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Förord 

Den 7 och 8 maj 2003 genomfördes ett symposium på lärarhögskolan i Stock-
holm med rubriken Gemensamma värden? Över 200 deltagare hade anmält sig 
till symposiet. Ett trettiotal deltagare medverkade genom föreläsningar eller 
genom att presentera texter i seminarieform. De som så önskade kunde lämna 
sina bidrag för publicering i föreliggande dokumentation av symposiet. Doku-
mentationen trycks endast i en begränsad upplaga, men finns tillgänglig på 
GEM-projektets hemsida under följande adress:  
 
http://www.lhs.se/ukl/forskning/gem/seminar.htm 
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Inledning till symposiet ”Gemensamma 
värden?” 

Sven Hart

Detta symposium kan ses som en öppen sammankomst mellan tre skilda nät-
verk. Nfred, Värdenätet och GEM-projektet. De arbetar alla med frågor som 
angår skolfolk och därför är det också många lärare som antagit vår inbjudan till 
symposiet. Ett särskilt välkommen till er. 

Nfred ska uttydas Nätverket för Religions- och etikundervisningens didaktik 
och har samlat lärare i religion och filosofi inom skola och lärarutbildning till 
gemensamma överläggningar de senaste fem åren. 

Värdenätet är ett Skolverksfinansierat nätverk bestående av skolforskare som 
med olika ingångar ägnar sig åt studier av värdeaspekter av skolans arbete. 

GEM-projektet slutligen är ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet 
och som arbetar på Högskolan i Falun, på Centrum för invandringsforskning 
(CEIFO) på Stockholms universitet och så här på Lärarhögskolan. Det är detta 
projekt som har lånat sitt namn till symposiet Gemensamma värden? Och där 
är det det avslutande frågetecknet som är det viktigaste i rubriken. 

Dessa tre gemenskaper har en del av sitt ursprung i den skolpolitiska debatt 
som tog sin början för tio år sedan. Grundskolan skulle få en ny läroplan. Lä-
roplanskommittén kom med ett betänkande som hette Skola för bildning. Så 
småning om kom förslaget till ny läroplan Lpo 94. Där hade man samlat tidiga-
re mål och riktlinjer i ny form och under en ny inledande rubrik Skolans värde-
grund och uppgifter. De värden och dygder som där skrivs fram har skolan 
som uppgift att ”gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 
förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism…”. Skolan beskrivs 
några rader längre fram som en kulturell mötesplats. Det finns verkligen skäl att 
fråga sig hur detta ska ske, när läroplanen redan i dessa anvisningar gör en be-
gränsning till två kulturella traditioner. Därför är frågetecknet det viktigaste 
tecknet i vårt tema och i dagens rubrik. 

En kommentar i förbigående: När förskolan några år senare skulle få sin 
egen läroplan fanns inte längre den kristna traditionen och den västerländska 
humanismen apostroferade i läroplanstexten. Det dagspolitiska läget såg då 
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annorlunda ut. Och vi får tolka detta som ett exempel på den speciella flyktig-
het och trolöshet som präglar politikernas intresse för skolan. 

För skolans folk kvarstår uppgiften – och problemet.  
Därför frågetecknet. Därför detta symposium. 
*** 
Vi har i rent trots mot utbildningsvärldens marknadisering valt att göra detta 

symposium kostnadsfritt och gratis för alla intresserade. Vi anser att detta också 
är ett sätt att arbeta för en skola för bildning. 

Det innebär att vi har slimmat administrationen. Vi har försökt montera bort 
det mesta av konferensapparaten. Låt oss betrakta detta som ett ovanligt stort 
arbetsmöte. Vi får alla hjälpas åt att försöka få dessa dagar att fungera.  

Finansieringen av våra dagar kommer ursprungligen från Skolverket och 
Vetenskapsrådet, men det är de tre inbjudande nätverken som tagit av sina 
resurser för att få symposiet till stånd. 
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1  Den mångkulturella skolan och  
gemensamma värden 

Luis Ajagán-Lester                   

Syftet med föreliggande text är att problematisera några föreställningar om det 
mångkulturella samhället och den mångkulturella utbildningen som förefaller 
höra till det ”för- givet- tagna”. Vad betecknar egentligen begreppet det ”mång-
kulturella samhället”? Kan utbildningen uppfattas som ”mångkulturell” om den 
grundas på djupa eurocentriska (latenta, underliggande) antaganden? Riskerar 
man inte att skapa nya exkluderingar om skolinnehåll tar för givet att den euro-
peiska kulturen bör utöva hegemonin i förhållande till andra kulturer? Dessa 
frågor kommer jag att diskutera först, för att sedan resonera om hur de euro-
centriska kvarlevorna  - som ännu idag korsar skolinnehåll - kan överskridas.  

Den ideologikritiska uppgiften: stoppa ordet. Att sanda under ordet när det 
glider för att stoppa det, detta är den ideologikritiska uppgiften brukar kultur-
geografen Gunnar Olsson hävda. Stoppa ordet! (Olsson 1990). ”Det mångkul-
turella samhället” tycks mig vara ett begrepp som behöver problematiseras, som 
behöver stoppas. Det har glidit obehindrat för lång tid.  

Varför måste vi stoppa uttrycket ”det mångkulturella samhället”? Från den 
reella existerande faktan att samhället har blivit etniskt mångfasetterat, drar man 
slutsatsen att skolan är och har blivit mångkulturell. Och detta är sant om man 
med begreppet mångkulturell accepterar att i skolan mötes olika kulturer (me-
delklass, arbetarkultur, bondekultur, olika etniciteter, o.s.v.). På det rent deskrip-
tiva planet är skolan mångkulturell. Men av detta följer inte att skolans verk-
samhet har förändrats radikalt och också blivit mångkulturellt betonad. Det är 
mycket som tyder på att skolan, oavsett betänkandenas intentioner, forsknings-
rapporter, avhandlingar och det akademiska samfundets (och lärarkåren bör 
tilläggas) goda vilja fortsätter att vara i grunden monokulturell (jfr. Lahdenperä, 
1997, Tesfahuney, 2001).  

Det som fortsätter att inspirera skolverksamhet är ett perspektiv som utgår 
ifrån svenskheten som norm. Och i vilken mån är den medelklassens svensk-
het?  Det som förut betecknades som ”invandrarskolor” benämns nu som 
”mångkulturella skolor”.  Är detta en förändring i den verklighet som existerar 
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utanför texterna? Eller handlar det om en rent diskursiv förändring? Är det en 
förskjutning i diskursen?  

Frågor är inte bara en akademisk övning i diskursanalys. Pirjo Lahdenperä 
hävdar att det finns en radikal skillnad mellan att betrakta elever som ”invand-
rarbarn” eller se/betrakta (acceptera?) dem som ”mångkulturella elever”. Men 
hon förutsätter inte bara en ändring i beteckningen utan även en ändring i ar-
betsformer: att arbeta interkulturellt och förkasta den väl inrotade idén att in-
vandrarna är folket med brister som måste/bör repareras, en (homogen) grupp 
som bör åtgärdas, eftersom de kännetecknas av feltänkande.  

Således skulle den självklara slutsatsen kunna formuleras på följande vis: må 
eleverna nu vara ”elever med annan bakgrund”, ”mångkulturella elever”, ”fler-
språkiga elever”, ”minoritetselever”, men om arbetsformer fortsätter att utgå 
från ”vi” (svenskheten) som det normala, då blir utbildningen monokulturell 
(Fig. 1). 

 
 
 
                                     Den mångkulturella skolan 
                                          ”flerspråkiga elever” 
 
 
 
 
 
 
                                  Verksamhet: förmedla/skapa 
                                    ”svenskheten” som norm 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Monokulturell utbildning 
                                      (ett perspektiv överväger) 
 
 
Figur 1: Den mångkulturella skolan och den monokulturella utbildningen 
 

Men, kan man invända, hur är det möjligt att tala om monokulturell utbildning 
när självaste Läroplanen (Styrdokumentet med stort S) hävdar att: 
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Skolan skall bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och in-
nefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska 
och ytterst det globala. (Lpf  94, s. 6)  

Således möjliggör och uppmuntrar det aktuella officiella perspektivet nya identi-
teter. Och inte bara nya identiteter, utan samexisterande identiteter. Till och 
med en ”globaliserad” identitet. Hur kan man tala om den monokulturella ut-
bildningen? Är det inte en banbrytande förändring mot internationaliseringen? 
Problemet, enligt mitt förmenade, är för det första avståndet som brukar finnas 
mellan läroplanens horisont och skolans vardag. Skolan fortsätter sitt liv med 
viss autonomi. Som mentalitetsforskning visar på ett övertygande sätt, föränd-
ras de tröga gamla föreställningarna inte med hjälp av centrala anvisningar. I alla 
fall inte automatiskt. (Ödman, 1995). För det andra, ännu mer relevant är att 
läroplanen själv präglas av en fördold eurocentrism. 

Efter uppräkningen av de grundläggande värden som skolan skall gestalta 
och förmedla kommer ett tillägg som måste diskuteras:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse 
med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta ge-
nom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
(Lpf  94 s. 5. Mina kursiveringar )  

Vem kan ifrågasätta dessa värderingar eller ”grundläggande värden”? Kan inte 
alla enas om att de är önskvärda? Svaret måste vara jakande men att de skall 
”förvaltas” av den etik som identifieras med kristen tradition och ”västerländsk 
humanism” bör granskas närmare. Stoppa ordet! Sanda under det!  

Att ”kristen tradition” är den lutherska traditionen behövs kanske inte bevi-
sas med djupa hermeneutiska övningar. Det tillhör det som tas för givet i den 
svenska kontexten. Kristendomen är helt enkelt ”vår kristendom”, den lut-
herska. Och detta formulerar en klar och tydlig gräns mot andra möjliga tolk-
ningar av kristendom. Är det inte en exkluderande formulering? 

Uttrycket den västerländska humanismen kan tolkas (med en solidarisk läs-
ning) som tvetydigt och diskutabelt. Vilken version/tolkning av den väster-
ländska humanismen har man valt i denna formulering? Den som inkluderar 
bidrag från orientaliska och afrikanska kulturer till det västerländska tänkandet? 
Eller de ideologiska föreställningar som ser en (imaginär) enkelinriktad utveck-
ling som går raka vägen från det antika Grekland till ”Europa”? (jfr Amin 
1989).  

Handlar det om den ”västerländska humanismen” som skapades av den hel-
lomani som härskade i Tyskland under 1800-talet? I denna version/tolkning av 
den västerländska humanismen tar man konsekvent bort alla främreorientaliska, 
semitiska, egyptiska och afrikanska element som bidrog till att skapa den euro-
peiska kulturen (Ajagán-Lester 2003). Nästan trehundra år av eurocentriska 
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berättelser där det centrala budskapet var ”vi tillhör civilisationen”/”de är vil-
da”, ”de saknar kultur”, en diskurs som utvisade ”De Andra” till utkanterna av 
det mänskliga, tillåter oss misstänka att det handlar om den exkluderande versio-
nen av väst, som underligger i texten.  

Åberopar man den s.k. ”västerländska humanismen” som mått (ochVakt?) 
för de grundläggande värderingar som skall gestaltas i skolan, då ritar man en 
viktig karta (skolans mentala karta) med en central referenspunkt: Västerlandet. I 
den postmoderna (meta) berättelsen finns det en rak ideologisk väg mellan ”den 
västerländska humanismen” och Förintelsen. Reduktionismen och den förenk-
lade analysen kan inte accepteras utan diskussion, men det finns uppenbarligen 
en poäng i den postmodernistiska anklagelsen. Afrika koloniserades inte bara av 
grymma, skrupelfria kapitalister. Det koloniserades också med hjälp av upplys-
ningsmän som var fullständigt övertygade om att den Franska Revolutionen var 
det bästa som mänskligheten hade upplevt och de skulle, som Prometheus, 
skänka elden till barbarerna: Upplysningen, De Mänskliga Rättigheterna (inte de 
medborgerliga! De var som barn…). Det moderna förnuftet kan inte avskiljas 
så lätt från folkmordet. Varför skall detta förnuft ”förvalta” de grundläggande 
rättigheter som skolan skall gestalta och förmedla? Varför skall pedagogerna okri-
tiskt acceptera en förstelnad ideologi som den ihärdiga eurocentrismen?  

Den tyske sociologen Ulrich Beck ifrågasätter den västerländska självbilden 
som monopoliserar talet om de mänskliga rättigheterna: 

Mänskliga rättigheterna kan inte räknas till den universalistiska universalismen i 
den meningen att de måste vara giltiga över hela jordklotet i den form de uppfun-
nits av Västerlandet eller att endast Västerlandet hävdar och försvarar omistliga 
rättigheter för alla människor. Denna idé återfinns som bekant också inom 
andra kulturer, traditioner och religioner med delvis kompletterande, delvis kon-
tradiktoriska betydelser. […] Det är ’bara ’så att kanske först nu börjar på allvar 
en tävlan mellan kulturer, folk, stater och religioner om vilka uppfattningar om 
mänskliga rättigheter som är till mest hjälp. Och det förkättrade ’samtalet ’om 
detta börjar. (Beck 2001, 115. kursiveringar i originalet)  

Tillåt mig här användningen av ett slitet uttryck: ”jag ansluter mig till Becks per-
spektiv”. 

Den monotopika hermeneutiken/ den pluritopika 
hermeneutiken 
Den manlige utforskare som beskriver det ”upptäckta” landskapet från en kulle 
― det var en återkommande, klassisk bild i de europeiska reseskildringarna om 
det ”mörka Afrika”. Från denna plats beskrevs och symbolisk erövrades det 
nya, exotiska området. Därifrån berättades om den vilda naturen och utifrån 
denna horisont benämndes, namngavs de nya platserna. På samma sätt har de 
av européerna skapade kulturella kategorierna fungerat. Dessa diskurser har 
yttrats utifrån den ”epistemologiska kulle” som utgjordes av den västerländska 
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filosofin. Samma överlägsenhet som utforskarna visade gentemot de erövrade 
har den västerländska filosofin och tänkandet visat gentemot andra annorlunda 
tankevärldar (Ajagán-Lester 2003). Berättelserna som präglas av denna attityd 
har blivit kallade för den ”monotopika hermeneutiken”  (Topos, eller topoi, 
pekar på plats och i vid mening på kultur).  

Det är denna blick som har kännetecknat de svenska läromedlen. Från en 
klassiskt rasistisk diskurs (de överlägsna långskalliga) har diskursen glidit mot 
nya gränsdragningar, som kan klassas som nyrasistiska eller kulturellrasistiska. I 
dessa texter kommer överlägsenheten till uttryck med hjälp av nya etnocentriska 
berättelser. I en kaotisk uppräkning kan nämnas: Latinamerika reduceras till 
enkla bilder där allt är enbart fattigdom och befolkas av exotiska indianer. Afri-
kas historia berättas med betoningen på koloniseringen. Finns det inte andra 
möjligheter, andra infallsvinklar som skulle kunna bidra till att skapa nyanserade 
berättelser om de andra ländernas historia? En didaktisk poäng skulle vara att 
inkorporera nya konceptualiseringar i texter. En sociolog från Ruanda som 
doktorerade i Lund använde ett begrepp från det swahiliska språket för att be-
teckna perioden före erövrarnas ankomst till Afrika. Varför inte använda be-
greppet i våra analyser? (Lema 1993) 

En alternativ hermeneutik är den pluritopika som bryter mot olika epistemo-
logiska berättelser (eller analyser som grundar sig på olika epistemologiska ut-
gångspunkter). Ett lysande exempel på detta perspektiv finns i de berättelserna 
som Graninger och Tägil utvecklade i mitten av 1960-talet. En relevant poäng i 
dessa texter som återberättade Afrikas erövring låg i att analyserna klargjorde 
för eleverna att europeiska förklaringar åberopade vetenskapen för att legitime-
ra vad i praktiken var brutal ockupation. Mycket i de valda berättelserna handlar 
om att kontextualisera de europeiska berättelserna, att inte visa dem som Per-
spektivet (med stort P) utan ett av flera perspektiv, men det som vann ”rättig-
heten” att berätta och skapa sanningen (Graninger & Tägil, 1966). 

En central didaktisk fråga, brukar didaktiker hävda, är vilket material man in-
kluderar och vilket man sorterar bort, vad är det som exkluderas. I den citerade 
texten valde man en portugisisk berättelse som visade möten mellan afrikaner 
och européer ur ett europeiskt perspektiv, för att sedan kontrastera/jämföra 
den med en berättelse ur den afrikanska muntliga traditionen, som betraktades i 
sammanhanget som lika värdefull som de europeiska skriftliga källorna. Ur 
denna typ av analyser framgår egentligen ”alla människors lika värde”. Det 
tenderar att försvinna när det finns ett enda perspektiv som monopoliserar det 
sagda.  

Det råder en viss konsensus kring behovet av att eliminera eurocentrism och 
försöka nyansera berättelser (olika röster sammanfaller om denna åsikt i den 
pedagogiska debatten). Att aveurocentrera (rensa eurocentriska ”kunskaper” 
från texterna) skoltexter är ett förslag som bemöts med sympati. Ett praktiskt 
problem är det stora avståndet som kan märkas i denna typ av frågor mellan 
forskarsamfundet och den praktiska lärarutbildningen. Vad är ”eurocentrism”? 
Hur kommer den till uttryck i våra texter? Är de egentligen eurocentriska?  Det 
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är vanliga frågor som uppstår i lärarutbildningen när frågan tas upp. Samir 
Amin, Edward Said, Walter D. Mignolo skulle vara viktiga bidrag för att utvidga 
lärarkandidaternas perspektiv. Den djupa specialiseringen som råder i det aka-
demiska livet gör att dess ämnen behandlas i/av andra discipliner: idéhistoria, 
antropologi, men betraktas inte som en självklar del av lärarutbildningen.  

Det räcker inte, för att bekämpa eurocentrismen, att åberopa en snäll men 
icke existerande dialog med en abstrakt ”de Andra”/”Den Andre”. Den kon-
kreta andre finns också här. 
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2  Värdegrund som pedagogisk  
praktik och diskurs  

På spaning efter ingredienserna  
i värdegrundssoppan 

Gunnel Colnerud   

Sammanfattning: Begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbegrepp för en 
mängd frågor, problem och fenomen i skolans praktik liksom i forskningen av 
denna praktik. Följande artikel avser att bidra till en ökad differentiering inom 
området. Det sker genom konstruktion av en taxonomi för olika pedagogiska 
ansatser utifrån om objektet för undervisning är inriktat mot personliga eller 
offentliga värdefrågor. Klassificering av forskningsdiskurser sker utifrån samma 
variabel med tillägg av om forskningen är inriktad på teoretiska metafrågor eller 
normativa frågor eller om den är av praxisnära natur. Den kan då innefatta 
studier av intentionella insatser eller implicita moraliska fenomen. 

Inledning 
Begreppet värdegrund lanserades i läroplansarbetet inför den läroplan som kom 
att benämnas Lpo 94. Begreppet kan ses som ett uttryck för den sekulariserade 
skolans försök att återknyta till en moralisk läroplanskod. De värden som sägs 
utgöra värdegrunden beskrivs som oförytterliga och ständiga och är främst av 
moralisk och demokratisk karaktär, som exempelvis respekten för människoli-
vets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika vär-
de (Lpo 94, s5). 

Problemet är att begreppet värdegrund blivit ett samlingsbegrepp för de fles-
ta värdefrågor, moralfrågor och etikfrågor, normfrågor, demokratifrågor, rela-
tionsfrågor och livsåskådningsfrågor. Som en följd härav uppstår problem 
rörande de olika begreppens och fenomenens innebörd och inneboende rela-
tioner.1 Skolans praktiker, lärarna, definierar ofta begreppen operationellt och 
                               
1 På Värdegrundscentrums i Umeå hemsida (www.vgc.umu.se) finns till exempel  projekt inriktade 

mot demokratifrågor, integration, mobbning, jämställdhet och rasism. Bland forskningsprojekten 
som betraktas höra till värdegrundsforskning behandlas en stor variation av ämnen som till ex-
empel psykiatrisk tvångsvård, dödandets etik, nationalism, politisk konsumtion och Schengen-
samarbetet.. 
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pragmatiskt. Med detta menar jag att sådana moraliska problem som väcker 
uppmärksamhet kallas värdegrundsfrågor. Det innebär att bestämningarna ofta 
utgörs av gränsen för moraliska och etiska övertramp såsom rasism, intolerans, 
kränkningar, mobbning och bristande demokrati. I fokusgrupper med lärare 
kring deras fostrande och värdeförmedlande roll framkommer att deras tankefi-
gurer kretsar kring övertramp, när de diskuterar värdegrundsfrågor (Colnerud, 
2001). Någon lärare uttrycker att eleverna har ”värdelösa värdegrunder”, när 
hon kritiserar deras handlingar mot varandra. 

Skolans praktiker använder således begreppet värdegrund fritt och otvunget 
för att fylla ett språkligt tomrum. Det moraliska språket har, i skolans värld 
liksom i övriga samhället, kommit att förbli outvecklat (Bergem, 1993; Colne-
rud, 1995) och det enorma genomslag som begreppet värdegrund fått bekräftar 
behovet av adekvata språkliga uttryck för fenomen inom den moraliska domä-
nen.  

Vid vetenskaplig behandling av dessa fenomen ökar emellertid kraven på be-
greppslig och teoretisk klarhet. Det är förvånande att ämnesföreträdare inom 
pedagogik och andra skolrelevanta discipliner använder begreppet värdegrund 
på liknande diffusa sätt som praktikerna. För praktikerna bestäms begreppens 
värdemässiga innebörd av den riktning de ger handlingarna.  Inom akademin 
återstår ett arbete att utreda de använda begreppens tänkbara innebörd och 
relationer. Oklarheterna gäller såväl benämningar av de pedagogiska praktiker 
som sorteras in under värdegrundens område som de forskningsdiskurser som 
gäller studier av dessa praktiker. Föreliggande text är avsett att ge ett bidrag till 
detta arbete. 

Winner (1986) kritiserar användningen av det engelska begreppet values för 
att ha blivit urholkat och diffust på ett liknande sätt som det svenska begreppet 
värdegrund blivit. Han visar hur begreppets dominerande innebörd förskjutits 
till att beskriva allt mer subjektiva fenomen. Värden är något man har och som 
blivit till generella dispositioner som finns inom oss. Att prata om värden bety-
der inte längre, enligt Winner, att överväga kvaliteter hos ting och företeelser 
utanför oss. Det betyder snarare att undersöka sina känslor. 

Previously people saw themselves pursuing certain kinds of activities because 
these activities had value. Now we are more apt to conclude that persons have 
values that lead them to behave in certain ways. (Winner, 1986, s 158) 

Winner (ibid) beskriver hur tidigare språkbruk gav möjlighet till distinktioner 
som nu förlorats. När man tidigare kunde prata om vad som var good, worthy, 
virtuous or desirable pratar man nu om values. När det tidigare var vettigt att prata 
om rättigheter och hur dessa kan berättigas pratar man idag om values. Detta 
sammanförande av många företeelser och innebörder under ett begrepp medför 
att det är svårare att göra åtskillnader mellan kvaliteter.  
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If there are any distinctions between an opinion and a principle, bias and belief, 
desire and need, one’s individual interest and what one wishes for the community 
at large, people are less and less able to make them. (Winner, 1986, s 159)  

Den allvarligaste konsekvensen av att värden betraktas som subjektiva är emel-
lertid ”a loss of attention paid to shared reason for action (s 159)”. Det förefal-
ler meningslöst att fråga någon om bevekelsegrunder bakom handlingar, när 
svaret troligen blir att det beror på att man har de värden man har, enligt Win-
ner. Winners kritik mot value-begreppets förflackning liknar den kritik som här 
riktas mot värdegrundsbegreppets utspädning. Den gäller såväl betoningen av 
värdegrundens subjektiva innebörd som bristen på distinktioner. 

Värdepedagogiska begrepp 
I den engelskspråkiga utbildningsforskningen förekommer flera begrepp för de 
pedagogiska insatser som inriktas mot att påverka elevernas moraliska och de-
mokratiska värderingar. Begrepp som förekommer är bl a value education (även 
values education), moral education, character education, civic education och citizen education. 
Dessa används på ett ofta överlappande sätt och utgör i den här refererade 
litteraturen inte några entydiga kategorier, vilket Thornberg (2003) tar fasta på i 
sin artikel. Här kommer emellertid de åtskillnader som kan utläsas att utgöra 
underlag för en kategorisering som skapas för artikeln syfte.  

Ett sätt att undersöka olikheter mellan olika värdepedagogiska ansatser är att 
gå till deras disciplinära ursprung. Medan moral education och value education har 
sitt upphov inom etiken och pedagogiken, (educational philosophy) har civic 
education och citizen education sina rötter i den politiska filosofin och i statsveten-
skapen. Beskrivningar i engelsk litteratur (ref nedan) visar att det går att göra 
andra och kanske intressantare åtskillnader utifrån vad som är objektet för un-
dervisning. Eftersom vi saknar en svensk åtskiljande begreppsapparat används 
här (i fyra av fem fall) de engelska beteckningarna som utgångspunkt för att 
försöka göra de distinktioner som är syftet med detta paper. 

De olika undervisningsansatser som räknas till värdegrundsområdet kan 
klassificeras efter olika principer. Här sker det utifrån en variabel, när det gäller 
om innehållet och objektet för påverkan av individen kan anses vara av person-
lig eller offentlig karaktär. Variabeln personligt - offentligt avser i hur stor grad 
frågorna ges insyn för andra och involverar andra. Personliga frågor rör endast 
den egna personen och kan vara subjektiva och känslomässiga. De är att betrak-
ta som enskilda angelägenheter. De är intraindividuella och berör oftast endast 
individen själv. Exempel på detta är trosföreställningar. Offentliga frågor rör 
individen som samhällsmedborgare och utgår från delade värden och gemen-
samma angelägenheter. De är interaktiva och andra, ibland många, är involve-
rade, vilket gäller exempelvis demokratisk delaktighet. 

Beck (1998) gör åtskillnad mellan allmänna värden (public values) och priva-
ta värden. De allmänna värdena är bindande genom sin grundläggande och 
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ofrånkomliga karaktär. De är inbäddade i lagar och demokratiska principer som 
t ex yttrandefrihet. De privata värdena har att göra med frågor som många inte 
är överens om, även de som i övrigt liknar varandra. Hit räknar Beck religiösa 
värderingar, liksom frågor rörande sexualitet och politiska uppfattningar.  

Avsikten här är att beskriva vidden av variationen av de praktiker som om-
fattas av begreppet skolans värdegrund. Personliga religiösa och existentiella 
övertygelser utgör en variant. Demokratiska värden och kompetens att delta i 
det politiska samhällslivet en annan. Däremellan finns ytterligare varianter av 
pedagogiska insatser som här ordnas efter den tidigare nämnda variabeln per-
sonligt- offentligt. 

Det kan finnas anledning att påpeka att klassificeringen avser objekt för pe-
dagogiska insatser. Det innebär att för en individ kan alla värdefrågor från tros-
uppfattning till demokratisyn mycket väl hänga ihop i ett välintegrerat värdesy-
stem. Pedagogiska insatser kan däremot ha åtskilda objekt. Värdegrunden be-
handlas således här som en pedagogisk fråga. 

Den här föreslagna klassificeringen innebär således inte något antagande om 
att de olika pedagogiska ansatserna skulle vila på olika värdesystem. Moraliska 
värden ligger till grund för såväl moral education, value education som demokratiska 
värden, dvs citizen education. Kymlicka (1995) undersöker relationen mellan mo-
ralfilosofi och politisk filosofi och finner att moralfilosofin bestämmer bak-
grunden och gränserna för den politiska filosofin. Innehållet i såväl offentligt 
som privat ansvar bestäms av djupare moraliska värden. Den fortsatta fram-
ställningen gör inga anspråk på att utreda detta förhållande närmare. Den här 
genomförda analysen av relationerna mellan olika praktiker och diskurser vilar 
på antagandet att alla berörda varianter av värdefrågor vilar på moraliska pre-
misser. 

 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Figur 1. Klassificering av olika pedagogiska ansatser inom värdegrundsområdet utifrån  
objektet för undervisning. 
  

 
Klassificeringen utifrån det huvudsakliga objektet för undervisning innebär att 
de olika värdepedagogiska formerna ibland är nära besläktade med varandra 
och i vissa avseenden överlappande. Poängen med att systematisera olika tänk-
bara innebörder i det som ryms inom ”värdegrundsarbetet” och ”värdegrunds-
forskningen” är emellertid inte att finna uteslutande kategorier, utan i stället att 
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kunna göra, åtminstone temporära, åtskillnader mellan pedagogiska idéer och 
modeller. Värdegrunden riskerar att bli ett urholkat begrepp, om det utan di-
stinktioner samlar alla sociala, religiösa och moraliska frågor som skolan har - 
eller anses ha - problem med. Man kan bl a luras att tro att olika värdepedago-
giska insatser kan ersätta varandra, som om exempelvis ett projekt mot mobb-
ning automatiskt skulle utveckla demokratiska värden. Lika illa är det när forsk-
ning kring olika värdepedagogiska ansatser och därtill utifrån olika teoretiska 
eller empiriska ansatser behandlas under beteckningen värdegrundsforskning 
som om de hade samma forskningsintresse och forskningsobjekt.2 Av detta skäl 
förefaller det angeläget att urskilja ingredienserna i värdegrundssoppan. 

Livsåskådningsfrågor 
Klassificeringen i denna text avser som tidigare nämnts objekt för undervis-
ningens intresse. I taxonomins ena ytterposition placeras här livsåskådningsfrå-
gor, vilka oftast hanteras inom religionsundervisningen och således till skillnad 
från de övriga undervisningsobjekten har ett eget skolämne. Vissa undervis-
ningsansatser t ex diskussion av existentiella frågor, livsåskådning och religiösa 
övertygelser rör elevernas personliga sfär.3 Vad eleverna tror på, tvivlar på eller 
grubblar över tillhör de värdefrågor som kan räknas till det personliga.  

Beliefs relate to the psychological and subjective elements in our grasp of reality 
and the ways in which we interpret what we take to be our world. (Aspin, 2000)  

Frågorna är betydelsefulla och innefattar ofta ett känslomässigt engagemang, 
men behöver inte kommuniceras, även om undervisningen erbjuder sådana 
möjligheter. Religiösa och existentiella upplevelser involverar inte nödvändigtvis 
andra individer, även om de personliga reflektionerna med fördel kan kommu-
niceras med andra. Som undervisningsobjekt tycks livsåskådningsfrågorna ha 
kommit att bli elevens ensak, vilken läraren lämnar ifred om eleven inte antar 
inbjudan till diskussion.  

Utvecklingen av religionsundervisningen visar en gradvis minskande konfes-
sionell prägel och en ökande pluralitet (Hartman, 2000). Den har gått från att ha 
varit undervisning i kristendom till kristendomskunskap med krav på objektivi-
tet i undervisningen (Lgr 62) och vidare till religionskunskap med utgångspunkt 
i elevernas egna livsfrågor (Lgr 69 och Lgr 80). I Lpo 94 används begreppen 
livsfrågor och livstolkning samtidigt som kristna traditionens betydelse fram-
hålls.  

                               
2 Fransson & Lundgren (2003) återger Utbildningsvetenskapliga kommitténs kategorisering av 

forskningsprojekt utifrån problemområden. En kategori  benämns ”bildningssyn, värdegrund”, 
(ibid tab 5) vilken således är ännu vidare än den nog så diffusa ”värdegrundsforskning”. 

3  I svensk skola idag har religion blivit en privatsak. I andra tider var - och andra kulturer är - den en 
offentlig fråga och långt ifrån en enskild angelägenhet. 
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Sammanfattningsvis betraktas elevernas tros- och livsåskådningsfrågor som pri-
vata angelägenheter även om de också i religionsundervisningen får möta reli-
giösa och existentiella frågor som allmänna fenomen. 

Moral Education 
Moral education kommer därnäst i förhållande till den personliga positionen. 
Dess objekt är främst hur individen handlar mot och bemöter andra i personlig 
interaktion och kommunikation. 

Herbart ([1835]1917) hävdade att pedagogiken vilar på två vetenskapliga 
discipliner, etik och psykologi. Etiken ger målen för undervisningen. Psykologin 
anger vägarna, metoderna och hindren. För Herbart var målen med undervis-
ningen självklart av moralisk natur. De inre dygderna var uppfostrans yttersta 
syfte och pedagogen hade att finna bästa sättet att ge eleven möjlighet att ut-
veckla dessa. Disciplin kunde behövas i nuet, men dygderna uppnåddes endast 
med egentlig fostran, vilken innebar ett respektfullt och kärleksfullt förhållande 
till eleven.  

Man kan med dagens terminologi säga att Herbart ansåg att den värdepeda-
gogiska uppgiften vilade på tvärvetenskap. Moral education kan också idag sägas 
utgöras av interdisciplinär forskning, i en korsning mellan bl a pedagogik, mo-
ralpsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi samt filosofi och etik. Mo-
ralpsykologin bidrar med teorier om hur moral lärs in eller utvecklas. Empiriska 
studier i psykologi och pedagogik bidrar bl a med kunskap om elevers utveck-
ling av moral och lärares olika sätt att undervisa i frågorna. Socialpsykologin 
bidrar bl a med kunskap om hur moral uppstår och upphör i grupprocesser. 
Filosofin bidrar bl a med anspråk på att kunna formulera syftet med moral educa-
tion samt utredningar av frågor som om det är etiskt rimligt att påtvinga någon 
moralundervisning. Är moralisk påverkan försvarbar och i så fall i vilken form 
och för vem?  

Olika moralpedagogiska ansatser vilar på olika antaganden om hur man blir 
en moralisk person och vad detta innebär samt de konsekvenser det har för de 
pedagogiska insatserna. I den följande texten presenteras kortfattat några olika 
ansatser för moral education för att illustrera den stora variationen av pedagogiska 
praktiker och därmed även forskningsobjekt. 

Regelföljande 
En ansats bygger på att eleverna skall lära sig specifika beteenden och internali-
sera vissa värden eller karaktärsdrag och mentala strukturer. Denna ansats utgår 
oftast från ett okomplicerat förhållande till reglernas innehåll, varför reglerna 
betraktas som förgivettagna. Moralundervisning enligt denna modell begränsar 
sig till regelföljande och kan närma sig indoktrinering. Tillvägagångssättet för lära-
re när det gäller moralundervisning enligt denna modell är direkt undervisning 
genom förmaningar, positiv och negativ förstärkning och imitationer av kraft-
fulla och belönande modeller. Inom denna ansats finns det som benämns cha-
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racter education, en påverkan av individen att tillägna sig vissa kulturellt bestämda 
och önskvärda sociala handlingsmönster utan att de bakomliggande värdena 
uttalas eller granskas. 

Den kulturella transmissionsmodellen som kan härledas till Durkheim är en mind-
re direkt variant. Enligt denna skall barn introduceras i den rådande moraliska 
ordningen genom en skolkultur som replikerar den moraliska ordningen i sam-
hället och lär ut den genom ritualer, moralisk litteratur och liknande. Avsikten 
är att inpränta socialt önskvärda drag hos eleverna. Modellen är som framgår 
statisk och reproducerande. 

Moralisk autonomi och reflektion 
Ett annat förhållningssätt innefattar elevernas utveckling av ett kritiskt tänkande 
kring moraliska regler och även deras prövande av huruvida reglerna är rimliga. 
Eleverna ska i enlighet med detta ges möjlighet att utveckla moralisk autonomi, 
vilket innebär ett självständigt förhållningssätt och en förmåga att reflektera 
över de etiska principer och värden som de möter genom skolan och i andra 
sammanhang. Moralen görs tillgänglig för intellektuell reflektion.  

Kognitiva/intellektuella modeller fokuserar formerna för moraliskt resoneran-
de. Den filosofiska varianten eller formalistvarianten menar att det är angeläget 
att barn lär sig formerna för moralitet och får instruktioner för hur man resone-
rar i moraliska frågor för att bli moraliskt autonoma och få förmåga att identifi-
era och tillämpa rationellt acceptabla moraliska principer (Curren, 2001). En 
annan intellektuell variant är den kognitiva utvecklingsmodellen utvecklad av 
Kohlberg (1969) som utgick från antagandet att alla individer genomgår samma 
steg av moralisk utveckling. Genom att låta eleverna diskutera moraliska di-
lemman och möta utmaningar på en nivå strax över deras egen ges de möjlighet 
att gå vidare i sin utveckling. 

Dygdernas utveckling 
Ett tredje förhållningssätt betonar i stället dygdernas utveckling. Moral education 
enligt denna modell fokuserar på att eleven skall tillägna sig klassiska - Aristote-
liska - dygder. Eleverna behöver till en början inte förstå varför de skall handla 
på ett visst sätt, men de lär sig sedan gradvis att ge önskade responser och mär-
ker vad de känner och gör när de är t ex modiga eller hänsynsfulla. De avses 
lära sig på ett djupare plan att uppnå självkontroll, generositet och andra dygder 
samt hur dessa stämmer med deras eget välbefinnande. Det är, enligt O´Hear 
(1998), varken inkonsistent eller paradoxalt att först fastslå sådant som måste 
accepteras av barnen och senare inbjuda eleverna till att granska och värdera 
skälen för det de blivit tillsagda. I det senare fallet är syftet att inte bara göra 
goda handlingar vid särskilda tillfällen utan utveckla ett vanemässigt utövande 
av dygderna. Hedin (2001) har aktualiserat Montaignes dygdbegrepp som ett 
bidrag i den svenska diskussionen om skolans värdegrund. Montaignes dygder 
utgörs av etiska ideal, som ingår i individens karaktärsutveckling. Självkänne-
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dom, ärlighet och mod är exempel på sådana ideal. Montaigne menade vidare 
att undervisning måste ha etiska syften för att betraktas som undervisning. 

Naturlig utveckling 
Några ansatser hävdar att skolan och lärare inte skall lägga sig i elevernas mora-
liska utveckling. Curren (2001) benämner en sådan ansats som den romantiska 
modellen eller barnfrihetsmodellen. Enligt denna syn förlitar man sig på barnets 
spontana utveckling av sina moraliska åtaganden i en Rosseauansk anda. Tron 
på barns naturliga visdom dominerar tankemönstren. Den pedagogiska konse-
kvensen blir att skolan kan störa barns moraliska utveckling, men inte bidra 
positivt till den. 

Socialt inflytande och helhetstänkande 
Ytterligare andra modeller betonar sociala erfarenheters betydelse. Omsorgseti-
ken (ethics of care) (Noddings, 1984, 1999) bygger på antagandet att barn tillägnar 
sig normer burna av individer eller grupper som visar omsorg om dem eller 
tillfredsställer deras grundläggande psykologiska behov. Kohlbergs modell för 
Just Community Schools (Kohlberg, 1985) bygger också på den sociala gemen-
skapens betydelse för individens utveckling av normer och värden.  

Ansatser som beaktar barnet som en helhet kombinerar flera olika aspekter av 
moralisk utveckling. Solomon, Watson & Battistich (2001) identifierar flera 
faktorer som har betydelse för att barn skall utveckla ett autonomt prosocialt 
handlande, såsom hjälpsamhet och att dela med sig. De menar att kognitiva fak-
torer som att förstå andra, affektiva-motivationella faktorer som empati och att bry 
sig om andra, handlingskompetens som kommunikativ förmåga samt personlighets-
faktorer är viktiga för prosocialt handlande.  

Implicit värdepedagogisk påverkan 
Inom den dominerande diskursen kring moral education berörs endast olika 
intentionella modeller för moralisk påverkan. Erkännandet av lärares och sko-
lans implicita påverkan kan anas, men utreds sällan. Forskning som berör ex-
empelvis det moraliska klimatets betydelse eller lärares förhållningssätt finns att 
söka inom den tradition som studerar skolans moraliska praktik (Jackson, Bo-
ostrom & Hansen, 1993; Hansen, 1996, 2001) och inom traditionen lärares 
yrkesetik och lärares moraliska handlande (Campbell, 2000; Colnerud, 1995, 
2003). Dewey hävdade tidigt betydelsen av den indirekta moraliska påverkan 
som sker i skolan.  

It may be laid down that the influence of direct moral instruction, even at its very 
best, is comparatively small in amount and slight in influence, when the whole 
field of moral growth through education is taken into account. This larger field of 
indirect and vital moral education, is the development of character through all the 
agencies, instrumentalities and materials of school life. (Dewey 1909/1975, p 4)  
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Hansen (2001) har formulerat samma idé med fokus på lärarens moraliska 
handlande. ”Any action a teacher undertakes in the classroom is capable of 
expressing moral meaning that, in turn, can influence students” (p 826). Moral 
education pågår enligt detta synsätt hela tiden, inte endast och kanske inte ens 
mest verkningsfullt, när läraren medvetet uttalar sina moraliska budskap. 

Den moraliska praktikens påverkan skall inte underskattas, men kan i detta 
sammanhang när vi har praktikens insatser inom värdegrundsområdet som 
objekt, inte betraktas som en särskild kategori. Implicit moralpåverkan sker hela 
tiden, inom alla de här nämnda undervisningsformerna liksom inom all annan 
interaktion i skolans vardag. De moraliska normernas gestaltning i det vardagli-
ga klassrumslivet sätter spår hos eleverna. Vi återkommer till dessa frågor i 
samband med diskussionen av olika forskningsdiskurser. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de olika varianterna av moral edu-
cation som nämnts har delvis samma objekt, elevens moraliska föreställningar, 
normer och handlingsdispositioner. De skiljer sig emellertid åt vad avser grund-
läggande antaganden om hur moral utvecklas, varför deras praktiska tillämp-
ningar ser olika ut. I diskussionen om skolans värdegrund och när den görs till 
praktik saknas ofta en diskussion om denna typ av underliggande antaganden, 
trots att de har avgörande konsekvenser för hur man närmar sig frågorna.  

Den implicita moraliska påverkan som finns inbyggd i skolans praktik be-
handlas sällan tillsammans med intentionell moral education. 

Value education/Values education 
Value education utgör nästa position. Den innefattar andra individer genom att 
de värden som fokuseras i value education är socialt signifikanta. De handlar om 
hur andra individer och grupper betraktas och de konsekvenser för handlandet 
som olika synsätt kan ha. Viktiga frågor är hur man uppfattar och legitimerar 
sina skyldigheter och plikter mot andra. 

Moral handlar om hur vi handlar mot andra människor. De värden som hyl-
las avgör vad som är att betrakta som ett gott sätt att vara mot andra.  

The presence, function and direction of values and regulative principles lie at the 
heart of the norms and conventions of the various institutions into which hu-
man beings in all our various communities and cultures are progressively initi-
ated and of which we become bearers and beneficiaries. (Aspin, 2000, sid 23)  

Genom att initieras i de värden och den moral som råder i den kultur i vilken vi 
växer upp får vi också klart för oss vilka skyldigheter vi anses ha. Värden som 
hanteras inom denna undervisning kan sägas vara intersubjektiva – de delas. 

Value education är, till skillnad från moral education som i föreliggande taxonomi 
fokuserar interaktiva handlingar, inriktad mot språkliggjorda värden som kan 
hanteras intellektuellt. I svensk skola i början av 2000-talet är value education ofta 
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inriktad mot tolerans för människor med annan etnisk bakgrund, andra religio-
ner eller andra kuturella normer. Den kan också vara inriktad mot jämställdhet 
mellan könen eller andra uttryck för principen om alla människors lika värde 
och lika rättigheter. Pluralism och kulturell mångfald är aktuella teman som givit 
value education en ökad betydelse.  

In a plural society where the range of choises is increasingly wide, such an educa-
tion in the values and morality of pluralism and choise becomes even more impor-
tant. (Aspin, 2000, s 23)  

Språkliggörandet av olika värden, en del gemensamma andra kulturspecifika, 
gör reflektion och kommunikation möjlig. Skolan kan erbjuda ett språk för 
värdefrågor och därmed ge förutsättningar för ett intellektuellt prövande av 
olika ståndpunkter. 

Frågor kring mänskliga rättigheter, liksom barnkonventionen, kan sägas ut-
göra en normativ variant av value education. Roth (2002) påpekar att användning-
en av de mänskliga rättigheterna som begrepp har blivit högfrekvent. Han me-
nar att de mänskliga rättigheterna har ersatt den tidigare vänsterideologiska 
diskursen kring social och ekonomisk jämlikhet som en följd av att tidigare 
socialistisk och kollektivistisk argumentation blivit inopportun.  

Olika projekt och temadagar kring ”Förintelsen” utgör också exempel på va-
lue education eftersom avsikten är att eleverna inte bara skall få historiska kun-
skaper utan också omfatta värdet respekt för människolivets okränkbarhet. 
Tidigare under grundskolans historia har den svenska värdeundervisningen haft 
andra foci, exemplevis fredsundervisning och internationell solidaritet.  

Sammanfattningsvis karaktäriseras value education av att socialt signifikanta vär-
den språkliggörs och hanteras intellektuellt i moralisk konversation. Value educa-
tion liksom de följande varianterna civic education och citizen education kan förmod-
ligen nyanseras i ytterligare subkategorier på samma sätt som ovan gjorts i kate-
gorin moral education. Det genomförs emellertid inte i denna text. 

Civic education 
Gränsen mellan value education och civic education är otydlig. De värden som kan 
inrymmas i value education är liksom i civic education delade och ofta av allmänt 
humanistisk karaktär. En skillnad är att civic education adderar en medborgariden-
titet till de allmänt medmänskliga värden som betonas i value education. Civic edu-
cation har därför en position i denna taxonomi som bestäms av att den omfattar 
värden som delas av en stor grupp, exempelvis medborgarna i en nation. Vär-
dena är offentliga och kommuniceras i öppen mellanmänsklig och medial inter-
aktion. 

Civic i civic education kan översättas med meborgare och civic virtues är således 
medborgardygder. Även citizen kan översättas med medborgare. Det tycks 
emellertid som om civic och citizenship syftar på två olika, men inte väsenskilda, 
kvaliteter hos medborgare (se nedan). 
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Civic virtues are those dispositions a people should strive to exhibit as citizens, 
with the primacy of the patria in mind, and with an aim toward being moral or 
excellent in a public political sense. Civic virtues can be distinguished from the 
moral or religious virtues of the private individual, although they are not neces-
sary antithetical to them. (Dietz, 2001, s 233) 

Det som betonas i medborgarskapet i denna variant är knutet till en samhällelig 
tillhörighet som skiljer sig från moraliska och religösa värden, vilka hör till den 
privata sfären. Dessa behöver emellertid inte vara motstridiga, vilket Dietz på-
pekar. Gemenskapen bygger ofta på symboler och delade värden.  

Mc Laughlin (1997) skiljer, i en diskussion om demokrati och nationell iden-
titet i Litauen, på medborgelig (civic) nationalism och etnisk. Den medborgeliga 
är liberal och bygger på demokratiska värden, medan den etniska bottnar i det 
partikulära och exkluderande. Båda erbjuder en nationell identitet, men grundad 
på olika värden. När nya nationer skall forma såväl demokrati som nationell 
identitet väcks nya frågor för skolans värdepedagogiska uppgifter. Att utbilda 
för demokratisk nationalism efter många år i en totalitärt styrd skola är en ut-
maning. 

Skillnaden mellan en medborgelig och en etnisk nationalism har i Sverige gi-
vits aktuella uttryck när fascister använder svenska flaggan som symbol för sin 
exkluderande svenskhet medan folkrörelser och andra organisationer samlas i 
egna manifestationer för att återta svenska flaggan som symbol för ett öppet 
och demokratiskt svenskt samhälle.  

Uppmärksammandet av olikheter i exempelvis etniska gruppers identitet kan 
ses som ett uttryck för ett differentierat medborgarskap. Traditionellt har med-
borgarskap varit knutet till nationalitet, men numera hävdar, särskilt marginali-
serade grupper, rätten att integreras inte bara som individer utan också som 
grupper. Ytterligare andra grupper, t ex ursprungsbefolkning, hävdar rätten till 
autonomi inom ramen för det nationella medborgarskapet (Kymlicka, 1998). 
Ett annat problem uppstår inför frågan om överstatliga medborgarbegrepp som 
t ex. EU-medborgare eller världsmedborgare. Medborgarbegreppet som identi-
tetsskapande tycks möta en del utmaningar.  

Sammanfattningsvis karaktäriseras civic education av en medborgarfostran som 
bygger på värden förknippade med en gemensam, och ibland nationell, identi-
tet.  

Citizenship education 
Som en position i störst kontrast till personliga värdefrågor placeras i denna 
taxonomi skolans undervisningsinsatser riktade mot medborgarfostran, citizen-
ship education, i detta sammanhang tolkad som demokratifostran. Objektet för 
denna undervisning kan beskrivas som utveckling av demokratisk medborgelig 
kompetens.  Det innebär att eleven skall kunna utveckla politisk delaktighet och 
använda sina möjligheter till inflytande. Skolan avses lära eleven att vissa värden 
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är offentliga, delade och gemensamma. Det politiska handlandet involverar inte 
bara individen utan många andra, oftast alla medborgare.  

Medborgarbegreppets demokratiska innebörd går tillbaka på demokratiteori, 
men medan demokratiteorier fokuserar på politiska institutioner och procedu-
rer riktar medborgarteorier fokus mot de individuella medlemmarnas egenska-
per och attribut. Det handlar såväl om medborgarens lagliga status som särskil-
da rättigheter och skyldigheter. Att vara medborgare innebär fullt och jämlikt 
medlemskap i samhället med rätt att delta i den politiska processen. 

Undervisning som ger demokratiska erfarenheter kan ske enligt olika model-
ler beroende på bakomliggande samhällsfilosofiska eller pedagogiska antagan-
den. En modell för demokratisk medborgarfostran är den formella beslutsmo-
dell som regleras i skolförordningen och som avser klassråd och elevråd. Denna 
variant kan innefatta kvalificerade diskussioner och hantering av komplexa 
beslutsprocesser, men kritiseras oftare för att i stället vänja eleverna vid sken-
demokrati och att ha inflytande över endast triviala frågor (Om eleverna betrak-
tar det som behandlas som trivialt är oftast okänt). 

Försöksverksamhet med styrelser med elevmajoritet på gymnasiet är ett ex-
empel på hur man försöker uppnå realistisk demokratisk träning. Education as 
democracy sker samtidigt som education for democracy (Darling-Hammond, 
1996). Kohlbergs experiment med Just Community Schools (Kohlberg, 1985; 
Colnerud & Thornberg, 2003) innehåller också formaliserade beslutsformer 
såsom stormöten förberedda i smågruppsdiskussioner. I stormötet hade alla 
deltagare en röst, vilket innebar att lärarna var i minoritet. De kunde få argu-
mentera i flera år för sina förslag innan eleverna ansåg att förslaget var bra. Det 
gällde bl a straffsatsen för stöld på skolan, där eleverna var strängare än lärarna. 
Kohlbergs idé var emellertid inte främst att utbilda för ett demokratiskt med-
borgarskap, utan snarare att använda de sociala processerna för att höja indivi-
dens moraliska nivå. 

Under senare år har intresset för samtalets betydelse i den demokratiska pro-
cessen ökat. Det deliberativa samtalet, efter Habermas’ idé, har lanserats som en 
form för arbetet med skolans demokratiska värdegrund (Roth, 2000; Englund, 
2000). Deliberation innebär att man överväger olika alternativ och därmed att 
man undersöker om enighet eller oenighet råder. Ett deliberativt samtal kvalifi-
cerar beslut även fattade genom omröstning genom att alla alternativa förslag 
genomlyses och behandlas som likvärdiga – tills det bästa framträder. Skilda 
synsätt ställs mot varandra, man lyssnar på andras argument i en strävan att 
komma överens.  

Ett problem uppstår när idén om det deliberativa samtalet tillämpas på sko-
lans demokratifostran, eftersom samtalet där förs under institutionens tvång. 
Carlheden (2002) öppnar för en diskussion om det paradoxala i att fostra till 
frihet. Skolan skall fostra till ett medborgarideal som innefattar individens auto-
nomi, men gör det genom att påtvinga eleverna inte bara kunskaper om demo-
kratiska procedurer utan också en acceptans av dessa procedurers överlägsna 
giltighet.  
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Sammanfattningsvis karaktäriseras citizenship eduation av att undervisningens 
objekt är individens politiska delaktighet. Medborgarskapet förknippas med 
samhälleligt deltagande och gemensamma angelägenheter. De demokratiska 
värdena är inte möjliga att välja bort för den enskilde individen. 

Klassificering av forskningsdiskurser 
De olika pedagogiska ansatserna utesluter inte varandra, men kan inte heller 
ersätta varandra. De blir följaktligen svåra att jämföra. Så här långt har intresset 
varit riktat mot olika praktiker i skolan. Forskning kring olika värdepedagogiska 
frågor kan kategoriseras utifrån samma systematik, men med vissa tillägg. Det 
är åtminstone värt ett försök, eftersom den här avsedda pedagogiska forskning-
en har de ovan behandlade praktikerna och deras bakomliggande teorier som 
forskningsobjekt.  

Vi behöver tillföra ytterligare distinktioner, nämligen om forskningsintresset 
för ett projekt är av främst teoretisk natur eller empirisk och praxisnära natur. 
Teoretisk forskning kan röra metafrågor som exempelvis om det går att berättiga 
att skolan överför vissa moraliska normer och värden. En annan metafråga är 
om det går att hävda att det finns gemensamma värden och om dessa i så fall 
kan ges universella anspråk. Teoretiska projekt kan också röra normativa frågor 
om vilka värden som kan anses legitima att mediera i skolan. 

När forskningen är empirisk och praxisnära kan man skilja på sådan forsk-
ning som studerar intentionella interventioner, som t ex effekter av ett jämställd-
hetsprojekt, och sådana som studerar praktikens implicita värdebudskap. Den 
senare typen av forskningsprojekt kan exempelvis studera vilka moraliska eller 
demokratiska värden som gestaltas i en skolpraktik. 

En hybrid mellan praxisnära studier och filosofisk undersökning kan vara 
studier av hur exempelvis rättvisa gestaltas i skolans praktik och hur denna 
gestaltning kan analyseras i moralfilosofiska termer. 

Fältet för det som kallas värdegrundsforskning skulle därmed kunna beskri-
vas med hjälp av en matris som omfattar tjugo positioner (se figur 2). Trots det 
finmaskiga nätet skulle många ha svårt att placera sitt projekt i en av dessa posi-
tioner utan att göra ytterligare nyanseringar. Värdegrundsforskning är således 
inriktad mot en stor variation av forskningsobjekt som studeras med en stor 
variation av ansatser. 

Idén med att göra denna typ av klassificering, trots svårigheten att finna för 
alla projekt adekvata kategorier, är att undersöka möjligheten att finna likheter 
och skillnader mellan olika slags forskningsprojekt, på en mera nyanserad nivå 
än att beteckna alla som ”värdegrundsprojekt”. 
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Figur 2. Forskningsdiskurser gällande olika värdepedagogiska objekt och ansatser. 
 

För att ytterligare göra tydligt olikheterna mellan forskningsprojekt, som i vissa 
forskningssammanhang behandlats som om de utgjorde de en gemensam kate-
gori forskning, ges här exempel på olika frågeställningar hämtade från pågående 
projekt. Beskrivningarna, som bygger på min kännedom om projektens studie-
objekt, gör inte anspråk på någon fullständig bild av dagens svenska pedagogis-
ka forskning och är med nödvändighet kortfattade. 

Exempel på metafrågor inom value education (ruta 3) är forskning kring frågan 
om det finns några gemensamma värden eller ej. Exempel på en metafråga 
inom citizenship education (ruta 5) är forskningsfrågan: kan man fostra till frihet? 
Exempel på studier av intentionella fenomen inom livsåskådningsområdet (ruta 
11) är hur existentiella frågor hanteras inom religionsundervisningen. Exempel 
på forskning av intentionella interventioner som berör value education (ruta 13) är 
studier av huruvida lärarkandidater förbereds för att undervisa om etiska di-
lemman inom olika ämnen.  Exempel på studier av implicita fenomen inom 
moral education (ruta 17) är studier av vilka rättviseidéer som förmedlas i skolans 
moraliska praktik. Exempel på forskning av implicita fenomen inom citizenship 
education (ruta 20) är studier av huruvida lärare använder spontana tillfällen till 
deliberativa samtal. 

Frågeställningarna ovan ger antydan om den tänkbara variationen av olika 
forskningsobjekt inom det s.k. värdegrundsområdet. Genom att sortera in dem 
i en matris skapad av kategorierna för olika undervisningsobjekt korsad med 
olika typer av forskningsfrågor blir åtskilliga varianter möjliga. Det framstår 
som nödvändigt att göra åtskillnader av detta slag – eller efter någon annan 
rimlig princip – för att tydliggöra variationen inom den forskning som kommit 
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att benämnas värdegrundsforskning. Det går säkert att genomföra andra klassi-
ficeringar som i sin tur gör andra skillnader tydliga. Det viktiga är att undvika 
begreppsligt urholkande förenklingar, likt de Winner (1986) identifierar i bruket 
av value-begreppet. Lika lite som didaktisk forskning kring svenskdidaktik för år 
1 kan ersättas av naturvetenskaplig didaktik för gymnasiet kan forskning kring 
elevers existentiella funderingar och hur lärare bemöter dessa ersättas av forsk-
ning kring elevers inflytande eller hur rättvisa visar sig i klassrummets vardag.  

Ärendet för denna artikel har varit att peka på nödvändigheten av och möj-
ligheten till distinktioner inom att av pedagogiskforskningens stora fält. Ett 
klassiskt fält som är på väg mot en renässans. Ett nästa steg är att utveckla ett 
svenskt språkbruk för det som här har uttrycks med hjälp av engelska benäm-
ningar. 

Referenser 
Aspin, D. (2000) A clarification of some key terms in values discussions. In M. Leices-

ter, C. Modgil, & S. Modgil (eds) Moral Education and Pluralism. Education, Culture and 
Values, Vol IV. London: Falmer Press. 

Beck, John (1998) Morality and Citizenship in Education. London: Cassell. 
Bergem, T. (1993) Tjener - aldri herre. Om lærerutdanning og yrkesetiska holdninger. Stavanger: 

NLA-forlaget. 
Campbell, E. (2000) Ethical Bases of Moral Agency in Teaching. Paper presented at the 

Annual Meeting of the American Educational Research Association April, 2000. 
Carlheden, M. (2002) Fostran till frihet – Skolans värdegrund ur ett habermasianskt per-

spektiv. Utbildning och Demokrati, vol 11, nr 3, s. 43-73. 
Colnerud, G. (1995) Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares yrkesetiska 

konflikter i grundskolan. Stockholm: HLS förlag. 
Colnerud, G. (2001) Regler och relationer. Lärarröster om värdegrunden. I Vad har 

värde i praktiken. Perspektiv på värdegrunden i skola, vård och barnsomsorg. 
Stockholm: LHS. Konferensrapport 18-19 maj 2001.  

Colnerud, G. (2003) Teacher ethics – achieved synthesis and new issues. Submitted to 
Journal och Curriculum Studies. 

Colnerud, G. & Thornberg, R. (2003) Värdepedagogik i internationell belysning. Stockholm: 
Skolverket. 

Curren, R. (2001) Moral education. In L.C. Becker & C. B. Becker (eds) Encyclopedia of 
Ethics. Vol II. London: Routledge. 

Darling-Hammond, L. (1996) The right to learn and the advancement of teaching: Re-
search, policy and practice for democratic education. Educational Researcher, Vol 
25, No 6, 5-17. 

Dewey, J. ([1909] 1975) Moral principles in education. Carbondale: Southern Illinois Uni-
versity Press. 

Dietz,M.G. (2001) Civic, good and virtue. In L.C. Becker & C. B. Becker (eds) Ency-
clopedia of Ethics. Vol I. London: Routledge. 

Englund, T. (2000) Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perpektiv och aktuella förut-
sättningar. Stockholm: Skolverket. 

Carlheden, M. (2002) Fostran till frihet - Skolans demokratiska värdegrund ur ett haber-
masianskt perspektiv. Utbildning och Demokrati, v11, nr 3, s. 43-72. 

Fransson, K. & Lundgren U. P. (2003) Utbildningsvetenskap – ett begrepp och dess 
sammanhang. Uppsala: Ord och Form AB. 

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 28 

Hansen, D. (1996) Teaching and the Moral Life of Classrooms. Journal for Just and 
Caring Education. Vol 2. No 1 s 59-74. 

Hansen D. (2001) Teaching as A Moral Activity. In Richardsson , V. (ed) Handbook of 
Research on Teaching.  Fourth Edition. Washington: American Educational Research 
Association. 

Hartman, S. (2000) Hur religionsämnet formades. I E. Almén, R. Furenhed, S.G. Hart-
man, B. Skogar (red) Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och 
etik. Linköpings: Skapande vetande nr 37, Linköpings Universitet. 

Hedin, C. (2001) Education to ethical evolution. The challenge of Montaigne’s opinions 
about virtue and maturity. Paper presented at ISATT conference in Faro, Portugal, 
2001. 

Herbart, J.H. ([1835]1917) Konturer till föreläsningar i pedagogik. Stockholm: Albert Bon-
niers förlag. 

Jackson, P. W., Boostrom, R. E., Hansen, D. T. (1993) The Moral Life of Schools. San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

Kohlberg, L. (1969) Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to so-
cializatiopn. In D. Goslin (ed) Handbook of socialization theory and research (pp247-480) 
Chicago: Rand McNally. 

Kohlberg, L. (1985) The Just Community approach to moral education in theory and 
prctice. In M. Berkowitz & F. Oser (eds) Moral education (pp27-87) Hillsdale: Law-
rence Erlbaum Associates. 

Kymlicka, W. (1995) Modern politisk filosofi: en introduktion. Nora: Nya Doxa.       
Kymlicka, W. (1998) Citizenship. In Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol 2. London: 

Routledge. 
McLaughlin, T.  & Juceviciene, P. (1997) Education, democracy and the formation of 

national identity. In D. Bridges (ed) Education, autonomy and democratic citizenship. Phi-
losophy in a changing world. London: Routledge.  

Noddings, N. (1984) Caring: A feminine approach to ethics and moral education. Berkeley: Uni-
versity of California Press. 

Noddings, N. (1999) Care, justice and equity. In M. S. Katz, N Noddings & K. A. Strike 
(eds) Justice and Caring. The search for common Ground in Eucation. New York: Teachers 
College Press. 

O’Hear, A.  (1998) Moral Education. In P. H. Hirst & P. White. Philosphy of Education. 
Major Themes and the Analytic Tradition.  Volume IV. Problems of Educational Content and 
Practices. London: Routledge. 

Roth, H-I. (2002) Mänskliga rättigheter vänsterns nya religion. Tvärsnitt, vol 24, nr 4, 
sid 2-17. 

Roth, K. (2000) Democracy, education and  citizenship. Towards a Theory on the education of 
deliberative democratic citizens. Stockholm: Studies in Ecuational Sciences 32. 

Solomon, D., Watson, M. S. & Battistich, V. A. (2001) Teaching and schooling effects 
on moral/prosocial development. In Richardsson, V. (ed) Handbook of research on 
teaching. Fourth edition. Washington: American Educational Research Association. 

Warner, D. (1998) Citizenship. In Encyclopedia of applied ethics. Vol 1. London: Academic 
Press. 

White, J. (1998). Moral education. In Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol 6. London: 
Routledge. 

Winner, L. (1986) The Whale and the Reactor. A search for limits in an age of high technology. 
Chicago: The University of Chicago Press.

 

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 29 

3  Toleransen mot intoleransen   

Lärarstudenters och skolledares attityder till 
demokratiska värden 

Kennert Orlenius 

Värdegrunden enligt läroplanen 
”Det obligatoriska skolväsendet vilar på demokratins grund” postulerar läro-
planen, Lpo 94/98 – och motsvarande gäller för förskolan och gymnasieskolan. 
Demokratin är rotsystemet för skolans verksamhetsträd, dvs grunden för de 
värden som de olika grenarna ska förmedla och gestalta. Demokratins rötter ska 
ge stabilitet även när det blåser och utan näring från rötterna dör de olika gre-
narna. Påståendet att skolan vilar på demokratins grund kan uppfattas som 
föreskrivande (preskriptivt) eller beskrivande (deskriptivt). Demokrati, med 
betoning av likvärdig skola för alla, har sedan mitten av förra seklet utgjort den 
officiella, ideologiska grunden. I det avseendet kan läroplanens inledande me-
ning om demokratins grund sägas vara en beskrivning av sakernas tillstånd. 
Men mot bakgrund av det s.k. målstyrda skolsystemet och läroplanernas karak-
tär som styrinstrument torde det främst vara den preskriptiva innebörden som 
svarar mot de ansvarigas intentioner. Verksamheten ska vila på demokratins 
grund. Lpo 94/98 slår fast att ”skolan skall aktivt och medvetet påverka och 
stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 
dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Lpo 94/98, se 2.1 Nor-
mer och värden). Skolans uppgift är i så motto att indoktinera elever till att 
omfatta demokratins grund. Den är odiskutabel, ett postulat som är taget för 
givet. Min empiriska studie om attityder till demokratin tyder emellertid på att 
läroplanens fundamentala idé om demokrati i praktiken inte är så homogen 
som den kan ge intryck av. Tvärtom, lärarstudenter och skolledare ger uttryck 
för diametralt skilda synsätt på demokratibegreppets egentliga innebörd. 

Lpo 94/98 betonar att ”skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och 
uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställ-
ningstaganden och ge möjligheter till sådana”. Hur långt sträcker sig den möj-
ligheten? Omfattar den alla – även de som uppfattas som anti-demokrater? Var 
går gränsen för toleransen mot den som betraktas som intolerant? Inledningsvis 
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kan också konstateras att Lpo 94/98 anger att tolerans är en av de dygder som 
undervisningen ska syfta till att utveckla hos eleverna.  

Svaret på nämnda frågor hänger samman med hur man uppfattar begreppet 
demokrati samt hur man ser på skolans uppdrag i ett samhällsperspektiv. Pro-
blemet är ingalunda nytt även om det tycks ha accentuerat i det pluralistiska och 
s.k. postmoderna samhället. På 1700-talet skrev Voltaire sin berömda Traktat om 
Toleransen (1964). Fanatism bör mötas med religiös och politisk tolerans menade 
Voltaire (Azar 2003). Inom FN har en särskild deklaration om principer för 
tolerans antagits, där det konstateras att att tolerans är en dygd och en förut-
sättning för fred och utan fred finns ingen demokrati (UNESCO 1995, art 1.1 
samt 2.3). Tolerans definieras som ”an active attitude prompted by recognition 
of the universal human rights and fundamental freedom of others” (art. 1.2). 
Tolerans handlar i min studie om i vilken utsträckning de som arbetar eller 
kommer att arbeta i skolan anser sig vilja acceptera eller tillåta andras rätt att 
tro, tänka eller uttrycka sig även om det strider mot läroplanens intentioner om 
demokratiska värden.  

Värdegrunden i lärarutbildning och skolledarutbildning 
I riktlinjerna för den nya lärarutbildningen (från 2001) har riksdagen fastslagit 
att alla studenter ska erhålla etisk och moralisk kompetens. I Lärarutbildnings-
kommitténs förslag (LUK) talas om att utbildningen ska ge en beredskap att 
hantera etiska frågor och moraliska dilemman. Studenterna ska ”utveckla en 
grund för eget etiskt och moraliskt handlande” (SOU 1999:63, s 93). I ett av 
examensmålen i utbildningen framhålls särskilt att studenten ska erhålla kompe-
tens att ”förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund” (s. 
185). Det normativa inslaget förstärks av det faktum att LUK talar om ”det nya 
läraruppdraget” i singular. Enligt Lindberg (2002) finner man däremot inga 
förtydligande resonemang om vad detta lärarens uppdrag mer precist och kon-
kret innebär i relation till demokrati- och medborgarperspektivet. Det kan dock 
konstateras att LUK markerar vikten av att varje lärare ”tydligt tar avstånd från 
och aktivt motverkar företeelser som hotar något av samhällsfundamenten” (s. 
92). För snart 25 år sedan fastslogs i den dåvarande läroplanen att ”Skolan ska 
fostra” (Lgr 80). LUK tycks betona att ”läraren skall fostra”. Innebörden är 
emellertid något oklar. Vad innebär det t.ex. i relation till elever som har avvi-
kande uppfattningar om demokrati och dess innebörd? 

En expertgrupp har på uppdrag av Utbildningsdepartementet utrett rekto-
rers uppdrag och publicerat rapporten, Lärande ledare (2001). I den belyses frå-
gan om ledarskap, dess villkor och innebörd i dagens skola. Frågan ställs också 
här personligt: ”vad krävs av rektor som ledare för en lärande och värdebärande 
organisation?” (s 15). Här sägs bland annat följande: 

Värderingar, attityder och beteenden skapar skolans kultur. Att kunna identifiera 
och förstså värderingskonflikter och att kunna formulera och motivera beslut 
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utifrån skolans värdegrund är av största betydelse för rektor […] Rektor måste 
kunna skilja på och hantera olika slags värderingskonflikter. Rektor måste som 
ledare för skolan ha och uttrycka ett etiskt förhållningssätt som även vilar på ju-
ridisk grund till frågor om etik och moral. (s 22) 

Det betonas att ett framgångsrikt ledarskap är beroende av förmågan att känna 
igen och förstå andras handlande utifrån deras synsätt och förutsättningar. ”Om 
rektor kan identifiera och förstå värderingskonfliktens ursprung underlättas 
konfliktbearbetningen” (s 23). Det anger grunden för det ledarskap som Ut-
bildningsdepartementets expertgrupp argumenterar för: ett demokratiskt, läran-
de och kommunikativt ledarskap. Grunden för detta ledarskap är att rektor 
omfattar ”läroplanens värdegrund och därmed skolans demokratiska uppdrag” 
(s 11). 

Rapp (2001) pekar på att övergången från regelstyrning till målstyrning och 
kravet på en likvärdig skola i landet ställer krav på elevernas rättsäkerhet. I sin 
avhandling belyser han rektors roll som garant för elevers rättssäkerhet, vilket i 
grunden är en demokratifråga. 

Värdegrunden i internationellt perspektiv 
I ett europeiskt perspektiv kan konstateras att man inom EU har beslutat att 
prioritera frågan om ”citizenship” (medborgarskap) under perioden 2002-2006. 
Framför allt i England har det varit en stark fokusering och betoning av ”citi-
zenship”. Denna del utgjorde en central fråga i revideringen år 2000 av deras 
’National Curriculum’ (läroplanen). Böcker har publicerats med titlar som t.ex. 
Citizenship Schools: a practical guide to personal development and citizenship education; 
Citizenship and democracy in schools: diversity, ethics and citizenship. Det begreppet 
torde i Norden ha sin motsvarighet i begreppet ”värdegrunden” i Sverige och 
”verdigrunnlaget” i Norge.1 Det finns dock skillnader mellan dessa två nordiska 
länder. Den norska läroplanen (från 1994) betonar tydligt att skolan och sam-
hällets grundvalar vilar på kristen och humanistisk tradition. I läroplanen och 
senare dokument betonas det kulturella arvet och vikten av att förvalta detta i 
skolans verksamhet. I konsekvens med detta betonas också den nationella iden-
titetens betydelse. Verksamheten i skolan syftar till assimilation, bevarande och 
befrämjande av samhällsgemenskap, ett samhälle som är baserat på homogeni-
tet och enhet. Den norska läroplanen betonar vikten av ett gemensamt värdesy-
stem, dvs. att konsensus råder om grundläggande värden (Orlenius 2001a). 

Om kristendomen utgjorde kittet i den svenska folkskolan under de första 
hundra åren (ca 1850-1950) har idén om demokratin bildat dess motsvarighet 
därefter. I konsekvens med detta, utifrån traditionell föreställning om formell, 
politisk demokrati, betonas medborgerliga rättigheter, främst grundläggande, 

                               
1 Roth (2000) diskuterar i sin avhandling begreppet ’citizenship’ (s. 66-84). Begreppen ’vaerdigrunn-

laget’ och ’vaerdiplattformen’ används i Laereplansverket for den 10-årige grunnskolen (KUF 1996). 
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demokratiska värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta. Dessa värden framstår som permanenta och 
kompromisslösa, som oförytterliga värden och icke förhandlingsbara. De tycks 
utgöra en slags minsta gemensamma nämnare som alla bör eller ska vara över-
ens om. Detta förstärks av att värdegrunden som begrepp används i singular 
form. Men hur tolkas dessa värden på den s.k. realiseringsarenan, dvs. i praxis? 

Sammanfattningsvis kan så här långt noteras att den norska läroplanen repre-
senterar en kommunitaristisk tradition medan svenska läroplaner ger uttryck för 
en liberal universalistisk tradition. Om enhet och gemenskap är de mest centrala 
begreppen i den förstnämnda är frihet och integritet motsvarande begrepp i den 
senare. Företrädare för en kommunitarisk hållning fokuserar sig på individen 
som medborgare medan företrädare för en liberal universalistisk inriktning 
betonar individens mänskliga rättigheter och det som kan hota dennes integri-
tet. En grundbult i demokratibegreppet är frågan om tanke-, åsikts- och yttran-
defrihet, och därför också skyddad i svensk grundlag liksom i internationella 
deklarationer och konventioner. Dessa rättigheter är ett demokratiskt värde, 
dvs. något eftersträvansvärt gott utifrån ett skolperspektiv (Orlenius 2001). 
Retoriken om betydelsen av demokratiska, mänskliga rättigheter är i själva ver-
ket en del av en sådan liberal universalistisk tradition. Värdegrundsdiskursen i 
Sverige med dess centrala, universella värden är med andra ord ett uttryck för 
en sådan tradition. Ur ett kommunitariskt perspektiv är dygdbegreppet centralt. 
Utifrån en postmodern ståndpunkt existerar överhuvudtaget inga givna eller 
absoluta värden (Orlenius 2001b). 

Statsvetaren Bengt-Ove Boström diskuterar frågan om varför värdegrunden 
uppmärksammas i skolans läroplaner (Boström 2000). Han pekar på huvudsak-
ligen två aspekter. Boström hävdar att anti-demokratiska och anti-humanistiska 
rörelser har blivit ett allt större problem i hela samhället, men han betonar ock-
så ungdomars ökade skepticism gentemot traditionellt, politiskt arbete, dvs. en 
demokratisyn knuten till formella, politiska institutioner och dess system. Han 
nämner också den ökade individualismen som en tredje aspekt. Boström är inte 
generellt kritisk till läroplanens formuleringar och dess innehåll. Hans huvudkri-
tik handlar om att ”dokumenten i vissa avseenden uttrycker, eller bygger på 
föreställningar som behöver problematiseras” (a.a. s 46). Liknande synsätt om 
strömningar som hotar demokratins värden och skolans roll finns också i övriga 
Europa. ”Citizenship education is seen across Europe as playing a central role 
strengthening democracy and challenging racism as an anti-democratic force” 
(Osler & Starkey 2000, s 6). I UNESCO:s Declaration of Principle on Tolerance 
(1995) betonas emellertid att exkludering och marginalisering av grupper kan 
leda till frustration, fientlighet och fanatism (art. 2.1). Å ena sidan ska skolan 
och samhället kraftfullt bidra till att öka toleransen och försvara demokratiska 
rättigheter. Lärare och skolledare har ett särskilt ansvar, enligt både UNESCO 
och svensk läroplan, att främja en sådan utveckling. Å andra sida innebär det att 
även de som motarbetar en sådan grundsyn och utveckling åtnjuter den demo-
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kratiska rättigheten att verka fritt. Om inte så sker kan det slå tillbaka mot de-
mokratin och dess förespråkare. Men hur ska frågan hanteras i den pedagogiska 
praktiken?  

Syfte och metod  
Studiens syfte är att ta reda på en grupp lärarstudenters och skolledares attityder 
till demokratiska värden med särskilt fokus på demokratiska rättigheter. Den 
frågan diskuteras också avslutningsvis i denna artikel utifrån skilda demokrati-
uppfattningar och skolans uppdrag.  

Resultatet bygger på en enkätstudie som är besvarad av 65 lärarstudenter och 
65 rektorer. Lärarstudenternas genomsnittliga ålder är ca 30 och 85 procent är 
kvinnor. Skolledargruppen består av 60 procent kvinnor och den genomsnittli-
ga åldern är 45-50 år. Enkäten är besvarad strax innan deltagarna skulle påbörja 
en utbildning med inriktning mot värdefrågor. Lärarstudenterna skulle just 
påbörja sin andra kurs i deras lärarutbildning, en kurs med inriktning mot vär-
defrågor. Skolledarnas skulle påbörja en kompetensutveckling med liknande 
inriktning och den omfattade samtliga skolledare i deras kommun, varav några 
få arbetar som områdeschefer eller vid den centrala förvaltningen. Enkäten 
inehåller tre delar: en del som rör varför värdegrunden är ett så aktuellt tema 
där ett tiotal påstående ska rangordnas, tio frågor som rör demokratiska värden 
med fasta svarsalternativ, dels fyra fallbeskrivningar där också motiveringar ska 
anges för det ställningstagande som gjorts. 

Resultatet är i skrivande stund ännu preliminärt. Analysarbetet pågår och da-
tamaterialet håller på att kompletteras i en nu uppföljande studie ett år senare 
för att få en bild av om förändringar har skett av attityderna. 

Fallet Sven 
Sven börjar gymnasieskolan under hösten och strax därefter dyker det upp 
nazistiska slagord och klotter på skolan. Sven, som tidigare bodde i grannkom-
munen, gör aldrig någon hemlighet av att han sympatiserar med nazistiska idéer 
– tvärtom. På t.ex. prov under en lektion klottrar Sven nazistiska slagord. Han 
är medlem i en etablerad nazistisk grupp. Han lyckas få med sig några kompisar 
och de brukar träffas hemma hos honom. Träffarna pågår inte bara efter sko-
lans slut utan även mitt på dagen under deras lektionstid. Sven uppfattas som 
ledare. Gruppen kring Sven växer. 

Samtliga berörda lärare och Nisse, som är rektor, träffas för att diskutera hur 
man skall agera. Svens påverkan på andra elever, invandrarelever som uppger 
att de känner sig kränkta, klottret både i och utanför skolan gör att alla är över-
ens om att han är ett hot mot de normer och värden som skolan ska stå för. 
Utvecklingen har inte blivit bättre trots att skolan försökt påverka Sven. All 
personal är överens om att Sven måste avstängas från skolan. Barn- och skol-
nämnden delar den uppfattningen och avstänger Sven från resten av terminen 
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och ytterligare tre terminer, dvs. den maximala avstängningstid som är möjligt 
enligt gällande förordning. 

Anser du att beslutet var rätt? 
Fallet är baserat på en nyligen inträffad händelse i en gymnasieskola. Händelsen 
aktualiserar flera principiella frågor om etik och juridik i skolans praktik. Ytterst 
är det en fråga om skolans roll i ett demokratiskt samhälle. Vad tål demokratin? 
Vilka föreställningar är knutna till begreppet demokrati och demokratiska vär-
den? Vad är skolans uppgift i ett demokratiskt samhälle präglat av pluralism och 
individualism? Händelsen ställer därmed också frågan om människosyn i fokus: 
hur kan man i skolan försvara en grupp elever utan att kränka förövaren? Den 
exemplifierar också det moraliska dilemmat att skydda gruppen kontra att för-
svara individens demokratiska fri- och rättigheter. Dessa frågor inryms i det 
vidare och något diffusa begreppet värdegrunden. Fallet har blivit föremål för 
juridisk prövning. I den första instansen tog Länsrätten avstånd från Barn- och 
skolnämndens beslut om avstängning. Kammarrätten hade emellertid motsatt 
uppfattning. Kommunens beslut ansågs vara rätt. Detta överklagades ännu en 
gång. Regeringsrätten fastställde då beslutet i enlighet med Länsrätten. Lärarnas 
uppfattning och kommunens beslut om avstängning ansågs inte vara förenlig 
med gällande lagstiftning.  

En klar majoritet av deltagarna i min studie instämmer i det beslut som lä-
rarna och Barn- och skolnämnden stod bakom: två tredjedelar av skolledarna 
och tre fjärdedelar av lärarstudenterna. Drygt 1/3 i båda grupperna instämmer 
helt och hållet. En av tio tar dock helt avstånd. Vilka argument anges för re-
spektive emot en avstängning av Sven? Majoriteten, dvs. de som instämmer i 
avstängningsbeslutet, hävdar att Sven utgör ett hot mot demokratin. Sådana 
attityder kan inte tolereras. Den ståndpunkten är uttryckt på olika sätt:  

 
• Ingen (varken elever eller lärare) skall riskera att bli kränkta 
• Skolan måste hållas ren från anti-demokratiska attityder 
• Sådana attityder är liktydigt med rasism 
• Skolan måste visa mod att inte acceptera anti-demokratiska yttringar 
• Sven måste avstängas eftersom han bidrar till en osäker miljö 
• Han påverkar sina kamrater på ett negativt sätt 
• Trots varningar har han inte förändrat sin attityd 
 

Några uttrycker emellertid en viss tveksamhet. De instämmer i huvudsak men 
anser att avstängningen omfattar alltför lång tid eller påpekar att det inte är 
acceptabelt att skolka och bedriva anti-demokratisk agitation. 

De som tar avstånd från avstängningen, dvs. minoriteten, hävdar också att 
situationen utgör ett hot mot demokratin men i en annan mening. Avstäng-
ningen i sig är ett hot eller avsteg från demokratin: 

 
• Det strider mot mänskliga fri- och rättigheter, åsikts- och yttrandefriheten 
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• De mänskliga fri- och rättigheterna ger också rätt till utbildning 
• Konsekvensen av avstängning är ökad antagonism och polarisering 
• Möjligheten att påverka Sven minskar 
• En demokratisk hållning är att diskutera, inte att sopa undan problem. 
 

Några av deltagarna i studien uttrycker också tvivel av juridisk karaktär: 
 
• Är det säkert att Sven är ansvarig för klottret? 
• På vilket sätt har andra känt sig kränkta? 
• Har skolan verkligen gjort tillräckliga insatser? 
• Är avstängningen förenlig med lagar och förordningar? 
 

Det vanligaste påståendet från dem som tar avstånd från avstängningen är att 
det är fel metod att hantera en sådan situation. Om så sker förvärras bara situa-
tionen för Sven. Problemet flyttas till en annan del av samhället. Om han senare 
skulle återvända till skolan finns problemet kvar. Det är också möjligt, eller till 
och med sannolikt, att någon annan vill inta hans roll och att en ny ledare upp-
står. Den enda vägen är dialogen där skolan tar ansvar genom information och 
motargument. Utifrån ett demokratiperspektiv betyder detta sammantaget att 
majoriteten ser Sven som en riskfaktor för demokratin. Minoritetens stånd-
punkt är snarare att hanterandet av själva situationen och attityden mot Sven 
kan ses som en risk för demokratin. 

Till ovanstående kan läggas att lärarstudenter och skolledare anser att värde-
grunden blivit en så aktuell fråga i skola och samhälle främst hänger samman 
med behovet av att ”finna en gemensam hållning mot anti-demokratiska krafter 
i samhället”. Resultatet ligger alltså helt i linje med det som Boström (2000) och 
andra har framhållit. Av de tio alternativa faktorerna anges också i konsekvens 
med ovanstående ”önskan att skapa en nationell, kulturell samhörighet i ett 
alltmer internationaliserat och mångkulturellt samhälle” som nummer två. Där-
efter markeras ”utbredd oro för moralisk upplösning i samhället”. På den tio-
gradiga skalan anges dessa tre faktorer i nämnd ordning av både lärarstudenter-
na och rektorerna. Ska det tolkas som en tendens att skapa exkludering och 
mindre tolerans mot det avvikande i ett rörligt och rörigt samhälle? 

Vad tål demokratin? 
Av de tio enkätfrågorna var tre formulerade på följande sätt (med fem svarsal-
ternativ: instämmer helt/delvis, tar avstånd delvis/helt samt vet ej): 

 
• En person med nazistsympatier bör få arbeta som lärare om han inte 

medvetet påverkar sina elever 
• Rektor bör förbjuda att Sverigedemokraterna ska få medverka i politisk 

information till eleverna i samband med val 
• Elever i skolan ska inte tillåtas att bära keps i samband med undervisning 
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Resultatet visar att en överväldigande majoritet tar avstånd från tanken att en 
lärare med nazistsympatier kan tillåtas att arbeta som lärare även om han inte 
medvetet påverkar sina elever. Två av tre tar helt avstånd från detta. Skolledar-
na är något mer negativa till denna tanke än lärarstudenterna (75% mot 62% tar 
helt avstånd). Omkring 15% av både lärarstudenterna och skolledarna instäm-
mer helt eller delvis i påståendet att det kan vara okey. Frågan aktualiserar ett 
moraliskt dilemma som i grunden är en fråga om både etik och juridik: en lärare 
ska utgöra en förebild för barn och ungdomar och vara trovärdig som vuxen 
men ska också respekteras i sin rätt att ha avvikande åsikter. Etik står mot juri-
dik.  Åsiktsregistrering är förbjudet och skolan är rimligen inget undantag. Men 
hur trovärdigt kan den enskilde läraren gestalta skolans värdegrund? Problemet 
väcker andra frågor: måste läraren tro på eller vara övertygad om det som ska 
förmedlas och gestaltas? Är det inte så att lärare ständigt tvingas att förmedla 
budskap som han/hon inte tror på själv, t.ex. om politiska partier och skilda 
religioner? Det finns anledning att diskutera läraruppdraget, både den mer juri-
diska och moraliska dimensionen av detta uppdrag.  

Drygt 40% av deltagarna i studien instämmer helt eller delvis i att Sverige-
demokraterna bör förbjudas att delta i sådan politisk information. Skolledarna 
är något mer negativa till sådant deltagande än lärarstudenterna. 30% respektive 
22% instämmer helt i förbudet. Omkring 20% tar dock helt avstånd från detta. 
Lärarstudenterna ger generellt sett uttryck för något större tveksamhet i sina 
svar än skolledarna, så också i denna fråga. 15% anger svaralternativet ”vet ej” 
(inga anger det av skolledarna). Under de senaste 25 åren har några sådana eller 
liknande ärenden granskats av justitieombudsmannen (JO) i Sverige.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att juridiskt sett finns ingen grund för att 
utesluta t.ex. Sverigedemokraterna från att delta vid sådana tillfällen. Det strider 
mot svensk grundlag att förhindra information på grund av att skolan ogillar 
åsikterna. Inte heller får skrifter eller flygblad beslagtas eller förhindras att spri-
das på grund av att det strider mot läroplanens intentioner. Däremot kan skol-
ledarna ingripa om det kan antas att det förorsakar störande av ordningen eller 
bedöms kränka personer på skolan, dvs. om budskapet är av sådan art att det 
kan medföra straff för hets mot folkgrupp. Dessa restriktioner gäller för övrigt 
även bärande av märken och symboler: 

 
• Om märkena enbart uttrycker odemokratiska åsikter skall skolledningen 

ingripa genom sådana insatser som skulle kunna beskrivas som uppfost-
rande och undervisande, alltså genom samtal med eleven och med hem-
met om eleven är omyndig, och t.ex. fördjupad utbildning. 

• Om märkena är sådana att de enligt en seriös bedömning riskerar att 
förorsaka störning av ordningen i skolan, t.ex. i form av bråk mellan 
eleverna eller så att diskussionerna om märkena tar orimligt mycket 
lektionstid i anspråk, får skolledningen antingen genom generella 
ordningsregler eller genom beslut i det konkreta fallet förbjuda eleverna 
att bära märkena synligt i skolan... Någon avstängning av 
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ligt i skolan... Någon avstängning av grundskoleelever eller konfiskation 
av märken får inte förekomma (Werner & Tryblom 1999, s 546).  

 
Den mest kontroversiella frågan i enkäten rör huvudbonadens vara eller icke-
vara i klassrummet. 40% instämmer i påståendet att keps inte ska vara tillåtet i 
samband med undervisning medan 50% är emot ett sådant förbud. Uppfatt-
ningarna i denna fråga är mycket delade. Skolledarna tycks ogilla ett förbud i 
något högre grad än lärarstudenterna. Frågan kan uppfattas som både trivial 
och banal men min erfarenhet från möte med hundratals lärarstudenter, verk-
samma lärare, skolledare och annan personal i skolan tyder på att just den frå-
gan är av närmast existentiell natur. Den väcker känslor och i diskussioner ex-
poneras ofta grundläggande normer och värden. Varför utgör då ett stycke tyg 
på en viss kroppsdel en så kontroversiell fråga? Den kan ses som en symbolfrå-
ga som rör temat för denna artikel: vad tål demokratin? Vad är toleransens 
gränser, dvs. vad är förhandlingsbart och icke förhandlingsbart? I min studie 
aktualiserar den frågan lärarstudenters och skolledares normer och syn på lära-
rens makt och elevens autonomi (Orlenius 2001 b). Den rör det demokratiska 
värdet om individens frihet och integritet, som läroplanen betonar. Vissa tycks 
betrakta kepsfrågan som demokratifostran i betydelsen att barn och ungdomar 
ska lära sig att acceptera det regelverk som fastställts av andra och inse att allt är 
inte förhandlingsbart. Man måste underordna sig vad andra bestämt. Andra 
betonar vikten av att eleven själv måste ta ansvar och sådana regler kan närmast 
betraktas som en kränkning av den personliga integriteten och leder till omöjli-
ga gränsdragningar i skolans praktik. Sammantaget exemplifierar de nämnda 
frågorna och resultatet skilda uttolkningar och aspekter av demokratiska värden 
och rättigheter. 

Toleransens gränser  
Kan nazistiska sympatier bland elever och lärare få förekomma och finnas i 
offentlighetens ljus i skolans vardag? Är det förenligt med demokratin i skolan? 
Ska det överhuvudtaget finnas något utrymme för anti-demokratiska ström-
ningar i skolan? Vi kan först konstatera att lärarens uppdrag är att indoktrinera 
enligt läroplanerna. Rasism och intolerans ska bekämpas och eleverna ska fost-
ras till att omfatta demokratiska värden. Yttrandefriheten är inte heller absolut. 
Lagen sätter gränser för intoleransen. Hets mot folkgrupp är inte acceptabelt.  

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttryck-
er missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspel-
ning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprungt eller trosbekännelse, 
döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa 
till böter (16 kap. 8§ i Brottsbalken). 

Juridiskt sett är det dock inte straffbart att fälla rasistiska yttranden till några 
vänner men däremot när det sprids till en större grupp (ca tio personer). Det 
måste också finnas ett uppsåt, dvs. ett uttalat syfte att sprida ett främlingsfient-
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ligt budskap eller att personen åtminstone insett innebörden av sitt beteende. 
Lagen utgör ett regelverk vad som är tillåtet eller inte – men som vi sett (se 
ovan) kan det bli föremål för skilda tolkningar och där tolkningar också föränd-
ras över tid. Men situationer i skolan uppstår där både gränsdragningar av juri-
disk karaktär och moraliska bedömningar måste göras: Vad ska tolereras i sko-
lan? Var går gränsen för tolerans mot den intolerante? Svaret på den frågan är 
bland annat beroende av vilken demokratisyn som omfattas. 

Det demokratiska projektet – men vad och hur? 
Gutmann & Thompson (1997) argumenterar i boken Democracy and disagreement 
för en s.k. deliberativ demokratisyn. De diskuterar också denna i relation till 
’procedural’ respektive ’consistutional democracy’. Deliberativ demokrati byg-
ger på idén om öppen dialog, att väga argument för och emot, att värdera och 
komma fram till ett välgrundat beslut. Den deliberativa demokratisynen betonar 
tolerans och respekt för den andre, lyssnande samt strävan att komma överens 
(Englund 2000a). ’Procedural’ demokratisyn är av institutionell karaktär där den 
legitima processen och majoritetsprincipen står i fokus medan ’constitutional’ 
demokratisyn också betonar resultatet som en del i den demokratiska proces-
sen.2 Gutmann & Thompsons huvudkritik är att andra, konventionella demo-
kratiföreställningar bortser från den utmaning som avvikande etiska värderingar 
innebär. Dialogen och strävan efter att försöka nå acceptabla beslut och lös-
ningar är den enda vägen, menar Gutmann & Thompson, i ett samhälle där 
”none challenges is more formidable than the problem of moral disagreement” 
(a.a., s 1). 

Utifrån en mer konventionell syn på demokrati (dvs. ’procedural’ och consti-
tutional’) utgör Sven och en lärare med avvikande åsikter ett hot mot demokra-
tin. Eleven och läraren ska visserligen tillmätas rätten att ha egna åsikter men de 
gör sig icke besvär i skolan. Skolan ska utgöra en frizon. Samhället har i gängse 
och formell demokratisk ordning bestämt ramar och villkor för verksamheten 
och det måste medborgarna underordna sig. Detta är också knutet till idén om 
att acceptans av dessa spelregler är grunden för gemensamhet och det goda 
samhället. Sven liksom de som praktiserar civil olydnad bryter mot dessa 
grundvalar (Orlenius, 2001b; 2003). En fråga i studien som rör inställning till 
civil olydnad visar att drygt hälften bejakar en sådan fredlig aktion, medan ca 
40% tar helt eller delvis avstånd. De förra ser en sådan aktion som något som 
befruktar demokratin, medan andra menar att det hotar demokratin. Problemet 
kan alltså vara att de som företräder en mer institutionell syn på demokrati 

                               
2 Om Robert Dahl kan sägas representera ‘procedural democracy’ och John Rawl idén om ‘constitu-

tional democracy’ kan Jürgen Habermas ses som representant för deliberativ demokratisyn. 
Svensk pedagogisk forskning om deliberativ demokrati företräds av Tomas Englund (2000a, b) 
och Klas Roth. Roth (2000) väljer istället att tala om Dahls procedurala demokratisyn, Rawls poli-
tiska demokratisyn och Habermas moraliska demokratisyn). 
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(främst ’procedural democracy’) befrämjar eller fostrar frustrerade anti-
demokrater. Företrädare för den deliberativa demokratisynen bejakar menings-
skiljaktigheter och tycks hävda att alla måste få komma till tals. Moraliska tvety-
digheter måste få prövas i dialogens form. Deliberativ demokratisyn bygger på 
öppenhet, reflektion, dialog, överväganden och värderingar av argument – en 
grundidé som också under de senaste åren förts fram av Skolverket, bland an-
nat i form av skriften Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och 
aktuella förutsättningar (Englund 2000a). Men som teoribildning för skolans prak-
tik är den inte oproblematisk. 

Läroplanen fastslår att eleverna skall tillägna sig demokratiska värderingar 
och fostras till ansvarstagande samhällsmedborgare. Hur kan Sven påverkas att 
omfatta demokratiska värden? Sven avviker från mönstret och tycks inte acce-
eptera skolans och samhällets gängse normer och värden. Utifrån ett delibera-
tivt perspektiv är det nödvändigt att möta Sven i dialogens form med argument. 
Men hur kan det påverka honom? Hans uppfattning är sannolikt att han deltar i 
ett livsprojekt som handlar om att förändra och förbättra världen. Han har 
tillsammans med några andra den kompletta och perfekta lösningen. Världen 
betraktas som svart och vit. De som inte samtycker är fiender och onda. Delta-
gande i en sådan rörelse kan fungera som ett instrument för revansch eller 
hämnd mot etablissemanget. Demokrati kan ses som en del av detta etablisse-
mang. Fundamentalister, de som anser sig äga den absoluta sanningen, är sällan 
mottagliga för rationella argument. Emerich Roth, med erfarenhet från nazis-
mens förintelseläger hävdar att ”så länge en individ är full av hat är det inte 
sanningen han vill veta” (2000, s 18). På liknande sätt – om än inte samma – 
resonerar grabben som vägrar att ta av sig kepsen. Instruktionen att ta av sig 
detta för honom så viktiga klädesplagg uppfattas nästan som en order att klä av 
sig naken. Kepsen är en del av hans personliga identitet på liknande sätt som 
slöjan för en muslim. Kravet från överheten föder motstånd. Den deliberativa 
demokratisynen ger både Sven och keps-killen rätten att tala och argumentera 
för sin sak. Men håller denna teorigrund i skolans praktik? Min slutsats är att 
den deliberativa demokratisynen är nödvändig, men den räcker inte som in-
strument när den möter skolans praktik. Skälet till det är bland annat att den 
deliberativa demokratisynen bygger mer på förnuft än känsla, mer på huvud än 
hjärta, mer på rationella argument än empati och relationer, mer på medborgar-
rollen än individen som existentiell varelse. Min studie antyder också att det är 
en lång väg att gå innan en sådan deliberativ grundsyn slår igenom i skolans 
praktik. 

I sitt uppdrag måste blivande lärare och skolledare förhålla sig till det demo-
kratiska projektet, dvs. att ”förmedla och förankra samhällets och demokratins 
värdegrund”. ”Skolan vilar på demokratins grund” säger läroplanen – men vil-
ken demokrati? Är det lärares uppdrag att fostra barn och ungdomar så att de 
anpassas till det etablerade samhället, dess sociala konventioner och som lojala 
samhällsmedborgare? Eller ska de fostras till självständiga och kritiska individer 
som ger uttryck för egna ståndpunkter och blir kritiska samhällsförnyare? Har 
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de till och med rätten att bli anti-demokrater? Den deliberativa demokratisynen 
ger ingen grund för vare sig den ena eller den andra ståndpunkten. Den är in-
tresserad av processen, inte resultatet. 

Skolas demokratiska paradox 
Politiker, statsvetare och utbildningsansvariga söker närmast desperat efter 
vägar för att engagera unga människor i de politiska processerna, samma gene-
ration som fördöms när de går ut på gator och torg och tar politisk ställning. Så 
sammanfattar Guardian Education (Birkett 2003) läget i England i samband 
med Irak-kriget. Detta är något av skolans demokratiska paradox. Poliser, för-
äldrar, politiker klagar och menar att ungarna ska vara i skolan och där kan de 
diskutera frågorna. Lärarfacket (The National Union of Teachers) hävdar att 
kursplanerna kräver att undervisningen ska behandla frågor om religiös och 
nationell identitet samt social rättvisa. Det kan de göra i skolan. Men den unga 
Sachin från Prince Henry’s Grammar school i Otley uppmanar sina kamrater att 
gå ut i en protest mot kriget. Då ryter etablissemanget – hon blir suspenderad 
från skolan. I Sverige blir en kille misshandlad av nazister i skolan. När han 
begär hos skolledningen att skolan ska ordna en manifestation mot nazismen 
fick han svaret att skolan är en institution som inte ska ta politisk ställning (Lä-
rarnas Tidning 2001).3 Under lång tid har det inte minst i skolan varit en dygd 
att underordna sig. Enligt både svensk läroplan och näringslivets företrädare är 
det idag snarare en dygd att ta initiativ och visa kreativitet – men hur mycket?  

I England tycks ’citizenship’ hos en del skolideologer och ansvariga uppfat-
tas som synonymt med ’Britishness’. Idén om medborgarskapet exkluderar de 
som inte är ’mainstream’ och lojala. I USA skrev Steve Earle en låt om John 
Walker Lindh, amerikanen som kämpade på talibanernas sida, och blev ett all-
mänt hatobjekt. Earl menade att Walkers brott mot ’the American Dream’ var 
ett resultat av utanförskap och längtan efter tillhörighet. En ung, svensk invand-
rare hävdar (med ord från rapartisten Kool G Rap) att ’Alienation is our Nation 
- Reality is my Nationality’ (Sernhede 1999). Dessa marginaliserade grupper 
frågar sig hur de ska kunna integreras när de inte släpps in i den sociala gemen-
skapen. Bland ungdomar där samhällsengagemanget är levande söker man inte 
sällan andra vägar. Ibland tar det sig dramatiska uttryck. 

För att hantera upplevelsen av vanmakt kan man söka sig till situationer där 
man framträder som skräckinjagande. Ett sätt att göra detta är att framställa sig 
som verkligt ”bad”, och vad kan vara mera ”bad” än att identifiera sig med 
ghettots vulkaniska vrede och kriminella ”gangstastil” (a.a., s 287).  

Andra ungdomar söker sig till andra grupptillhörigheter, inte sällan till arenor 
där våld och anti-demokratiska yttringar är legio. Sven är ett sådant exempel. 

                               
3 Ett 30-tal nazister fanns i hans omgivning. Eleven ifråga fick sedernera Årets civilkuragepris, 

instiftat till minne av Björn Söderberg som mördades av nazister. 
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Demokratins deliberativa grundidé är att tillåta även minoriteter och individer 
som inte delar gängse uppfattningar att komma till tals. I den institution som 
skulle kunna vara demokratins plantskola tycks snarare dessa exkluderas och 
marginaliseras i värdegrundens namn. 

Det moraliska projektet– att rädda det 100:e fåret? 
Lärare och skolledare har ett demokratiskt uppdrag, ett uppdrag som vi kan 
konstatera uppfattas på skilda sätt av de blivande lärarna och skolledarna i min 
studie. Även ur ett mer teoretiskt perspektiv är frågan problematisk. Är detta 
angivna fostransuppdrag förenligt med en deliberativ demokratisyn? Med stöd 
av Habermas och Gutmann hävdar Roth (2000) att en deliberativ demokrati-
uppfattning inte är förenlig med idén om att någon statlig auktoritet, att indivi-
der eller grupper, skulle ha rätten att fostra och dana någons karaktär i en speci-
ell riktning. Detta skulle i så fall inebära att ”dessa skulle, enligt Gutmann, ges 
en exklusiv rätt att genom undervisning inskärpa den nödvändiga karaktären 
hos medborgare genom att främja ett absolut ståndpunkt beträffande rätt och 
rättvisa, dygder och hur det goda livet är eller kan vara” (s. 82, min övers.). Idén 
om deliberativ demokratisyn har sin bäring främst i statsvetenskaplig teoribild-
ning, inte i en utbildnings- och moralfilosofisk och appliceras dessutom på en 
annan verklighet, skolan.4 När kartan inte stämmer med verkligheten – vad är 
det då som gäller?  

När retoriken möter praktiken blir problemet mångfascetterat och komplext. 
Roths och andras argumentation utifrån en ren deliberativ demokratisyn bygger 
på en idealiserad bild av den autonoma människan. Förvisso är etikens funda-
ment människans förmåga att välja och dess uppgift att hjälpa oss att handla 
ansvarigt. Men i skolans värld måste ibland den vuxne gå in som ställföreträ-
dande ansvarig. Det betyder inte att man som lärare tar ansvar från den unge 
men man tar ansvaret för denne (van Manen 2000; Orlenius 2001b). Alla unga 
människor är tyvärr inte beredda att ta detta ansvar (– vilket kanske gäller ännu 
fler vuxna i samhället i övrigt...). Att bortse från lärarens uppdrag att förmedla 
värden är att exkludera framför allt de mest utsatta barnen och ungdomarna i 
skolan, de som inte vuxit upp med positiv gränssättning. I takt med att allt fler 
vuxna abdikerar i sin vuxenroll tycks den skaran successivt öka.  

Min egen slutsats är att skolan måste vara en arena i samhället där eleven ges 
rätten att tänka och uttrycka sina åsikter och uppfattningar. Det är en fråga om 
demokratiska värden i skolans praktik som har både en juridisk och etisk di-
mension. Den rör rätten om individens frihet och integritet. Om inte toleransen 
från skolans sida är hög och vissa elever i så fall exkluderas bryter det också 
ytterst mot principen om alla människors lika värde. Den demokratiska rättig-

                               
4 Se dock Englund (2000b), en artikel där Englund diskuterar denna fråga i ljuset av Deweys under-

visningsfilosofi. 
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heten i detta fall är dock inte absolut för vare sig elever eller lärare. Den är juri-
diskt sett begränsad som vi sett ovan. Men det bör noteras att även förövaren 
som kränker någon annan inte ska bli bemött med att själv bli kränkt. Den som 
vill försvara toleransen kan riskera att själv uppträda intolerant. Utifrån en deli-
berativ grundhållning finns det vidare uppenbarligen en risk att lärarens upp-
drag att påverka eleven utesluts, enligt min tolkning. Den deliberativa demokra-
tisynen, utifrån sitt statsvetenskapliga perspektiv, kan enligt min uppfattning 
inte appliceras per automatik på skolans värld och vardag som t.ex. Englund 
och Skolverket ger uttryck för (Englund 2000a). Frågan måste också förstås 
utifrån det moraliska projekt som lärar- och ledningsarbetet innebär i skolans 
verksamhet. Varje dag möter lärare och skolledare en rad moraliska dilemman 
där demokratiska värden och skilda normer inte sällan ställs på sin spets. Sådana 
situationer tillhör kanske de svåraste i lärararbetet men har hitintills inte priori-
terats i t.ex. lärarutbildningens innehåll. Kommer en förändring ske genom den 
förnyade lärarutbildningen? Framtiden får utvisa. 

Lärarutbildningskommittén pekar på att läraren idag måste erövra sin aukto-
ritet och att läraren ska vara en god förebild (SOU 1999:63). Det förutsätter en 
inre trygghet, god självbild liksom social eller kommunikativ kompetens – eller 
med andra ord att vara en autentisk, ansvarsfull och professionell vuxen med 
relationskompetens (Juuls & Hensen 2003). I ledarutbildningssammanhang görs 
ibland en åtskillnad mellan att vara chef och ledare (Orlenius 2001b). Ledarskap 
är något som erövras, något som byggs upp underifrån och utvecklas genom att 
det är baserat på förtroende. Lärararbetet är ett moraliskt projekt inte minst på 
grund av att auktoritet och kontroll utövas över människor som inte har valt 
detta. De är föremål för det, oberoende om de så önskat eller ej. Därför har 
också läraren ett särskilt ansvar för deras moraliska utveckling och hur läraren 
förhåller sig i sitt ledarskap i relationen till eleven (Fenstermacher 1990). Clark 
(1990) hävdar vidare att läraren bör fråga sig i undervisningen: Vem är bort-
glömd? Känner sig någon exkluderad? Detta är inte enkelt att hantera i ett allt-
mer utpräglat konkurrens- och effektivitetssamhälle, som också skolan är en del 
av. Det leder till stora påfrestningar för den enskilde läraren. Gunnel Colnerud 
(2002) talar om den yrkesetiska ”kollegiala paradoxen”: Det är otillåtet att kriti-
sera en kollega som kränker en elev men tillåtet att kritisera en kollega som är 
för tillmötesgående mot eleverna. Detta kan gälla på det mer allmänna planet 
beträffande hur man förhåller sig till skolans regelverk, hur mycket hjälp och 
stöd elever erbjuds, dvs. i frågor om elevers beteende eller brist på förväntat 
beteende. Det blir än mer problematiskt när grundvalen för hela skolans verk-
samhet definieras på olika sätt och skilda tolkningar görs av uppdraget. Mora-
lisk absolutism om rättning i leden ställs mot principen om att lämna de 99 
fåren och rädda det 100:e fåret (enligt Jesu liknelse i Nya Testamentet) – dvs. 
den individ som gått på egna strövtåg och lämnat gemenskapen. Hur mycket 
olust och påhopp är läraren och skolledaren villig att utsätta sig för å Svens 
vägnar, vars åsikter läraren själv inte alls sympatiserar med? Sådant moraliskt 
ansvarstagande kräver tid, arbete och personligt mod. Utan en medveten yrkes-
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etik samt reflekterad praktisk yrkesteori har läraren och skolledaren inte särskilt 
fast mark under fötterna.  

Den lärare som betonar den deliberativa demokratisynen och respekten för 
andras ståndpunkter bejakar samtalets betydelse, men hur uppnås samförstånd 
och samsyn? Den lärare eller skolledare som mer betonar vikten av att göra 
aktiva insatser att bekämpa intolerans kan skapa revanschbegär hos motparten. 
Upplevd intolerans föder intolerans. Hur ska lärare och skolledare i praktiken 
lyckas med sitt uppdrag? Då krävs enligt min uppfattning också en yrkesetik, 
grundad i en människosyn, med ett förhållningssätt som innebär att eleven inte 
ses som ett objekt utan som subjekt, inte ses som ett medel för mina åtgärder 
och insatser utan som ett mål sig, inte bara som en funktion utan som en per-
son. Alla elever har rätt till respekt, ingen ska exkluderas eller med andra ord: 
”jag ogillar dina åsikter men är beredd att försvara din rätt att få ha dem och 
den du är” – eller med Olof Francks ord: 

Ont ska inte med ont – utan med gott – bekämpas. Den dag lärare och annan 
skolpersonal övergår från att vara empatiska medvandrare till att spela rollen 
som auktoritära domare, kommer relationerna mellan människor som rör sig i 
skolans värld att hårdna, skadas eller rent av vittra sönder[…] Den ”hjärtats 
etik”… har inget med tandlöshet eller flummeri att göra. (Franck, 2003, s 11)  

Uppdraget består alltså i att möta eleven med både hjärna och hjärta. Etiken 
kan inte begränsas till argumentationsträning utan vuxna i skolan måste kunna 
fungera som både trovärdiga motbilder och förebilder i dagens illusionssamhäl-
le där många – med Tomas Ziehes ord – är kulturellt friställda och tvingas att 
skapa sin egen identitet. 
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4  Alejandro knäckte hela Sverige!  

En diskursanalys av förhandling och reproduktion 
av maskulinitet i en förortsskola 

Rickard Jonsson 

”I skolan får de vara sig själva” säger läraren Kristina i en intervju apropå 
kvinnliga muslimska elever som hon tycker synd om. Hennes engagemang gäll-
er att de i hemmet tvingas leva under vad hon uppfattar som föräldrarnas 
stränga religiösa och kulturella regler, till skillnad från skolan, där de kan vara 
sig själva. Till exempel kan de smita in på toaletten på skolan för att sminka sig. 
Att vara sig själv är en formulering som lärare och elever ofta använder i den 
förortsskola där jag bedrivit sonderande fältstudier det senaste året.1 Det står 
också bokstavligen skrivet på en vägg i skolkorridoren, som ett av skolans över-
enskomna budord; att alla ska få vara sig själva. I det uttrycket ligger en tanke 
om ett naturligt sätt att vara och uppträda i den sociala interaktionen, och där-
med onaturliga och oönskade sätt. Uttrycket ”att vara sig själv” fångar mitt 
intresse och berör ärendet för denna text: Att problematisera det för givet tagna 
genom att genomföra en diskursanalys av förhandling och reproduktion av 
maskulinitet i skolan.  

Först något om begreppet maskulinitet. Jag använder maskulinitet i betydel-
sen socialt konstruerat manligt kön. Robert Connell (1996) menar att det sam-
existerar många olika slags sätt att vara man på. Arbetare på fabriksgolvet, id-
rottsmän i omklädningsrummet eller barnlediga pappor som möts i lekparken 
konstruerar olika maskuliniteter. Connell nöjer sig emellertid inte med att kon-
statera mångfalden av maskuliniteter, han påpekar också vikten av att se relatio-
nen mellan dem. Relationer som består av allianser, dominans och underord-
ning, skapade genom praktiker som inkluderar och exkluderar. Trots mångfal-
den av maskuliniteter framstår ett specifikt sätt att vara man på som normeran-
de och överordnad de andra, i sin specifika kontext. Connell använder 
begreppet ”hegemonisk maskulinitet” för att beteckna den form av manlighet 

                               
1 Fältstudiens omfattning har varit begränsad. Den består av en kontinuerlig period av tre månader 

under vårterminen 2002 inom ramen för en D-uppsats, därefter mer sporadiska besök vid olika 
tillfällen, som sonderande fältstudier under hösten 2002 och våren 2003. 
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som betraktas som den givna. Den hegemoniska maskuliniteten är det legitima 
sättet av vara man på och det legitima sättet att försvara mäns överordnade 
position i samhället. Connell definierar hegemonisk maskulinitet som:  

Den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade 
svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas 
göra det) mäns dominanta position och kvinnors underordnad.(ibid, s. 101) 

I genuspraktiker, när socialt kön uttrycks och produceras i tal såväl som i socia-
la handlingar, konstrueras en hegemonisk maskulinitet och med denna följer 
dominans och underordning. Ett tydligt exempel på underordnade maskulinite-
ter ges i Jesper Fundbergs (2003) studie av maskuliniteter i ett pojkfotbollslag. 
Fundberg visar där hur ”bögen”, ”kärringen”, och ”invandraren” i omkläd-
ningsrummet blir stereotyper som får beteckna det icke maskulina. De blir re-
presentanter för en utesluten och oönskad maskulinitet. Deborah Cameron 
(1999) visar på komplexiteten i hur dessa maskuliniteter skapas och utesluts. 
Cameron beskriver hur amerikanska collegekillar samtalar framför en basket-
match som visas på teve. I samtalet konstrueras en heterosexuell maskulinitet 
genom att ta avstånd från icke manliga eller homosexuella klasskamrater. För-
fattaren anlägger ett perspektiv på genus där de unga männen gör maskulinitet i 
tal eller praktik. Genom uttalanden framställer de sig själva som heterosexuella 
män, men utan basketmatchen skulle det skvaller om frånvarande klasskamrater 
som killarna ägnar sig åt, framstå som ett omanligt beteende. Och på samma 
gång som det homosexuella fördöms, tillåts killarna tala beundrande om de 
manliga basketstjärnonas fysik och kroppar.  

Med dessa utgångspunkter -att det samexisterar många maskuliniteter samti-
digt som en maskulinitet kan framstå som normerande och att aktörer kan re-
producera och omförhandla maskulinitet i en specifik kontext - är jag nyfiken 
på hur elever och lärare reproducerar och förhandlar maskulinitet i skolvarda-
gen, och jag intresserar mig för hur ”den Andre” används i konstruktionen av 
maskulinitet. Empirin är insamlad från fältstudier vid en högstadieskola utanför 
Stockholm. Jag har använt en etnografisk metod där deltagande observation 
och intervjuer varit mina främsta redskap. Det är i den vardagliga interaktionen 
mellan elever och mellan lärare och elever jag sökt efter uttryck för maskulinitet 
Vissa situationer av klassrumsinteraktionen har jag spelat in och transkriberat. 
Informella samtal har pågått kontinuerligt mellan mig och informanterna, men 
jag har även kompletterat dessa med intervjuer. Förutom deltagande observa-
tion och intervjuer har olika former av lektionsmaterial såsom elevuppsatser, 
videofilmer och lektionsuppgifter varit intressant för min forskning. I denna 
text kommer jag att redogöra för en begränsad del av mitt material. Urvalet är 
gjort för att passa textens syfte: Att studera hur maskulinitet förhandlas och 
reproduceras i klassrummet och att pröva en modell för diskursanalys i analysen 
av materialet. Texten inleds med en diskussion av diskursbegreppet, och dess 
relevans för studiet av maskulinitet i en förortsskola. Därefter kommer jag att 
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ställa upp en modell för diskursanalys som jag prövar på min empiri. Jag avslu-
tar pappret med en diskussion om möjligheter och begränsningar med en 
diskursanalys av mitt material. 

Vad är diskurs? 
Winther Jörgensen och Phillips (2000, s 7) beskriver diskurser som att språket 
är strukturerat i mönster som styr vårt tal och handlande. Varje diskurs försöker 
skapa entydighet och låsa fast tecken i sin betydelse. Tecken i en vid betydelse, 
för Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (2001) är diskurs mycket mer än tal och 
text. I deras användning av diskursbegreppet är även handlingar, kroppslig 
praktik, identitet eller det materiella diskursivt.2 Vi kan med andra ord inte 
komma bakom diskurser, vi talar och agerar genom dem. Eftersom diskursen 
framställer världen på ett bestämt sätt och inte på ett annat skapas gränser mel-
lan sant och falskt, vi och dem, naturligt och onaturligt, manligt och kvinnligt 
osv. En diskurs anger vad som är det accepterade sättet att tala och handla, 
samtidigt som andra alternativ utesluts. En diskurs är med andra ord en redu-
cering av möjligheter. De tillslutningar som görs, den mening som diskursen 
tillskriver tecken eller sociala handlingar tas för givna och betraktas som natur-
liga. Diskursanalysens utgångspunkt är att diskurserna och dess vetande alltid är 
kulturellt och historiskt specifika. Det finns alltid andra sätt att tala, och diskur-
serna är alltid föränderliga. Hur man ”är sig själv”, för att återvända till budor-
det på skolväggen, är en fråga om diskursiva tillslutningar. Det blir av intresse 
för diskursanalysen att studera vad som tas för givet och vad som utesluts i 
diskurser, för även om diskurser är trögföränderliga eller framstår som naturli-
ga, kan de alltid komma att ifrågasättas och förändras. 

Finns det då ingenting utanför diskurser? Winther Jörgensen och Phillips 
(2000, s 42) uttrycker det som att vårt tillträde till verkligheten är genom språ-
ket. Den fysiska världen finns men får bara betydelse genom diskurser. Förfat-
tarna skriver att en sten är en sten men hur den ska uppfattas, t ex som konst-
verk eller vapen – eller som en sten, skulle jag vilja tillägga - beror på i vilken 
diskursiv kontext objektet som vi kallar sten placeras. Världen kan inte beskri-
vas ur någon position som skulle vara utanför det diskursiva. Norman Fairc-
lough uttrycker en annan ståndpunkt när han talar om en social praktik utanför 
det diskursiva. (Fairclough, 1999, s 206; se även Winther Jörgensen & Phillips, 
2000, s 74). Ett förhållningssätt som tar en social praktik för given, det kan gälla 
socioekonomiska förhållanden, ett klassamhälle som uppfattas som objektivt 
eller en social teori. För mig framstår en uppdelning av diskurs och social prak-
                               
2 Som ett exempel på hur diskurser kan vara kroppsliga: McCaughey (1998) förespråkar självför-

svarskurser för kvinnor med argumentet att en diskurs om mannen som våldsbrukare och kvin-
nan som passivt offer sitter inskrivet i kroppen. Att träna självförsvar för kvinnor blir, enligt 
McCaughey, ett sätt för kvinnor att använda en alternativ diskurs, där kroppen lärs om att vara 
aktiv, göra motstånd osv. 
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tik som problematisk. Var drar man gränsen? Ur Laclau & Mouffes (2001, s 83) 
perspektiv existerar inga naturliga grupptillhörigheter – heller inte klasstillhörig-
het - dessa ses istället som tillslutningar bland andra möjliga tillslutningar, som 
skapats i diskursen. Det finns i den meningen inga sanna eller givna grupper 
eller identiteter. Grupptillhörighet formuleras i diskurser, att artikulera en 
grupptillhörighet, t ex som ”svensk” eller ”arbetarklass”, blir en tillfällig tillslut-
ning, en reducering av andra möjliga grupptillhörigheter. Gruppbildning blir 
därmed även politiskt, en praktik som drar en gräns mellan vi och de andra. 
Laclau och Mouffe (ibid, s 114) talar i sammanhanget om att diskurser anger 
vissa positioner som subjektet kan inta. Till dessa positioner knyts förväntning-
ar om hur man ska uppträda. I klassrummet kan diskurser tillhandahålla olika 
subjektspositioner såsom; läraren och eleven, manliga och kvinnliga elever, eller 
studiemotiverade och bråkiga elever. Men subjektet positioneras inte bara av 
skolans kontext eller av en enda diskurs, utan ofta av flera antagonistiska dis-
kurser. En människa kan komma att inta olika subjektspositioner under dagens 
lopp, beroende av kontext. Det är skillnad på att vara storebror hemma vid 
frukostbordet, elev i klassrummet, fotbollsspelare på kvällsträningen eller ett 
aliasnamn i en chat på internet. Det diskursanalytiska perspektivet avvisar där-
för tanken om att människan har en fast identitet och följaktligen blir lärarens 
uttryck ”i skolan får de vara sig själva” problematiskt. Att säga något om hur 
människor eller grupper är, blir vanskligt utan att se till det situationella och det 
relationella i varje kontext. 

En annan fråga rör huruvida individens tal och handlingar är determinerade 
av diskurser. Winther Jörgensen och Phillips framför kritik mot Laclau & 
Mouffes diskursteori, för att vara alltför sysselsatt med abstrakta diskurser som 
konstituerar det sociala. Det lämnas för lite utrymme för individens agerande. 
Mot detta kan ställas ett perspektiv som betraktar människan som diskursan-
vändare (se Burr, 1995 s 92; Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s 105). Männi-
skor kan i det perspektivet använda olika diskurser i social interaktion. Det kan 
emellertid ligga ett problem i att betona människors fria val av diskurser; vilka 
diskurser man använder i tal och handling och hur de används måste förstås 
som beroende av kontextuella villkor. Alla diskurser är inte lika tillgängliga för 
alla. Ändå uttrycker perspektivet om diskursanavändare en ståndpunkt som 
ligger min fokus nära. Man betraktar diskurser, inte som något utanförliggande 
som styr människors tal och handlingar, utan som något som skapas, reprodu-
ceras och förändras i den vardagliga sociala interaktionen. Diskurser konstitue-
rar vetande, diskurser styr människors tal, samtidigt som människors tal repro-
ducerar, omförhandlar och konstituerar diskurser. Därför blir den vardagliga 
interaktionen mellan människor intressant föremål för diskursanalys. Towns 
(2000) ger sin definition av diskursbegreppet: 

we interpret discourses as evolving complexes of statements that reflect values, 
understandings, or meanings specific to certain cultures, contexts and times. Dis-
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courses both govern the way people act, think and feel and in turn are constructed 
by people through language in talk and action. (Towns, 2000, s 5) 

Att betrakta aktörerna som diskursanvändare är förenligt med ett genusper-
spektiv där individer gör maskulinitet i social interaktion (Se Cameron, 1999). 
Hur konstruerar eleverna och lärarna i min studie maskulinitet i klassrummet? 
Vilka diskurser används i skolans kontext, och hur diskurser om manlighet 
reproduceras och omförhandlas i aktörernas tal? 

Exkluderande diskurs 
Då diskursen fastställer det som tas för givet, kan binära oppositioner och bil-
den av ”den Andre” komma att användas. Ord definieras av varandras motsats, 
ett begrepp får sin betydelse av vad det inte är. Världen delas upp i binära op-
positioner som vi - dom, svenskar – invandrare, maskulint – feminint, hetero-
sexualitet - homosexualitet etc. I denna ”antingen - eller” logik framstår alltid 
den ena sidan som mer privilegierad eller mer normgivande än den andra (Burr, 
1996 s 107). Seyla Benhabib (1992) skriver i sammanhanget: 

Afrika finns där. För att göra det möjligt för den västerländska civilisationen att 
fullgöra sin mission, kvinnan finns där för att hjälpa mannen att förverkliga sig i 
hennes livmoder […] de binära oppositionernas logik är också en underordning-
ens och dominansens logik. (s 32) 

Kvinnans värld byggs upp av negationer, hon är det som mannen inte råkar 
vara. Hennes identitet kommer att definieras genom brist (ibid, 176 ff). Benha-
bibs ord belyser behovet av att syna de binära oppositioner som används i vårt 
tal och av behovet att dekonstruera hegemonisk diskurs. Här har feministisk 
kritik varit slagkraftig, men fler kategorier än kön kan samverka i exkluderande 
processer. Paulina de los Reyes (2002) påpekar att kön, klass och etnicitet är 
exempel på integrerade underordningsprinciper, och det blir problematiskt om 
vi talar om jämlikhet utan att se relationen mellan majoritetssamhälle och mino-
riteter. De los Reyes skriver om synen på ”invandrarkvinnan” i svensk genushi-
storisk forskning: 

Oron för att ’invandrarkvinnan’ inte nås av ’de svenska jämställdhetssträvan-
dena’ uppstår i själva verket som en etnocentrisk diskurs som definierar jäm-
ställdhet med svenskheten som norm. (ibid, s 39) 

Kvinnorna diskuteras som offer till sina män, men sällan som offer för homo-
geniserande svenska institutioner. Frigörelsen ligger då i att frigöra sig från 
maken, ett påstående som inte kräver något av majoritetssamhället och dess 
institutioner. Föreställningen om att invandrarkvinnorna behöver frigöra sig 
från maken, förutsätter en negativ invandrarmanlighet. Av intresse för mig blir 
hur aktörerna i klassrummet använder kategorier som ”invandrarmanlighet” 
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och ”invandrarkillar”, och vilken betydelse dessa kategorier fylls med. Det är då 
inte förekomsten av invandrade män som jag i min analys problematiserar. 
Däremot är idén om ”invandrarmanlighet” och ”invandrarmän” som en sär-
skild sorts människor intressant att studera (se Hacking, 2000 s 23 ff). 

En diskursanalytisk modell 
Jag ska i det följande ställa upp en modell för konkret diskursanalys, och pröva 
den mot min empiri. Begreppsapparaten hämtas från Laclau och Mouffe samt 
Fairclough. Även diskurspsykologin har, som jag nämnde ovan, lämnat bidrag 
till min modell då den uppmärksammat den vardagliga interaktionen, att det är 
på det vardagliga talet som analysen ska rikta sin fokus. Winther Jörgensen och 
Phillips (2000, s 134) föreslår att diskursanalysen tar sin start i att bestämma en 
diskursordning. Fairclough (1999) beskriver diskursordningar som: 

The particular configurations of conventionalized practicies (genres, discourses, 
narratives etc.) which are available to text producers and interpreters in particu-
lar social circumstances. (s 184) 

En diskursordning kan sägas vara en komplex och motsägelsefull konfiguration 
av diskurser inom samma område, diskursordningen betecknar alltså olika dis-
kurser som täcker samma terräng, och som de kämpar om att ge innehåll på sitt 
eget sätt. Genom att begränsa sin studie till en diskursordning kan man studera 
diskursiv kamp, se fördelningen av diskurser, se vilka diskurser som vinner 
inflytande, se varifrån diskurserna kommer och vem som genomdriver dem. 
Om man utgår från en diskursordning blir även spelet mellan diskurser en vik-
tig del av analysen. Winther Jörgensen och Phillips (2000) skriver: 

Om man […] utgår från en diskursordning och inte från en enskild diskurs blir 
spelet mellan diskurserna i en given diskursordnig en viktig brännpunkt för ana-
lysen. Det har den fördelen att det just är i detta spel som de sociala konsekven-
serna blir mest tydliga. När man på samma område har två eller flera diskurser, 
som var och en ger sin tolkning av verkligheten, kan man nämligen börja undra 
om vilka konsekvenserna blir av att man accepterar den ena tolkningen och inte 
den andra. (s 138 – 139) 

Genom att betrakta maskulinitet som en diskursordning finner jag det intres-
sant att studera vilka diskurser som konkurrerar om att fylla manligheten och 
tecken eller sociala praktiker som knyts till det maskulina med sin betydelse, i 
skolans kontext. Och därigenom att se vilka maskuliniteter som konstrueras 
och vilka som exkluderas och marginaliseras i skolvardagen. Om vi utgår från 
Laclau & Mouffes förståelse av diskurser som ett försök att skapa entydighet, 
samtidigt som vi betraktar sociala fenomen som ständigt föränderliga, så blir 
forskarens uppgift att studera denna diskursernas strävan efter entydighet, att 
kartlägga de processer där vi kämpar om tecknens betydelser och där vissa be-
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tydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga. 
Diskursanalytikerns uppgift blir att avnaturalisera det för givet tagna, att dekon-
struera diskurser (Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s 32). För att göra den-
na analys tillhandahåller Laclau & Mouffe en rad begrepp. 

Ett tecken som inte fått sin slutgiltiga mening i diskursen kallar Laclau och 
Mouffe ett element. Om elementen kan det råda diskursiv kamp, dvs en kamp 
mellan olika diskurser om samma terräng. Varje diskurs strävar efter att tillsluta 
elementens mångtydighet att göra elementen till moment. Ett moment är ett 
tecken som reducerats på sin mångtydighet, ett tecken som det råder enighet 
om, som betraktas som givet (Laclau & Mouffe, 2001 s 105 ff). Vidare talar 
Laclau och Mouffe om begreppet artikulation. En artikulation sker när tecken 
sätts i relation till andra tecken för att ge dem mening. Artikulation är alltså ett 
sammankedjande av element, en praktik som skapar en relation mellan elemen-
ten och därigenom ger dem betydelse. Maskulinitet i skolan artikuleras och får 
sin betydelse i relation till andra element; kläder, samtalen, lektionsmaterial eller 
klottrade texter på toaletterna. Utgångspunkten är då att elementet maskulinitet 
i artikulationen inte får sin betydelse av verkligheten, av en naturlig manlighet, 
utan genom sin relation till andra element. Artikulationen är inte en transparent 
skildring av verkligheten, vår förståelse av verkligheten konstitueras i artikula-
tionen. I artikulationen kan därför elementens betydelse reproduceras eller för-
ändras. Artikulation konstituerar det som tas för givet och begreppet artikula-
tion rymmer en förståelse av aktörer som aktiva användare av diskurser.3 Vidare 
använder jag begreppet subjektsposition, för att beteckna de positioner som dis-
kurser tillhandahåller aktörer, men som även kan komma att omförhandlas i 
skolvardagen. Subjektet tillskrivs och intar olika positioner i diskurser, att posi-
tionera sig som exempelvis ”homosexuell”, ”arbetarklass” eller ”invandrare” 
blir en fråga om diskursiva tillslutningar, där en viss tillhörighet kommer att 
artikuleras och andra möjliga grupptillhörigheter uteslutas (se Laclau & Mouffe, 
2001, s 114 ff). 

De diskurser som tas för givna betecknar Laclau och Mouffe för objektiva. 
Inte i meningen att de skulle vara mer verkliga än andra diskurser, utan snarare 
att de i sin specifika kontext betraktas som självklara eller naturliga. Mellan den 
diskursiva kampen som råder då element inte fått en entydig tillslutning, och de 
objektiva diskurserna där element övergått till moment finns, vad Laclau och 
Mouffe kallar hegemonisk intervention. Hegemonisk intervention innebär att en 
diskurs vinner i kampen om betydelsefixering, andra möjligheter utesluts (ibid, s 
134 ff). Den hegemoniska interventionen har lyckats om en enda diskurs domi-
nerar där det tidigare rådde antagonism ( Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s 
55). Connells (1996) begrepp ”hegemonisk maskulinitet”, som jag redogjorde 

                               
3 Diskursanalysen kan ses som ett svar på kritiken mot strukturalismen för att denna inte kunde 

förklara förändring. Med begreppet artikulation ges en möjlighet till förändring, elementen kan 
ges ny betydelse. 
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för inledningsvis, är förenligt med Laclau och Mouffes begreppsapparat. He-
gemonisk maskulinitet framstår som det naturliga sättet att vara man på, men 
ska uppfattas som den diskurs som gjort en hegemonisk intervention, den som 
för tillfället trängt bort andra diskurser om manligheten. Samstämmigheten 
mellan Laclau och Mouffes diskursteori och Connells maskulinitetsteori under-
lättar analysen.4 I den avslutande diskussionen vill jag dock problematisera hu-
ruvida man kan tala om en hegemonisk maskulinitet och jag ifrågasätter huruvi-
da hegemoniska interventioner någonsin lyckas fullständigt. 

Sammanfattningsvis: Genom att betrakta maskulinitet som en diskursordning 
tänker jag mig kunna identifiera olika diskurser om maskulinitet som artikuleras 
i skolan. Genom att studera var det råder överenskommelse, var det råder för-
handling eller diskursiv kamp vill jag se hur maskulinitet reproduceras och för-
handlas, och vilka maskuliniteter som utesluts i skolans kontext. I följande av-
snitt ska jag tillämpa diskursanalysen på konkreta exempel från insamlad empiri. 

I skolvardagen… 
Låt oss återvända till skolan. Hur kan en diskursanalys användas i tolkningen av 
konstruktionen av maskulinitet i skolan? Jag sitter vid ett tillfälle bredvid Nejib 
på en fransklektion när följande utspelar sig: 

Nejib pekar på en tjej som är klädd i trendiga kläder. Han säger att hon ”har för 
mycket luft”. Att hon tror hon är något. Senare i korridoren efter lektionen står 
jag med killarna i 9 a, vi lutar oss mot skåpen och tittar ut över korridoren där 
en grupp tjejer sitter på en bänk. Tjejen från fransklektionen kommer förbi och 
Nejib fortsätter: ”problemet med henne är att hon låter killarna tafsa på henne. 
Hon säger att hon ska säga till, men hon gör det inte”. Omdömet övergår i en 
lek. Nejib vänder sig till en kamrat: 

Nejib: En tost om att jag vågar ta henne på brösten! 

Baris: Nej du vågar inte! 

Nejib: En tost att jag vågar! 

Rickard: Vad betyder det, en tost? 

Nejib: En macka, en sån där grillad macka du vet… 

Rickard: Ja, ja! 

                               
4 En samstämmighet som till stor del har sin förklaring i att båda använder Gramscis hegemonibe-

grepp i sin teoribildning.  
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Nejib går fram till tjejen som slår honom reflexmässigt ifrån sig. Det verkar som 
hon gjort det förr, att hon är van vid att försvara sig mot pojkars händer. Killar-
na där jag står jublar. Det finns gott om plats men killarna trängs mot varandra, 
jag uppfattar att det finns en gemenskap i situationen. Att befinna sig i killgrup-
pen vid skåpen bekräftar ett manligt medlemskap.  

I ovanstående excerpt kan man ana att jag i dialogen med Nejib och Baris utgår 
från föreställningen om en negativ invandrarmaskulinitet. Jag tänker mig att 
ordet ”toast” ska vara ett invandrarord för att ta tjejer på brösten. Jag kopplar 
ihop praktiken, de sexuella trakasserierna, med en invandrarmaskulinitet. Men 
det rörde sig alltså om en grillad macka. Bortsett från min del i interaktionen 
kan vi se att tjejen beskylls för att inte säga ifrån, samtidigt som det blir legitimt 
bland killarna att ta på hennes kropp. Att delta i vadslagningen ger i situationen 
maskulin status. Att delta i den sociala praktiken där man i tal och kroppslig 
praktik kränker en kvinnlig klasskamrat, blir ett sätt att göra heterosexuell mas-
kulinitet. Den maskulinitet som artikuleras då killarna talar och rör vid tjejen 
återkommer i andra varianter i skolvardagen. Det kan gälla när killarna på data-
lektionen visar mig pornografiska hemsidor på internet eller när man talar om 
tjejer i klassen på ett nedlåtande sätt. Låt oss kalla detta för att killarna använder 
en sexistisk diskurs. En diskurs som kommer till uttryck i såväl ord, som bild 
och kroppslig praktik. Kanske skulle man påstå att det i skolkorridorens kon-
text ligger en regel bland killarna att använda en sexistisk diskurs för att fram-
ställa sig själva som heterosexuella män. Finns då ingen antagonistisk diskurs? 
Jo, lärare talar ofta om en snedvriden kvinnosyn bland några av killarna, och de 
säger att de vill förändra sexistiska attityder. I det skenet kan vi förstå lärares 
engagemang för att fostra elever i jämställdhetsfrågor. Jag ska senare tala om 
hur lärarna använder en ”svensk jämställdhetsdiskurs”, där patriarkalt förtryck 
fördöms och hänvisas till ”de Andra”. Det finns ett problem dock, när lärare 
talar om invandrarkillar som macho eller sexistiska. Eftersom den sexistiska 
diskursen tillskrivs den andre, kan den sexistiska diskursen i sig sällan komma 
att dekonstrueras. Det är invandrarkillen snarare än sexismen som hamnar i 
centrum för diskussionen. Lärare verkar även vara mer bekymrade över flickor 
som bär slöjor än tjejer med tighta kläder som visar mycket kropp. Samtidigt 
kan killarna använda andra motstridiga diskurser i andra kontexter, t ex i enskil-
da intervjuer eller i hemmet. Peter berättar exempelvis bekymrat att hans kam-
rater uppfattar honom som ”player”, att han har haft för många tjejer. Här 
tycks klasskamraterna upprättat en norm som motsäger den sexistiska diskur-
sen. Att ha rykte om att vara promiskuös blir en belastning. Genom att leta 
efter motsägelser, brott, betydelseglidningar, skulle en diskursanalys kunna 
fånga hur kontexten sätter ramar för aktörerna och hur aktörerna kan använda 
olika diskurser och förhandla elementens betydelser inom de givna ramarna.  

Maskulinitet förhandlas och reproduceras även i interaktionen mellan lärare 
och elever. Följande exempel kommer från en lektion i sex och samlevnad. I 
diskussionen med klassen säger läraren följande: 
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Urban: Vad säger ni om det här då? Jag kastar ut en brasklapp om Turkiet nu! 
[…] Det finns ju alltså en ruskig dubbelmoral! Om vi tar t ex, det finns ju många 
länder, om vi tar Istanbul. Ni ska veta hur många stackars öststatskvinnor, flick-
or som åker dit. Det är tiotusen om inte upp emot hundratusen som åker dit 
och prostituerar sig. Och då måste det finnas män som utnyttjar dem. På samma 
sätt var det i Sverige om man läser ”mina drömmars stad”, den serien, alltså fat-
tiga flickor från landsbygden, kom till staden och utnyttjas av män som har makt 
eller pengar. Så det är en väldig dubbelmoral eller utnyttjande av dem som har 
det svårt. 

I excerptet talar läraren om prostitution i Turkiet. Det moderna Sverige fram-
ställs som fritt från prostitution i jämförelsen mellan dagens situation i Turkiet 
och hur det var förr i Sverige, innan folkhemmet och moderniteten. I lärarens 
tal blir turkiska män representanter för en underordnad, traditionell och patri-
arkal maskulinitet. Några veckor senare visar TV 4 dokumentären ”Stulna dött-
rar” (30 maj, 2002). Filmen behandlar prostitution i Nepal, vi får följa en flicka 
som under tragiska omständigheter tvingas till prostitution i Indien. Hon lyckas 
dock fly från sin hallick och återvänder till sin hemby. Men där är hon inte väl-
kommen eftersom hon drar vanära över byn. Speakertexten kommenterar: ”I 
Nepal ser man ner på de prostituerade” Den underförstådda logiken lyder: I 
Sverige ser man inte ner på prostituerade. I Sverige är vi fria från patriarkalt 
förtryck. TV4´s dokumentär och Urbans beskrivning av prostitution är en del 
av samma diskurs.5 En berättelse som handlar om förtryck långt borta, och 
därigenom framställer ett ”vi” som fritt från patriarkala strukturer. Låt oss kalla 
denna diskurs en ”svensk jämställdhetsdiskurs”. Då lärare försvarar samhällets 
minst privilegierades perspektiv, när de talar om kvinnoförtryck eller hets mot 
homosexuella, kan de komma att kontrastera föreställningen om en svensk 
jämställdhet med bilden av en negativ invandrarmanlighet. Paradoxalt nog an-
vänds alltså underordningsperspektiv i försvaret av underordnade eller margina-
liserade grupper.  

I samma undervisningsmoment uppstår en argumentation mellan läraren 
och en elev. Läraren ska visa en film för eleverna och introducerar filmen med 
följande ord: 

Urban (Lärare): Jag ska visa en film […] det här är en film som kommer väcka 
diskussioner. Och den handlar just om prostituerade. Och det här är då en in-
vandrarpappa som gör någonting med sin son. Det här är alltså inte verklighet, 
de har valt just de här personerna. 

Yonas (elev): Ja, vad säger du? Invandrare! Jävla fitta! 

                               
5 Jag vill i avslutande diskussion återkomma till på vilka grunder forskaren kan göra liknade parallel-

ler mellan insamlad empiri, och egna erfarenheter eller minnen av diskurser från andra samman-
hang. 
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[Urban kommenterar inte Yonas protest eftersom han redan samtalar med en 
annan elev] 

Rickard [jag sitter bredvid Yonas, och vänder mig till honom]: Vad blir du arg 
på? 

Yonas: Det är alltid invandrarfamiljer dom gör narr av! 

Rickard: Ja… 

Yonas: Som den där Ludmillagrejen. När hon vann, då hon var svensk och sen 
helt plötsligt blev hon rysk igen! 

Rickard: Ja  

Yonas: När hon ville till Sverige var hon svenska, och sen den där doping-
skandalen hon blev rysk igen [filmen börjar och avbryter vårt samtal] 

I ovanstående ordväxling kan man urskilja en diskursiv kamp om betydelsen av 
invandraren. Yonas reagerar när läraren använder ordet ”invandrarpappa”. I 
artikulationen intar Yonas en subjektsposition som invandrare, men man kan 
även argumentera för att den tillskrivs honom. Lärarna säger vid andra tillfällen 
att det inte går några svenska elever på skolan, och undervisningsmaterialet i sex 
och samlevnad är valt för att diskutera frågor som är relaterade till elevernas 
invandrarbakgrund. Yonas identifierar sig alltså som invandrare och för att 
försvara invandrarna går Yonas till attack. Han kallar läraren vid ett kvinnligt 
könsord. Genom denna artikulation beskylls läraren för att vara icke maskulin. 
”Invandraren” och ”det feminina” används i lärarens och elevens argumenta-
tion som underordnat, som det icke önskvärda i en diskursiv kamp om masku-
linitet. I filmen som klassen får se, besannas Yonas oro om en negativ invand-
rarstereotyp. Filmen berättar om en invandrarpappa som köper sexuella tjänster 
av en prostituerad åt sin son, på sonens femtonårsdag. Sonen i filmen lyckas 
tillsammans med kvinnan, lura sin far för att undvika den sexuella tjänsten, och 
han blir därmed filmens hjälte. En hjälte som gjort upp med den traditionella 
manlighet som fadern representerar. Läraren och videofilmen använder en 
”svensk jämställdhets diskurs” som fördömer patriarkala strukturer, och där 
dessa strukturer förläggs till invandraren. Men genom att ta exemplet Ludmila 
omförhandlar Yonas betydelsen av invandrarkategorin. I artikulationen sätter 
Yonas in elementen ”svensk” och ”invandrare” tillsammans med ”seger” och 
”skandal”. Genom att göra detta förändrar han invandrarbegreppets betydelse, 
och förlägger problemet utanför invandraren. Ordväxlingen visar att elementet 
”invandrarman” inte fixerats i klassrummets betydelseskrivning. Här råder en 
diskursiv kamp som kommer till uttryck i lärarens och elevens dialog. 

Yonas identifierar sig som invandrare och talar om sin relation till det svens-
ka i form av kamp, revansch, att ge svar på tal. Jag kallar denna diskurs för ”den 
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protesterande invandrarkillens diskurs”.6 Yonas berättar i en intervju att han har 
en kamrat som går på en gymnasieskola i Stockholms innerstad. Han har vid 
några tillfällen hälsat på sin kamrat i skolan, men möts då av vad han uppfattar 
som fientliga blickar och lärare som noga granskat honom. 

Yonas: Lärare kommer fram, flera lärare och säger, vad gör du här? Först säger 
dom Hej! Var kommer du ifrån? Man säger från Björktorp då vad gör du här? 
Jag ska träffa en kompis. Vilken kompis? Och vad? Och hur? Och så kommer 
eleverna och tittar och tror att jag har snott nånting och tittar liksom har han åkt 
fast nu eller nånting. Så man tänker nej… 

Rickard: Hur känns det då? 

Yonas: Hur känns det? Jag svarar på deras frågor sen skiter jag i dom … man 
känner sig bara för att man är invandrare i förorten som en tjuv! Jag har aldrig 
snott nånting i hela mitt liv! Bara för att man kommer för att träffa några kom-
pisar så tror dom liksom… 

I denna historia identifierar sig Yonas själv som invandrare i kontrast till, som 
han uttrycker det, ”svenska rikemansbarn i innerstadsskolorna”. Han identifie-
rar sig själv som invandrare, men blir det också i den andres blick. Yonas talar 
om en känsla av att bli betraktad som tjuv, och att åskådare till situationen då 
han pratar med lärarna tar för givet att han ”har åkt fast”. En misstanke om 
kriminalitet tillskrivs honom i den stund han säger att han är från Björktorp. 
Han känner sig granskad och misstänkliggjord, med följd att han känner ett 
utanförskap och en identitet som ”invandrare från förorten”. Grupptillhörighet 
och identitet, menar Laclau och Mouffe (2001), formuleras i diskurser. Att 
kommunicera en identitet som ”invandrare” blir en tillfällig tillslutning, en re-
ducering av andra möjliga grupptillhörigheter. Man skulle kunna betrakta Yonas 
position som ”invandrarkille” som en position som tillhandahålls av såväl ”den 
protesterande invandrarkillens diskurs” som av en ”svensk nationalistisk 
diskurs” (jag återkommer i diskussionen till den svenska jämställdhetsdiskursen 
som jag menar är en del av en större nationalistisk metadiskurs). Det miljon-
programsområde Yonas bor i, Björktorp, har tilldelats mening av samma 
diskurs. När Yonas säger att han är från Björktorp blir han den andre. ”Invand-
raren”, ”Björktorp” och ”kriminalitet” blir diskursiva tecken som kopplats ihop 
och som ger varandra mening. Att vara hemma i Björktorp blir liktydigt med att 
inte vara hemma i Sverige. Att vara invandrarkille är en binär opposition till att 
vara svensk kille.  

I vårterminen av årskurs nio ska eleverna skriva en viktig uppsats i svenska. 
Ämnet för uppsatsen är bestämt till ”mina skolår”. Josef kallar sin uppsats för 

                               
6 Eleverna använder givetvis inte själva orden ”protesterande invandrare”. Däremot talar de ofta om 

sig själva som ”svartskallar” i betydelsen av att vara utanför majoritetssamhället. Vi kan uppfatta 
uttrycket ”vi svartskallar” en subjektsposition som skapats av ”den protesterande invandrarkillens 
diskurs”. 
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”Saknaden” och skriver om hur han saknar tiden från mellanstadiet, då han 
kunde njuta av livet utan att behöva anstränga sig. Josef skriver: 

Livet rulla på från ettan till sexan. Det kändes som hela tiden gick på 1 månad. 
Prov, läxor? Ska jag vara ärlig så sket jag i allt. Vem vill göra läxor när man kan 
gå ut och ha kul? I alla fall inte jag och mina vänner. [...] Efter skolan gick jag till 
[fritidsgården] spela pingis, biljard och snacka med alla föreståndare då kändes 
dom mer som vuxna kompisar. Fotboll, pingis, biljard Jag var bäst på allt. Före-
ståndarna älska mej och jag älska dem. Det var en stor fördel att dom gilla mej 
för så fort vi hitta på ett bus så misstänkte dom aldrig mej, så det var paradiset. 
Sno bullar, saft, glass, russin och sedan gå och gömma sej bakom ett skåp och 
käka allt med sina vänner. Det var guldtid för mej. 

Josefs text bär spår av ett språk som återfinns i amerikanska gangsterfilmer.7 

Upprepningar och påståenden som ”Prov, läxor, ska jag vara ärlig sket jag i allt” 
och ”fotboll, pingis, biljard, jag var bäst på allt” tillsammans med sättet att be-
skriva förfluten tid som ”det var guldtid för mig” känns igen från maffiafilmens 
genre. Genom att använda den amerikanska maffiafilmens språk skapar Josef 
en särskild position i sin relation till skolan. Uppsatsen skrivs i minnet att den 
ska läsas och bedömas av läraren. Josef utmanar i sin artikulation skolans på-
bjudna elevroll. Läraren kommenterar Josefs uppsats med orden ”Drömmar 
ska man ha”, dvs det liv som Josef beskriver kan inte vara något mer än en 
dröm. Vi kan se på ytterligare ett exempel. Nejib beskriver i sin uppsats om de 
besvärliga åren, om en kamp mot skolan, men att han nu fått kontroll över sin 
skolsituation. I slutet av uppsatsen tackar han en stöttande lärare med orden: 

Då kom Lars och han har lärt mig mer än vad jag lärt mig på cirka två år. Tack 
vare honom sitter jag här och skriver en krönika i skoltidningen. Jag hoppas att 
många läser denna lilla återspegling och inspireras och får nytt hopp. Ge inte 
upp! Ta det från en som vet. 

Sättet att tacka läraren påminner om tacktalen vid prisgalor eller texter på skiv-
konvolut. I tacktalen ligger underförstått en betydelse av att den som tackar har 
kommit en bit i livet, han har en anledning att tacka. Nejibs text handlar om att 
kämpa och att överleva. En erfarenhet som ger maskulin status.8 ”Ta det från 
en som vet” skriver han. Både Josef och Nejib talar om att de har levt ett annat 
liv, nu blickar de tillbaka. Josef nostalgiskt, Nejib i betydelsen att han har tagit 
sig igenom en besvärlig tid. Båda berättelserna skulle kunna fogas in i ”Den 
protesterande invandrarkillens diskurs”. De utgör berättelser om att kämpa, ta 
revansch eller leva en annan livsstil än den skolan påbjuder. I berättelserna posi-

                               
7 Utan att ha gått till botten med denna analys, tror jag Josefs text har tydliga referenser till filmen 

”Maffiabröder”. 
8 Macdonald (2001) visar i sin studie av graffitimålare i New York och London, att kampen, att ta 

risker och överleva ger maskulin men inte feminin status, vilket förklarar varför så få tjejer målar 
graffiti.  
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tionerar eleverna sig utanför samhället och de hårda erfarenheterna eller sättet 
att leva utan att behöva anstränga sig, används som en del av killarnas maskuli-
nitetskonstruktion. En maskulinitet som kan hamna i konflikt med skolans eller 
majoritetsamhällets påbjudna norm. En maskulinitet som konstruerats i relation 
till en skola som Nejib beskriver som exkluderande (dock inte bara exkluderan-
de, Nejib tackar ju stöttande lärare i sin text).  

Vid ett tillfälle får klassen besök av poeten Daniel Boyacioglu. Han berättar 
om sitt skrivande och nämner andra författare, däribland Alejandro Leiva. Han 
berömmer Leiva för hans novellsamling ”Till vår ära” och säger ”Alejandro 
knäckte hela Sverige med den boken!” Formuleringen gör intryck på några av 
de manliga eleverna. ”Knäckte Alejandro hela Sverige?”, undrar en kille impo-
nerat. Uttrycket fångar mitt intresse. Vad står orden för, och vad säger de oss 
om relationen mellan ”vi” och ”de Andra”? Eleverna intar och tillskrivs en 
subjektsposition som invandrare, och de beskriver sin relation till Sverige i ter-
mer av kamp och seger. Detta blir ett exempel på en artikulation av vad jag 
kallar ”den protesterande invandrarkillens diskurs”.  

Men samtidigt blir den diskursiva tillslutningen aldrig fullständig. Peter har 
ett stort smycke kring halsen föreställande Iran, det land som hans föräldrar är 
födda i, men som han själv ännu aldrig besökt. Vi talar i en intervju om hans 
band till landet och kommer av en händelse in på att hans pappa vill att de till-
sammans ska se iranska teveprogram som de får in tack vare parabolantennen.  

Peter: …det är ganska långtråkigt för [det är] såna program som jag inte tycker 
om. 

Rickard: Vad är det för program? 

Peter: Nämen du vet, typ vi har sån där kabelteve som det finns såna där persiska 
kanaler och jag förstår inte den typen av persiska, jag har ingen aning om vad de 
säger så det är inte så kul för mig att sitta och inte förstå någonting… 

Rickard: Och han [pappan] vill att du sitter med honom och tittar på det? 

Peter: Ja, och typ passar lillebror. 

Rickard: Vad har du för favoritprogram då, om du kollar på teve? 

Peter: Öh…Seinfeld och…Seinfeld och Raymond. Alla älskar Raymond. Såna 
där saker… 

Peter kommunicerar sitt iranska ursprung tydligt bland kamrater i skolan men 
när det gäller tevetittande undviker han persiska program och föredrar istället 
den amerikanska komedin Seinfeld. En teveserie som utspelar sig i New York 
och där dialogen ofta refererar till huvudrollsinnehavarens judiska identitet. 
Peter artikulerar en identitet byggd på olika diskurser och hans sätt att referera 
till såväl sina band till Mellanöstern som till judisk/amerikansk humor, är ett 
exempel på hur identitet och maskulinitet konstrueras av olika diskurser och är 
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beroende av kontext. Peter artikulerar olika maskuliniter när han passandes sin 
lillebror hemma i tevesoffan försöker undvika de persiska programmen, och när 
han i skolan bär ett stort smycke föreställande Iran runt halsen. Situationen som 
Peter befinner sig i, och relationen till andra framstår som avgörande för vilken 
maskulinitet han artikulerar. Denna förståelse som en kontrast till den stereoty-
pa bild av en negativ invandrarmanlighet, som jag hävdar framställs i bl a un-
dervisningsmaterial, tevedokumentärer och i den vardagliga klassrumsinterak-
tionen.  

Diskussion  
Avslutningsvis, vad erbjuder en diskursanalys av det slag jag tillämpat på ovan-
stående exempel, och vad är dess begränsningar? Jag utgick från maskulinitet 
som en diskursordning och identifierade inom ramen för denna tre olika dis-
kurser; en sexistisk diskurs, en svensk jämställdhetsdiskurs och den proteste-
rande invandrarkillens diskurs. Dessa tre diskurser konkurrerar och samverkar 
om att fylla maskulinitet med sina betydelser. En iakttagelse jag gör är att det 
kan råda en diskursiv kamp om maskulinitet, samtidigt som samma antagonis-
tiska diskurser tycks ha en funktion av att legitimera varandra. Både ”den 
svenska jämställdhetsdiskursen” och ”den protesterande invandrarkillens 
diskurs” innehåller tanken om att eleverna är invandrarelever (även de elever 
som är födda is Sverige) och diskurserna stärker varandras tillslutningar. De 
båda diskurserna tillhandahåller samma subjektspositioner, ”svensken” och 
”invandrarkillen” och till positionen som invandrarkille knyts negativa förvänt-
ningar som ibland infrias då eleverna artikulerar en sexistisk diskurs (tex genom 
de sexuella trakasserierna i korridoren eller i Yonas protest, då han kallar läraren 
”fitta”). Det framstår här som att en nationalistisk metadiskurs sätter ramarna 
för diskursordningen om maskulinitet i skolan. ”Det svenska” har naturalise-
rats, det ligger en föreställning i lärarnas resonemang om invandrare som styrs 
av sina kulturer, och ”det svenska” som vägen till befrielse från kultur. ”Det 
svenska” är motstocken. Men även ”den protesterande invandrarkillens 
diskurs” förhåller sig till och legitimerar den nationella diskursen. Uttrycket 
”diskursiv kamp” skymmer möjligen denna samverkan mellan olika antagonis-
tiska diskurser. 

I den diskursiva kampen om maskulinitet artikuleras en negativ invandrar-
manlighet av lärare och i undervisningsmaterial. Föreställningen om den tradi-
tionella, patriarkale invandrarmannen, används för att framställa en svensk 
manlighet som modern och fri från förtryck. Den sexistiska diskurs som jag 
menar artikuleras vid några tillfällen, bla av manliga elever i skolkorridoren, ska 
uppmärksammas och problematiseras. Samtidigt framstår det som angeläget att 
inte hänvisa den sexistiska praktiken till ”invandrarkillen”. Det vore att repro-
ducera ”den svenska jämställdhetens” etnocentriska diskurs. Och att hänvisa 
patriarkala strukturer och sexism till ”den Andre” i uttryck liknande ”I Nepal 
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ser man ner på de prostituerade” kan i realiteten bli en (omedveten) strategi för 
att osynliggöra och därmed bevara dessa strukturer.  

Det kan vara svårt att säga något om vilken hegemonisk intervention som 
pågår i skolvardagen. Man skulle kunna tänka sig att över tid se hur vissa dis-
kurser vinner inflytande på andra diskursers bekostnad, men det skulle kräva en 
länge studie. Det blir även problematiskt att säga att en maskulinitet skulle vara 
hegemonisk i skolan. Nu möter jag olika diskurser kring maskulinitet, diskurser 
som i sin kontext kan vara hegemoniska men i ett annat sammanhang möter 
antagonistiska diskurser. Kanske blir aldrig en maskulinitet helt hegemonisk. 
Maskulinitet verkar vara öppen för flera diskurser, och de är beroende av kon-
text. Samtidigt är diskurserna trögföränderliga, aktörerna är inte fria att utan 
motstånd omförhandla maskulinitet. Som exempel kan nämnas att ingen av 
eleverna på skolan jag besökt ifrågasatte eller omförhandlade en normerande 
heterosexuell maskulinitet. 

Ett problem som aktualiseras i texten är på vilka grunder forskaren gör sin 
analys. Hur ska man kunna avgöra om det sker en reproduktion eller omför-
handling av diskurser? Winther Jörgensen och Phillips talar om att det behövs 
en klangbotten mot vilken diskursanalysen ställs. Frågan gäller alltså mot vad 
jag ska jämföra om diskurser förändras eller reproduceras. I mina exempel refe-
rerar jag till amerikansk maffiafilm eller till en svensk jämställdhetsdiskurs som 
jag tycker mig återfinna i en dokumentär på teve. Detta kan tyckas godtyckligt, 
borde inte en sådan koppling ske mer metodiskt? Fairclouh (1999, s 184) an-
vänder begreppet ”intertextualitet” för att beskriva hur texter härleds från andra 
texter. Fairclough förespråkar en noggrann lingvistisk textanalys tillsammans 
med analysen av diskurser för att kartlägga ursprunget och omförhandlingen av 
texter i olika diskurser. Man skulle till exempel kunna tänka sig en intertextuell 
analys av konflikter i klassrummet och texter från en offentlig debatt om disci-
plinproblem och argument för ”nolltolerans” i skolan. För att därigenom stude-
ra hur texter från andra kontexter reproduceras och omförhandlas i skolan. För 
att studera var klassrummets diskurser har sitt ursprung, och hur de förändras. 
Fördelen med den intertextuella analysen skulle vara att man får en bild över 
vilka diskurser som har intervenerat i skolkontexten för att se skolans roll i 
samhället. Det öppnar för skolan som både reproducent och motståndare till 
utanförliggande diskurser. Nackdelen med att göra noggranna intertextuella 
kedjor är att det begränsar studien. Det tycks finnas många olika diskurser kring 
maskulinitet i ett klassrum. Att begränsa sig till att söka intertextualitet hos en 
diskurs skulle utesluta andra aspekter som visar sig i materialet. Och diskursana-
lysen förblir ett tolkande projekt där forskarens förförståelse blir avgörande för 
analysen (Fairclough, 1999 s 207; Schegloff, 1999 s 111ff).  

Dessa bekymmer till trots ligger en styrka i diskursanalysens avnaturaliseran-
de projekt. Att genom diskursanalys kunna peka på att det som i en specifik 
kontext uppfattas vara naturligt och objektivt egentligen är en diskursiv tillslut-
ning och därmed tillfälligt och föränderligt. Genom diskursanalysens teoretiska 
ram kan man tala om en ”protesterande invandrarkilles diskurs” utan att essen-
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sialisera ”invandrarkillen”. Talet om ”invandrarmanlighet” existerar i skolan på 
ett påtagligt sätt, och det kan få sociala konsekvenser. Däremot kan diskursana-
lysen påvisa det relationella och situationella i detta tal, och därigenom peka på 
andra möjliga och mer inkluderande diskurser. När läraren Kristina säger om de 
kvinnliga eleverna att ”de i skolan får vara sig själva”, så är hon politisk. Hon tar 
ställning för en diskurs som påbjuder smink och som avvisar slöjan. Och att 
bedriva diskursanalys blir också ett politiskt projekt. Att syna det som hålls för 
sant, att dekonstruera diskurser och därigenom öppna för andra möjligheter att 
tala om maskulinitet eller ”att vara sig själv på” i skolan, framstår för mig som 
ett angeläget ärende. 
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5  Ansvarstagandets paradox - elevers 
ansvarstagande i klassrummet 

Marianne Dovemark 

Denna text skall ses som en del av en större etnografisk studie. Fokus för studi-
en är två grupper av elever i åldern 13-14 år. Elever som jag har följt under 
drygt ett läsår (Ht 2000 – Ht 2001). I skolan går ca 650 elever i åldrarna från 5 
år till 16 år. Verksamheten på skolan organiseras i tre ”spår” där åldersspannet 
5-16 år är representerat i varje ”spår”. De två studerade grupperna tillhör två 
olika spår. Förutom observationer och samtal i klassrum och under raster i 
elevkaféet, biblioteket, matsalen och på skolgården intervjuar jag elever, lärare 
och skolledare, dels i individuella intervjuer och dels i gruppintervjuer (Ham-
mersley & Atkinson 1995). Olika former av möten mellan skolans personal 
samt olika former av policydokument på olika nivåer tar jag del av. Eleverna i 
mina undersökningsgrupper skriver ”loggbok” där de planerar och utvärderar 
sin verksamhet. Dessa loggböcker tar jag också del av.  

Texten skall ses som ett arbetspaper och ett första utkast till ett kapitel i min 
kommande avhandling. I denna text fokuserar jag på elevernas tal om vad sko-
lan är till för, hur de erfar och upplever sin skolvardag med andra ord hur ele-
vernas vardagsvetande verbaliseras på olika sätt. Elevernas tal om hur de upple-
ver skolans vardag skall ses som en del i ett större sammanhang, där mitt empi-
riska material av fältanteckningar från observationer och samtal utgör huvudde-
len. Intervjuer används ofta som ett komplement till deltagande observationer 
vid fältstudier (Burges 1984, Patton 1990, Hammersley & Atkinson 1995). In-
tervjuerna är till hjälp för att få insikt om det som inte kan observeras eller ge 
fördjupad förståelse kring observerade fenomen. Två olika former av intervjuer 
har använts, dels en ”formell” intervjuform med öppna frågor vilka spelades in 
på band och dels ”samtalsintervjuer” (jfr Burgess 1984, Beach 1995, 1997, Kva-
le 1997). Det viktigaste skälet för mina intervjuer är att i första hand fånga me-
ningen och betydelsen av det som sägs, snarare än den exakta ordalydelsen. 
Avsikten med följande text är att kartlägga hur elever från två grupper i grund-

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 63 

skolans senare år verbaliserar sina vardagserfarenheter av undervisning och 
lärande.1 

Den ”nya skolan” – Bakgrund  
  

Ett omstrukturerat utbildningssystem 
Runt om i världen pågår en omfattande förändringsprocess av en rad länders 
utbildningssystem. Förändringen ingår i ett globalt policyparadigm (Ball 1993, 
1999) och har kommit att benämnas som omstrukturering (Ball 1994; Catells 
1999; Hargreaves 1998; Woods 1998). Omstruktureringen av utbildningssyste-
men kan ses dels som ett svar gentemot det som kan uppfattas som ett post-
modernt (Bauman 1991, 2001) eller ett sen-modernt samhälle (Giddens 1996) 
och dels gentemot en ökad ekonomisk och kulturell globalisering (Beck 1998; 
Castells 1999; Giddens 1996). Hargreaves (1998) menar att vi måste förstå om-
struktureringen utifrån ett större samhällsperspektiv där kampen mellan mo-
derniteten och ett senmodernt samhälle bidrar till att forma utbildningssyste-
mets förändring. Syftet med omstruktureringen kan ses som en vilja att skapa 
ordning och struktur (Bauman 2001; Hargreaves 1998) och ökad ekonomisk 
tillväxt (Castells 1999). 

Genom omstruktureringens globala karaktär är likheterna stora mellan olika 
länders utbildningsreformer. En rad utbildningspolitiska och omstrukturerade 
reformer i Europa, USA, Sydamerika och Nya Zeeland (Ball 1994; Hargreaves 
1998; Sayed 1997; Woods 1997) kännetecknas och karaktäriseras av decentrali-
sering av utbildningssystemets styrning, en läroplan initierad utefter en styr-
ningsmodell, livslångt lärande, arbetslag, flexibilitet och ett ökat samarbete, 
integration mellan olika utbildningssystem, marknadsanpassning och införande 
av friskolor. Enligt Sayed (1997) är decentraliseringen det huvudsakliga instru-
mentet för att omstrukturera utbildningssystemet. Daun (1997) menar att Sveri-
ge tillsammans med Nya Zeeland, Storbritannien och USA är de länder som har 
omstrukturerat sina utbildningssystem mer än andra industriländer vilket inne-
bär att Sverige numera har ett av de minst reglerade skolsystemen i den indust-
rialiserade världen. 

Inom den Europeiska Unionen2 ses förändringen av utbildningssystemen 
inom Europa som en grundläggande förutsättning för en lyckad övergång från 
ett industrisamhälle till en global ekonomi vilken ställer ökade krav på tillväxt. 
Vikten av en omstrukturerad skola för tillskapandet av en kunskapsbaserad 
ekonomi via ett livslångt lärande3 poängteras, i vilken syftet just är en ökad 
                               
1 Här avses undervisning och lärande som institutionella aktiviteter. 
2 Dessa intentioner uttrycks bl a i White Paper on Education and Traning: Teaching and Learning Towards 

the Learning Society (Europeiska Gemenskapernas Kommission 1995). 
3 Vid OECD:s utbildningsmöte 1996 fastställde OECD riktlinjerna för medlemsländernas utbild-

ningspolitiska mål och intentioner under perioden 1997-2002. I dessa mål upptar tanken om ett 
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tillväxt.4 De pågående utbildningsreformerna kan beskrivas som ett reformpa-
ket (Ball 1994) vilket inkluderar ny läroplan, ny styrning, nytt ledarskap, beto-
ning på utvärdering och testning av resultat, ny pedagogisk identitet samt ett 
nytt lärande subjekt med nya arbetssätt i klassrummet som resultat. Talet om 
det livslånga lärandet involverar ett skifte i ansvar från staten till individen där 
det blir individens ansvar att genomföra och realisera tanken om det livslånga 
lärandet samtidigt som staten skall skapa förutsättningar för detta projekt (Skol-
verket 2000). Tanken om det livslånga lärandet bygger således på ett flexibelt 
utbildningssystem med olika utbildningsvägar. 

Realising the principles of lifelong and lifewide learning are dependent on the 
individual, the individual´s motivation and ability to identify and make use of the 
opportunities available in the learning landscape. This is a key issue. The indi-
vidual must remain motivated and maintain a positive attitude to education and 
learning. (Skolverket 2000:25) 

Ur detta perspektiv på lärande hamnar individens motivation i centrum tillsam-
mans med individens medvetenhet om det flexibla utbildningssystemets möj-
ligheter, där det lärande subjektet förutsätts skapa sin egen utbildningskarriär 
(jfr. Gustafsson in press). 

Inledning  
Situationen i den svenska allmänna skolan under 1980-talet beskrivs i termer av 
en skola i kris med kraftiga kostnadsstegringar, undermåliga läromedel och 
utarbetade lärare. Långtidsutredningen (SOU 1990:20), vars syfte var att utreda 
utbildningsfrågor inför 2000-talet, fastslår att den offentliga skolan inte motsva-
rar de krav som framtiden kräver, utan slår fast att det behövs en ny skola och 
en ny pedagogik. 

De förändringar som krävs är enligt vår mening inte marginella förbättringar 
eller bara mer pengar. Det som krävs är en ny skola med en helt ny pedagogisk 
inriktning, ny organisation, nya förväntningar på elever, nya roller för föräldrar-
na och en ny utbildning, nya mål och ny karriärgång för lärarna. (SOU 1990:20, 
bil 22:52) 

Utredarna fastslår således en total förändring av det svenska utbildningssy-
stemet från förskolan via ungdomsskolan till högskola och universitet. Utbild-

                                                                                                                             
livslångt lärande en central fråga vilket leder till att tanken om ett livslångt lärande blir till en av de 
ledande principerna för omstruktureringen av utbildningssystemet. Genom Göran Perssons re-
geringsförklaring 1996 får begreppet en central position i den svenska utbildningspolitiken. Enligt 
Rubensson (1996) introducerades begreppet i slutet 1960-talet av UNESCO. Det livslånga läran-
det och att man lär i olika sammanhang och skeenden i livet betonades. Begreppet fick i praktiken 
inte någon betydelse för utbildningspraktiken. I slutet av 1980-talet återkom diskussionen om det 
livslånga lärandet vilket då kom att relateras till arbete, ekonomi och human kapital. 

4 […] inriktningen på ett livslångt lärande är en förutsättning för en lyckad övergång till en kunskapsbaserad eko-
nomi (Europeiska Gemenskapernas Kommission 2000 :xx).  
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ningssystemet skall förändras på samtliga nivåer såväl ifråga om mål, organisa-
tion och pedagogik till förändring av elevers, föräldrars och lärares roller. En 
central tanke i utredningen är att ”det livslånga lärandet måste […]vara den 
styrande principen på alla stadier och nivåer” (SOU 1990:22, bil 22:52). 

Den kritik som riktas mot utbildningssystemet kommer ifrån både den poli-
tiska vänster- som högerkanten (jfr. Lundahl 2001). Från vänsterhåll visas otill-
fredsställelse med ett utbildningssystem som inte klarar av att radera ut eller 
åtminstone minska de sociala skillnader som visar sig i utbildningssystemets 
utfall, trots flera decennier med målet att skapa ”en skola för alla”. Förändring-
en av det svenska skolsystemet påbörjas med denna bakgrund under 1980-talets 
senare del. Grundtanken är att bättre kunna ta till vara de resurser som finns 
genom att flytta ner beslut gällande mål och metoder till ett lokalt plan. Genom 
detta finns en förhoppning att tillskapa en jämlik utbildning av god kvalitet. 

Under samma period påbörjas en kritik angående oeffektiviteten inom den 
offentliga sektorn i allmänhet och inom utbildningssektorn i synnerhet från 
framför allt ett nyliberalt håll. Skolan anklagas för att vara oeffektiv, dyr och 
likriktad. Kritikerna menar att regeringen (Socialdemokraterna) inte lyckats 
ordna med alternativ till gamla förfaringssätt och strategier. Denna kritik utgör 
också bas för de senare utbildningsreformer den icke-socialistiska regeringen 
(1991 – 1994) genomför (jfr. Lundahl 2001). Även de bägge lärarförbunden, 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, står bakom delar av kritiken som 
framförs och lägger ner stora resurser på en ökad kompetensutveckling bland 
lärarna.5  

Talet om förändringen av det svenska skolsystemet och talet om en ”ny 
effektivare skola” har karaktäriserats som ett skifte från centralism, universalism 
och social ingenjörskonst till decentralisering, detaljrikedom och polarisering 
(Lindblad & Wallin 1993), med principer och idéer från den ekonomiska mark-
naden (Hill & Cole 2001). Retoriken om den ”nya” omstrukturerade skolan 
poängterar således hög standard på utbildningen, reducerad centralstyrning, 
flexibilitet, delegerat ansvarstagande, målrationalitet, självstyrning och valfrihet. 
Målet är att skapa omdömesgilla konsumenter och producenter av kunskap 
(Hill & Cole 2001) där fokus läggs på det undersökande, flexibla, ansvarstagan-
de, problemlösande, samarbetsvilliga och självgående subjektet i ett undervis-
ningssystem vilket bygger på ”livslångt lärande”. 

De officiella dokumenten för den allmänna grundskolan i Sverige poängterar 
som viktiga utbildningsmål således utvecklingen av elevernas personliga an-
svarstagande och flexibilitet genom att bland annat öka deras ”personliga an-
svar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (Lpo 94:14). Inriktningen 
angående flexibilitet och ansvar för med sig nya mål för lärandet och ny förstå-

                               
5 Lärarförbundet beslöt t.ex. på sin ordinarie kongress i Stockholm 9-12/5 1995 att satsa 23,1 miljo-

ner kronor under 1996, 21,1 milj under 1997, 17,6 milj under 1998 på den rikstäckande kampan-
jen Lärarna lyfter Sverige. 
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else av vad kvalitet är (Lindblad et al. 2001, Lindblad & Popkewitz in press, 
Lundahl 2001, Zackari 2001). Tillsammans inkluderar de en förskjutning av 
läroplanens tyngdpunkt från tanken om en medborgarutbildning till en utbild-
ning fokuserad mer på den enskilda individens behov (Englund 1995, 1999, 
Schüllerqvist 1995). Talet om individens möjlighet att vara flexibel och ansvars-
tagande bygger på tanken om ett självgående subjekt, i ett decentraliserat skol-
system. Andra studier (t ex Carlgren 1994, 1997; Hägglund & Öhrn, 1998; 
Österlind, 1999; Österlind, 2000; Bergqvist 2001 a,b; Naeslund 2001; Beach, in 
press) har under senare åren belyst kombinationen av dessa nyliberala under-
visningsidéer och dess utfall.  

Lindblad et al. (2001) menar att oförenligheten mellan begreppet ”en skola 
för alla”6 och ett nyliberalt undervisningsbegrepp inte har diskuterats i reform-
texter eller av undervisningens agenter, vare sig på politisk nivå eller på skolni-
vå. Lindensjö och Lundgren (2000) menar att principen om ”en skola för alla” 
har övergivits. Reformens generella principer och visionen om en ”ny skola” 
har snarare presenterats som en naturlig del av en omstrukturerad undervisning, 
speciellt av ombud på politisk nivå, vilka snarare har uttryckt dem som ett di-
rekt svar på de förändrade relationerna mellan globala, nationella och lokala 
sammanhang med tanke på skolors organisation, ledning och styrning (Hill & 
Cole  2001; Beach, in press). Tanken på en ”ny och effektivare skola” har såle-
des till stor del byggt på en rikligt förekommande kritik av en påstådd oflexibel 
och ineffektiv allmän storskalig statlig grundskola. Hur ser då skolans aktörer 
på den ”nya skolan”? Hur anpassar sig elever, lärare och skolledare till de ”nya” 
förväntningar och krav som ställs på dem? 

Teoretiska överväganden  
Offentliga institutioner, som skolan, är komplicerade organisationer att studera 
(jfr. Willis 1979). Skolan är en styrd och reglerad institution som vilar på såväl 
ramar som regler (Bernstein 1975, Bernstein och Lundgren 1983). De måste 
beskrivas åtminstone på tre olika nivåer: på den offentliga (genom officiella 
texter om skolan), på den pragmatiska (hur de officiella ideologierna medieras) 
och på den kulturella (hur det ”levda livet” faktiskt ter sig).  

Willis (2000) poängterar vikten av att det ”levda livets” representationer bör 
spegla den studerade verkligheten. Avsikten är att tydliggöra vikten av att förstå 
människan i sitt historiska, strukturella, relationsmässiga och biografiska 
sammanhang (Mills 1971).  När människor förstår och hanterar sin tillvaro, 
berättar de lika mycket om de grundläggande villkor som format deras tänkande 
och handlingar som om vad de innehållsmässigt säger och gör i nuet. Med 
andra ord bär människan i varje ny situation med sig tidigare erfarenheter och 
upplevelser mot bakgrund av vilka hon hanterar det nya eller bekanta på ett 

                               
6 Visionen och talet om en ”skola för alla” har legat i fokus för diskussionerna kring utbildningsmå-

len ända sedan mitten av 1900-talet 
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velser mot bakgrund av vilka hon hanterar det nya eller bekanta på ett eller 
annat sätt (Crossley 2001).  

Skolans funktion i det moderna samhället är enligt Althusser (1972), Bour-
dieu och Passeron (1970), Boudelot och Establet (1971) och efterföljare till dem 
(t ex Apple 1981; Brosio 1994; Connell 1981; Giroux 1981; Willis 1981) att 
förmedla ideologier vilket bland annat återspeglas i hur skolan behandlar och 
sorterar elever. Hur detta kan ske har att göra med hur hegemonin fungerar 
(Apple 1981).  För att få ett grepp om denna process krävs en ansats som foku-
serar intresset för den kulturella produktionens roll i skolan (Willis 1981, Apple 
1990). 

Tidigare (från mitten av 1940-talet till början av 1990-talet) kvalificerade sig 
ungdomar genom skolgången till arbeten och positioner på en relativt stabil ar-
betsmarknad. Förändringen under 1990-talet innebar framför allt en kraftig 
ökning av ungdomsarbetslösheten, minskning av andelen heltidsarbetande ung-
domar samt minskning av andelen ungdomar med fasta anställningar (Bunar & 
Trondman 2001:77). Till detta skall läggas att mönstret av elevers val inom 
gymnasiets olika teori- och yrkesförberedande program är lika klass- och köns-
baserade som tidigare (SOU 2000:39, Beach 1999, Lindblad, Lundahl & Zackari 
2001, Svensson 2001).  

Den globala ekonomin, som bland annat innebär att kunskapsbaserade tjäns-
ter köps och säljs över nationsgränserna, tvingar nu västländerna att titta på sina 
egna sociala institutioner och mänskliga tillgångar för att möta de globala utma-
ningar de konfronteras med. Efter att ha dragit lärdom av det ”asiatiska undret” 
att den mänskliga sidan av företagandet är en kritisk faktor i försöken att vinna 
marknadsandelar i den globala ekonomin ses nu fördelar med att öka kvalitén 
och produktiviteten på humankapitalet. Kunskap, lärande, information och 
teknisk kompetens är nu det nya ”råmaterialet” inom internationell handel. 
Regeringar runt om i världen, oberoende av politisk tillhörighet har deklarerat 
att det är kvalitén på deras utbildningssystem som är avgörande för hur den 
internationella fördelningen av arbetskraft och nationell företagsamhet kommer 
att forma sig. Den försvagade nationalstatens möjligheter att kontrollera den 
ekonomiska konkurrensen tvingar staterna in i vad som kan betecknas som ett 
globalt ”kunskapskrig” (Brown & Lauder 1997).  

Utan tvivel har introduktionen av den ”nya teknologin” ökat tillgängligheten 
och möjligheterna till strategiska val för arbetstagare och arbetsgivare. Detta har 
dock, menar Brown and Lauder (1997) snarare ökat skillnaderna inom olika 
organisationskulturer och menar vidare att det faktum att Fordismen7 är död i 
västvärlden, nödvändigtvis inte betyder att majoriteten av arbetskraften kom-
mer att finna arbeten som tar deras skicklighet och kunskap i anspråk. Brown 
och Lauder anser vidare att det universella konsensus som poängterar utbild-
ningssystemet som en nyckelfaktor för framtida välstånd har förhindrat möjlig-

                               
7 Gramsci (1971) myntade begreppet fordism. 
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heten att se fundamentala skillnader mellan de sätt nationer svarar upp mot den 
globala ekonomin. Brown and Lauder gör en analytisk distinktion mellan två 
ideala typiska modeller av nationell ekonomisk utveckling i termer av Neo-
Fordism och Post-Fordism.  

Efterkrigstidens företagande, vilken kännetecknas av en expanderande pro-
duktion med påföljande konsumtion, spred den ekonomiska vinsten mellan 
olika inkomstnivåer med ökad social trygghet och möjlighet till social mobilitet. 
Det genererade ett skenbart meritokratiskt kriterium. Denna period känneteck-
nas av en massproduktion vilken var baserad på standardiseringen av produkter 
och dess delar vilka producerades av arbetare som arbetade i en organisation 
som bestod av strängt uppdelade arbetsuppgifter där varje arbetare gjorde sin 
del. Nya regler gäller numera för tillskapandet av ekonomiskt välstånd. Nationer 
och företag måste nu exploatera anställdas skicklighet, kunskaper och insikter.  

Neo-fordism kan karaktäriseras som skapandet av en större marknadsflexibi-
litet genom reducering av sociala allmänna kostnader och minskning av fackfö-
reningarnas makt. Privatiseringen av allmännyttan uppmuntras och individua-
lismen högtidlighålls. Utbildningspolitiken bygger på tanken om att de ”starkas-
te överlever” baserat på en utbyggnad av möjligheter för föräldrars val i mark-
nadsanpassade skolor, högskolor och universitet (Ball 1993). Tanken är att 
skapa en variation av skolor i en blandad ekonomi inom offentliga och statliga 
institutioner. Konsumenterna av utbildning ska kunna ”plocka” ämnen och 
kurser utefter egna val och behov allt efter vad marknaden efterfrågar. 

Under det senaste decenniet har ett ”center-vänsterprojekt” dykt upp som 
ett svar på den nya högerns dominans inom utbildningspolitiken (Brown & 
Lauder 1997). Tanken är att utveckla ett trovärdigt svar till den globala ekono-
min vilken skall inkludera ekonomisk policy och ledning såväl som frågor som 
handlar om social politik och jämlikhet. På toppen av agendan finns ett åtagan-
de att investera i humankapital och strategiska investeringar i ekonomin i ett 
försök att röra sig mot en kunskapsintensiv och högavlönad ”magnetekonomi” 
(Brown & Lauder 1997). Post-fordismen kan definieras i termer av utvecklan-
det av staten som en ”strategisk köpman” vilken formar direktiven för den 
nationella ekonomin genom investeringar i nyckelsektorer inom ekonomin och 
utvecklandet av humankapitalet. Visionen om ett samhälle genomsyrat av en 
lärandekultur där befolkningens kunskap, skicklighet och insikter är nyckeln till 
framtida välstånd, ligger som en grund för ekonomiska investeringar. Utbild-
ning och praktikmöjligheter är därför centrala frågor i ett samhälle som utger 
sig för att bygga på konkurrens och rättvisa där tanken är att alla skall ha lika 
tillgång till och möjlighet till att konkurrera om de utbildningskrävande och 
högavlönade jobben, åtminstone under en period av en arbetskarriär.  

I det följande beskrivs, utifrån en större etnografisk studie, hur elever i sin 
vardag förhåller sig och anpassar sig till de nya praktiker och krav som ställs på 
dem i en skola, där för närvarande utvecklingen av ”elevernas personliga flexi-
bilitet” och ”personliga ansvar för eget lärande” poängteras som huvudsakliga 
utbildningsmål. I mitt material har jag tidigare identifierat olika sätt elever tar 
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ansvar på (Dovemark 2001) och hur de förhåller sig till de olika valmöjligheter 
de ställs inför under sin skolvardag (Dovemark 2002).  

Elevernas anpassning till skolans krav innebär att de exempelvis själva tving-
as avgöra vad de behöver träna extra på, hur de skall lägga upp ett arbete, hur 
de skall planera sin tid och hur de ska välja utifrån den mängd av valmöjligheter 
de ställs inför. De olika anpassningssätten kan kopplas till, hur eleverna ser på 
frågan varför man går i skolan, vad de förväntar sig av läraren samt hur de ser 
på sin egen roll i skolans verksamhet.  

Elevers tal om varför man går i skolan  
Utifrån mitt material har jag identifierat ett antal olika sätt som eleverna förhål-
ler sig till och ser på skolan, lärarens roll samt på sin egen roll som elev. I sam-
talen och intervjuerna med eleverna framkommer att så gott som samtliga ele-
ver spontant kommer att tänka på att man går i skolan är a) för att ”lära sig” 
och b) för att förbereda sig inför framtiden och dess arbetsliv. Förutom dessa 
två övergripande syften för skolgången uttrycker eleverna att man går i skolan 
c) för att få bra betyg och den utbildning man behöver, d) för att få hjälp, e) för 
att umgås med kamrater, f) för att lära sig visa respekt för andra genom att lära 
sig dela ansvar med andra människor.  

Framtidsperspektivet hos många av eleverna framkommer tydligt i mitt ma-
terial. De flesta elever drar paralleller mellan ”nuets” skola och framtidens ut-
bildning och jobb. Giota (2001) menar att sådana uttalanden av elever som 
innebär att i skolan går man för att ”planera för sin egen framtid” kan ses som 
ett uttryck för att deras närvaro i skolan handlar snarare om att utveckla ett 
oberoende och autonomi med tanke på lärande och ansvar för sitt eget lärande 
(Holec 1988) än att lära sig och ta del av andras perspektiv på tillvaron. Med 
andra ord den skola som mer kanske diskuteras i termer av en medborgarskola 
(jfr. Hagström, 1998 a,b; Englund 1995, 1999; Schüllerqvist 1995). 

För att lära sig  
Eleverna talar om skolan som en självklar plats för lärande och förberedande 
inför framtida arbetsliv (jfr. Giota 2001). För att lyckas i skolan så talar eleverna 
i termer av att de i skolan måste ”lära sig”. Magnus uttrycker det att han måste 
”lära sig en massa nya saker”. Rita poängterar förutom lärandet också utbild-
ning och arbete:  

få en utbildning och kanske… ja, man lär sig mycket och det är liksom många 
som inte kan gå i skolan över huvudtaget  och dom… jag vet inte… men det är 
väl bra och så, så att man får en bra utbildning och man får bra jobb och så… 
(Rita) 

Rita fångar i sitt uttalande att hon går i skolan för att lära sig och för att få en 
utbildning med ett efterföljande ”bra jobb”. Dessutom jämför Rita sig med 
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andra, nämligen de som inte har möjlighet att gå i någon skola och hon poäng-
terar att det är ”bra” att få gå i skolan. Rita drar också, den för henne, självklara 
parallellen mellan att en lyckad skolgång ger en självklar ”bra utbildning” med 
ett påföljande ”bra jobb”. 

För att förbereda sig för framtiden och dess arbetsliv 
Elevernas framtidsorientering framkommer i uttalanden om att de går i skolan 
för att de i framtiden skall få arbete. Eleverna talar i termer av att genom sko-
lans försorg skall de rent generellt få en utbildning, yrke och en förmåga att 
klara sig i yrkeslivet. 

för att klara sig i yrkeslivet (Roland) 

när man blir större skall man få ett jobb (Afina) 

man skall få en utbildning och jobb och så (Robert) 

skall kunna få ett jobb sen (Sven) 

För att få bra betyg och den utbildning man behöver 
Flera elever fokuserar snarare på att man går i skolan för att få ”bra” betyg med 
efterföljande ”bra” utbildning än att fokus ligger på framtida yrke. Man arbetar i 
skolan för att få bra betyg för att därigenom komma in på den utbildning man 
önskar. I skolan går man med andra ord för att få den utbildning man behöver 
för att ”klara sig när man väl har gått ut skolan”. Föreställningar om sambandet 
mellan en lyckad skolgång med ”bra” betyg och de möjligheter som står till 
buds att lyckas i framtiden eller inte framkommer tydligt. 

Jag jobbar för att få bra betyg. (Sven) 

Får jag bra betyg så skall jag försöka bli läkare eller någonting där inom det om-
rådet (…) jag vill gärna ha bra betyg för att komma in ha chansen att komma in 
på dom flesta gymnasierna och högskolorna så där. (Klara) 

Framtidsperspektivet framkommer också i termer av en önskan att komma in 
på specifika utbildningar, dels på gymnasial nivå men också på högskolenivå där 
önskan ofta framställs i form av ett yrke  

Jag vill komma in på medialinjen. (Kyjtim) 

Jag vill läsa medicin och bli läkare. (Klara) 

Jag vill bli ingenjör. (Fredrik) 

Även andra yrken lyfts fram av elever i deras tal om önskemål för framtiden. 
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Jag vill bli fotbollsproffs när jag blir stor. (Johnny) 

Jag vill bli något med hästar, hippolog eller nåt. (Tea).  

Framtidsorienteringen framkommer således dels i uttalanden som handlar om 
framtida utbildning, professioner och jobb. 

För att få hjälp 
Här fokuseras skolan som platsen där man som elev får hjälp. Lärarna anses 
finnas i skolan för att hjälpa eleverna.  Vikten av att läraren talar om för eleven 
vad hon/han skall göra poängteras och läraren ses som en person som ”lär” 
eleven. 

Jag tycker att man borde ha lärare som lär en istället det är därför man går i sko-
lan… för att man skall få hjälp. (Lina) 

Det är deras (lärarnas) arbete att göra så att vi lär oss… så att dom hjälper oss. 
(Britta) 

För att umgås med kamrater  
Eleverna verbaliserar en önskan att utveckla och skapa nya kontakter med kam-
rater som huvudsakligt mål för att gå i skolan.  

Det roliga är att prata (med kompisar). (Roland) 

Det är kul med kompisarna på rasterna, men lektionerna är inte så kul. (Tea) 

Kul att träffa sina kompisar. (Sven) 

Det är kul att vara i Caféet och lyssna på musik och spela biljard med kompisar. 
(Behije) 

Att gå i skolan för att ha roligt och umgås med kamrater ses ibland som ett 
oönskat mål då det kan resultera i att elever underskattar betydelsen av skolan 
för framtida möjligheter (jfr. Wentzel 1986). Sett utifrån ett annat perspektiv, att 
en del elever tycks sätta högre värde på att umgås tillsammans med sina kamra-
ter och skapa nya relationer snarare än att lägga ner energin på skolarbetet, 
oavsett om det är pojkar (Willis 1977) eller flickor (Davies 1984; Beach 2001), 
indikerar att skolans innehåll och villkor inte överensstämmer med dessa elevers 
intressen (jfr. Andersson 1999; Granath 1996). Motsatsen till denna uppfattning 
finns också representerad i mitt material så till vida att elever uttrycker vikten av 
bra betyg på bekostnad av kamratrelationer. Detta illustreras genom Klaras 
uttalande. Klara har genom samtal med pappan medvetandegjorts om de krav 
som ställs på elever som vill ”lyckas” i skolan. Det krävs mycket arbete. Klara 
verbaliserar sina visioner men också sin ambivalens då hon genom sitt uttalande 
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också illustrerar en grad av uppoffring, då hon uttrycker att det är ”lite tråkigt 
att sitta hemma och jobba”. 

Betyg är jätteviktigt för mig… och jag har ju fått skit för det kompisar har retat 
sig på det men jag… försöker strunta i det jag vet att det är jätteviktigt… pappa 
har berättat att han jobbade dag och natt när han skulle bli läkare och jag har re-
dan insett att ja, ska jag klara det så måste jag verkligen jobba på nu… för jag 
tycker ju att det är lite tråkigt att sitta hemma och jobba men jag gör ju det för 
jag vill ha bra betyg… … men det är otroligt viktigt för mig det är, det är nästan 
det enda som spelar någon roll för mig just nu… jag har dåligt med kompisar 
men det stör mig inte nu, det är skolarbetet som gäller och det är det jag tänker 
satsa på och… under grundskolan… gymnasiet då vet jag då får man mer vän-
ner för där är mer såna som jag som vill jobba och då hamnar man med såna… 
nu är det mer ja, du ska vara i den klassen och så. (Klara) 

Klara uttrycker en önskan och hopp om att när hon väl, genom sitt hårda arbe-
te, kommer in på det program hon önskar då får hon de vänner som är ”sådana 
som henne” själv. Med andra ord kamrater som liksom hon själv satsar och 
lägger ner mycket arbete på skolan. 

För att lära sig visa respekt för andra genom delat ansvar 
Social kunskap uttrycks i termer av att man går i skolan för att lära sig att arbeta 
med andra människor och därmed lär man sig också visa respekt för andra. 
Detta lär man sig bland annat genom att lyssna och tala inför andra, menar 
Moa. Ett sätt att utveckla denna kunskap är att eleverna redovisar arbeten för 
varandra i klassen. Moa anser att alla elever kan lära sig det. Det gäller att lära-
ren tillskapar rikliga tillfällen för eleverna och ger alla elever möjlighet att träna 
på det. Moa menar att läraren inte på något vis hjälper den enskilda eleven ge-
nom att gång på gång låta elever ”slippa undan”, till exempel redovisningar, 
utan detta undergräver snarare elevens möjlighet att klara sig i skolan och i 
framtiden. Moa uttrycker sambandet mellan att genomföra redovisningar och 
den sociala fostran det kan ge. Moa talar om betydelsen av att lära sig stå och 
tala inför en grupp inte bara som en del av social fostran utan också som en 
förberedelse för högre studier och kommande arbetsliv. 

 

MD: (…) du.. en annan företeelse som jag har tänkt … på just i er grupp det är 
det att ni ofta får välja om ni skall redovisa någonting eller inte. Ni ’passar’ eller 
vad det är ni säger… 

Moa: Det är… jag tror inte att det blir bättre av att göra så för att då … Om man 
lär sig att man kan liksom komma undan saker, då typ, har man med sig det hela 
livet tror jag. För att… till exempel så ja, som man kan ’passa’ på när man ska 
läsa upp vad ens bok handlar om och såna saker. Och liksom det är ju ändå 
småsaker jämfört med vad man kommer att få redovisa på gymnasiet och sen 
då… och där, där går det ju inte att komma undan så liksom. […] det är också 
att lära sig ha respekt för andra människor och kan man inte visa respekt för 
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andra människor, då liksom … blir det inte bra heller […] Så det är ju inte bara 
det att man skall våga tala inför en grupp, utan det att den gruppen man talar 
för… skall kunna visa respekt. 

Moa poängterar att både den som redovisar och de som lyssnar lär sig något 
under redovisningen. Moa ser vikten av lärarens uppgift i skolans sociala fost-
ran. Därmed poängterar också Moa lärarens ansvar för den sociala fostran vil-
ken hon menar ska ske i skolan. 

Det är ändå lärarens ansvar, det är ju ändå därför vi har lärare för att … inte 
bara därför att lära”. (Moa) 

Vikten av att arbeta tillsammans fokuseras för att därigenom lära sig att dela på 
ansvaret för ett arbete. Betydelsen av gemensamma uppgifter lyfts fram för att 
genom de gemensamma uppgifterna träna sig på att dela på ansvar. 

Men sen är det ju samtidigt viktigt att man lär sig att arbeta i grupp och lär sig att 
dela på ansvaret och allt sådant. (Moa)  

Moa är unik i mitt material i detta avseende att så tydligt lyfta fram det gemen-
samma arbetet som något som är viktigt för att utveckla den sociala kunskap 
det innebär att lära sig att dela på ett gemensamt ansvar. Moa menar dock att 
detta är något som sällan görs i skolan utan i skolan arbetas det nästan uteslu-
tande med individuella uppgifter. 

Men det upplever jag inte att vi har gjort mycket. De få arbeten vi har gjort då 
har liksom upplever jag att dom som… om man har kommit med någon som 
nästan skiter i det så har liksom… dom liksom fått åka på en smörklick in lik-
som och få ta del av vad de andra har gjort. (Moa) 

De få arbeten som görs gemensamma uttrycker Moa dock problematiska då 
hon menar att det innebär att några av klasskamraterna inte behöver lägga ner 
något större arbete utan tillåts av lärarna att ”åka på en smörklick” som hon 
uttrycker det. Med andra ord utnyttja kamraternas arbeten för egen vinning.  

Elevers olika perspektiv på skolan 
Flertalet av eleverna i min studie talar om skolan huvudsakligen i positiva ter-
mer. Skolan beskrivs som bra, rolig, skoj med snäll och trevlig personal. I ele-
vernas beskrivningar nämns skolan i allmänhet, personalen, skolans fysiska 
miljö samt enskilda ämnen. 

Jag tycker denna skolan är bra. Man lär sig mycket. Alla lärarna är snälla och 
trevliga. (Amina) 

Skolan är rolig tycker jag man får gå vart man vill bara om man är i klassrummet 
vid en viss tid. Och jag tycker att det är roligt och mysigt i caféet. Alla ämnena är 
roliga utom matte. Och det är väldigt bra lärare på X-skolan. (Oskar) 
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Skolan är rolig och ibland tråkig. Rasterna är skitroliga och vissa lektioner. Vissa 
lektioner hatar jag så jag vill bara dö. Musiken är jätterolig. Jag älskar musik. 
Skolan är SKOJ och ROLIG men ibland tråkigt. (Aida) 

Jag tycker att den (skolan) är bra… det är mycket att göra… på raster… bra lä-
rare och så. (Joel) 

Att skolan ses som rolig och nyttig illustreras av Moas uttalande.  

Jag tycker att det är kul att gå i skolan. Det är liksom… när man väl går här tän-
ker man kanske att det skulle vara skönare att (gå) hem och sova, men man vet 
ju ändå att det är ju liksom för att man skall få den utbildning man behöver för 
att klara sig sen när man väl har gått ur skolan. (Moa) 

Moa uttrycker dels glädjen i ett här och nu perspektiv där hon uttrycker att det 
är ”kul” att gå i skolan. Dessutom ser hon nyttan av skolan i ett framtidsper-
spektiv. Moa uttrycker medvetenhet om att hon måste gå i skolan för att få den 
utbildning hon behöver. Ett annat sätt att se på varför man går i skolan uttrycks 
genom att betona själva arbetet. Skolan handlar mer om hårt ”arbete” än glädje. 
Denna förståelse bygger på uppfattningen att det krävs försakelse i nuet för att 
nå framtida mål (se även t ex Woods 1990; Pérez 1992; Garpelin, Lindblad & 
Sahlström 1995;  Andersson 1999; Gustafsson 1999; Lundahl & Öhqvist 1999; 
Giota 2001; Arnesen 2001; Bergqvist 2001 a,b; Naeslund 2001) . Målen handlar 
om att få ”bra betyg”, komma in på en önskad utbildning och/eller få det jobb 
man önskar när man är vuxen. 

Jag tänker ofta på… bra betyg och göra det bästa man kan och så där […] för 
när jag blir stor… vill resa mycket och få bra jobb… och så där […] jag försöker 
göra det som krävs. (Oskar) 

Oskar uttrycker att han lägger ner arbete ”nu” för att han vet att han kommer 
att ha nytta av det i ”framtiden”. Tillfredställelsen av att tro sig få det arbete han 
önskar i framtiden är värt det besvär han lägger ner ”här och nu”. I mitt materi-
al kan jag också identifiera en negativ inställning till skolan när det gäller lektio-
ner och arbete, däremot uttrycks glädje över att träffa sina kamrater i skolan. 

Rasterna är kul men typ lektionerna är inte kul. (Tea) 

Skolan är trist det är alldeles för lite raster. (Johnny) 

Det är kul att spela biljard med kompisarna… i klassrummet är det inte så kul. 
(Faton) 

De intervjuade eleverna ser skolan i stort sett utifrån tre olika perspektiv. Sko-
lan ses dels som en plats där eleverna finner glädje och meningsfullhet i nuet. 
Eleverna uttrycker det i termer av att de tycker det är roligt och nyttigt att gå i 
skolan ”här och nu”. Skolan ses också i ett framtidsperspektiv vilket innebär att 
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förståelsen i nuet underordnas framtidens möjligheter. Det tredje förhållnings-
sättet kan tolkas mer som en negativ inställning till skolan i allmänhet och sin 
egen skolgång i synnerhet. Skolans innehåll ses då många gånger som menings-
löst (Granath 1996; Andersson 1999) och nyttan ses varken utifrån ett ”här och 
nu” perspektiv eller ett framtidsperspektiv (Jackson 1968; Arnesen 2001). Ele-
verna relaterar den negativa inställningen dels till skolan i allmänhet. 

…vi har ju alla brister, men skolan den har många.  

…skolan känns som ett fängelse.  

Den kritiska/negativa inställningen riktar sig genom olika uttryck och ifrågasät-
tande också direkt mot skolans innehåll i stort och mot skolans specifika ämnen 
samt mot hemarbete. 

…varför skall vi göra detta? 

…måste vi göra det? 

…det är tråkigt  

…att sitta ner och skriva och det… det är långkeligt (=långtråkigt) 

…engelska är alltid tråkigt 

…matte är djävligt keligt (=tråkigt)   

…vi borde inte behöva jobba hemma då vi jobbar här (i skolan) hela dagen. 

I min undersökningsgrupp finns också elever som ser hemarbetet som en möj-
lighet att faktiskt göra annat under skoldagen än skolarbete. Rita till exempel 
uttrycker att hon inte har tid att arbeta i skolan då den största delen av skoltiden 
går åt till att träffa kamrater och umgås med dem. 

Det är hemma jag gör det mesta eller så… jag hinner inte med så mycket i sko-
lan eller så… snackar med kompisar eller så…det blir ju att man får göra det 
hemma…(Rita) 

Det faktum att det finns en grupp elever som sätter större värde på att odla sina 
sociala kontaktnät än att arbeta med de uppgifter läraren ålägger dem pekar på 
att innehållet i skolan och de lärandemiljöer som erbjuds inte ligger i fas med 
denna grupp elevers behov och intressen. Andersson (1999) poängterar i sin 
studie att upp till en tredjedel av de elever som ingår i hans enkätundersökning 
menar att de ogillar skolan och betydelsen av kamraterna uttrycks i termer av att 
de inte skulle ”överleva” skolan om de inte hade sina kamrater att umgås med. 
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Här och nu och i framtiden 
Flertalet elever uttrycker nyttan av skolan i både ett ”här och nu” perspektiv 
och i ett framtidsperspektiv. Det handlar dels om delar som upplevs som roliga 
och tillfredställande i nuet. Enligt mina observationer uttrycks glädjen av något 
speciellt som görs främst under gymnastik-, hemkunskap-, bild-, musik- och 
slöjdlektioner. 

gympa är roligt (Joel) 

fotbollen var kul (Faton) 

att simma var roligt (Behije) 

att läsa skönlitteratur är kul (Britta) 

det är kul att laga mat (Jens) 

sen är det ju hemkunskap och sånt som jag tycker är roligt och bild och sånt 
(Rita) 

Ett sätt att uttrycka skolan och dess innehåll som personligen meningsfullt är i 
meningen att skolan ger eleverna möjlighet att uppfylla kortsiktiga avsikter och 
mål. Skolan ger också eleverna möjlighet till att förvärva kunskaper, färdigheter 
och kompetenser vilka blir en strategi för att strukturera sin egen framtid och 
vuxenliv. Detta ses för det första som ett tillfälle och strategi för barn att upp-
fylla personliga motiv och mål i ett ”här och nu” perspektiv för att därigenom 
strukturera upp sin egen framtid och vuxenhet. För det andra uttrycker eleverna 
i min studie att skolan ses som den enda tänkbara källan från vilken barn kan 
förvärva/skaffa sig den kunskap som staten, samhället och arbetsmarknaden 
definierar som viktig (jfr. Giota 2001). För många elever anses utbildning med 
andra ord vara den enda vägen för att lyckas som vuxen och alternativet är 
”sämre jobb” eller rent av arbetslöshet. Markus illustrerar detta genom sitt utta-
lande: 

[…] för det finns dom som inte går i skolan och dom får sällan dom får väldigt 
sällan jobb och så… det… man måste ha betyg för allt… och sen om man till 
exempel vill bli läkare eller… någonting sånt så måste man ha riktigt bra betyg 
för det finns vissa linjer som kräver MVG i nästan alla ämnen. (Markus) 

Yttre påverkan 
Elevers påverkan från andra personer i sin omgivning, företrädesvis föräldrars 
stöd/krav, speglar också det elevers inställning till skolan och dess verksamhet. 

Mamma är ju den som gör det mest (tänker på betyg)… jag hatar ju att plugga… 
jag vill helst vara med hästar hela dagarna men det är ju mamma som är… 

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 77 

mamma är ju på mig jämt… så jag kommer ju inte undan från att… skolan pre-
cis. (Agnes) 

Agnes arbetar oförtrutet på i skolan under det ”hot” hon känner av genom att 
mamman, enligt Agnes, ständigt påminner henne om betydelsen av bra betyg. 
Hotet om att Agnes häst kommer att lämnas tillbaka till den förra ägaren gör att 
Agnes arbetar på så mycket hon bara kan med skolarbetet. Agnes berättar hur 
hon brukar sitta i sängen innan hon somnar och gör det skolarbete som hon 
menar krävs av henne. 

[…] mamma frågar alltid ’har ni inga läxor’ så här nu va… ’nej det har vi inte’… 
det är… vi får ju nästan aldrig läxor men hon (mamma) tror ju aldrig på mig ef-
tersom man alltid fick läxor på hennes tid fick man ju kanske läxor varannan dag 
liksom… och då blev hon jätte… så oftast blev det så att hon blev… väldigt 
chockad när man sa att så… och så… så..så..så.. sa hon att jag måste ju plugga 
även om vi inte har läxor… så då får jag ta hem […] om jag inte pluggade och 
fick godkänt på proven och så för jag… men när jag var i stallet så skulle vi 
lämna tillbaka hästen… så det var det som fick mig mest att plugga. (Agnes) 

Fredrik visar även han på den yttre påverkan som gör att han arbetar så mycket 
som möjligt i skolan. Fredrik berättar att han tidigare hade svårt med att göra 
sitt skolarbete under skoltid. Han tog oftast hem det mesta av arbetet och fick 
med föräldrars och syskons hjälp gjort sina uppgifter. Nu menar han, genom 
påtryckningar av sina föräldrar, har han ändrat strategi och han försöker nume-
ra arbeta så mycket som möjligt under skoltid och tar bara hem det han behö-
ver extra hjälp med. 

Fredrik: […] det har väl blivit nu att… nu jobbar jag så att jag blir klar i rätt så 
god tid… innan var det att jag kanske gjorde det sista veckan… det har jag änd-
rat på. 

MD: …vad beror det på att du har ändrat dig… 

Fredrik: Mamma och pappa mest… dom har varit på mig rätt så mycket innan. 

Fredrik uttrycker att hans föräldrar gång på gång påminner honom om skolar-
betet och att det blir ett stöd för honom att faktiskt få gjort det han ska. Även 
föräldrarnas ”hot” om att sluta hjälpa honom om han inte arbetar i skolan blir 
ett stöd. Då han uttrycker att han inte klarar av skolarbetet utan föräldrar och 
syskons hjälp ser han numera till att göra det mesta arbetet under skoltid. 

ja… förut så var det så här… att det blev så att… inför prov att jag har skjutit 
upp och skjutit upp och skjutit upp… så jag har legat där nära (underkänt) … så 
har inte mamma och pappa blivit så där jätteglada på mig då… och så… så att… 
om jag inte bättrade mig fick jag göra allt skolarbete själv… och det skulle inte 
jag har klarat av… för dom hjälpte mig alltså med sånt som jag inte klarade 
av…(Fredrik) 
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Fredrik menar att han tidigare har haft svårt med att hinna med skolarbetet 
hemma då han dessutom har haft diverse fritidsaktiviteter som konkurrerar om 
hans tid. På föräldrarnas inrådan har han slutat med en del av fritidsaktiviteter-
na och istället bestämt sig för att ”satsa på skolan”. 

men så har jag tänkt och… strunta i det (fritidsaktiviteterna)… och tänkt på att 
satsa på skolan med […] innan var det kärvt… men… nu har jag slutat fotboll. 
(Fredrik) 

Elevers tal om lärarens roll                                                                  
I den ”nya skolan” ställs eleverna många gånger inför olika val. En stor del av 
arbetsdagen består av en verksamhet som på olika vis kan betraktas som ”eget 
arbete” (jfr. Bergqvist 2001a, b; Carlgren 1994, 1997; Hägglund & Öhrn, 1998; 
Österlind 1999, 2000). Detta innebär att eleverna under olika perioder under 
dagen har möjlighet att välja vad de för tillfället skall arbeta med, hur de skall 
lägga upp sitt arbete och var de skall sitta och arbeta. För flera av eleverna in-
nebär det också att avgöra om de över huvud taget skall arbeta med skolarbetet 
eller inte under lektionen. Möjligheten till flexibilitet kan många gånger upple-
vas stor. I slutändan är det än dock den enskilda eleven som skall klara sig ige-
nom alla val och möjligheter. Individens motivation hamnar här i centrum, 
tillsammans med individens medvetenhet om det flexibla utbildningssystemets 
möjligheter där individen kan skapa sin egen utbildningskarriär (jfr. Gustavsson 
in press) och där förmågan att ta initiativ många gånger blir central (jfr. Naes-
lund 2001).  

I denna praktik ställs krav på de olika aktörerna. Eleverna liksom lärarna för-
väntar sig olika handlingsalternativ från varandra. Eleverna i min studie talar om 
sina förväntningar på läraren i termer av att läraren skall ge eleven uppgifter, lära 
eleven, kontrollera och stödja eleven, ställa krav på eleven, ge eleven ansvar samt visa på 
eventuella konsekvenser i framtiden. Dessa förväntningar står många gånger i bjärt 
kontrast till lärarens förväntningar på eleverna. Lärarna ger eleverna olika val-
möjligheter och förväntar sig att eleverna skall ta ett större ansvar därigenom 
men eleverna tycks många gånger inte uppfatta vad de skall ta ansvar för (jfr. 
Fritzén1998; Lundahl 2001; Naeslund 2001; Zackari 2001). 

Ge uppgifter 
Eleverna talar i termer av att de förväntar sig av läraren att tillgodose dem med 
olika former av uppgifter och arbeten. I mitt material kan jag urskilja två sätt att 
tala om uppgifternas natur, dels som strukturerade och dels som fria uppgifter. 
Uppfattningen om att uppgifterna skall vara mer precisa och strukturerade är 
rikligt förekommande i mitt material. Preciseringen handlar både om tid och 
innehåll. Detta kan till exempel innebära en önskan om att läraren skall tala om 
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exakt vilken uppgift eleven skall arbeta med för tillfället eller under en speciell 
lektion.  

Ja jag skulle hellre vilja ha det att man har sådär att läraren säger att nu ska du 
göra detta och detta… liksom att nu så har vi en sån där lektion nu skall du göra 
detta… så att dom (lärarna bestämmer vad man skall göra istället. […] så jag 
tycker att… istället för att lärarna skall gå runt så såhär gå ett varv runt till alla en 
gång per lektion att dom samlar ihop alla i ett klassrum och säger att nu skall du 
göra detta… att nu skall du göra framsidan till exempel till det här med mul- och 
klövsjukan framsidan till ditt häfte och nu skall du göra det och såna där saker 
tycker jag är bättre och att man (får) hjälp när man behöver det. (Lina) 

Jag tycker att det är bättre typ när vi får en uppgift per lektion och sen gör den 
då och om man inte klarar den så får man ta med den hem och då blir det lik-
som läxa eller så […]man ska ju få läxa då… det är ju bättre då liksom… då job-
bar man verkligen under den lektionen. (Gustav) 

Gustav pekar på det yttre ”hot” det kan innebära att vara medveten om att 
arbetet får göras hemma om han inte arbetar på lektionen. Efterfrågan på mer 
strukturerade uppgifter beskrivs i termer av att uppleva skolan som ”rörig”.  

Jag tycker inte själv att det är så bra… det är rätt rörigt och så (…) jag vill hellre 
ha sådana svenskuppgifter vi får och historieuppgifter så har vi till exempel två 
lektioner men vi får ju så hära… flera… så att till exempel en månad eller så… 
det är rätt jobbigt (…) det blir liksom rätt så rörigt… det är så mycket vi ska 
göra och man får inte riktigt reda på allt och så… vi elever ska tänka ut vad vi 
ska göra. (Magnus) 

Magnus pekar på svårigheten för honom att veta vad han skall göra när han, 
som han uttrycker det, ”inte riktigt får reda på allt” utan själv skall bestämma 
delar av både innehåll och form, tid och rum samt när och var uppgif-
ten/arbetet skall göras. Post-Fordismens tankar om (Brown & Lauder 1997) 
”flexibilitet” kan således uppfattas som rörighet i elevernas röster. Lärarens 
intentioner att eleverna genom val och delaktighet själva skall kunna påverka sin 
skolvardag uppfattas av flera elever i min studie som otydliga instruktioner från 
lärarens sida. 

Fria uppgifter och val 
Att arbeta med större områden där eleven själv kan påverka innehåll och form 
inom vissa ramar ses av eleverna både som positivt och negativt. Det positiva 
verbaliseras i termer av att när möjlighet ges att arbeta med det som man helst 
vill själv, läggs mer energi ner på det arbetet. Medvetenheten om att du som 
elev också förbereds för högre studier genom självständigt arbeta är en annan 
sporre när det gäller att ”jobba fritt”. 
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Det är jättekul för då får man lite själv som man vill  och så där och så kan man 
jobba… ja, tycker man att någonting är kul så jobbar man ju mer, tror ja… eller 
bättre (skratt) eller vad jag skall säga. (Klara) 

Det krävs ju mer att man tar ansvar själv ju… man får ju liksom jobba fritt eller 
så… uppgifter och så… det är väl rätt bra tycker jag för man måste ju lära sig att 
ta ansvar och sen när man fortsätter i skolan och så. (Gustav) 

Jag ser det som rätt så bra… för vi lär oss att jobba mer självständigt… och… vi 
har bra nytta av det… när vi kommer upp i gymnasiet… där brukar dom jobba 
mycket så och… jag tror att det kommer att bli bra för oss i längden… men 
många tycker att det är jobbigt (Fredrik) 

Förståelsen av det fria arbetets konsekvenser verbaliseras genom elevernas 
poängtering på att det ställer vissa krav på dig som elev. Kraven består bland 
annat i att det förväntas av dig att ta ansvar och att arbeta självständigt (jfr. 
Zackari 2001) . Fredrik ger också uttryck för att en del klasskamrater menar att 
det är ”jobbigt” med det ”fria arbetssättet”. Talet om eget ansvarstagande tycks 
många gånger bli en anpassnings till rådande krav i skolsammanhang (jfr Frit-
zén 1998; Naeslund 2001).  

Valets dilemma 
Att valet inte är självklart för alla elever och att det resulterar i en hel del pro-
blem för en del elever ger bland annat Lina och Moa uttryck för. Lina menar att 
en del av hennes klasskamrater helt enkelt struntar i att göra något skolarbete 
om inte läraren direkt talar om för eleven vad hon/han skall göra. Lina menar 
vidare att det är bättre att läraren är tydlig med att tala om för eleven att 
hon/han måste göra uppgiften.  

MD: Då kanske vuxna säger så här ”Ja, men det är väl bra att få välja?” 

Lina: Jo, men det är liksom visst dom (klasskamraterna) kanske tycker det för då 
slipper dom att göra arbetet. 

MD: Dom väljer bort det helt enkelt? 

Lina: Ja, liksom och då tycker jag att det är bättre att vi inte får välja därför att vi 
måste göra det liksom… 

Ja…det är liksom… elever som… inte hade tänkt… inte har tänkt kämpa så 
mycket i skolan har mycket större möjligheter att slippa undan det… man be-
höver inte om man inte vill på något sätt […] om eleverna inte vill jobba på te-
mat så kan man bara gå till bibblan och sätta sig och sova i en soffa typ. (Moa) 

Både Lina och Moa ger uttryck för en form av empati med de klasskamrater 
som ”inte tänkt” lägga ner så mycket arbete i skolan. Båda menar att genom 
elevernas möjlighet till val i olika sammanhang ”slipper” en del av deras 
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klasskamrater undan, vilket får negativa konsekvenser för dessa elever i framti-
den. Ett annat dilemma är att elever på grund av att de är medvetna om att inte 
lärarna alltid hinner hjälpa dem tillräckligt under en lektion ”väljer” ett innehåll i 
sitt arbete som egentligen inte ger dem någon direkt utmaning utan som snarare 
kan anses enkelt och okomplicerat och som eleven kanske redan kan och är 
säker på. 

Det kanske blir så att man väljer alldeles för lätta saker eller så […] väljer det 
som man kanske vet att man klarar av. (Magnus) 

Ytterligare dilemma som dyker upp är att eleverna ibland väljer snarare efter 
vilket innehåll de upplever ”kul” än det som är ”nyttigt” vilket de vet med sig 
att de kanske skulle behöva öva extra på. 

Jag väljer ibland, ibland så tänker jag typ… vad behöver jag lära mig… typ eng-
elska… och så om det går dåligt eller så tar jag kanske engelska för att jag skall 
lära mig mer men ibland så om det finns något kul så tar jag det… kanske före 
något som jag måste lära mig. (Kyjtim) 

Kyjtim uttrycker medvetenhet om att han vid olika tillfällen ”väljer” bort att 
arbeta med det som han faktiskt vet att han borde arbeta och träna extra på. 
Ytterligare dilemma som framkommer hos eleverna är lockelsen att göra annat 
än skolarbete när det inte finns, som Gustav uttrycker det, ”någon lärare runt 
omkring en”. Gustav visar på svårigheten att då komma igång med arbetet. 

Det blir ju så också… så att man har ett arbete eller så… som ska vara klart om 
tre veckor… utan dom två första jobbar man kanske inte så mycket sen känner 
man att nu måste man verkligen… börja jobba och då jobbar man mer den sista 
veckan… det blir lätt att man sitter och snackar om det inte finns någon lärare 
runt omkring en. (Gustav) 

Eleverna uttrycker således olika dilemman i samband med det fria valets möj-
ligheter. Dessa dilemman kan uttryckas i termer av att elever ”väljer bort” att 
arbeta med det innehåll som läraren har planerat. Det kan också innebära att 
elever väljer för enkla uppgifter då de ofta erfar att de inte kanske får den hjälp 
de behöver under en lektion. Elever visar sig också benägna att snarare välja det 
som för tillfälligt upplevs mer ”roligt” framför det som de vet med sig att de 
behöver träna extra på. Självdisciplineringen blir en viktig del av skolvardagen. 
För att ”lyckas” i skolan måste eleverna lära sig sjävkontroll (jfr. Naeslund 2001; 
Zackari 2001; Österlind 1999, 2000). 

Lära eleven 
Elevers förväntningar på att läraren skall ”lära dem” utrycks i termer av att 
elever uppfattar att det ligger på lärarens ansvar att eleverna lär sig. Poängen 
ligger i att lärarens arbetsuppgift är just att lära elever och det anses också vara 
själva poängen med att gå i skolan (jfr. Giota 2001). 
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Jag tycker i så fall att man får ta allt ansvar själv och liksom försöka lära sig själv 
och det… jag tycker att man borde ha lärare som lär en istället det är därför man 
går i skolan… för att man skall få hjälp. (Lina) 

Men det är ju deras (lärarnas) arbete att göra så att vi lär oss… men det blir inte 
så mycket lärt. (Britta) 

Det är lärarens arbetsuppgift att se till att eleverna lär sig. Britta konstaterar 
dock uppgivet att det ”blir inte så mycket lärt”. 

Kontrollera och stödja eleven 
Uttryck för att läraren skall kontrollera vad eleverna gör är vanligt förekom-
mande i mitt material. Genom att kontrollera anses läraren stödja eleven. Kyj-
tim ser lärarens kontroll av honom, vid ett flertal tillfällen under lektionens 
gång, som en hjälp i sitt arbete. 

När man har Gunnar (en av lärarna) brukar han komma och markera var man 
har… innan man går ut (och sätter sig någon annan stans)… markerar var man 
har jobbat… var man har börjat och sedan när man slutar lektionen så kollar 
han hur mycket man har jobbat och det är faktiskt rätt bra. (Kyjtim) 

Kyjtim tycks känna sig tillfreds med att läraren faktiskt kontrollerar honom 
genom att dels kolla upp vad Kyjtim har gjort gällande arbetet innan han går ut 
ur klassrummet och sätter sig någon annanstans och dels så kontrollerar läraren 
när han kommer tillbaka till klassrummet. Andra uttryck för elevers önskan att 
på ett eller annat sätt kontrolleras är önskan om att läraren skall befinna sig i 
samma rum som eleven samt att man som elev inte skall arbeta så mycket själv 
och enskilt utan att läraren successivt ”checkar” av vad eleven gör. 

att läraren är där hela tiden och så där. (Lina) 

så jag tror att det är mycket bättre om läraren tar lite mer … eller så… kon-
troll… över elevens arbete. Och … man inte får jobba så mycket själv och en-
skilt […] och läraren koll(ar) … checkar av hur mycket man jobbar per vecka el-
ler så. (Moa) 

Ställa krav på eleven 
Elevernas förväntan att läraren skall ställa krav på eleven uttrycks genom att 
elever talar om att en del av deras klasskamrater ”slipper undan”. Det kan illu-
streras genom att vissa elever upplevs av andra klasskamrater, att gång på gång 
inte behöva redovisa sina arbeten till exempel. I mina fältanteckningar är det 
rikligt förekommande situationer där eleven får möjlighet att ”passa” under en 
redovisning. Att ”passa” innebär att eleven själv får bestämma om hon/han vill 
”stå över” en redovisning eller inte. 
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Det är… jag tror inte att det blir bättre av att göra så för att då … Om man lär 
sig att  man kan liksom komma undan saker, då typ, har man med sig det hela 
livet tror jag. För att… till exempel så ja, som man kan ’passa’ på när man ska 
läsa upp vad ens bok handlar om och såna saker. Och liksom det är ju ändå 
småsaker jämfört med vad man kommer att få redovisa på gymnasiet och sen 
då… och där, där går det ju inte att komma undan så liksom […] det är också att 
lära sig ha respekt för andra människor och kan man inte visa respekt för andra 
människor, då liksom … blir det inte bra heller […] Så det är ju inte bara det att 
man skall våga tala inför en grupp, utan det att den gruppen man talar för… 
skall kunna visa respekt. (Moa) 

Post-Fordistiska dikurser (Brown & Lauder 1997) talar om nya krav angående 
självreglering (jfr. Zackari 2001). I skolan kan dessa ”nya” krav förbli osynliga. 
Situationen kan istället då upplevas som kravlös. Avsaknaden av krav uttrycks 
också i termer av att elever vid direkta frågor från mig menar att de kan prestera 
mycket mer än vad de gör för tillfället. 

Tea: man vill ha bra betyg eller så… fast jag har nog inte… eller i alla fall… jag 
har G i allting i alla fall eller så har jag kanske VG i något… jag tror inte jag har 
IG… kanske typ G i något… 

MD: mm… en samvetsfråga… alltså om du tänker så här… känner du att du 
skulle kunna göra mer än vad du gör… 

Tea: Jaha (skratt) 

Teas ”jaha” säger hon med eftertryck och skrattar samtidigt. Mina fältanteck-
ningar verifierar också Teas svar. Tea gör minsta möjliga under lektionerna och 
tar heller inte hem arbeten för att göra dem hemma. 

  

Ge eleven ansvar 
Elevernas förståelse av lärarens intentioner att de ska ta ansvar uttrycks på olika 
sätt. I mitt material finns positiva såväl som negativa uttalanden angående möj-
ligheter och hinder gällande ansvarstagande. De positiva uttalandena handlar till 
stor del om att genom att det lämnas över ansvar till eleverna får de ”bestämma 
mer själva” och det ses som ”världens chans” att ”visa vad man kan”.  Klara 
menar att det ges ett stort utrymme för henne som individ att visa vad hon ”går 
för” och samtidigt menar hon att alla i klassen har samma chans. Tas inte chan-
sen, menar Klara, då får man skylla sig själv. 

Klara: […] att det är… mer, att det är mer upp till en själv mer istället… jag vet 
ju att det är vissa (klasskamrater) som gärna struntar i det och så… men… jag 
tycker inte att det är… det är ju deras problem (skratt)… det är, det är ju bara 
deras eget fel, det är ju inte lärarnas fel att dom inte jobbar… eller gör det dom 
ska… eftersom man ger… man får bestämma mer själv och det är upp till en 
då… sätter mer krav på att du skall sköta dig och dom, vissa som tar det ansva-
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ret dom klarar sig ju jätte bra men dom som inte gör det (skratt)… dom… det 
går ju inte för dom… 

MD: … nä… vad händer med dom då? 

Klara: … jag vet inte (skratt)… det visar sig väl i betygen och så där kan jag tän-
ka mig eftersom vi jobbar väldigt mycket på att bestämma själva… ja, inte jät-
temycket men vi jobbar ju med det… och det, det speglar sig nog i betygen 
sen… tror jag. 

Det är av stor betydelse för Klara att få visa ”vad hon går för” och hon uttryck-
er också medvetenhet om att de som ”sköter sig” är de som kommer att lyckas 
med att ”ta ansvar”. Även Moa menar att detta ”friare arbetssätt” drar vissa av 
klasskamraterna fördel av, inklusive henne själv. Moa menar att det är ”en jätte 
bra chans”. Till skillnad från Klara uttrycker Moa medvetenhet om att detta 
”friare arbetssätt” inte passar alla hennes klasskamrater, dels de som inte har 
vana av att arbeta fritt och dels de kamrater som av en eller annan orsak inte vill 
eller kan lägga ner så mycket energi på skolarbetet. 

Jag tror att… för dom som vill ta ansvar… och mer planera sina arbeten så är 
det här en jätte bra chans… som… ja… jag har alltid tyckt om att jobba lite mer 
enskilt, liksom ta reda på det själv och så. Och det… det har jag ju större möj-
ligheter till nu när vi jobbar på det här sättet… Men för dom som… liksom ald-
rig… har… liksom… aldrig har arbetat på det sättet förut så tror jag att det kan 
vara lite svårt att… plötsligt bara börja arbeta så… särskilt dom som inte tänkt 
att …jobba så mycket då.  (Moa) 

Moa verbaliserar tankar runt de elever som inte, enligt Moa, lägger ner tillräck-
ligt arbete på skolan. Moa uttrycker att hon som elev måste lägga ner en hel del 
arbete redan i grundskolan för att i framtiden kunna klara sig på gymnasiet och 
framtida utbildning och yrke. Problemet, som Moa ser det, är att elever som 
inte vill arbeta i skolan inte heller behöver göra det. Då det finns möjligheter 
för eleverna att arbeta hemma istället för i skolan, uppstår problemet att de 
elever som inte är motiverade att arbeta i skolan inte heller gör det. Moa ut-
trycker en ängslan över vad som kommer att hända med dessa elever i framti-
den. Moa anser att läraren måste ta ”lite mer kontroll över elevens arbete” för 
att där igenom ge sitt stöd till de elever som behöver det för att komma igång 
med skolarbetet. 

Äh.. jag tror att … på något sätt… det känner jag också.. att man känner sig mer 
osäker om hur mycket man verkligen kommer att kunna när man sen väl har 
gått ut… för jag tror att .. ja, som jag sa, om man inte vill arbeta behöver man ju 
inte göra det. Sen… nä… jag tror att för de elever som inte vill .. allvarligt talat 
så innebär det att … för då kommer dom … antagligen inte att göra det… sär-
skilt dom som går i åttan eller nian… som liksom .. dom fattar inte det nu… det 
går inte… man måste liksom göra någonting för att annars så klarar man sig inte 
sen när man skall till gymnasiet och så […] om man inte har den grunden för det 
här sättet att arbeta så tror jag att det är mycket bättre om läraren tar lite mer … 
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eller så .. kontroll …över… elevens arbete. Och… man inte får jobba så mycket 
själv och enskilt, just att lägga upp planeringar och allt sånt. Som att … som vi 
jobbar nu…om vi har ..som vi har haft typ fyra veckors perioder på ett arbete 
och läraren koll… checkar av hur mycket man jobbar per vecka eller så … så då 
kan man i princip skjuta upp arbetet till lördag, söndag om det skall lämnas på 
tisdagen typ och göra klart det sista veckan så… sedan inte göra någonting på 
dom lektionerna som är till för det då … så har det nästan varit alltid, men jag 
tror att det är mer nu när man jobbar på det här sättet, men ändå så tror jag att 
det kan bli väldigt bra också. (Moa) 

Moa uttrycker tankar om att en del klasskamrater inte arbetar i skolan och hon 
menar att så har det nog alltid, mer eller mindre, varit. Alla elever i en klass 
lägger inte ner lika mycket arbete arbete i skolan. Hennes oro grundar sig snara-
re på att det tycks vara vanligare nu när de i skolan arbetar ”mera fritt”. Oron 
kontrasterar hon samtidigt mot att hon menar att det fria arbetssättet samtidigt 
är ”väldigt bra” för många inklusive henne själv. Idén om en sammanhållen 
skolgång (Brown & Lauder 1997) där möjligheter till olika val lämnas över till 
eleverna tycks i praktiken snarare bli differentierande (jfr. Lindblad et.al. 2001; 
Naeslund 2001; Zackari 2001). 

Visa på eventuella konsekvenser i framtiden 
Kravet på att läraren tydligt bör visa på de eventuella konsekvenser som drab-
bar en elev om hon/han inte lägger ner tillräckligt med arbete i skolan kan jag 
också identifiera i mitt material. Moa poängterar lärarens ansvar för hur en elev 
lyckas eller inte i skolan ”det är ändå lärarens ansvar, det är ju ändå därför vi har 
lärare för att … inte bara därför att lära”. Moa anser att på lärarens ansvar ligger 
inte bara att ”lära” och ”uppfostra” eleverna utan det ligger också på lärarens 
ansvar att tydliggöra för de eventuella konsekvenser för de elever som inte själ-
va ”förstår” att de bör arbeta i skolan och ta den på allvar för att i framtiden 
kunna välja utbildning och yrke. Hon uttrycker medvetenhet om hur andra 
vuxna och klasskamrater talar om varandra när det gäller vem som bär ansvaret 
för det som sker i skolan. Hon menar att både lärare och elever kan tala i ter-
mer av att den elev som inte lägger ner tillräckligt med arbete i skolan på något 
vis får skylla sig själv. Moa anser att det är den vuxne som tydligt måste visa på 
de eventuella konsekvenser det kommer att få i framtiden om en elev inte tar 
skolarbetet på allvar.  

Egentligen så.. om man rent … det beror ju, beror ju på en själv hur mycket tid 
man lägger ner… tid på det och så…. Men .. för då kan man ju säga ’att hon har 
ju inte jobbat någonting så är det så då får hon väl skylla sig själv och så’ men … 
egentligen så ser jag nästan att … det är ändå lärarens ansvar, det är ju ändå där-
för vi har lärare för att … inte bara därför att lära mig liksom för att liksom för 
att få någon uppfostran typ… och visa respekt och sånt och… liksom… jag an-
ser inte det som orättvist men… jag tycker att det skall vara lite mer kontrollerat. 
Läraren liksom kollar hur mycket … dom har gjort och så … om, om man inte 
har gjort något så kanske de sätter sig ner och pratar om ’varför har du inte gjort 
de?’ och så… men så funkar det ju inte alls, typ man kan bara säga att ’jag har 
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glömt att göra det arbetet’ så är det liksom OK …. Jag tycker att det skall vara 
mycket mer liksom, att… ja men .. inte att man får något straff men att man 
måste visa mer att det är viktigt att man verkligen gör det här arbetet, eller så …. 
För nu är det, jag tycker att det är för slappt.  (Moa) 

Moa inser vikten av att hon som elev gör de uppgifter hon blir tilldelad och 
Moa uttrycker också betydelsen av detta för hur framgångsrik hon blir under 
skoltiden och i framtiden. Moa uttrycker medvetenhet om skolarbetets betydel-
se inte bara för egen framgång utan det handlar också om omsorgen av kamra-
ternas möjligheter att lyckas eller inte i framtiden. Moa anser att läraren måste 
poängtera mer vikten av skolarbetets och dess betydelse för framtida strävan-
den och mål.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att olika elever har olika förväntningar på 
läraren, beroende på de krav och strukturer som uppfattas att man ställs inför. 
Utifrån dessa förväntningar anpassar sig eleverna olika till de krav som de upp-
fattar ställs på dem. Förväntningarna gäller områden som att läraren skall ge 
eleven uppgifter, ”lära” eleven, kontrollera och stödja, ställa krav, ge eleven 
ansvar samt visa på eventuella konsekvenser i framtiden om eleven inte tar 
skolan på allvar. Eleverna talar om uppgifterna både i termer av en önskan om 
struktur gällande tid och innehåll, men också i termer av mer ”fria” uppgifter 
där valet är centralt. 

 

Elevers tal om sin egen roll 
I den ”nya skolan” förväntas eleverna vara flexibla och ansvarstagande (jfr. 
Lindblad et al 2001; Lundahl 2001; Zackari 2001). Utifrån dessa förväntningar 
och upplevda krav ställer eleverna också olika krav på sin egen roll. Det över-
gripande som framkommer i mitt material är framför allt att eleverna menar att 
det förväntas av dem att a) arbeta självständigt och ta initiativ och b) att arbeta 
hemma om så behövs. Utöver detta framkommer att eleverna uppfattar att det 
förväntas av dem att c) planera, d) att välja ”rätt”, e) att ta ansvar samt f) att 
hjälpa varandra. 

Att arbeta självständigt 
Att arbeta självständigt och ensam verbaliseras på olika sätt. Elevernas ser olika 
på det självständiga arbetet. Ett sätt att se på det verbaliseras i termer av att ”ha 
självlärning”. Att ”ha självlärning” kan innebära att eleven uppfattar att allt 
ansvar ligger på den enskilda eleven för att ett arbete/tema skall bli gjort. Lina 
uttrycker att problemet med ”självlärning” är att hon som elev kan sitta och 
göra annat än själva skolarbetet.  

Det handlar om att vi ska liksom ha självlärning eller så […] då ska vi sitta och 
arbeta med något och då kommer det nån lärare nån gång ibland så man kan ju 
göra vad man vill på lektionerna egentligen… man kan sitta och skriva brev och 
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ja man kan skolka och så dära det hm… Ja kanske inte riktigt skolka så  men 
bara sitta och göra ingenting på lektionerna… och eh det kan vara rätt gapigt 
och sådära […] man behöver inte jobba med det […]i fall man inte vill… man 
kan sätta sig sista dagen och göra det. (Lina) 

Lina menar att hon som elev får ta ett stort ansvar själv och många gånger klara 
sig utan lärare. Lina ser inte något positivt i det som hon kallar ”självläring”. 
Markus däremot ser endast fördelar med det självständiga arbetet. Markus ser 
snarare ett hinder att behöva arbeta tillsammans och hjälpa sina kamrater i skol-
arbetet. Det gäller även om det handlar om hans bästa kamrat. 

Jag brukar inte jobba så mycket med andra… jag tycker det är svårt för att… 
man kan säga att jag är lite överlägsen denna klassen… i vissa ämnen. Och då är 
det inte så kul om man skall till exempel jobba med Johnny… det är min bästa 
kompis då… om man skall jobba med honom och han ligger… ja, han ligger väl 
en bok efter mig i matte till exempel… och det är inte så kul att sitta och jobba 
med honom, så sitter man och jobbar så frågar han om hjälp liksom, han fattar 
inte talet, det är inte så roligt liksom, här skall man göra det andra och så har 
man fattat exakt… så skall man göra det med en annan som inte har fattat nå-
gonting… så skall man förklara allting en gång till och det tycker jag inte är kul. 
Jag tycker det är bättre att jobba själv så har man gjort sitt. (Markus) 

Markus uttrycker ovilja över att behöva förklara för andra och ser det som en 
belastning och hinder i sitt eget arbete. Markus menar vidare att det är bättre att 
arbeta själv så har ”man gjort sitt”, som han uttrycker det. Markus poängterar 
att det till stor del beror på honom själv om han skall lyckas eller inte i skolan 
och nämner i samtalet överhuvudtaget inte lärarens roll i sin lärandeprocess. 
Han ställer sig snarare frågan vad läraren kan göra åt saken om eleven inte ”lär 
sig”. Tidsbristen, menar han, gör att det är en omöjlighet för läraren att hjälpa 
alla som behöver hjälp. Viljan att arbeta ensam uttrycks också generellt i termer 
av att det är bättre att arbeta ensam, men också mer specificerat att det upplevs 
som allt för komplicerat att arbeta ihop med andra.  

Man jobbar ju bättre när man är själv. (Rita) 

Om man är i en grupp så blir det så mycket stjafs om vad man ska ha med och 
särskilt med dom här killarna för dom vill ju alltid att det dom säger ska komma 
med… (Agnes) 

Ovilja att samarbeta med sina klasskamrater stödjer Giotas (2001) upptäckt om 
den själviska inställningen hos många högpresterande och framgångsorientera-
de elever (se även Beach 1997, 2001) och kan också ses som ett exempel på 
privatiserat lärande (Naeslund 2001). Agnes ser svårigheter med att komma 
överens med de andra kamraterna i gruppen och hon menar att det tar onödig 
tid ifrån arbetet. Då fokus läggs på det självständiga arbetet med inslag av täv-
ling och premiering av den enskildes resultat, riskerar lärandet att leda till objek-
tifiering och privatisering.  
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Att flera elever föredrar att arbeta ensamma framför att arbeta i grupp fram-
kommer också genom Oskars verbalisering av hur han brukar lägga upp sina 
arbeten. Han ser fördelar med att inte behöva ”bry sig om” vad de andra 
klasskamraterna gör, utan hellre kunna arbeta med det som han själv ”tycker 
om”. 

Oskar: Jag brukar för det mesta, jag brukar jobba rätt så bra ensam… men jag… 

MD: Kan du förklara vad du menar med att du jobbar rätt så bra ensam? 

Oskar: Ja… att man inte behöver… bry sig om vad andra gör utan att man har 
sitt eget arbete och… gör efter det och så kan man hitta olika saker som man… 
tycker om. 

I det självständiga arbetet ligger en förväntan att elever ska ta initiativ genom 
olika idéer till att sätta igång större arbeten eller teman (jfr. Naeslund 2001). 
Elevernas olika möjligheter till att komma igång med sitt tema/arbete illustreras 
av dels Brittas bekymmer för att inte komma igång snabbt nog och dels Moas 
tal om hur hon förhåller sig till det ”fria arbetssättet” där hon menar att för de 
elever som i likhet med henne själv ”vill ta ansvar” är detta självständiga arbete 
en ”jättebra chans” att få visa vad man kan. 

Britta: Jag får ju typ jättemycket stress och så där så kommer jag kanske två dagar 
efter så där ’när skulle arbetet vara färdigt’ ’ja det skulle vara färdigt för två dagar 
sedan’…’va… jag har ju inte ens börjat’ så det… 

MD: … varför blir det att man inte börjar… 

Britta: … nä… dom (lärarna) liksom… dom vet ju att… Dom vet vilka som har 
det svårt det vet dom annars (skulle) dom inte säga men bara säga ’ja gör så och 
så tar du och skriver ner det’ och sen är det inte mer och sen får man göra själv 
(…) antingen springer man bara runt eller annars så vet man inte vad man skall 
göra och då blir man bara sittande. 

Som… ja till exempel jag… som… jag har alltid tyckt om att jobba lite mer en-
skilt, liksom ta reda på det själv och så. Och det… det har jag ju större möjlighe-
ter till nu när vi jobbar på det här sättet (Moa) 

Brittas frustration i vetskapen om att hon sällan eller aldrig kommer igång med 
ett arbete/tema står i stark kontrast till Moas uttryckta glädje att få göra det som 
hon tycker om, nämligen ”ta reda på själv” om olika områden. 

Att arbeta hemma 
Skolans krav på eleverna att de måste lära sig att ta ansvar och att de skall lära 
sig att vara flexibla gör att högre krav ställs på eleverna (Lindahl et al 2001; 
Lundahl 2001; Zackari 2001) vilket resulterar i att flertalet elever i min studie 
arbetar hemma med skolarbetet. Samtliga elever talar om hemarbete och läxor 
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på ett självklart sätt. Olika orsaker till att elever tar hem skolarbete kan definie-
ras i mitt material. Förutom de läxor lärarna ger anger eleverna orsaker som att 
de får mer arbetsro och hjälp hemma, att de vill ”komma ifatt” kamrater, samt 
att de har mer och bättre material hemma. 

Man får inte någon arbetsro här i skolan. (Rita) 

Hemma är det tyst och lugnt och man kan… man… ja, det är mycket skönare 
liksom hemma än (i skolan)… och då kan man fråga mamma. (Agnes) 

Man vill komma ifatt. (Agnes) 

Jag jobbar bättre hemma ändå… för hemma har jag materialet jag behöver och 
så. (Rita) 

Jag gör… för det mesta… jag gör det mesta på datorn hemma… så gör jag… 
sen har vi ett uppslagsverk på datorn så att man hittar lätt ord och en massa sa-
ker… så jag arbetar för det mesta hemma. (Oskar) 

Jag kanske inte jobbar så där jätteflitigt i skolan så då får jag göra det hemma 
istället. (Roland) 

Det känns som om jag får mycket mera hjälp hemma. (Fredrik) 

Ibland får jag göra det till exempel i vissa arbeten får jag ta hem en del som jag 
inte hinner med för att det bli så… ja man hinner inte riktigt med och det blir så 
rörigt och så får man aldrig hjälp och så… (Magnus) 

Om jag ligger efter jobbar jag hemma […] om man inte blir klar med temat i tid 
eller något sådant. (Joel ) 

Den upplevda bristen på hjälp från läraren löser Magnus genom att arbeta så 
mycket som möjligt tillsammans med fyra, fem andra pojkar i klassen. Magnus 
menar att de ”hjälper varandra” så mycket som möjligt. Ibland räcker dock inte 
kamraternas hjälp och då tar han hem och arbetar istället, som till exempel i 
ämnet matematik där Magnus menar att han behöver mycket hjälp.  

Det är samma med… matte… brukar man inte… göra här… för det får man 
inte tillräckligt med hjälp med man behöver rätt mycket hjälp… med matte till 
exempel och det får man liksom inte då… så jag… då blir det kanske att man 
bara sitter och läser kanske, och så blir det okoncentration och så […] i vissa ar-
beten får jag ta hem en del som jag inte hinner med för att det blir så… ja, man 
hinner inte riktigt med och det blir så rörigt och så… så får man aldrig hjälp och 
så […] lärarna har inte riktigt tid och vi är så många så… och så blir det utspritt 
och så… man kanske inte får den hjälpen som man behöver hela tiden. (Magnus) 

Magnus arbetar hemma med sitt skolarbete således på grund av att han är med-
veten om att hemma får han den extra hjälp han behöver, vilket han inte får i 
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skolan då lärarna, enligt Magnus, har så många som de skall hjälpa. Han tar 
dessutom hem skolarbeten som han inte hinner göra klart under skoltid. Att 
elever arbetar en hel del hemma framkommer tydligt i mitt material och upp-
fattningen om att mer skolarbete görs hemma än vad som görs i skolan är rik-
ligt förekommande. 

Jag jobbar bättre (hemma)… jag jobbar mer hemma än här eller så… jag hinner 
ju inte med så mycket här (i skolan) ändå. (Rita) 

Rita föredrar att arbeta hemma då hon hellre umgås med sina kamrater i skolan. 
Fredrik anser att han arbetar lika mycket hemma som han gör i skolan. Han 
arbetar dels med sina läxor, dels med det han verbaliserar i termer av ”lite öv-
rigt” vilket betyder att han ser till att ”ta igen” det han kanske har missat under 
skoltid. Förutom detta arbetar han med större arbeten/teman och läser inför 
prov och tester.  

MD: Det ni gör här i skolan… hinner du göra det under skoltid eller jobbar du 
mycket hemma? 

Fredrik: Nä… det blir la fifty, fifty… jag jobbar en del hemma… en dag på hel-
gen och så både måndag och tisdag… sen resten är jag ledig … hemma […] sen 
på onsdagar också ibland […] det är läxorna då också… kanske kollar lite öv-
rigt… så… sen har vi arbeten och prov och då jobbar jag ju hela veckan. 

Från att ha en idé om att han arbetar hemma ett par dagar i veckan menar Fred-
rik att vissa veckor arbetar han hemma med skolarbete varje dag. Att arbeta 
hemma blir en pålaga för många elever. Maria menar att hemma vill hon göra 
annat än det hon gör under hela dagen i skolan.  

 

Maria: Det är ofta så att man känner att man inte hinner med riktigt (i skolan) 
men det brukar man göra ändå men det känns så när man får för mycket åt 
gången och sen känns det också… ja man får göra en massa hemma för att man 
hinner inte göra allting i skolan… och så brukar det oftast vara något slags prov 
i slutet och det tycker jag är lite dumt… 

MD: Jobbar du mycket hemma? 

Maria: Ja det blir det ju […] hemma känns det som att man vill göra annat… fast 
man vill jobba i skolan och sen vill man ta det lugnt hemma men… men ibland 
när man har så här tema och så så blir det att man får göra ganska mycket hem-
ma. 

Trots att Maria har en intention att arbeta färdigt i skolan för att kunna ta det 
lugnt hemma hinner hon ändå inte klart arbetet, menar hon. Maria är ambiva-
lent i sin uppfattning om hemarbete då hon anser att hon lägger ner mycket 
arbete under skoltid vilket gör att hon helst vill ”ta det lugnt” hemma. 
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Att planera 
Eleverna förväntas att planera delar av sin skoldag själva (jfr. Beach, in press; 
Bergqvist, 2001 a,b; Carlgren, 1994, 1997; Hägglund & Öhrn, 1998; Naeslund, 
2001; Österlind, 1999, 2000). Robert fångar detta i sin beskrivning och beskri-
ver samtidigt de krav han uppfattar att läraren har på honom som elev. Robert 
nämner att han ”måste planera” och där i ingår att han skall ta ansvar för att 
arbetet blir gjort, han skall också planera sin tid så att han hinner klart tills arbe-
tet förväntas lämnas in. Robert verbaliserar också de konsekvenser det kan 
resultera i, om han inte lyckas med sin planering och dess uppföljning, nämligen 
att han måste ta hem och arbeta. 

MD: Vad krävs av dig för att du skall lyckas i skolan… vad krävs det av dig för 
att du skall klara av det? 

Robert: Vi måste ju planera eller så… så att man… jag vet inte… att man… man 
måste ta hand om det (arbetet) och göra så att man hinner med det och… köra 
hemma och ta reda på eget och sånt. 

Att planera ifrågasätts inte av eleverna i min studie, däremot framkommer både 
positiva och negativa erfarenheter av att planera. Vissa elever uttrycker att pla-
nerandet är till stöd för deras arbete, andra har svårt för att få grepp om plane-
ringen. Svårigheten framkommer i termer av att det kan vara svårt att beräkna 
tiden, men också i termer av att det är svårt att greppa om uppgiften. 

Man ska hitta på och så. (Behije) 

Sven uttrycker medvetenhet om att han borde arbeta med en uppgift ”lite varje 
dag”, men hans erfarenhet av att ha kvar mycket av arbetet till sista dagen 
kommer till uttryck i vårt samtal. Sven uttrycker ambivalens i sin uppfattning 
om ”långa uppgifter”. Samtidigt som han vet med sig att han oftast inte plane-
rar sin tid på det sätt så att han kan undvika att spara ”allt till sista dagen” ut-
trycker han medvetenhet om att sättet att arbeta på är en ”bra träning” inför 
högre studier. 

Sven: Jag tycker att det kan vara lite krångligt med sådana långa uppgifter men 
det kan vara bra med sådana uppgifter som man bara har över en lektion… men 
ibland kan det vara bra att träna sig… för på gymnasiet håller man inte på… så 
det är väl både och … 

MD: Vad är det för… kra… när du säger att det kan vara krångligt… vad är det 
som kan vara krångligt då? 

Sven: Ja… att man måste… ta tid… man måste ju beräkna… hur mycket tid 
man lägger ner här så… man kan lite varje dag innan man är klar med allting 
kanske (…) om man inte räcker… om man inte gör en grej kanske får man ju 
allt på en annan dag kanske och då kan det på dom sista dagarna bli lite fel så får 
man allting på den sista dagen. 
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Sven uttrycker medvetenhet om att det handlar om att han många gånger istäl-
let för att arbeta med det han planerat är tillsammans ”med kompisar”. Genom 
planeringen menar flera elever att de kan strukturera upp sin arbetsdag. Magnus 
anser att han har hjälp av att försöka planera sin skoldag när de har längre arbe-
ten att arbeta med. När det är ”lite mycket att komma ihåg” så är det bra att 
skriva i sin loggbok för att därigenom ha ett mål som skall uppfyllas. Magnus 
anser att för en sådan person som han själv ”som planerar mycket” kan det vara 
bra att skriva ner vad som skall göras. 

Vi får ju rätt mycket som dom (lärarna) säger att vi skall göra då… så man får 
ju… liksom ha det själv på minnet och skriva ner så […] för dom som mig som 
planerar mycket… mycket skall bli gjort så har man ett mål så det är lite lättare 
och… som så ska man ju bara klara av det. […] som till exempel så skriver jag 
[…] kanske små grejer såna där små kort med småuppgifter… som man kan 
göra… så skriver jag ner att jag skall göra tre sådana, kanske läsa tio sidor och så 
skriver jag på eftermiddagen ja, att jag har läst tio sidor och gjort tre uppgifter 
och hur det gick och kanske lite om vad boken handlade om och så där… ja om 
det gick bra och om det var stökigt eller så. (Magnus) 

Magnus menar att om ”man inte sätter upp mål så kanske det blir så att man 
gör mycket mindre”. Det Magnus skriver i loggboken hjälper honom att få gjort 
vissa delar av skolarbetet. Magnus menar vidare att för att bli klar med uppgif-
terna i skolan får han be kamrater om hjälp ibland och han hjälper också i sin 
tur sina kamrater att bli klara. Också för Markus och Agnes blir planeringen en 
hjälp att strukturera upp dagen. 

Planerar man in att man har dom lektionerna idag… så tar man fram boken på 
morgonen så skriver man in att man skall jobba med… ja… fem sidor matte 
och jag ska jobba klart med 1600-tal… å… på bilden ska jag måla klart dom två 
bilderna… och så har man alltid något att jobba efter… och sen så kan man ju 
kolla om man har lyckats dagen efter… annars så får man ju göra om … göra 
det nästa dag. (Magnus) 

Så man måste liksom kunna… så jag brukar ofta planera att jag gör kanske… 
gör en sida av det och en sida av matte och kanske en sida so… svenska… så 
jag brukar liksom… (Agnes) 

I samtalen med eleverna framkommer att eleverna till största delen planerar i 
termer av kvantitet; 15 matteuppgifter, läsa tre sidor, skriva en sida etc. I tanken 
att planera skoldagen ligger dock också att skriva ner sina målsättningar för 
endera lektion och/eller hela dagen/ veckan. 

Så kan man då skriva vad man har för målsättning för dagen och… vad man har 
för målsättning för dom olika lektionerna och så… och det är ju rätt bra. (Gus-
tav) 
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När lektionen/dagen/veckan sedan utvärderas visar det sig att utvärderingen 
många gånger fokuserar kvantiteten.   

Jag har arbetat med fåglar och träd. Det var roligt men svårt. Jag har räknat två 
sidor på mattelektionen. Jag har lärt mig att fåglar bor mest i norr alltså det jag 
skriver om björktrasten och jag har lärt mig att björken är det vanligaste lövträ-
det i Sverige. Jag är klar med allt i temat bara en sak kvar. Mitt uppträdande har 
varit bra. (Aminas Loggbok) 

Jag lärde mig lite om fåglarna men inte speciellt mycket för i trean så läste vi 
jättemycket om fåglar. (Gretas Loggbok) 

Loggbokskrivandet tjänar många gånger som ett verktyg för disciplinering där 
eleverna räknar upp vad de har gjort under en lektion/dag/vecka och hur de 
har uppfört sig, snarare än att kritiskt granska och uttrycka åsikter om sin egen 
och skolans verksamhet (jfr. Dovemark 1997). Talet om vikten av att elever lär 
sig ett kritiskt förhållningssätt är vanligt förekommande (Zackari, 2001). Flera 
studier visar dock på att skolan inte är den plats där barn och unga ges utrymme 
för att utveckla sitt kritiska tänkande och framförande av sina åsikter (jfr. von 
Brömsen, in press). 

Att välja ”rätt” 
I samtalen med eleverna framkommer att eleverna förväntas att göra val som 
gagnar dem själva. Det kan handla om att välja det som man som elev behöver 
träna extra på eller arbeta med det som man inte hunnit med under tidigare 
lektioner. Detta visar sig dock inte alltid vara ett enkelt val då det i skolans värld 
finns en hel del som distraherar eleverna i deras val. Det kan vara att hellre 
umgås med klasskamrater eller att välja något som för tillfället ger glädje och 
meningsfullhet, helt enkelt något som för tillfället känns ”kul”. 

Så pratar två så vill man hellre prata än jobba… än att sitta och jobba tyst. (Behi-
je) 

Då tar man ju mest det som man tycker är roligt… som om det är något roligt 
eller det är… lätt engelska på en lektion så väljer man nog det roliga… istället el-
ler så […] jag skall ju ändå bara bli bonde. (Roland) 

Många elever uttrycker dock medvetenhet om att de de facto hellre skulle vilja 
arbeta i skolan, då de inser att de hellre skulle vilja göra annat hemma än att 
också där, sitta med sitt skolarbete. 

Jag är la lite slö i skolan eller så… jag hade ju hellre jobbat… det och… gjort 
något annat hemma. (Roland) 

Att välja handlar också om att välja den miljö där du som elev kan arbeta så bra 
som möjligt. Joel uttrycker att han brukar välja en plats att arbeta på där det är 
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så lugnt som möjligt. Joel menar att det är just på grund av att eleverna har 
möjligheten att välja var de skall sitta och arbeta och därmed ”sprida ut sig” 
som gör att det går att hitta lugna miljöer i skolan. 

Joel: Vi får, vi får sitta var vi vill och så och arbeta… i datasalen och biblioteket 
och… i klassrummet och så… det är bra… 

MD: …varför är det bra… 

Joel: för då är det lugnare och man sprider ut sig […] det blir lugnare… man 
sprider ut sig. 

Utrymmet för val kan också ses som en stressande faktor då elever många 
gånger vill göra ett så bra arbete som möjligt. De fria ramarna sätter inga grän-
ser för vad som är rimligt under den tid arbetet fortgår eller under de förutsätt-
ningar eleverna har. Maria verbaliserar detta genom sin oro över att alltid känna 
sig stressad av skolarbetet. 

Det kan vara både bra eller dåligt eller så för… för… det är ganska bra så att vi 
får liksom… välja vart vi ska gå och så där… och liksom sitta var vi vill och … 
att vi får liksom välja så lite vad vi skall göra och så… men… temat… det blir så 
stort… och så fick vi ett datum då det skulle vara klart och det kan … dels kan 
det vara bra… för att då vet man precis vad man skall göra och så där men… 
det är också väldigt stressigt… så det är liksom både och… det har både för- 
och nackdelar. (Maria) 

Maria uttrycker att de arbeten de som elever skall planera själva ofta blir omfat-
tande. Viljan att visa både lärare och föräldrar att man vill göra ett så gott arbete 
som bara är möjligt kan också resultera i en kännbar press och stress vilken kan 
kännas tung att bära (jfr. Zackari 2001). 

Att ta ansvar 
Kravet på att eleven i den ”nya skolan” själva skall ta ansvar för sin eget arbete 
och lärande uttrycker eleverna i min studie medvetenhet om. Men däremot vad 
som ligger i att ”ta ansvar” är inte lika självklart (jfr. Fritzén 1998). Ansvaret till 
exempel för att eleverna lär sig något i skolan lägger många elever på sig själva. 
Agnes och Maria uttrycker att de som elever har det största ansvaret för att de 
skall lära sig och nå de mål som är uppsatta. Detta menar de, är det de själva 
som bestämmer över. 

Lärarna vill ju självklart att vi skall lära oss men om vi inte själva vill det så blir 
det liksom ingenting fast det är ju vi liksom själva som bestämmer… (Agnes) 

Känner man att man har suttit och pratat mycket (under en lektion) om man lik-
som känner att nu måste jag komma i kapp lite då gör man ju det men det är ju 
ingenting lärarna bestämmer att man skall göra utan då måste man ta ansvar för 
det själv. (Maria) 
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Eleverna talar generellt om att det förväntas och krävs av dem att ta ett ansvar i 
det ”fria arbetssätt” som råder. 

Det krävs ju mer att man tar ansvar själv ju… man får ju liksom jobba fritt eller 
så uppgifter och så… det är väl rätt bra tycker jag för man måste ju lära sig att ta 
ansvar och sen när man fortsätter skolan och så… (Gustav) 

Som vi jobbar nu så krävs det att ta ansvar själv ju…väldigt mycket… på för-
djupningen och… och att man då kanske jobbar hemma ibland och så men det 
klarar man väl av… bättre betyg och (Gustav) 

Man skall… man skall ta ansvar för sitt arbete och jobba och göra det man kan 
(Faton) 

Att eleverna förväntas ta initiativ och driva delar av arbetet själva kan resultera i 
att elever och lärare skuldbelägger de elever som inte når upp till dessa mål. 
Maria verbaliserar sin syn på det egna ansvaret och menar att det finns flera 
klasskamrater som får skylla sig själva om det inte gör det de blir tillsagda att 
göra. 

Alla gör ju inte det (klarar av att ta ansvar)… för vissa som skiter i skolan eller 
så… och jag märker ju att det finns vissa som inte bryr sig så mycket som… 
som bryr sig… som liksom inte bryr sig att göra klart arbeten och så… det finns 
ju vissa sådana… dom gör ju så… och det är väl lite svårt för dom då att ha det 
så som det är nu (med fria arbetssätt) … kanske… men jag tycker också att de 
måste ta lite ansvar själva så att man kan inte skylla allting på sättet vi har […] 
dom får skylla sig själva. (Maria) 

Diskussion  
Ger de förändrade krav som ställs på aktörerna inom skolan som institution 
ökade möjligheter till lika villkor för olika grupper av elever? Detta är en central 
fråga i papret. Principen om en ”skola för alla” har enligt Lindensjö och Lund-
gren (2000) övergivits. Den ovan presenterade datan visar att skolans vardag 
uppfattas olika av olika elever (jfr. t ex Woods 1990, Pérez 1992, Garpelin, 
Lindblad & Sahlström 1995,  Andersson 1999, Lundahl & Öhqvist 1999, Giota 
2001, Arnesen 2001, Naeslund 2001). Elever förhåller sig olika till vad skolan är 
till för, de ser olika på lärarens roll/uppgift och de ser också olika på sin egen 
roll. De nya krav på flexibilitet och ansvarstagande kan till exempel ses både 
utifrån Moas horisont där hon uttrycker att hon ser det som ”världens chans 
för de som vill ta ansvar”. Eleven visar vad hon/han kan prestera genom sina 
möjligheter att ta egna initiativ. Det kan också uppfattas som Lina uttrycker det, 
en form av övergivenhet och hänvisning till sig själv. En känsla av att ingen 
hjälp finns att få inom skolans ram.  

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 96 

Viljan att skapa en ny form av ”magnetekonomi” (Brown & Lauder 1997) 
genom tillskapandet av ett utbildningssystem bygger på tanken om ett nytt 
lärande subjekt, där individen skall själv identifiera och använda sig av de olika 
möjligheter och vägar som erbjuds inom ”the learning landscape” (Skolverket 
2000:25). Detta förutsätter en motiverad elev med en positiv attityd till skolan 
(jfr. Gustafsson in press). Personligt engagemang tycks vara en förutsättning 
där individen förväntas ta egna initiativ och driva arbetet framåt. Vinnarna är de 
som har teoretiska ambitioner (jfr. Lundahl et. al. 2001; Naeslund 2001; Zackari 
2001) vilka motiveras bland annat genom att kunna se sambandet mellan en 
lyckad skolgång, ”bra” betyg och ett ”bra” arbete som vuxen. En stor del av 
eleverna i min studie ser detta samband. De talar i termer av att de går i skolan 
för att förbereda sig för framtiden genom att ”lära sig” olika saker, få bra betyg, 
komma in på önskad utbildning för att som vuxen få det arbete de önskar. Det 
finns dock en relativt stor grupp elever i min studie som inte verbaliserar denna 
framtidsorientering, utan snarare uppfattar skolan i ett ”här och nu” perspektiv. 
Motivationen bygger snarare på vad som upplevs ”roligt” och meningsfullt i 
nuet. Frågan är om den omstrukturerade skolan kan erbjuda dessa elever en 
meningsfull och motiverande skolgång som ger dem lika möjligheter och till-
gång till framtida projekt? 

De elever i min studie som genom egen medvetenhet och/eller genom för-
äldrars stöd och påtryckningar, tar initiativ och tar tag i sitt skolarbete uttrycker 
en positiv inställning till ett arbetssätt där det ställs krav på ansvarstagande och 
flexibilitet. Det tycks som om skolans krav på flexibilitet och ansvarstagande, 
vilket många gånger resulterar i en verksamhet som bygger på tanken att ele-
verna skall göra upp sina egna individuella mål med påföljande valmöjligheter, 
planeringar och utvärderingar av sitt arbete (Carlgren 1994, 1997; Hägglund & 
Öhrn, 1998; Österlind, 1999; Österlind, 2000; Bergqvist 2001 a,b; Naeslund 
2001), passar vissa elever men inte andra. De elever som är vana vid att ta initia-
tiv, ”klara sig själva” inom skolans ram med support från till exempel föräldrar 
på hemmaplan, tycks vara de som ser mest positivt på de nya krav som ställs. 
De ser många gånger det ”fria arbetssättet” som en direkt förberedelse för hög-
re studier och kommande arbetsliv. De finner en tillfredställelse i att kunna 
påverka sitt arbete både till form och innehåll och de ser fördelar i att arbeta 
självständigt och till viss del vara ”sina egna lärare” (jfr. Zackari  2001). 

En relativt stor del av eleverna i min studie visar sig dock vilsna under de 
krav som ställs på dem (jfr. Fritzén 1998). Dessa elever uttrycker en önskan om 
mer strukturerade uppgifter både gällande innehåll och tid. Det som av lärarna 
beskrivs som valmöjligheter uppfattas många gånger av dessa elever som ”rö-
righet” och de har svårt att greppa vad som verkligen krävs av dem. Detta kan 
resultera i att elever skjuter upp sitt arbete och inte sällan väntar till dagen, eller 
ett par dagar innan arbetet förmodas lämnas in till läraren. Mycket av skoltiden 
går helt enkelt åt till att umgås med sina kamrater (jfr. Willis 1997; Davies 1984; 
Beach 2001) vilket indikerar att skolans innehåll och villkor inte överensstäm-
mer med dessa ungdomars intressen (jfr. Andersson 1999; Granath 1998).  
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Värt att notera i mitt material är att det endast är enstaka elever som spon-
tant talar om vikten av att i skolan lära sig att visa respekt för andra människor 
genom att arbeta tillsammans och dela ansvar. Styrdokumentens skrivning om 
samarbete och solidaritet (Lpo 94:13) överskuggas i min studie av fokuseringen 
på det självständiga och individuella arbetet, vilket ofta leder till en objektifie-
ring och privatisering av lärandet (jfr. Beach 1997, 2001; Giotas 2001; Naeslund 
2001). Elever i min studie uttrycker när det gäller skolarbetet att det är ”skönt 
att inte behöva bry sig om vad andra gör” utan kunna ”sköta sitt”.8 En verk-
samhet som fokuserar på krav som flexibilitet och ansvarstagande och inte 
samtidigt visar på vikten av samarbete och gemenskap löper risken att hamna i 
en situation där elever (och lärare) skuldbelägger varandra för misslyckanden i 
skolan. Detta framkommer i elevers beskrivningar av hur de uppfattar hur 
klasskamrater möter upp mot de nya krav som ställs på dem.  

Det privatiserade lärandet gör det möjligt för elever att inte arbeta i skolan 
utan istället arbeta hemma. Eleverna i min studie talar om hemarbete som en 
självklarhet. De menar att de många gånger hellre arbetar hemma då de där kan 
få mer arbetsro, hjälp, stöd och dessutom kanske har tillgång till bättre materiel-
la resurser. Frågan är vad som återstår för de elever som inte har dessa möjlig-
heter. Kompenseras de under skoltid? Får de den hjälp de behöver i skolan när 
hemmets roll tycks bli än mer betydelsefull för elever i den ”nya skolan”? 

En nyckelfråga i ”papret” är den högst problematiska frågan om relationen 
mellan vårt medvetande om en speciell situation och den sociala verklighet 
denna situation är innesluten i (Crossley 2001). Detta är en viktig fråga att för-
söka klargöra i dagens skola då det finns en motsättning mellan en officiell un-
dervisningsideologi som poängterar självbestämmande, flexibilitet, individuellt 
ansvarstagande och lika möjlighet för alla och en undervisning, underordnad de 
övergripande strukturer som existerar i en kapitalistisk stat som Sverige, vilka 
samtidigt hindrar, av strukturella och kulturella anledningar, denna möjlighet 
(Alhusser 1970; Boudelot & Establet 1971; Bourdieu & Passeron 1970; Willis 
1979, 1981; Beach 1999a-c, 2000).  

Min poäng är att lyfta fram hur elever uppfattar det som sker med systematik 
i klassrummet, för att därigenom förstå hur klassrummet fungerar som en re-
producerande och sorterande institution. Poängen med att jämföra hur olika 
elever uppfattar skolan, lärarens och sin egen roll är att peka på det ideologiska 
arv och de former av praktik i skolan som faktiskt hindrar snarare än underlät-
tar för läroplanens olika intentioner angående elevers möjligheter att ta ”per-
sonligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (Lpo 94:14). De nya 
praktikerna vilket för med sig en form av självdisciplinering (Hägglund & Öhrn, 
1998 a,b; Österlind, 1999, 2000; Naeslund 2001; Dovemark 2001, 2002) innebär 

                               
8 Jag har också i min studie intervjuat och samtalat med lärare och skolledare. Jag menar att det 

finns en stark motsättning mellan lärares och skolledares uttryckta intentioner och den praktik 
eleverna möter. En orsak till detta kan vara det tryck lärare känner från omgivningen vid betygsät-
tandet. Lärare i min studie uttrycker att de måste ha ”något konkret” att betygsätta. 
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också en ny form av kontrollsystem. Den ”ansvarstagande och flexibla” eleven 
är den elev som anpassar sig till de yttre krav som ställs på dem (jfr. Permer & 
Permer 2002). Så till vida är gamla reproduktionsmönster och ideologier fortfa-
rande tydligt verksamma. 

Enligt läroplanen (Lpo 94) förväntas elevernas delaktighet i skolarbetet följas 
av ett ökat engagemang och ansvarstagande. Indirekt emotses en bättre skola 
som resultat. I dessa processer förväntas eleverna göra upp sina egna individu-
ella mål, planera och utvärdera sitt eget arbete (Carlgren 1994, 1997; Hägglund 
& Öhrn, 1998 a,b; Österlind, 1999, 2000, Bergqvist 2001 a, b). I det officiella 
talet om skolan poängteras att elever skall ha möjlighet att välja mer inom sko-
lans ram9 för att därigenom skapa kreativa, motiverade, ansvarstagande och 
flexibla konsumenter och producenter av kunskap. Begreppen ansvar och flexi-
bilitet kan dock förstås på många olika sätt inom en skolkontext (Dovemark 
2000, 2001, 2002, Beach 2001). Utifrån hur elever förstår de krav som ställs på 
dem i den ”nya skolan” ser de olika på vad det innebär att vara flexibel och 
ansvarstagande. De flesta elever i min studie anpassar sig till de nya krav och 
förväntningar som ställs på dem, men det finns också en grupp som uttrycker 
svårigheter med att reda ut vad som krävs av dem och vad de ska ta ansvar för 
(jfr. Fritzén 1998). Dessa elever verbaliserar sin frustration bland annat genom 
att de säger sig uppleva skolan som ”rörig” och ”kravlös”. 

Den forna disciplinering i den ”gamla skolan” tycks ha blivit ersatt av en po-
tentiellt mer kreativ, personlig skola som i sina egna termer kan betraktas som 
mer human och förstående.10 Detta är naturligtvis också något positivt och jag 
ifrågasätter varken lärares eller politikers uppriktiga önskan om att det också är 
det tänkta målet för verksamhetens förändring. Från ett klassperspektiv finns 
inget att förlora i de disciplinerande processer som karaktäriserade den ”gamla 
skolan”. Den ”gamla skolan” var/är en fundamental del i det klass-, köns- och 
etnicitetsförtryck som förekom/mer inom de flesta skolsystem (Bowles & Gin-
tis, 1976, 1988; Brosio 1994). Frågan är om de nya intentionerna som uttrycks i 
diskursen om en ”ny skola” kan realiseras i ett skolsystem som tvingas till att 
differentiera elever, som vårt nuvarande gör? På grund av det samband som 
existerar mellan skolans inre arbete och samhället utanför i termer av till exem-
pel arbete och högre utbildning (Trondman 2001) är det inte troligt. De politis-
ka principer som ligger bakom en läroplan för ”nationell” utbildning har till 
uppgift att understödja en bredare politisk ordning, inte bara inom det sociala 
området utan också inom det ekonomiska.  

                               
9 Enligt Österlind (2001) kan elevers egen planering av sitt eget arbete betraktas som å ena sidan 

som mer effektivt på grund av delaktighet och ansvarstagande och å andra sidan en större moti-
vation genom individualisering och möjligheten till olika val. 

10 Jag har också många exempel i mitt material som visar på detta. Zackari (2001:385) menar att 
antalet elever i den svenska grundskolan som gör motstånd minskar. En följdfråga i detta sam-
manhang blir om detta kan bero på att elever ”lämnas ifred” i högre grad i dagens skola jämfört 
med tidigare?  
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Skolan som en av de största arbetsplatserna och med en minst sagt mångfa-
cetterad verksamhet, är en institution med många och starka traditioner. En 
arena där olika individers mål och projekt möts och hanteras och där inte minst 
eleverna ”lär sig” vad skolan är. Lärarna i min studie intar strategier och organi-
serar arbetet i klassrummet i linje med den offentliga diskurs som förs. Eleverna 
uppfattar snart de nya krav som ställs på dem och de flesta elever anpassar sig 
till varje ny situation. Tillsammans med läraren löses praktiska problem som 
uppstår. Min studie visar dock att det finns en grupp elever som inte har de 
verktyg, bland annat stöd och hjälp hemifrån, vilket tycks krävas för att ”kryssa 
sig fram” i ”lärandets landskap”. Kompenseras dessa elever i skolan? Jag menar 
att det från lärarnas sida förgivet tagna, att lämna över ansvar till eleverna bidrar 
till segregation och differentiering. Frågan är för vem den nya flexibla läropla-
nen är flexibel och i vilkas intressen den opererar?  
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6  Håltakonventionen – en arbetsplan 
för gemensamma värden 

Utvecklingsarbete med fokus på skolans 
demokratiska uppdrag 

 
 

Carl Elheim 

Hålta kultur- och miljöskola ligger vackert omgiven av hagar och lövskog vid 
vägen mellan Kungälv och Marstrand. Den äldsta skolbyggnaden är från 1875. 
Idag har skolan 161 elever från förskoleklass till skolår 6 i en huvudsakligen 
åldersblandad organisation. I den pedagogiska verksamheten ingår fritidshem 
och fritidsklubb. Verksamheten finns i fem olika byggnader med 23 vuxna för-
delade i olika arbetslag. Det planeras för en ny förskola med två avdelningar. 
Rektor för skolan är sedan 1995 Göran Svensson. 
 

 
 
 
 
 
 
Hålta kultur- och miljöskola tillhör Kungälvs kommun och ingår i område Kus-
ten, som omfattar förskola och grundskola med totalt ca 2000 barn och 300 
personal.  
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Vad är Håltakonventionen? 
Håltakonventionen – är titeln på ett utvecklingsarbete som bedrivs av Hålta 
kultur- och miljöskola och inspireras av FN:s konvention om barnets rättighe-
ter . Insatsen har fokus på skolans demokratiska uppdrag och syftar till att se 
barnet i sin utveckling och utforma en skolmiljö som främjar varje barns läran-
de och utveckling. 

Utgångspunkter 
Inom ramen för skolans demokratiska (sociala) uppdrag och de lokala förutsätt-
ningarna för Hålta kultur- och miljöskola har personalgruppen med utgångs-
punkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, Skollagen, Läroplanernas vär-
degrund samt kommunens skolplan i ett processinriktat arbete formulerat sig i 
en social arbetsplan - ett dokument benämnt Håltakonventionen.  

En god social miljö 
Håltakonventionen fokuserar samverkan mellan människorna i skolan och 
främjandet av goda relationer. Hur är vi mot varandra? Vad kan vi göra för att 
alla ska känna sig trygga och må bra tillsammans? Hur åstadkommer vi en social 
miljö som stimulerar till lärande, ansvarskännande och utvecklar samarbetsför-
mågan? Hur frambringar vi en lärande gemenskap med vänskap och respekt? 
Hur skapar vi en mötesplats där alla kan känna sig välkomna? Ja, det är några av 
de centrala frågor som väckts under arbetets gång.  

Instrument för utveckling 
Håltakonventionen ligger som en grund för helheten i verksamheten på vår 
skola och är tänkt att fungera som ett redskap för att kontinuerligt utveckla och 
kvalitetssäkra skolans sociala miljö. Avsikten med namnet är att förstärka vikten 
av skriftliga överenskommelser som berörda under ansvar försöker rätta sig 
efter. 

Processen för ett levande dokument 
Bakom innehållet i Håltakonventionen finns ett kontinuerligt förändringsarbete 
som påbörjades i Hålta skola under läsåret 95/96. En första del i detta arbete 
avslutades i september 2000 då en första version av Håltakonventionen färdig-
ställdes. Version 1 av konventionen har sedan varit ett underlag för den fortsat-
ta processen där vi arbetar med att se över, revidera och skapa en ny version. 
Målet är ett levande dokument, som ifrågasätts, prövas och omformuleras och 
som håller liv i en ständigt pågående kommunikationsprocess mellan personal, 
elever, föräldrar, lokala politiker och andra berörda som engagerar sig i barns 
villkor i skolan. I maj 2001 tillkom en något reviderad version (1B). Håltakon-
ventionen 2003 kan nu på så sätt ses som en syntes av den sociala sidan av 
skolpraktiken i Hålta efter ett sjuårigt förändringsarbete. 
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Begreppsdiskussion 
I processen arbetar vi med några centrala begrepp som vi kontinuerligt diskute-
rar och bearbetar. Hit hör barnperspektiv, inflytande, delaktighet och ansvar, 
tillit och omsorg, respekt och demokrati, kunskap och lärande. 

Varför en Håltakonvention? 

Ett förändringsarbete ålagt av Riksdagen. 
Framtagandet av Håltakonventionen har varit en kommunikationsprocess som 
löpt parallellt med dels implementeringen av den senaste Läroplanen (Lpo 94) 
och dels det ökade intresset i skola och samhälle för barnkonventionen och 
engagemanget för dess omsättande i praktiken.  

I barnkonventionen, artikel 29, anges syftet med barnets utbildning och där 
sägs bland annat:  

Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga 
rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan 
folken. 

Läroplanen föreskriver i samma anda till exempel under huvudrubriken ”Sko-
lans värdegrund och uppdrag”:  

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verk-
samheten. (Lpo 94, s 5) 

Och vidare i läroplanstexten under ”normer och värden”, förtydligas uppdraget: 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling (Lpo 94, s 10) 

I skolplanen 2001 för Kungälvs kommun, uttrycker Barn- och ungdomsnämn-
den entydigt: 

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt grundläggande värden. All verksamhet 
skall genomsyras av dessa. Det innebär att alla som arbetar i skolan måste dela 
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s Barnkonvention. (s 8) 

Vårt samhällsbygge vilar på en grund av etiska värderingar. Vissa av dessa vär-
deringar eller grundvärden kan alla ställa upp på oavsett värdegrundsbas. Med 
det menas att oavsett kön, religion eller kulturell bakgrund finns där något bor-
tom skillnaderna som är gemensamt. Vilka värden är det då? 

 
• Människolivets okränkbarhet  
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• Individens frihet och integritet  
• Alla människors lika värde  
• Jämställdhet mellan kvinnor och män  
• Solidaritet med svaga och utsatta. 
 

Sveriges Riksdag har lyft fram skolans roll i etiska och moraliska frågor och for-
mulerat ett uppdrag för alla vuxna som verkar i och är berörda av skolan. I 
läroplaner framgår att dessa grundvärden ska uppnås ”genom individens fost-
ran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” Dessa är de 
grundvärden ”skolan skall gestalta och förmedla.” Det innebär att skolan inte 
kan slå sig till ro med att tala om dessa värden, vi ska även gestalta - vara dem. 

FN:s konvention om barnets rättigheter 
FN:s konvention om barnets rättigheter är ett juridiskt bindande dokument, en 
folkrättsligt bindande överenskommelse. Sverige har efter enhälligt beslut i 
riksdagen den 21 juni 1990 åtagit sig att följa konventionens bestämmelser och 
förverkliga dess innehåll. Det betyder bl.a. att det synsätt som konventionen ger 
uttryck för skall prägla skolans arbete. Konventionen utgår från en helhetssyn 
på barn och innehåller därför alla former av mänskliga rättigheter - medborger-
liga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Sakartiklarna hand-
lar om det enskilda barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov 
tillgodosedda. Barnrättskonventionens genomslag i skola och samhälle är i 
mångt och mycket en fråga om vuxenvärldens förmåga att ge barn tid och ut-
rymme för att kunna se vardagen genom deras fönster. Det rör sig om attityder 
och förhållningssätt som många av oss vuxna behöver förändra. Tillsammans 
med barnen kan vi faktiskt förändra världen till det bättre.   

För att kunna göra det bästa för barnet i fler lägen är det för oss i personalen 
en uttalad ambition att öka inlevelsen i barnens värld och anknyta till den posi-
tiva grundsyn på barnet som utgör innebörden i konventionen. I utvecklingsar-
betets syfte ingår att för såväl barn som vuxna öka fokuseringen och kunskapen 
om konventionen och dess perspektiv på barns rätt. Då främst utifrån de fyra 
grundprinciperna1 i konventionen: Allas lika värde -förbudet mot diskrimine-
ring (artikel  2), barnets bästa i främsta rummet (artikel 3), rätten till liv och 
utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att få komma till tals (artikel 12).    

                               
1 Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer, som ska vara styrande för tolkningen 

av övriga artiklar, men som också har en egen självständig betydelse” (Faktablad socialdeparte-
mentet, Nr.10, 2001) Se t.ex. vidare UD info, september 2002. Denna UD info innehåller origi-
naltexten av konventionen översatt till svenska.  
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Hur går vårt arbete? 

Samtal, delaktighet och inflytande 
Ett kännetecken för processen hittills är att all personal underställd rektor i 
Hålta varit engagerade och delaktiga. Var och en har utifrån sina kunskaper och 
erfarenheter värnat om det gemensamma ansvaret och bidragit till att utveckla 
arbetet med arbetsplanen. Delaktigheten har prioriterats och varit viktigare än 
mycket annat. Ett annat grunddrag har varit de samtal och konkreta överens-
kommelser rörande relationer och mänskliga värden som ligger till grund för 
den pedagogiska verksamheten, som fått utrymme och blivit en del i skolans 
vardagliga struktur för både personal och elever. Påtagliga exempel på detta är 
skolans prövande av kanaler för elevens formella och informella inflytande. 
Varje vecka genomförs i varje elevgrupp strukturerade samtal (t.ex. kompissam-
tal) och/eller värderingsövningar, rådslag samt för eleven individuell planering 
och utvärdering. I ytterligare åtta olika råd, som i dagsläget ca 2/3 av eleverna 
medverkar i, har elever och personal en möjlighet att regelbundet och aktivt 
tillsammans forma olika delar av verksamheten i Hålta skola. ”Livskunskap” har 
för de äldre eleverna blivit ett schemalagt ämne.  

Elevernas åsikter har fått genomslag i för dem viktiga praktiska beslut. Med 
avseende på artikel 12 i barnkonventionen, Rätten att få komma till tals, ger 
både yngre och äldre elever idag uttryck för en genuin känsla av möjligheter till 
medbestämmande i sin skolvardag. 

Att lära känna samt lära av varandra 
Andra konkreta resultat av Håltakonventionen i elevernas undervisningssitua-
tion är massage och inslag av gränsöverskridande samarbete såsom för hela 
skolan gemensamma aktiviteter och teman, arbete i tvärgrupper och faddrar för 
de yngre barnen. 

De äldre eleverna värnar om de yngre och ger positiva signaler om de rela-
tionsfrämjande och åldersöverskridande aktiviteterna. Kamratstödjare i skolår 6 
skriver (december 2001): 

Jag tror att massagen gör att barnen kommer närmare varandra på ett naturligt 
sätt. 

Sångsamlingarna ger oss glädje och gemenskap… 

Danserna för oss närmare varandra… 

Jag tror att det här med faddrar och fadderbarn hjälper oss i skolan att föra oss 
närmre varandra och vi får lära oss att tänka som äldre eller yngre beroende på 
vem man är. Jag tror att fadderbarnen tycker att detta är kul och att de får trygg-
het. Jag tror att dom små ser upp lite till dom äldre och då känns det bra att veta 
att dom är inte farliga, dom gör inget dumt. Hur skall man kunna veta när man 
är så liten? Dom känner nog sig trygga och att dom kan röra sig fritt, t.ex. på 
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fotbollsplanen. Jag kommer ihåg när jag själv var så liten. Då var det inte tal om 
att ens titta på dom ”stora”. Man var alltid rädd att dom skulle säga något till en. 
Men nu märker nog alla att det är bättre. Dom små kan vara med på fotbollen 
och ha lika kul som dom äldre! 

Allas lika värde 
Håltakonventionen har fört oss samman. I processen har både vuxna och barn 
kommit närmare varandra och en stadigare social samvaro mellan människorna 
i Hålta skola har växt fram. Relationerna mellan barnen har blivit bättre. Perso-
nalens relationer till barn, föräldrar och varandra har förbättrats. En godare 
stämning och en tryggare tillvaro för barnen har uppnåtts. Detta ser vi som 
viktiga steg i arbetet med t.ex. artikel 2 i barnkonventionen, förbudet mot 
diskriminering. 

I Riksdagen, utbildningsutskottets öppna utfrågning om Mobbning den 6 
mars 2001, kommenterades arbetet med Håltakonventionen på följande sätt av 
en av de inbjudna, professor Solveig Hägglund: 

Där har man arbetat fram en social arbetsplan som liknar de principer som Dan 
Olweus rekommenderar. Men den här arbetsplanen har tagits fram av skolfolket 
självt, av alla som delar den skolan som mötesplats och som vardagsmiljö. Man tar 
det väldigt lugnt och går väldigt långsamt tillväga. I den här sociala arbetsplanen 
finns också ett åtgärdsprogram mot mobbning men det ligger invävt i hela den so-
ciala arbetsplanen. När jag ser sådana exempel tycker jag att vi kan hysa gott mod 
om fortsättningen och att den kunskap vi så småningom får omkring mobbnings-
fenomenet från olika perspektiv faktiskt också leder fram till konkreta och viktiga 
åtgärder. (s 21  protokollsanteckningarna från utfrågningen) 

Fortsatt inriktning  
Idag är vi i Hålta kultur- och miljöskola stolta över det som Håltakonventionen 
hittills åstadkommit i skolans miljö. Här finns väldigt mycket som återstår, men 
vi är på väg att bygga upp en gemensam medvetenhet om verksamheten och 
har en god början till en skoldemokrati och ett barntillvänt sätt att förhålla oss 
till uppdraget. Fortsättningsvis finns i personalgruppen en förväntan, att vi kan 
upprätthålla och bygga vidare på den sammanhållning och konstruktiva anda 
som skapats i personal- och elevgruppen. Tillsammans med föräldrarna vill vi 
öka barnens medvetenhet om och inflytandet över sin vardag och sitt lärande i 
skolan. Parallellt pågår även i personalen ett lokalt läroplansarbete för att ut-
veckla dels barnets språk och dels barnets kultur- och miljöperspektiv. Målet är 
att utveckla Håltakonventionen till en heltäckande arbetsplan.  

Utvärdering och ny kunskap 
Hur ska Håltakonventionen utvärderas? Vuxna har skapat konventionen, men 
barnen och deras perspektiv står i fokus när det gäller utvärderingen. För att 
utveckla metoder för utvärdering av vårt arbete med Håltakonventionen och 
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kunna göra bättre bedömningar av vad som är barns rätt och barnets bästa samt 
i enlighet med Barnkonventionens artikel 3 sätta det ”i främsta rummet”, 
samverkar skolan med Centrum för värdegrundsstudier vid Göteborgs 
universitet - Cevs. Solveig Hägglund, professor Karlstads universitet, är 
vetenskaplig ledare för vårt utvecklingsarbete. Fil dr Ilse Hakvoort och 
doktoranden Marie Bliding är andra forskare, båda verksamma vid Göteborgs 
universitet, som kontinuerligt följt och engagerar sig i vårt arbete med 
Håltakonventionen. Med en forskningsanknytning - ett vetenskapligt bollplank- 
till vår praktik hoppas vi kunna utveckla tänkandet och handlandet så att vi på 
ett bättre sätt i olika situationer kan fånga barnens upplevelser, värdera dem och 
förhålla oss till deras verklighet i skolans vardag.  

Inom den knappa budgetramen försöker vi även genom Håltakonventionen 
utveckla kontakter med andra skolor, myndigheter, organisationer och olika 
projekt för att tillföra erfarenheter och kunskap till vår skola. En plan för per-
sonalens kompetensutveckling är skissad (bl.a. med inriktning på kommunika-
tion och barns utveckling) samt genomförs med hjälp av medel från EU under 
detta och nästa läsår.  

Tanke, ord och handling 
Med den lokala arbetsplanen – Håltakonventionen bearbetar vi tankarna i den 
vuxna idévärlden i relation till barns verklighet samt strävar genom arbetet med 
dokumentet efter en större överensstämmelse mellan våra etiskt uttalade före-
satser och den levda värdegrunden.  

För att nå framgång med våra etiska föresatser är det avgörande att vi utifrån 
innehållet i dokumentet reser självkritiska frågor om den praktiska tillämpning-
en av våra etiska åsikter - inte skyggar för att synliggöra skillnaden mellan vad vi 
säger/skriver eller vill åstadkomma och det vi faktiskt gör eller som faktiskt 
händer. Eller med andra ord. Om vi ska nå våra mål så är en nödvändig del att 
våra föresatser problematiseras, d.v.s. att det vi hävdar i arbetsplanen görs om 
till frågeställningar som vi reflekterar över och besvarar med gemensamma 
handlingar. Vi uttalar till exempel ”att alla barn ska bli sedda”. Frågan är på 
vilket sätt blir barnet sett eller barn och elever sedda på Hålta skola? 

Framtiden 
Inför en ny sjuårsperiod ska det bli mycket spännande att se vad som kan 
komma ut av Håltakonventionen. Vi nöjer oss dock inte med att med tillförsikt 
se tiden an, utan vi vill aktivt verka för att barnkonventionens perspektiv på 
barns rätt blir prövat och tillämpat genom att ständigt ställa oss frågan hur en 
demokrati på barns villkor ser ut? 

För den som är intresserad av att veta mer om Håltakonventionen och dess 
aktuella innehåll går det bra att läsa mer, ställa frågor och ha synpunkter på 
adress www.skola.kungalv.se/halta/ 

Den konfliktfyllda processen som ledde fram till Håltakonventionen finns 
beskriven i en artikel av Carl Elheim: Håltakonventionen – en projketledares 
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berättelse och reflektioner. Utgiven i Rapportserie nr 4, Barnets rättigheter. 
Värdegrunden vid Göteborgs universitet, 2002. Texten tillgänglig på sidorna 95-
112.
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7  Hur går det till när barn skapar 
värde? 

Farzaneh Moinian 

Inledning 
I FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 29 talas om barnets rätt till ut-
bildning. Barn skall ges en utbildning som stödjer deras egen kultur och vilar på 
en bas av lika möjligheter. Barnet skall inte bara ges möjlighet att utveckla alla 
sina personliga förmågor, utan också bilda egna åsikter och utveckla moralisk 
och social ansvarskänsla. Barnet skall bli en fullvärdig medlem i samhället. Där-
för är etiska värden viktiga som utgångspunkt för skolans verksamhet och för 
barnens lärande 

Några viktiga begrepp 
Etik (av grekiskans ethos: sedvana, seder) och moral (av latinets mos: sedvana) 
har alltid haft en framträdande plats i skolans verksamhet. I filosofiska sam-
manhang urskiljer man ofta ”etik” som en teoretisk reflexion över människors 
och samhällens normer och moraliska förhållningssätt.  Moral står för de prak-
tiska handlingsmönster som präglar mellanmänskliga relationer. Moraliska 
handlingar är sociala handlingar som sker i interaktionen med de andra runt-
omkring oss. Forskningen har länge fokuserat på individens kognitiva utveck-
ling och studerat moralen som något som fanns där hos individen, samt att det 
fanns universella ontogenetiska utvecklingsstadier för den. Vidare finns det 
forskare som beskriver moralen som en socialkonstruktion som skapas i en 
social relation.  

Morality is constructed in and through social interaction, and the analysis of mo-
rality has to focus, accordingly, on the intricacies of everyday discourse. Thro-
ugh a thorough analysis of descriptive practices and the mechanisms of everyday 
interaction the working of morality can be revealed (Bergmann, 1998). 
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Syfte 
Jag vill studera moral såsom den visar sig i skolelevers vardag i skolan. Jag vill 
särskilt studera den underliggande mening och innebörd som eleverna själva 
tillskriver sina handlingar. Vidare vill jag belysa olika elevgruppers värderingar 
och hur de överensstämmer med skolans värdegrund. Jag vill se det som barnen 
ser och låta barnens perspektiv på etik framträda i sin komplexitet och sitt 
sammanhang. Studiens övergripande frågeställningar är: 

 
• Hur berättar barn i denna ålder sin livshistoria? Intresset är riktat huvud-

sakligen mot livserfarenheter, dvs. berättelserna om vad man har varit 
med om både utanför och inne i skolan. Hemmet, fritiden och skolan är i 
fokus.  

• Vilka olika innebörder kan barn tilldela sina egna och andras moraliska 
handlingar i skolan? Kan kännedom om och förståelsen för barnens livs-
historia underlätta förståelsen av deras moraliska överväganden?  

Metod 
Jag ska använda mig av etnografiska metoder. Etnografi är en kvalitativ metod 
som handlar om att beskriva kulturer och det centrala är att lära av människor 
snarare än att studera människor, skriver Birgitta Qvarsell (1994, s 8). Det man 
söker är den mening som människor själva tillskriver sina handlingar och olika 
företeelser, vilket innebär att syftet är att fånga innebörder i människors vardag. 
Ett sätt att förstå den etnografiska metoden, är att forskaren använder sig av 
liknande tillvägagångssätt i sina studier som en nybörjare gör för att lära sig ett 
yrke - han eller hon iakttar andra, frågar erfarna yrkesutövare, lyssnar till berät-
telser om kritiska händelser och går igenom relevanta texter (Lindblad& Sahl-
ström, 2000). Metoden bygger på ett metodologiskt krav på reflexivitet dvs. att 
forskaren redovisar sina analyser och slutsatser i ljuset av den förförståelse som 
utnyttjas och den information som erhålles.  Jag ska använda mig av olika etno-
grafiska metoder som livsberättelser, intervjuer, klassrumsobservationer och 
videoinspelning för att dokumentera klassrumsinteraktionen. Jag vill inte bara 
återge barnens tankar, upplevelser eller livshistoria, utan också att ge en situa-
tionsbild, en kontext till det som barnen har berättat. För att kunna förstå bar-
nens perspektiv måste jag kunna skaffa mig kunskap om barnens livsvillkor så 
att jag kan se det samma som de ser.   

Varför livsberättelser? 
Jag vill att utifrån barnens livsberättelser samla kunskap om mekanismer och 
strukturer i deras sociala omgivning samt deras individuella sätt att uppleva och 
agera i skolan. Hector Pérez (1999) skriver att i människornas livserfarenheter 
framträder de faktiska, materiella och sociala förhållanden i vilka de har levt och 
agerat, och därför kan förståelsen av dessa erfarenheter kasta ljus över de histo-
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riska skeenden de är framsprungna ur och de handlingar de leder fram till. Ele-
vernas skolerfarenheter menar han utgör även en bild av skolans sätt att funge-
ra.  Samtidigt utgör elevernas livserfarenheter, framväxta ur deras olika kulturel-
la och sociala kontexter, en viktig del i skapandet av den skola de går i.  Skolan 
kan därför även delvis betraktas som en produkt av sina elevers erfarenheter. 
Pérez är inspirerade av Deweys (1965) resonemang kring två centrala principer, 
vilka innefattar erfarenhetens både longitudinella och laterala aspekter, nämli-
gen kontinuitets- och interaktionsprincipen. Med kontinuitetsprincipen menar 
Dewey att varje ny erfarenhet inte enbart grundas i de tidigare erfarenheterna 
utan även involverar de kommande, både genom att prägla attityder och intres-
sen och genom att påverka de objektiva villkoren, i vilket vidare erfarenheter 
kommer att äga rum. 

Any event in the present is an extension of previous events and is directed to-
wards goals that have not yet been accomplished. As such, the present extends 
through the past and future and cannot be separated from them. (Dewey, 1965) 

Genom att samla på barnens livsberättelser, vill jag komma åt de händelserna 
som barnen själva finner värdefulla att berätta. Jag vill inte enbart återge bar-
nens tankar, upplevelser eller livshistoria, utan också ge en situationsbild, en 
kontext till det som barnen har berättat.  Tidigare studier visar att barn utveck-
lar sina värderingar utifrån erfarenheter de gjort i livet. För att kunna fånga och 
skildra det som händer i barnens vardag, måste jag beskriva det som händer när 
deras livsbanor korsar skolans (som en institution). Trots att utgångspunkten 
för min studie är barnens utsagor, är mitt kunskapsintresse inte enbart barn 
som individer. Tvärtom det är barnen i vissa bestämda positioner i ett särskilt 
sammanhang nämligen skolan som intresserar mig. Barnen kommer inte som 
blanka sidor till skolan. De tar med sig hela sitt tidigare levda liv. 

Bergmann (1998) skriver att för att ta reda på moralens sätt att visa sig i vår 
tankar och handlingar behöver vi inte just fråga efter några moraliska dilem-
mans. Allt vi säger och gör är i princip resultatet av ett moraliskt ställningsta-
gande. 

Moral issues in everyday life seldom relates to such obvious situations. Instead, 
morality is ubiquitous in everyday interaction, and we can look for it even where 
we would not expect to find it. (Bergmann, 1998) 

Klassrumsforskning  
Den etnografiskt inspirerade forskningen ställer sig ett antal frågor: Vad händer 
i ett klassrum? Hur förstår och tolkar elever och lärare det som sker i skola och 
klassrum? Vilka erfarenheter gör de? Vilka moraliska begrepp erbjuds eller ska-
pas och vad betyder dessa för individerna? Sverker Lindblad och Fritjof Sahl-
ström har sammanfattat den etnografiska klassrumsforskningen enligt följande: 

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 114 

Vad som sker i klassrummet förhandlas fram av lärare och elever utifrån de-
ras olika perspektiv och strategier och bidrar till att skapa dessa aktörer - deras 
identiteter och karriärer och skolan som institution. I skolan möts lärare och 
elever med olika föreställningar om vad som är rätt och vad som är fel. Delta-
garna i klassrumspraktiken följer inte på förhand bestämda regler och mönster 
utan förhandlar sig fram till provisoriska lösningar för vad som gäller för deras 
verksamhet. På så sätt utvecklar de också en gemensam historia, som de kan 
hänvisa till. Utgångspunkten för forskargruppen vid pedagogiska institutionen 
där Lindblad och Sahlström är aktiva har under en längre tid varit ett intresse 
för att förstå hur skolan producerar och reproducerar skillnader mellan olika 
samhällsklasser. Till detta ändamål har de använt sig av detaljerade analyser av 
klassrumsinteraktion. En poäng för dem har varit att lyfta fram eleverna som 
aktörer och deras strategier vid förhandlingar med lärarna och varandra liksom 
deras inbördes relationer. Detta har inspirerat mig att fokusera på interaktionen 
i skolans pedagogiska sammanhang. Jag hoppas att kunna ge eleverna en röst 
genom att lyssna på dem.  

Moraliska handlingar konstrueras i interaktionen med 
andra  

Teorier och begrepp 
Den här artikeln har sin teoretiska förankring i det perspektiv som kan benäm-
nas sociokulturellt eller social-konstruktionistiskt.  I Sverige är en företrädare 
för perspektivet Roger Säljö (t ex 2000). Internationellt är Berger & Luckman 
(1996) och Burr (1995)  några kända namn inom denna tradition. Jag har valt att 
utgå från Lindblads (2000) korta sammanfattning av detta perspektiv: 

Människor och institutioners kunskap skapas – konstitueras - och upprätt-
hålls genom interaktion som sker i specifika kulturella och historiska kontexter. 
Kontext eller sammanhanget är något som är en del av dynamiken och inte bara 
en bakgrund mot vilken man ser eller förstår interaktion. Det är först i kontex-
ten som människan och omvärlden får sin riktiga mening. Kontext måste i detta 
perspektiv ges betydelse i analysen av deltagarna i interaktionen. Interaktion ses 
som grundläggande sociala handlingar där människor förhåller sig till andra 
människors handlingar och på så sätt bygger sociala relationer och strukturer. 
Interaktionen kan ses som en ömsesidig process där alla de partner som deltar i 
den genomgår en förändring genom de relationer som uppstår under interak-
tioner, och det är i dessa relationer som mening skapas. Detta argument vilar på 
teoretiska ställningstaganden om relationer mellan människor som subjekt och 
samhälliga strukturer som processer. I fokus ställs frågan om i vilken mån 
mänsklig interaktion är bestämd av historiska, sociala och kulturella förhållan-
den och i vilken mån aktörerna skapar de förhållanden de verkar i. Genom våra 
handlingar i vardagslivet bygger vi interaktionsmönster som regler och normer 
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för sociala sammanhang. Dessa konstruktioner blir då objektiva realiteter som 
vi måste beakta i vårt handlande. Dewey (1949/1991) ersätter interaktionsbe-
greppet som han använt i sina tidigare arbeten med transaktion för att kunna 
fokusera på ömsesidigheten och slippa leta efter orsak -verkan. Han liknar 
transaktionsprocessen vid en affärsuppgörelse som pågår mellan människor och 
tingen runtomkring dem: 

Human life itself, both severally and collectively, consists of transactions in 
which human beings partake together with non-human things of the milieu 
along with other human beings, so that without this togetherness of human and 
non-human partakers we could not even stay alive…from birth to death every 
human being is a party, so that neither he or anything done or suffered can pos-
sibly be understood when it is separated from the fact of participation in an ex-
tensive body of transactions-to which a given human being may contribute and 
which he modifies, but only to the virtue of being partaker in them. (Bentley 
and Dewey, 1949/1991, s 243) 

Ur observationsdagbok 
Jag äter med barnen i skolans matsal. Pojkarna sitter runt ett bord. Flickorna 
sitter runt ett annat. Det är precis som på min tid, tänker jag och skrattar för 
mig själv. Jag sitter ena dagen med flickorna och den andra dagen med pojkar-
na. Flickornas matvanor ser skrämmande ut. De äter så lite. De tar lite mat och 
lite sallad. En sked av maten äter de och en från salladen. Sedan går de iväg. Jag 
sitter och äter med två flickor runt mitt bord. Det är fisk och potatis som är 
dagens lunch. De har tagit en halv fiskpinne och en halv potatis var. Det er-
bjuds även färsk sallad på ett separat salladsbord. Färska tomater, och vitkål 
samt konserverad ananas och champinjoner. Det finns även en skål med färska 
citronskivor. Men flickorna runt mitt bord har inte tagit något från salladsbor-
det. Det kommer en dam ut från köket, bärande på en liten papperslapp och en 
tejpbit. Lappen tejpar hon fast på citronsskålen:  

En citronskiva per elev. 

Flickorna vid mitt bord börjar prata tyst med varandra. De diskuterar lågmält 
och skrattar. En av flickorna ropar på Marion som sitter några bord bort från 
oss. Marion lärde jag känna väl ganska tidigt. Det var klassens svarta får. Sitter 
man tyst i klassen och skriver anteckningar så hör man hans namn mer än nå-
gon annans. Både lärare och elever brukar ofta klaga på honom. 

Flickan vid mitt bord: (ler vänligt mot Marion) Kan du hämta några citronskivor åt 
mig?  

Marion: (ler tillbaka och nickar) Javisst!  
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Han hämtar en tallrik med åtta citronskivor på. Han lämnar stolt tallriken till 
flickan som sitter vid mitt bord medan klassläraren och matsalspersonalens 
blickar följer honom. Nu är barn vid andra bord också i färd att hämta citroner. 
Lappen som tejpades på citronskålen verkade ha en magisk effekt. Den har 
skapat ett sug efter citronskivor bland barnen.  

Funderingar 
Corsaro(1990) skriver att barns regelöverträdelser är oftast betydligt mer sofis-
tikerade och komplexa än själva regeln de bryter mot. Barnens strävan efter att 
ta kontroll över sin livssituation, enligt honom, driver dem för att skapa en egen 
motkultur. Detta uttrycker de genom att bryta mot eller kringgå regler som 
vuxna människor hittar på. Hur barn överskrider regler ger viktiga kunskaper 
om hur barn själva uppfattar och använder normer i vuxenvärlden, i det här 
fallet i skolan.  Barns identiteter är inte färdigskapade och statiska när de kliver 
in i skolan, utan de är ständigt föremål för ett pågående identitetsarbete i både 
skolan och hemmet. Johansson (1999) menar att det som är kännetecken för 
barnens etik är att de är i en lärandeprocess. Ett barns agerande skall därför ses 
med utgångspunkt i att det undersöker, upptäcker och håller på att lära sig själ-
va och andra om moraliska värden och normer. 

Ur observationsdagboken måndag 22/2 
Det finns en liten tystlåten och blyg flicka i den här femman. Att jag har lagt 
märke till henne beror på att hon brukar komma regelbundet ca 25 minuter 
försent till första lektionen. I arbetslaget pratar man nedlåtande om flickan och 
hennes familj. Familjen visar ingen respekt för skolan. De kan inte prata svens-
ka så bra heller. De låter henne lämna lilla syster till dagis först, innan hon själv 
går till skolan! 

Flickan bör lära sig ta eget ansvar för sina sena ankomster! Säger man. 

Men trots upprepade tillsägelser både muntlig och skriftligt så fortsätter hon att 
komma försent. Arbetslaget är oroligt för att detta beteende ska smitta av sig till 
de andra eleverna. Alla är överens om att det inte går att acceptera sådant. 

Sena ankomster får inte bli vanliga! 

Man bestämmer tillsammans med klassen att i fortsättningen låsa dörren till 
klassrummet fem minuter efter lektionens början. Vid ett tillfälle när jag samta-
lar med detta barn så berättar hon för mig att pappan har lämnat familjen och 
att mamman är ensam med henne och hennes lilla syster. Mamman arbetar på 
nätterna och lillasyster är inskriven på förskolan från kl. 9.00, (Man betalar lägre 
avgift då kanske?), vilket var en halvtimme senare än hennes första lektion bör-
jade.  
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Funderingar 
Det ett barn lär sig genom att delta i social interaktion är att skapa moralisk me-
ning. Barnets moraliska utveckling är alltså ett resultat av det att deltar i olika 
sociala verksamhet som skola eller familj. De vuxna kan visa barnet in i den 
moraliska gemenskap som råder i en viss sociokulturell kontext. Vad som ses 
som rätt och fel, gott och ont eller ansvarsfullt och ansvarslöst beror på det 
specifika sociokulturella sammanhang i vilket barnets handlande sker och be-
döms. Finns det tid, ork och utrymme för att ta hand om hela barnet i skolan?  

Ur observationsdagbok fredag 25/03 
Mona är 13 år och kommer till klassen för att få extra stöd i matte. Vid lek-
tionstillfällen fick jag höra att hon hade varit hos polisen på morgonen. I rap-
porten, stod att hennes kniv var kvar hos polisen samt dagens datum. 

Pedagogen: Bär du kniv med dig Mona? 

Elev: Nej… Jag har ingen kniv.  

Pedagogen: Här står det… titta din kniv är kvar. 

Elev avbryter mig: Det var inte min kniv. Jag lånade det av en kompis. De polis-
erna har nu tagit det. Nu är min kompis jätte arg på mig. Hon vill ha sin kniv. 
Fattar du. Nu måste jag köpa en kniv och ge till henne bara för att de dumma 
poliserna har tagit kniven.  

Intervjuare: Men varför behövde du kniven?  

Elev: För att jag ska skära sönder larmet på ett par byxor. 

Pedagogen: På Stadium, står det här...? 

Elev: Ja! Det var inte för mig själv. Det var för en kompis. Jag har byxor. Ser du 
inte!  (Hon pekar på sina byxor). 

Pedagogen: Du har stulit byxor för någon annan? 

Elev: Ja. Min kompis har rymt hemifrån. Och han hade inga rena byxor längre. 

Pedagogen: Varför har han rymt hemifrån? 

Elev: För att han hade dumma föräldrar. 

Pedagogen: Varför tar han inte byxorna själv? 

Elev: För att han inte vågar. 

Pedagog: Och du vågar?  

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 118 

Elev: Det var inte för att vara modig. (Ler, avslappnat) 

Elev: Men du har begått ett brott, du har stulit det som inte var ditt!  

Elev: Ja! För fan! Tror du att jag inte vet vad jag har gjort! Vad skulle du själv har 
gjort.  Han hade inga rena byxor. Är du döv kanske? 

Funderingar  
Ett avgörande steg när barn förvärvar sociala kunskaper är upptäckten av vän-
skap, skriver Corsaro, (1985). När Mona i berättelsen reflekterar över denna 
episod uppvisar hon en medvetenhet och förmåga att visa altruistiskt omtanke 
och kamratsolidaritet samt en alternativ kamratgrupps tillhörighet i ett skol-
sammanhang som annars präglas av hennes utanförskap. Corsaro hävdar att 
barns vänskap har en avgörande betydelse för hur de skaffar sig kunskap om 
socialt liv. När barnen samspelar med andra barn sätts andra värde och kompe-
tenser på prov än när de samspelar med vuxna. Detta exempel kanske visar att 
brottsliga handlingar ibland kan användas från barnens sida som motståndsstra-
tegier. 

Diskussionsfrågor 
Det som jag nu funderar över är hur jag ska gå tillväga för att samla och analy-
sera det material som belyser följande frågor: 

 
På vilket sätt styr interaktionen mellan barnen, det enskilda barnets mora-

liska handlingar?  
På vilket sätt styr interaktionen mellan vuxna och barn det enskilda barnets 

moraliska handlingar? 
I vilken utsträckning hinner och kan lärare se bakomliggande orsaker och 

motiv till barnets moraliska handlande? 
Hur uppfattar barn lärares sätt att förstå och agera i anslutning till egna mo-

raliska handlingar? 
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8  Ungdom och identitet  

Lena Adamson 

Identitet handlar inte bara om att besvara frågan “Vem är jag?” utan lika mycket 
om att söka svar på frågor som “Vad tycker jag om det här, var står jag i den 
här frågan, vad är viktigt för mig?” Hur kan vi då förstå de processer som ligger 
till grund för bildandet av dessa personliga värdesystem? I denna presentation 
kommer identitetsutvecklingsprocessen att diskuteras i termer av utforskning 
(exploration) och ställningstaganden (commitments), ett synsätt som har sin 
grund i den identitetsforskning som under senare decennier vuxit fram ur Erik 
Eriksons biopsykosociala teori om människans utveckling.  

När jag blev tillfrågad av Sven Hartman att delta i den här konferensen så 
tror jag att han antagligen räknade med att jag skulle prata om ungdomars livs-
frågor som är ett område som jag bland annat tar upp i min avhandling (Adam-
son, 1999). Men, jag har valt ett annat område, och tänker istället tala om identi-
tet och identitetsutveckling. En av anledningarna till att jag inte har valt livsfrå-
geområdet är att när det gäller ungdomars livsfrågor så kommer man faktiskt in 
på andra områden än värderingar, åtminstone om man som jag använder sig av 
ett livsfrågebegrepp som utgår från individens egen definition nämligen svaret 
på frågan “Vad är viktigt i ditt liv just nu?” (jmfr. Hartman och Jeffner1). Ställer 
                               
1 This is in line with Hartman (1986a; 1986b) who defined existential questions as, a) referring to 

questions about the fundamental conditions of human life and existence at large, and, b) expres-
sions of the individual's need to process her own experiences and of her experiences in relation to 
the environment. Further, this need is said to originate from the desire to interpret, understand 
and ultimately find a meaning of and purpose in life.... According to Jeffner (1988), a view of life 
contains three components. First, general theories about man and the world. Second, a system of 
values which deals with questions of what is good and evil, right and wrong etc. Finally, what he 
terms "a basic attitude" which can be seen as a response to the question "How do you feel about 
life?", in other words, the practical implication of one's world view, the pattern by which one in-
terprets life. In a sense, the discussion on identity and existential issues converges here. Jeffner's 
(1988) basic attitude can, in fact, be thought of as representing the intersection between existen-
tial questions and psychology. In understanding somebody's basic attitude towards life we can 
also understand something about her personality, her identity. In the reverse, by understanding 
somebody's identity we can also understand something about her basic attitude and view of life. 
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man den frågan till gymnasieungdomar upptäcker man snart att deras livsfrågor 
till största del handlar om deras personliga framtid. Det här “glappet” kunde i 
sig vara värt att problematisera, men som sagt, jag har istället valt att tala om 
identitet och identitetsutvecklingsprocessen i förhållande till just vär-
den/värderingar och framförallt till hur vi formar våra personliga värdesystem. 

Jag tar min avstamp i Erik Eriksons teorier om människans utveckling. Erik-
son delade in människans utveckling i åtta åldrar där han menade att den femte 
åldern, adolescensen, till stora delar handlar om att utveckla sin identitet. Erik-
son talade i dessa sammanhang mycket om values/värden och också om ideo-
logiska system och ställningstaganden. Han menade också att detta är processer 
som sker i samspel mellan individen och hennes omgivning där båda påverkar, 
skapar och omskapar varandra:  

Erikson (1959) emphasized that identity development takes part inside the indi-
vidual but also within her/his culture, that is, both individual and culture are 
shaped in the process. (Adamson, 1999) 

Vad han också menade var att en identitetskris också alltid handlar om en kris 
som gäller värden, och att syssla med frågor som rör enskilda individers identi-
tet och identitetsutveckling också samtidigt alltid handlar om att delta i den 
diskussion som gäller kulturens/samhällets gällande värderingar och normsy-
stem.  

Identity, in Erikson’s view, is always about values and subsequently, an identity 
crisis is always simultaneously a crisis of values. Thus, to be occupied with issues 
concerning individual identity is simultaneously a way of participating in soci-
ety’s ongoing discussion of culture and values (Hvarfner, 1988; see also Bau-
meister & Muraven, 1996). (Adamson, 1999) 

Om vi går vidare från Erikson till James Marcia, som är den person som ut-
vecklat Eriksons teorier just när det gäller tonårstiden och identitetsbegreppet, 
så publicerade Marcia en artikel 1966 som hade sitt ursprung i hans avhandling, 
artikeln hette “Development and validation of identity status” (Marcia, 1966). 
Här presenterade han sin Identity status theory (identitetspositionsteorin skulle 
man kunna översätta det till), som med tiden har blivit ett av, eller kanske det 
mest inflytelserika ramverken för utvecklingspsykologisk forskning om identi-
tetsutvecklingsprocessen främst under tonårstiden men även för de processer 
som sker under vuxen ålder.  

Vad Marcia gjorde var dels att övergå från att studera ungdomar i kliniska 
sammanhang till att istället intressera sig för normalpopulationer av collegeung-
domar, dels tonade han ner Eriksons krisbegrepp (som ju Erikson har blivit 
ganska kritiserad för), och tog istället fasta på två andra begrepp i Eriksons 

                                                                                                                             
Thus, the individual's existential questions are intrinsically related to her identity development, her 
existential questions are in fact also her identity questions.” (Adamson, 1999). 
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teori, nämligen exploration/utforskande och commitment/ställningstagande. 
Det är detta som identitetsutveckling handlar om menar han; att ut-
forska/undersöka och sedermera ta ställning till vad man tycker och var man 
står i frågor på en rad olika väsentliga områden. Det gäller yrke/utbildning, 
religion, politik, och olika värdesystem, könsroller, etc etc. Detta för att bilda ett 
grundläggande (och sammanhängande) värdesystem som man sedan har som 
utgångspunkt (inre plattform) för hur man ska förhålla sig till livet. Identitet kan 
alltså uttryckas inte bara som svaret på frågan ”vem är jag”, utan också som 
svaret på frågor som ”vad tycker jag om detta, hur förhåller just jag mig till 
detta jag möter just nu?”.  

Att forska om identitetsutveckling blir därmed i denna teoribildning att 
undersöka om individen har tagit ställning i dessa frågor eller inte, och om hon 
har det, huruvida hon faktiskt också har gått igenom en aktiv utforskningspro-
cess för att komma fram till dessa ställningstaganden/commitments. Det här 
kan man studera/undersöka på flera olika sätt; Marcia utvecklade en intervju-
metod, (Identity Status Interview), det är en halvstrukturerad intervju där man 
ställer frågor om just hur mycket individen har funderat/utforskat sig själv på 
ett visst område (ex politik/livsåskådning, yrke/utbildning), och om hon kom-
mit framtill några ställningstaganden (alltså inte så mycket om vad hon kommit 
fram till). Man kan ställa upp det här i en ganska enkel modell i form av en 
fyrfältare med två variabler (exploration och commitment) på ordinalskalenivå 
(hög respektive låg). Intervjun kodas så och individen placeras i en av följande 
fyra positioner: bearbetad identitet; obearbetad/tilldelad identitet; moratorium; 
diffus/förvirrad identitet.  

En bearbetad identitet/achieved identity är en identitet som bygger på aktiva ställ-
ningstaganden, att ha en obearbetad/tilldelad identitet/foreclosed identity innebär att 
man har tagit över andras bilder av en själv och inte format dem på egen hand, 
moratoriums är de som är mitt uppe i utforskningsprocessen och slutligen grup-
pen med en diffus/förvirrad identitet/diffused identity är de som inte har format nå-
gon bild av sig själv alls men inte heller tycks ha något intresse för att göra det. 

Det finns idag mer än 400 publicerade artiklar inom denna forskningstradi-
tion och varje position har förknippats med olika karaktäristika. Vad man bl a 
finner är att de som har en bearbetad identitet i allmänhet skattar högre än de 
andra positionerna på en mängd faktorer som vi i allmänhet betraktar som posi-
tivt värdeladdade; psykologiskt välmående, kognitiv komplexitet, höga utbild-
ningsambitioner, god förmåga att utveckla nära relationer, mindre könsstereo-
typt beteende, mindre risk för utbränning etc etc. De som har en obearbe-
tad/tilldelad identitet skattar ofta högt även de på psykologiskt välmående men de 
har dålig beredskap och förmåga att handskas med förändringar och kriser. De 
är också betydligt mer auktoritetsbundna än de andra positionerna.  Möjligen är 
det dessa tonåringar som ofta betraktas som ”goda elever” i skolan (de ifråga-
sätter inte särskilt mycket!), men möjligen finner vi också ungdomar som be-
känner sig i det närmaste fanatiskt till någon ideologi här men som så att säga 
bara tagit på sig en slags ”ideologisk hjälm” utan att själva ha reflekterat över 
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dess innehåll i någon större utsträckning. Moratoriums skattar lågt på psykolo-
giskt välmående vilket är ganska förståeligt, att befinna sig i situationer där vi 
inte vet vilka beslut vi ska fatta upplever de flesta som påfrestande. Ett beslut, 
vilket som helst upplever vi i allmänhet som positivt. I gruppen med Diffusions 
slutligen, hittar vi de ungdomar som ofta har en rejäl psykologisk problembild, 
man kan tänka sig att det finns två typer, en försenad och en där man helt en-
kelt har så stora problem att processen inte kommer att komma igång på egen 
hand.  

Beträffande åldersfördelningar mellan dessa fyra positioner kan man se att i 
lägre åldrar (13-14 år) dominerar framförallt den obearbetade/tilldelade identi-
teten och tittar man på äldre grupper (19-20 år) så dominerar istället gruppen 
med en bearbetad identitet. Det här är alltså ingen statisk modell och en person 
kan växla även i vuxen ålder mellan olika positioner, man brukar tala om 
MAMA cycles (från Moratorium till Achievement till Moratorium till Achieve-
ment osv. Exempelvis vid stora förändringar i livet, få barn, byta arbete, flytta, 
skilsmässa etc. då det grundläggande värdesystemet rubbas, man behöver tänka 
om, komma fram till nya ställningstaganden2).  

Vad man också kan göra här är att resonera omkring de här positionerna i 
termer av artikulerade/distinkta kontra diffusa värdesystem. Och vad dessa värdesy-
stem alltså ger är ett slags vägledning i livet, en inre kompass kanske man skulle 
kunna säga. Avsaknad av ett sådant system å andra sidan är associerat till att 
individen drar ut på sina ställningstaganden/beslut så länge som möjligt, gärna 
undviker dem överhuvudtaget, låter bli att tänka på sina problem, undviker 
jobbiga situationer och överhuvudtaget använder sig av starkt situationsbeting-
ade strategier som också till stor del är emotionsbaserade, dvs influerade av den 
aktuella känslan man råkar ha i stunden. Personer i denna grupp funderar alltså 
väldigt lite på sin framtid och konsekvenserna av sina val, vilket också innebär 
att de blir svåra att predicera för omgivningen. Vi upplever att vi inte kan lita på 
dem, man kan ju förvänta sig vad som helst både beträffande deras åsikter och 
beteenden. Erikson menade att en konsekvens av det han benämnde identitets-
syntes, är just att en persons val och beslut hänger samman med varandra på ett 
ganska logiskt sätt (eftersom man ju har en uppsättning grundläggande värde-
ringar som styr en), vilket också gör att denna person blir någorlunda predicer-
bar - tillförlitlig för andra. 

Ur Marcias forskning har det vuxit fram en rad vad man brukar beteckna ex-
tension- och expansionteorier där man helt enkelt tagit fasta på något i denna 
teoribildning och byggt vidare på det. Jag vill gärna berätta lite om ett av dessa 
utskjutande skott, som utvecklats av Bill Kurtinez (Schwarz, 2001), som finns 
vid Florida International University och främst sysslar med forskning som rör 
preventivt arbete med ungdomar från olika typer av riskgrupper/riskmiljöer. 

                               
2 Man kan också tänka sig att en person kan hamna i olika positioner beroende på vilket område 

intervjun fokuserar på (politik/livsåskådning; yrke/utbildning etc).  
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Kurtinez grundar sitt tänkande i Sartres existentialism och konceptualiserar 
identiteten från ett existentiellt-/moralutvecklingsperspektiv. Han betonar saker 
som det personliga valet, ansvaret, självkontroll-självreglering och individens 
integritet. Individen är en självstyrd agent menar han, som väljer de identitetsal-
ternativ som finns och sedan också är ansvarig för konsekvenserna av dessa val. 
För att kunna göra dessa livsval (life choices) behövs en uppsättning problemlös-
ningsförmågor där Kurtinez har hämtat en hel del från den så kallade critical 
thinking litteraturen. 

Han pratar i första hand om kreativitet, förmåga att kunna avvakta med sina be-
dömningar av vad som är bra/dåligt (suspended judgement) och kritisk värdering. Inför en 
valsituation behöver individen kunna generera så många olika alternativa lös-
ningar som möjligt utan att med en gång värdera vad som är bra eller dåligt, 
utan istället på ett kritiskt sätt värdera varje alternativs för- och nackdelar. Helt 
enkelt att kunna vända och vrida på saker, att tvinga sig till att se det dåliga med 
det som man egentligen känner är bra och tvärtom. (Att använda dessa förmå-
gor i livsvalssituationer har för övrigt empiriskt visat sig minska stresskänslor 
och öka känslan av att vara nöjd med sig själv; Arrufat, 1997: Ferrer-Wreder et 
al, in press). 

Kurtinez utvecklar begreppet kritiskt tänkande till att också gälla i interper-
sonella sammanhang och menar då att i den kritiska diskussionen (där man kri-
tiskt tänker kring andras livsval och låter andra diskutera ens egna) så kan indi-
viden också utveckla just sin förmåga till kritiskt tänkande. Något som i sin tur 
fortsätter han, utvecklar ansvarsfulla individer som bidrar till samhället på ett 
positivt sätt.  

Samhället har alltså, menar Kurtinez, ansvaret att ge möjlighet för individen att 
utveckla dessa förmågor, men förväntar sig då å andra sidan att få något tillbaka i 
form av individer som tar ansvar för sina val. Om denna reciproka relation 
mellan personlighetsstruktur och samhällets institutioner inte fungerar så kan 
det resultera i marginaliserade individer som inte utvecklar sig själva och där-
med heller inte bidrar med något positivt till samhället.  

Om vi då konstaterar att identitetsutvecklingsprocessen kan ses som en pro-
cess som till stor del handlar om att bygga ett personligt värdesystem och att 
denna process går via två grundläggande faktorer (dimensioner, variabler) dvs 
exploration/utforskning och commitment/ställningstagande, så måste vi fråga 
oss hur denna process kan stödjas, stimuleras och kanske till och med sättas 
igång hos de ungdomar vi har kontakt med.  Vad man funnit då man tittat på 
familjeklimat i förhållande till dessa två faktorer är att de tycks utvecklas bäst 
hos ungdomar som lever i familjer som karaktäriseras av öppenhet och “emo-
tional connectedness”3 och där man kan “vara överens om att man inte är 
                               
3 Contemporary research on adolescents' relationships with parents generally emphasizes two as-

pects. The first aspect is the importance of maintaining emotional closeness to the parents, while simul-
taneously, developing a psychological independence (Allen, Hauser, Bell, & O'Connor, 1984; 
Grotevant & Cooper, 1986; Youniss & Smollar, 1985). Thus, rather than placing autonomy and 
relatedness as opposite poles on a scale, research is increasingly suggesting that for optimal social 
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överens”. Det vill säga, att tonåringen kan få pröva sina åsikter/värderingar 
även om de avviker från föräldrarnas utan att relationen så att säga går i kras. 
Att det finns en öppenhet för diskussion där argument och motargument får 
prövas4, och att det finns ett intresse från vuxenvärlden att delta och gärna 
initiera dessa diskussioner. 

Om vi nu avslutningsvis överför lite av vad jag pratat om till skolans värld så 
skulle jag vilja säga så här: Den viktigaste utvecklingsuppgiften under tonårstiden 
det är att utveckla sin identitet, dvs att utveckla detta inre system av grund-
läggande värderingar (och som jag nämnt är detta något som sker i samspel 
med omgivningen vare sig omgivningen vill det eller inte,  s.a.s.). Tonåringens 
viktigaste sysselsättning kan man å andra sidan sägas är utbildning och lärande. 
Båda två handlar om att ta plats i vuxenlivet. De här två uppgifterna kan, tror 
jag, kopplas samman bättre i skolans värld. Identitet och identitetsutveckling är 
egentligen inga begrepp som man har använt i t ex läroplansskrivandet i Sveri-
ge. I Lpf-94 tror jag inte att ordet identitet nämns en enda gång. Det har bland 
annat sin förklaring i att utvecklingspsykologerna inte har lyckats så väl med att 
ta sig plats i dessa sammanhang, det finns ju många intressenter på det här om-
rådet. 

Vad kan man då tänka på i skolans värld? Jag vill först gärna säga att vi bor-
de tänka lite mer i formlösningar än i innehållslösningar. Vad menar jag med 
det? Jo, att vi ska försöka integrera de här frågeställningarna i de mer traditio-
nella ämnen i första hand innan vi börjar konstruera nya kurser i t ex livskun-
skap, etik och moral etc. Förutom att dessa nya kurser inkräktar på den tid som 
faktiskt redan är ganska begränsad och att de ofta blir valbara kurser och alltså 
inte når alla elever, så är det här områden som jag tycker ska levas, inte läras. Jag 
har ett enkelt recept: vi måste stimulera och utmana elevernas eget tänkande, 

                                                                                                                             
development and identity formation, adolescent – parent relationships should incorporate both 
qualities (Allen & Hauser, 1996). These issues consistently emerge in situations where the adoles-
cent and her/his parents have to handle differences of opinion. Here, a number of authors (Allen 
et al., 1984; Grotevant & Cooper, 1985; 1986; Powers, Hauser, Schwartz, Noam, & Jacobson, 
1983; White, Speisman, & Costos, 1983) have found, that being able to share different perspec-
tives in a context of support (i.e., "agreeing on disagreeing") is positively related to ego develop-
ment.  

    The second aspect that is generally emphasized is related to the previousone; an increased symme-
try of influence in the adolescent – parent relation has been claimed to account for substantial parts 
of individual differences in development during the adolescent period (Grotevant & Cooper, 
1986). Again, the relationship is considered in need to be transformed, not broken. Adolescents 
and parents should ideally, move from childhood dependency towards a state where rights and 
responsibilities are mutually shared. However, some authors (e.g., Allen & Hauser, 1996; Kobak, 
Cole, Ferenz-Gillies, Fleming, & Gamble, 1993) argue, that equal to the infant's return to the 
mother in times of stress, the adolescent also needs someone to come back to and gather 
strength for further explorations (cf., Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Allen & Hauser, 
1996; Bowlby, 1969). Thus, one primary function of parents remain during adolescence; to be 
available as a source of help and comfort, a safe haven to return to when needed (Kenny & Rice, 
1995).” (Adamson, 1999) 

4 jmfr. Baumeister’s uppfostringsstilar dvs den demokratiska stilen, den auktoritära stilen och den 
som  brukar benämnas fri uppfostran. 
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inte ge dem några färdiga lösningar!   Man brukar säga att barn lär sig om sig 
själva och världen genom leken. Med tonåringar går dessa processer istället ge-
nom tänkandet och språket. Inte minst genom att ställas inför olika typer av val-
möjligheter där man måste ta ställning själv. Men dessa valmöjligheter ska gälla 
saker som inte har alltför stora konsekvenser om man väljer fel. Man måste 
som tonåring få ha råd att välja fel och ändra sig ganska lätt. 

Vad man rent praktiskt kan tänka på för att stimulera identitetsutvecklings-
processen i skolans värld är alltså just att stimulera tonåringens egen vilja att 
utforska sig själv, att stärka henne/honom att göra ansvarsfulla val, erbjuda 
möjligheter att pröva olika roller och att öka möjligheterna till socialt samspel 
över generationerna, men som sagt framförallt att utmana deras eget tänkande. 
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9   Lärares gemensamma 
 etiska reflektion 

Sara Övermalm 

Det är med spänd förväntan jag står inför uppgiften att starta det empiriska 
arbetet i mitt avhandlingsprojekt. Detta arbete kommer att utgöras av en serie 
samtal med lärare i arbetslag, där de etiska aspekterna i läraryrket står som över-
gripande tema.  

Denna text vill jag ägna åt att presentera och diskutera området för mitt av-
handlingsprojekt, några teoretiska perspektiv som jag finner relevanta, samt 
frågeställningar som kommit upp under en kortare förstudie. 

Reflekterande praktiker- en bristvara i skolan?  
Då min utgångspunkt är den att en gemensam kollegial reflektion kring etiska 
aspekter i arbetssituationen är ett värdefullt inslag i läraryrket och för skolan, 
om den prioriteras, blir det intressant att ställa frågan i vilken utsträckning detta 
bedrivs samt om det efterlysts av andra före mig. Mitt svar på frågan i vilken 
utsträckning detta bedrivs på våra skolor kan idag bara bli en gissning, medan 
jag här, genom att referera till något av den pedagogiska forskningen samt ut-
redningar från Utbildningsdepartementet, vill visa att den kollegiala reflektionen 
är något som efterfrågas av flera. Värdegrundsboken, som utgavs av Utbild-
ningsdepartementets Värdegrundsprojekt efter värdegrundsåret 1999, avslutas 
med förslag på vad som bör utvecklas och förbättras när det gäller arbetet med 
värdefrågor i skolan. Här poängteras att läroplanstexten skall göras tydlig, att 
skolan ska organiseras för att främja samtal och möten, samt att ansvaret för 
utveckling och praktiska konsekvenser både gäller beslutsfattare och de som 
verkar i verksamheten (Zackari och Modig, 2000, s 100f). I regeringens skrivel-
se om mänskliga rättigheter, framhålls också att lärare saknar nödvändig tid för 
reflektion och diskussion inför arbete med värdegrundsfrågor och etik (Reger-
ingens Skrivelse 2001/02:93, s 111). Samma behov av samtal och kommunika-
tion kring värderingsfrågor, framhålls i Pedagogiska magasinet, där flertalet 
pedagoger och forskare skrivit kring temat läraretik. I dessa artiklar beskrivs 
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samtalet som en god utgångspunkt för att låta önskvärda värden gestaltas i 
verksamheten. Gunnel Colnerud förespråkar en kollegial diskussion kring vär-
defrågor och etik:  

Ett förtroendefullt samarbete i arbetslaget som inbjuder till att gemensamt un-
dersöka etiskt svåra situationer och till att lära av egna och andras tillkorta-
kommanden, är en form av vägledning som alla borde förunnas”. (Colnerud, 
2002, s 26)  

Colnerud utgår i sin text från lärarfackens gemensamma yrkesetiska dokument, 
och förespråkar lärares gemensamma tolkningsarbete och reflektion:  

Nu öppnar sig en utmärkt möjlighet för lärare att gemensamt tolka och re-
flektera över innebörden i de etiska riktlinjerna. Denna diskussion är sannolikt 
ännu mer utvecklande än tillkomsten av dokumentet. Därmed bidrar det etiska 
samtalet till lärarnas professionella utveckling. (Colnerud, 2002, s 30) 

Kjell Granström (1990) har i sin rapport om lärares kollektiva problemlösning 
tittat på lärares yrkesspråk och behandling av elevärenden. Här redovisas hur de 
studerade lärarlagen brister i sin förmåga att använda konferenstid på ett ade-
kvat sätt. En tydlig tendens är att endast se problemen ur skolans perspektiv 
och inte ur elevernas. Bristen på analys och reflekterande problemlösning, ges 
en möjlig förklaring i det faktum att lärares arbetssituation rymmer svårigheter 
och misslyckanden som i sin tur kräver att lärarna avlastar varandra. Benämning 
och ventilering av problem blir det primära behovet. Vidare nämns bristen på 
ett adekvat yrkesspråk som en orsak till den bristande problemlösningen (Gran-
ström, 1990, s 21f). Även Gunnar Handal och Per Lauvås betonar vikten av att 
utveckla praxisfilosofi och begreppsförståelse inom yrkesgruppen. Inom yrkes-
etisk och annan yrkesteoretisk utveckling ligger utmaningen i att koppla ihop 
värderingar, erfarenheter och teoretisk kunskap med verkligheten/vardagen 
(Handal och Lauvås, 1993, s 199ff) 

En väsentlig del av läraryrkets etiska frågeställningar, rör hanterandet av 
elevvårdsfall. Därför är Granströms rapport om lärares kommunikation i elev-
vårdsfall relevant i anslutning till mitt initiativ att arbeta med lärares etiska re-
flektion och kommunikation. De brister som påpekas i Granströms rapport, 
menar jag dock bör tas i beaktning, och då utifrån ett lärarperspektiv. Gran-
ström påpekar att i de elevfall som tas upp, beskrivs ofta problem som tillhö-
rande ”de utsatta”, i detta fall eleverna. Istället menar Granström att problemen 
måste ses från flera perspektiv, och lösas mer utifrån ett elevperspektiv. När vi 
talar om de brister som blivit synliga i lärarlagens problemhantering, menar jag 
dock att dessa brister skall ses utifrån ett lärarperspektiv i den bemärkelsen att 
lärarna ges rimligt utrymme och möjligheter till att utveckla sina strategier och 
utnyttja sin potential. Detta motiverar mig att initiera samtal i lärarlag, där etiska 
aspekter av lärarens arbetssituation får ges utrymme att diskuteras.  
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Andy Hargreaves menar att undervisningskulturen präglas av individualism, 
och att lärare av tradition skyddar sig mot insyn och kritik, men samtidigt går 
miste om kollegialt stöd och uppmuntran. Detta har i sin tur fått negativa effek-
ter i klimatet på skolorna (Hargreaves, 1998, s 175ff) Denna individualistiska 
prägel har, menar Hargreaves, lett till att kollegialt samarbete ofta anses vara 
den ultimata lösningen, och vägen till skolutveckling. Detta får som följd att alla 
samarbetsformer tillskrivs goda resultat, medan de negativa effekterna ses förbi. 
Den näst intill allmänt rådande uppfattningen om kollegialt samarbete som 
något gott måste, menar Hargreaves, nyanseras till att vi ser fördelar i de former 
av samarbete som förtjänar det (Hargreaves, 1998, s 199).  Gunilla Lindqvist 
refererar till Hargreaves, och betonar lärarens roll i ett postmodernt samhälle, 
där samarbete mellan aktiva lärare i lärarlag krävs för att förändra skolan och 
dess maktrelationer. Lärarna måste äga sin kunskap och visionerna för skolan 
bör finnas i lärargruppen. Gruppen är viktig, dock bör gruppen själv aktivt 
motverka tendenser att bli ”självgod” (Lindqvist, 1999, s 250). I enlighet med 
detta är lärarlags kommunikation och gemensamma reflektion kring verksamhe-
ten viktig, men även ett självkritiskt inslag krävs, där den egna gruppens inställ-
ning och attityder granskas. I mitt projekt har jag intentionen att tillgodose båda 
dessa delar, eftersom jag dels intresserar mig för innehållet i lärarnas etiska re-
flektion, men även för gruppens kommunikation och samtalsklimat. 

I samtal med lärare under det jag ser som en förstudie inför min egentliga 
empiri, menar jag att behovet av gemensam reflektion kring etiska frågeställ-
ningar bekräftats. De lärare jag samtalat med upplever det som en brist att tid 
och utrymme för detta ej finns i praktiken. Mycket tidigt i samtalet samlades 
diskussionen kring stress och tidsbrist, som två avgörande problem i lärarens 
arbetssituation. Det man inte upplevde att man hinner med, är att knyta önsk-
värda sociala kontakter med kollegor; något som de äldre lärarna upplevde var 
mer förekommande tidigare. Det jag tyckte mig se i det fortsatta samtalet, var 
att bristen på personliga kontakter kollegor emellan, även förhindrar den ge-
mensamma etiska reflektionen, och den öppenhet som lärarna uttryckte som 
önskvärda. Man framhöll visserligen den trygghet och det stöd som man ändå 
kände i det egna laget, men påpekade att den etiska reflektionen och den kon-
struktiva kritiken och verkliga feedback som man skulle önska, inte kändes 
möjlig i den arbetssituation som nu råder. Man menade att detta skulle kunna 
utvecklas mer om tiden fanns. 

Ett initiativ till etisk reflektion bland lärare 
Utifrån egen erfarenhet som lärare i grundskolan, utifrån forskning, pedagogis-
ka rapporter, min egen förstudie, samt diverse samtal och iakttagelser inom 
skolvärlden samt diskussioner kring etik och värdegrund, hävdar jag att det mitt 
initiativ är något som kan vara värdefullt för skolan. Det övergripande syftet är 
således att initiera något som kan fungera som modell eller uppslag för vidare 
utveckling. I detta projekt är detta ”något” en serie samtal mellan lärarkollegor 
kring etiska frågor och problemställningar i vardagen.  Jag vill följa och studera 
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den diskussion/de samtal som startar lärares och skolpersonals arbetslag, och 
som jag menar är starten på ett aktivt, medvetet arbete med värdefrågor i verk-
samheten. Genom att initiera och observera dessa samtal vill jag synliggöra hur 
lärare ser på sin arbetssituation utifrån etiska aspekter. Det jag vill göra är såle-
des en processtudie, där jag avser visa vad som sker i en serie samtal med detta 
fokus. ”Vad som sker” inkluderar i detta sammanhang både det innehållsliga, 
vad lärarna finner angeläget att reflektera kring i sin vardag, hur kommunikatio-
nen mellan lärarna fungerar och eventuellt utvecklas, samt vad argumentations-
linjerna kan avslöja om etiska resonemang och eventuella gemensamma utveck-
ling. 

Huvuddelen av mitt avhandlingsarbete kommer att bestå av en studie av en 
serie samtal bland lärare i grundskolans senare år. I dagsläget tänker jag mig 
arbeta med tre olika arbetslag, och under två terminer träffa varje arbetslag tre 
till fyra gånger per termin. Samtalen tänker jag mig skall föras inom befintliga 
lärargrupper eller lärarlag, som redan fungerar tillsammans i en gemensam verk-
samhet. Poängen med detta är att ha chans att synliggöra huruvida samtalspro-
cessen kan hjälpa lärarna till ökad förståelse för varandras perspektiv, även i de 
fall där samma verklighet tett sig olika för samtalsdeltagarna. Mot bakgrund av 
min ovan nämnda hållning, att synliggöra den potential som finns i den egna 
gruppen, blir min egen roll inte att styra samtalsprocessen för att komma åt 
vissa aspekter som jag uppfattar som relevanta, utan att istället söka främja ett 
klimat där allas röster och synpunkter blir hörda. Jag vill återkomma till poäng-
en med att arbeta med färdiga arbetslag, det vill säga människor som redan 
arbetar tillsammans, samt tankar kring själva samtalsprocessen när jag senare i 
texten presenterar och diskuterar de teoretiska perspektiv som jag finner rele-
vanta för mitt projekt.  

En central fråga är hur denna samtalsprocess skall inledas. Jag har valt en 
mycket öppen inställning till vad jag betraktar som ”etiska aspekter i arbetssitu-
ationen”, just för att min förförståelse inte ska störa den samtalsprocess som 
lärarna själva tycker sig behöva. Svårigheten med detta, vilket jag även märkt då 
jag mött potentiella arbetslag att arbeta med, är att mina informanter kan känna 
sig osäkra på ”vad jag är ute efter”, och vad som kan vara relevant innehåll i 
samtalen. För att inte lärarna skall känna sig osäkra och hämmade i sina samtal, 
menar jag att starten är viktig. Vad kan vara lämpligt material att utgå ifrån, när 
syftet är att låta samtalen handla om etiska frågeställningar i lärares vardag?  

Då jag själv i tidigare studier arbetat med etiken i läroplanens värdegrund, in-
tresserar det mig att se om lärare, i tolkning av och samtal kring detta styrdoku-
ment, kan dra paralleller till sin vardag och verksamhet. Att låta styrdokumentet 
fungera som utgångspunkt för samtalen, medför dock risken att samtalen stan-
nar vid tolkning kring detta, och styrs utifrån de värden som formulerats i do-
kumentet. Detta inte minst då ett styrdokument för verksamheten kan uppfat-
tas som något lärare skall förhålla sig okritiskt till, och som ett ideal de förvän-
tas beskriva sin verklighet utifrån. Ett annat dokument som behandlar de vär-
den som ska gestaltas i skolan och därmed kan vara intressant som 
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utgångspunkt, är lärarfackens yrkesetiska riktlinjer. Att ha flera texter som ut-
gångspunkt kan vara ett sätt att undvika att samtalet blir för styrt. En viktig 
fråga är även hur texterna och texternas funktion i samtalet presenteras. Här 
måste påpekas att det inte är texten i sig som är viktig, utan att den är en ut-
gångspunkt utifrån vilken samtalet sedan går vidare till att handla om den kon-
kreta arbetssituationen i den gemensamma verksamheten. Styrkan i att låta sam-
talen utgå från en text eller flera gemensamma texter som behandlar skolans 
verksamhet ur etiskt perspektiv, är att detta ger möjlighet att följa argumenta-
tionslinjerna utifrån en gemensam begreppsförståelse, vilket i sin tur gör att en 
gemensam förståelse av verksamheten blir möjlig. En annan alternativ ut-
gångspunkt, är att låta samtalen börja i berättandet av egna erfarenheter. För att 
underlätta vidare diskussioner, mana till associationer och utvecklandet av en 
gemensam begreppsförståelse, är en tanke att låta lärarnas egna berättelser ra-
mas in av några eget valda nyckelord. 

I min förstudie lade jag tyngdpunkten vid att utvärdera vad som är den bäst 
lämpade utgångspunkten för samtalen. Då jag träffade en och samma grupp, 
kan jag inte hävda att jag provade två slags inledningar, då det första mötet 
aldrig kan göras om. Jag fick dock chansen att prova på de båda utgångspunk-
terna jag haft i åtanke, och tillsammans med lärarna diskutera vad de upplevde 
som mest givande. Vid det första samtalet presenterade jag inledningsvis läro-
planens text om grundläggande värden, och därefter lärarfackens yrkesetiska 
riktlinjer. Dokumenten behandlades inte på annat sätt än att de fick utgöra en 
bakgrund till mitt konstaterande att man kan/bör fundera kring etiska aspekter i 
sin verksamhet som lärare. Vilka aspekter som då åsyftades var lärarnas sak att 
bedöma. Hade jag varit mer styrande där hade risken funnits att det framtving-
ats en diskussion kring formuleringar som egentligen inte känns centrala eller 
viktiga för lärargruppen. Dock bekräftades min tidigare misstanke, att doku-
menten kan komma att betraktas som ett ”facit” och att lärarna hämmas något i 
diskussionen då de upplever att de inte känner till dessa texter som de borde 
göra.  

Inför nästkommande tillfälle uppmanades lärarna att förbereda sig genom att 
tänka på en händelse eller en typisk situation i arbetssituationen, som manat till 
egen etisk reflektion. Denna berättelse skulle sedan presenteras för kollegorna, 
och ringas in av tre nyckelord som berättaren själv tänkt ut. Lärarna själva ut-
tryckte sig i positiva ordalag kring att låta egna berättelser vara utgångspunkten 
för samtal. Jag menar även att detta samtalstillfälle bjöd på ett intressant inne-
håll som manade till vidare diskussion. Det innehållsliga kommenterar jag dock 
inte i denna text, då förstudien var så pass tidsbegränsad att jag inte tycker mig 
kunna dra några tillförlitliga slutsatser kring vilka etiska aspekter i arbetssitua-
tionen som dessa lärare finner mest centrala och angelägna att diskutera. Dess-
utom var tiden för knapp för antalet berättelser, så ingen egentlig feedback eller 
diskussion kom till stånd. Då lärarna dels kände av tidsbristen, och dels troligen 
var osäkra på hur de skulle föra samtalen vidare, blev resultatet mest ett delgi-
vande av berättelser, samt några enstaka efterföljande kommentarer. Av detta 
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lärde jag mig att det är viktigt att jag som forskare inledningsvis uppmuntrar till 
att lärarna ger varandra respons och fördjupar sig i varandras berättelser. Här 
menar jag att nyckelorden bör ges större utrymme. Lärarna som deltog i min 
förstudie var, efter min vad jag nu förstått något för knappa information, osäkra 
på hur det skulle hantera dessa nyckelord, vilket kanske mest gjorde dem till ett 
störande inslag i berättandet. Utifrån min egen tolkning av mina förstudieresul-
tat, och de deltagande lärarnas respons, finner jag att en utgångspunkt i lärarnas 
egna erfarenheter är den mest givande.  

Ytterligare en samtalsformfråga är hur jag, utan att styra lärargruppen för 
mycket, främjar det reflekterande samtalet till förmån framför ett mer intervju-
betonat sådant, där informanterna ser det som sin uppgift att ”informera” mig 
om rådande förhållanden. Kommunikationen skall ske dem emellan, och mitt 
intresse är att se vad som sker i den processen. Under denna första del av min 
förstudie menar jag inte att detta kom till stånd, då de flesta uttalanden var rik-
tade till mig, för att ge mig information om den arbetssituation jag önskat att de 
skulle tala med varandra om. Dock menar jag att detta är att vänta i starten av 
en samtalsprocess som denna. Jag intog från början en central roll, då jag kort 
presenterade mitt ärende och sedan var den som startade upp samtalet. Detta 
måste betraktas som nödvändigt i ett uppstartande skede. Under det fortsatta 
samtalet höll jag dock en relativt låg profil. Det jag kunnat undvika, var den 
sammanfattande roll som jag vid några tillfällen intog. Jag summerade, styrde 
upp samtalet och ställde några följdfrågor. Förutom mina sammanfattande 
inlägg fördes samtalen i en mycket fri form, där varken jag eller någon annan 
fördelade ordet. Detta uppfattar jag nu som en styrka, då alla runt bordet deltog 
på samma villkor. Dock kan det, i andra lägen då många vill uttala sig, komma 
att bli nödvändigt med en ordförande. Risken finns annars att endast de som 
förmår att höja rösten och ”ta plats”, deltar i diskussionen.  

Sociokulturell kommunikationsteori 
Inför min studie av lärares kommunikation och gemensamma reflektion, bör 
jag ställa mig frågan hur jag betraktar tänkande och kommunikation. Vilka teo-
retiska perspektiv kring detta kan motivera min studie? För att komma närmare 
svaret på den frågan vill jag referera till teoretiker som är hemmahörande inom 
ett sociokulturellt perspektiv. James V Wertsch (1998) beskriver den sociokultu-
rella ansatsen som ett försök att utreda förhållandet mellan mentala funktioner 
och kulturella aspekter. Vårt språk kan då betraktas som ett kulturellt verktyg, 
och vårt tal som medierad handling. Wertsch refererar till Bakthin då han talar 
om språkgenrer, som styrs av vilken typ av kommunikation som uppstår i olika 
situationer, samt om sociala språk som inte är situationsbundna, utan bundna 
till vissa grupper. Att låta kommunikationen vara i fokus för mina studier, för-
utsätter att det formulerade ordet kan representera verkligheten och säga något 
om den. I ett sociokulturellt perspektiv kan man se det som ett viktigt skeende, 
då en grupp i samtal skapar något gemensamt inom det sammanhang som be-
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rörs av diskussionen. Att initiera ett sådant samtal i exempelvis ett arbetslag 
som i vardagen arbetar tillsammans med samma elever, är i sådana fall att skapa 
en förutsättning att kunna observera och utifrån etisk teori tolka lärarnas ge-
mensamma medvetandegöranden. Här vill jag åter poängtera vikten av att arbe-
ta med arbetslag som till vardags fungerar i samma miljö. Det gemensamma 
medvetandegörandet får då betydelse för verksamheten och motiveras av lärar-
nas ambition att skapa en god arbets- och lärandemiljö.  

Roger Säljö (2000) påpekar att man enligt ett sociokulturellt perspektiv inte 
kan komma åt en annan människas tankevärld, utan endast studera hur hon 
uttrycker den i kommunikation. Detta gör det dock inte ointressant att studera 
kommunikationen, eftersom den i sig säger något om den gemensamma kun-
skapen. Enligt detta sätta att resonera, menar jag att kommunikation kan be-
traktas som individers tankeverksamhet när den samspelar med andra i en viss 
kontext. Den syn på kommunikation som Säljö framför motiverar samtalens 
och diskussionens plats i skolans arbete med värdefrågor: ”Det är genom delta-
gande i kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya sätt att tän-
ka, resonera och handla” (Säljö, 2000, s 115). Min uppfattning om den potential 
som ännu är relativt outforskad, men finns i lärarlagens samarbete, är intressant 
att spegla mot de resultat Yrjö Engeström presenterat. Han har tittat på lärar-
gruppers samarbete kring kursplaner, och beskriver hur lärare kollaborerar i en 
så kallad ”planeringsdiskurs”. Denna diskurs är utpräglad av ett okonventio-
nellt, spontant sätt att samtala. Ingen tydlig turtagning finns när någon tar ordet, 
det förekommer inga pauser, utan samtalet beskrivs av Engeström som ”spiral-
liknande”, eller som att ”fantisera tillsammans”. I detta sammanhang motsätter 
sig Engeström uppfattningen om att lärare skulle vara utpräglade individualister, 
som bland andra Hargreaves framfört. Istället betonar Engeström det gemen-
samma tankearbetet och hänvisar till Vygotskij som initierade tanken att indivi-
duella tankar kan ses som en del av kommunikation (Engeström, 1994, s 43-
45). Även Wertsch refererar till Vygotskij i detta sammanhang, och betonar att 
den sociala processen måste utforskas vidare genom att studera det individuella 
tänkandet och den intersubjektiva funktionen som integrerade i en helhet. Att 
de båda oftast betraktats och studerats som två skilda fenomen, är ett misstag 
(Wertsch, 1998, s 111) 

Lev Vygotskij (1999) förklarar tanke och språk som två separata utvecklings-
processer, vars samband förändras under utvecklingens gång. Tanke och språk 
kan förekomma oberoende av varandra, men i de fall de samverkar, utgår båda 
fenomenen från den minsta enheten ordets betydelse (Vygotskij, 1999, s 392f). 
Vad gäller sambandet mellan tanke och språk, står tanken för en simultan hel-
het som uttrycks successivt i mindre beståndsdelar i språket. Vägen från tanke 
till språk är komplicerad, och går via betydelsen. Det är dock fel att säga att 
tanken endast uttrycks i orden. Tanken fullbordas i ordet. För att förstå någon 
annan räcker det dock inte att förstå det sagda. Tanken bakom måste också 
förstås. Men inte heller tanken kan betraktas som det yttersta. En tanke föds 
från det som Vygotskij kallar ”den motiverande sfären”, som rymmer våra drif-
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ter, behov, intressen, affekter (Vygotskij, 1999, s 466ff). För att nå förståelse 
påpekar Vygotskij betydelsen av att ha ett likriktat medvetande. När de kom-
municerande har ett gemensamt subjekt i tanken, underlättas kommunikatio-
nen, och man gör sig förstådd med knappare språk. Den mest extrema versio-
nen av detta är det egna, inre språket. När bara ett medvetande är delaktigt, 
vilket kan beskrivas som total likriktning, kan språket förkortas som mest (Vy-
gotskij, 1999, s 440ff). Detta är intressant för mitt projekt, då den kommunika-
tion som försiggår mellan lärarna i ett arbetslag rör sig kring det gemensamma 
subjektet, den gemensamma vardagen med de gemensamma eleverna, kollegor-
na och den gemensamma arbetsplatsen. Åter igen framträder poängen med att 
arbeta med lärare som arbetar i och refererar till samma verksamhet, då det 
gemensamma öppnar för möjligheten att se på individuellt tänkande som möj-
ligt att ingå i en kommunikation med andra. Mot bakgrund av detta menar 
Engeström att vi kan tala om en socialt organiserad och historiskt utvecklad 
aktivitet, där det individuella tänkandet finns inbäddat. Att på detta sätt betrakta 
kommunikation som ett möjligt kollektivt tänkande gör enligt Engeström ”det 
omöjliga möjligt”, nämligen att studera tankeprocesser. I anslutning till mitt 
projekt är dessa teorier spännande, då det inte alls är säkert att samtalen mynnar 
ut i en spiralliknande samtalsform som i Engeströms mening kan betraktas som 
kollektivt tänkande. I händelse av att även jag tycker mig se liknande samtal i 
hos mina informanter, blir frågan vad som verkar vara förutsättningarna för 
detta intressant. Det blir även i detta sammanhang intressant att jämföra denna 
typ av kommunikation, med kriterierna för det deliberativa samtalet och den 
kommunikativa etiken, som jag återkommer till senare i texten (Engeström, 
1993, s 43-45).  

Detta perspektiv kring tänkande och kommunikation utvecklas av Mark B 
Tappan (1992) till att handla om det etiska tänkandet. Tappan talar om tänkan-
det kring etiska frågor som en ”moralisk röst”. De olika moraliska rösterna som 
omgivningen bjuder oss, utgör den inre dialogen, och vi tenderar att föredra en 
viss moralisk röst. I detta sammanhang ställs ofta rättviserösten mot den mer 
omsorgsorienterade. I vår moraliska utveckling spelar således språket en nyckel-
roll. Vi skapar moral i språket, varför också en diskursanalys kan visa hur vi 
utvecklas moraliskt. Här menar Tappan att grupper utvecklar egna, sociala 
språk/förhållningssätt (Tappan, 1992). Ett gemensamt enhetligt språk skulle i 
sådant fall tyda på ett kollektivt förhållningssätt, och således vara en god ut-
gångspunkt för kommunikation enligt Vygotskijs teori om gemensamt subjekt, 
samt Engeströms kollektiva tänkande. Dawes och Donald beskriver det de 
kallar kulturella praktiker, i vilka sociala grupper låter sina värderingar och nor-
mer bli synliga, exempelvis i förhållande till barn och uppfostran. De refererar 
till Miller och Goodnow, och betonar att dessa beteenden/aktiviteter som syn-
liggör värderingar och normer, blir en grund till gruppens identitet (Dawes och 
Donald, 2000, s 15). Uppfattningen om en gemensam kultur inom ett visst yrke 
eller en viss grupp ifrågasätts dock av Hargreaves, som påpekar att en gemen-
sam kultur är ett antagande och ingen empiriskt bevisad sanning (Hargreaves, 
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1998, s 201f). I min studie blir det då intressant att se om lärarlagen dels delar 
ett visst språkbruk men också om gemensamt utvecklade normer och värde-
ringar, som inte nödvändigtvis har sitt ursprung i styrdokument eller offentlig 
skolpolicy, kan synliggöras.  

Kommunikativ etik 
För att tolka mitt material, som utgörs av inspelade samtal/diskussioner kring 
etiska frågeställningar, blir teorier om kommunikativ etik intressanta som ana-
lysverktyg. Jag vill här nämna några intressanta teoretiker och centrala tankar, 
som jag i nuläget finner relevanta för mitt projekt.  

Jürgen Habermas (1988) förespråkar ett kommunikativt handlande och en 
samtalsform där ett demokratiskt diskursetiskt samtal är möjligt. Denna 
diskursetiska teori har Habermas utvecklat i samarbete med Karl-Otto Apel 
(1990), som menar att det inte bara är möjligt, utan också nödvändigt att genom 
kommunikativa processer finna en gångbar ansvarsetik i ett postkonventionellt 
samhälle. I kantiansk anda hyser Habermas tilltro till det logiska resonemanget i 
praktiska etiska frågor (Habermas, 1990, s 43). Därmed avvisar han uppfatt-
ningen om att moral endast skulle kunna talas om i deskriptiv mening, i empi-
riska termer. Habermas menar att en sådan nonkognitiv uppfattning vilar på 
felaktiga uppfattningar som att etiska dispyter normalt ej löses i en överens-
kommelse, och att det är dömt att misslyckas att bevisa någon sanningshalt i 
normativa utsagor, eller ”förslag”. Habermas menar tvärtom att normativa an-
språk kan vara berättigade och betraktas som sanna. Genom logisk argumenta-
tion och ett gemensamt erkännande av de starkaste argumentens validitet, kan 
överenskommelsen betraktas som sann. Den gemensamma inställningen om att 
nå fram till konsensus, gör att handlingen, i detta fall den språkliga handlingen, 
betraktas som kommunikativ. Syftet med argumentationen har inte, som i stra-
tegiska handlingar, varit att vinna via tvång, hot, manipulering eller andra strate-
gier, utan att motivera övriga samtalsdeltagare genom föra fram de bästa argu-
menten. De validitetsanspråk som görs aktuella i språklig överenskommelse är 
sanning, riktighet och trovärdighet (Habermas, 1990) 

Tomas Englund refererar till Habermas beskrivning av politisk autonomi, 
som realiseras i ”den diskursiva åsikts- och viljebildningens kommunikation” 
(Englund, 2002, s 115). Folkviljan finns i kommunikationen, och den demokra-
tiska staten och den diskursteoretiska traditionen är medium för folkviljan. Det 
centrala i den diskursteoretiska traditionen är rättigheten att delta och kommu-
nicera, samt de kriterier som är förutsättningar för detta. Englund menar att 
skolan borde vara en plats för mer deliberativa samtal, där man strävar efter 
mer kommunikativ kompetens (Englund, 2002, s 116ff). Englunds definition av 
deliberativa samtal innebär att skilda synsätt ställs mot varandra, olika argument 
ges utrymme i samtal som präglas av ”respekt för den konkreta Andra…” då 
det handlar om att ”…lära sig lyssna på den andres argument”. Vidare framhål-
ler Englund att ”auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas…” i det 
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deliberativa samtalet, samt att det rymmer ”…inslag av kollektiv viljebildning, 
dvs strävan att komma överens eller åtminstone komma till temporära överens-
kommelse (även om icke-överensstämmelse föreligger)” (Englund, 2002, s 119). 
I Habermas anda menar således Englund att ett deliberativt samtal leder fram 
till något slags konsensus.  

Seyla Benhabib (1994) presenterar en kommunikativ etik där förutsättning-
arna för ett etiskt samtal ligger i att bejaka både det traditionellt manliga och det 
traditionellt kvinnliga tänkandet i etiska frågor. Benhabib diskuterar Lawrence 
Kohlbergs moralutvecklingsteori och Carol Gilligans feministiska kritik av den-
samma. Gilligans huvudkritik handlade om att en rättvisebaserad moral inte kan 
anses tillräcklig, utan att man även måste räkna med en mer omsorgsrelaterad 
moral. Med bland annat denna konflikt som bakgrund, förespråkar Benhabib 
en samtalsmodell som enligt henne även går i linje med Habermas kommunika-
tiva teori om deliberativa samtal, men dock tar in fler aspekter på etiskt tänkan-
de med den feministiska kritiken i åtanke (Benhabib, 1994). Intentionen att låta 
de två i vissa fall konkurrerande moralaspekterna, rättvisa och omsorg, 
komplettera varandra finns även hos Nel Noddings. Noddings diskuterar dessa 
aspekter utifrån utbildningsväsendets och undervisningens etiska frågeställning-
ar, och menar att där rättviseaspekten inte kan hjälpa oss vidare, tar omsorgs-
aspekten vid. Olika alternativa synsätt besvarar etiska dilemman på olika sätt. 
Här menar Noddings att helheten tillgodoses mer om det råder balans mellan 
rättvise- och omsorgstänkandet (Noddings, 1999, s 7-19). 

Iris Marion Young är rättviseteoretiker och utvecklar och kritiserar den deli-
berativa demokratimodellen utifrån ett politiskt perspektiv. Hennes bidrag till 
denna modell är dock, menar jag, intressanta för skolan och för den typ av 
samtal jag vill initiera och studera. Young (2000) ifrågasätter främst Habermas 
linje, där man strävar efter konsensus, och diskussionens vinnare är det starkas-
te argumentet. Vidare menar hon att deliberativa teoretiker ser det som ett ideal 
att olikheter och maktpositioner av olika slag ska ignoreras så att alla deltagare 
betraktas som likar. Young ifrågasätter om detta ignorerande är möjligt, och 
menar att denna samtalsform gynnar en viss typ av diskussionsdeltagare, och då 
ofta män. Den subjektiva viljan och önskningen reduceras till att uttryckas som 
ett objektivt krav. För att undvika detta och skapa bättre förutsättningar för en 
god kommunikation, föreslår Young istället ett bejakande av olikheter, med 
fokus på det ömsesidiga mötet mellan alla individer. Vidare ifrågasätter Young 
uppfattningen om att endast rationellt tal skall vara gångbart i diskussionen, och 
att retorik, känsloyttringar och bildspråk inte hör till det deliberativa samtalet. 
Istället menar Young att kommunikationens situationsbundenhet måste resulte-
ra i mer spontana och personliga yttringar (Young, 2000, s 155-165). 

I analysen av samtalen i lärarlagen, blir det intressant att se vilken typ av 
kommunikation som blir synlig och hur den kan beskrivas och förstås. I be-
skrivningar av deliberativa diskussioner framträder kommunikationen som en 
ordnad och respektfylld kamp mellan starka argument, mot konsensus. Young, 
bland andra, beskriver det ideala samtalet i mer subjektiva termer, där indivi-
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dens personlighet och historia bör få vara central. Här blir mötet mellan delta-
garna beskrivet på ett mer nära sätt. Engeström tar, menar jag, ytterligare ett 
steg när han beskriver lärares kommunikation som ett kollektivt tänkande. Hur 
de samtal jag vill studera bör beskrivas i förhållande till detta, menar jag beror 
på gruppen och de frågor som de tar upp som centrala och viktiga.  

I min förstudie samtalade vi vid ett tillfälle om vilket typ av kommunikation 
lärarna upplevde förekommer på skolan. Från några håll uttrycktes ett stort stöd 
för den gemenskap och öppenhet som finns i den egna gruppen. Detta skall 
naturligtvis betraktas som positivt, men kan samtidigt vara ett normerande ut-
tryck för ”hur man ska tycka i denna gemenskap”. Skulle en invändning mot 
denna ”självklara” uppfattning tas emot, så som kriteriet för ett deliberativt 
samtal förespråkar? Kan både ”auktoritet” eller ”tradition” ifrågasättas? En 
vidare fråga i detta är att se på vem eller vilka som leder diskussionen. En situa-
tion som uppstod i min förstudie är då en lärare tenderar att ta på sig rollen 
som förespråkare för gruppen, samt även intar en uppmuntrande och bekräf-
tande roll gentemot de andra, under samtalet. Under min korta förstudie hade 
jag varken intentionen att analysera samtalens innehåll eller vilken typ av kom-
munikation som kom till stånd. Syftet var, som jag tidigare nämnt, att prova och 
utvärdera några alternativa utgångspunkter för samtalen. Dock är det intressant 
inspirerande att konstatera att de varje samtal rymmer intressanta aspekter att ta 
i beaktning inför kommande empiriskt arbete. 

Slutord 
Ett i denna text ofta återkommande ord, är ordet gemensam. Jag har nämnt 
”gemensam reflektion”, ”gemensamt medvetandegörande” och ”gemensam 
förståelse”. Som avslutning vill jag förtydliga vad jag menar med denna typ av 
formuleringar. Att sträva efter den gemensamma reflektionen eller förståelsen, 
ska inte från min sida förstås som en strävan mot konsensus i uppfattningen 
hur man skall hantera alla de etiska dilemman som kan uppstå i skolvardagen. 
Vi agerar och resonerar på olika sätt, vilket är en mångfald som också stöds i 
läroplanens text om respekt för individen. Den gemensamma reflektionen och 
förståelsen menar jag däremot kan ses som en plattform utifrån vilken lärare 
som grupp samverkar, och till vilken lärare som individer kan återkomma för 
att få stöd eller vägledning i sina personliga handlingar. Denna gemensamma 
plattform utgörs av gemensamma begrepp, diskussioner där typiska eller sär-
skilda situationer dryftats och behandlats, och eventuellt av förhållningssätt som 
får utformas och utvecklas inom ramen för skollagen och demokratiska grund-
principer. Syftet är att skapa möjlighet för lärare att tillsammans skapa en bered-
skap inför de etiska frågeställningar som är en del av arbetssituationen, och som 
inte bygger på ovanifrån fastlagda regelsystem, utan på ett gemensamt reflekte-
rande förhållningssätt. Jag har mycket medvetet valt att inte benämna några 
typiska etiska frågeställningar som jag förväntar mig skall komma upp i samta-
len, eftersom min poäng är att arbetslagens egna behov ska bli synliga och till-
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godosedda i samtalen. Den gemensamma förståelsen och reflektionen kan ses 
som ett synliggörande av det som lärargruppen själv finner angeläget att disku-
tera och reflektera kring, och dess forum är de samtal jag i mitt projekt vill initi-
era och söka kunskap om.  
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10 Värdegrunder i en mångkulturell 
skola i lärares ögon 

David Lifmark  

När Ingegerd Wernersson i Rapport (15/1-2002) berättade att hon skulle avgå 
som skolminister var hon nöjd med flera saker. Bland annat hade mer resurser 
tillförts skolan, vuxenundervisningen fått bättre förutsättningar och maxtaxan 
inom förskolan blivit verklighet. På frågan om vad skolan inte lyckats med sva-
rade Wernersson att eleverna med invandrarbakgrund inte fått den uppmärk-
samhet de förtjänat. Segregation, bristande svensk- och modersmålsundervis-
ning var problem som skolan inte lyckats lösa, och barnen hade kommit i kläm. 

Det är ingen tvekan om att mycket av mediabilderna som berör skolfrågor, i 
förhållande till kulturmöten, integration, vilket ord vi än vill använda, handlar 
om åtskilligt elände. Där är pojkar vilka framställs som villiga att när som helst 
göra vad Fadime Sahindals far gjorde, om så krävs. Där är tusentals flickor som 
i ett svart penseldrag målas ut som tänkbara mordoffer på grund av en kultur 
som inte kommit lika långt som vår i utvecklingen mot det perfekta samhället. I 
den allmänna upprördheten efter Fadime-mordet försvann oftast nyanserna i 
diskussionen tidigt i skyttegravskriget mellan dem som såg mordet som ett ut-
tryck för det universella patriarkatet och dem som främst såg till det kurdiska. 
Framför allt diskuterades sällan frågan om vad föräldrar och skola egentligen 
bör fostra barn och ungdomar till, vare sig det gäller ”invandrarelever” eller 
”infödingselever”. Det kanske inte behövdes när vi fått en så tydlig fiendebild. 

Denna text är tredelad. Först en bakgrund till hur jag idag tänker om det om-
råde som jag vill beforska i mitt nyligen påbörjade avhandlingsarbete. Därefter 
några ord om den metod, forskningscirkeln, som kommer att utgöra huvudde-
len av empirin i min avhandling. Avslutningsvis ett smakprov från det materia-
let, i form av några lärares olika hållningar till bland annat flickor som bär sjal 
och några reflektioner kring utsagorna. 
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En bakgrund 
Som gymnasielärare i svenska, religionskunskap och svenska som andraspråk, 
har mitt förhållande till Lpf 94 och dess skrivningar om det svenska samhällets 
”värdegrund” varit bråkigt. Jag har under de senaste åren mest arbetat med just 
så kallade ”invandrarelever”, elever som många gånger varit födda i Sverige 
men som likväl ofta betraktas som olika slags ”icke-svenskar”, av andra och sig 
själva. Detta arbete har inneburit stor glädje, men även mycken frustration. Det 
kan aldrig bli tråkigt, redan här kommer generaliseringarna, med ungdomar som 
bjuder på sina erfarenheter och idéer och när det som bjuds ofta avviker från 
den svenska normen, vad den nu innebär. En lärares lycka kan också ligga i 
övertygelsen om att det kommer att gå bra för ens elever, trots att många odds 
var emot dem från början. 

Varifrån kommer frustrationen? Från berättelser om både synlig och osynlig 
diskriminering, ”bara” upplevd eller högst reell. Från somliga ungdomar som 
tycks ha fastnat i underdogens och offrets position. Från vissa ”professionella” 
i skolan som kulturaliserar snart sagt varje handling eller replik, såvida inte ele-
ven talar någon variant av rikssvenska. Den måhända största frustrationen har 
jag känt vid många avbrutna samtal med kollegor om (inte bara) frågor som rört 
den så kallade värdegrunden i den skola som numera har många färger i sin 
etniska, kulturella och religiösa pallett. När en verkligt intressant fråga dykt upp 
har jag eller någon annan behövt diska kaffekoppen och rusa till mötet eller 
lektionen. Lärare i grund- och gymnasieskola har i första hand betalt för att 
undervisa och administrera, inte för att reflektera 

Den främsta boven bakom mitt brottande med ”värdegrundstexten” i läro-
planen, vid sidan av egna erfarenheter i undervisningen, heter nog Edward Said. 
Jag är inte ensam om att ha fått bilderna av den andre och det egna ”avförtrol-
lade” av hans Orientalism (1978) Det går inte att höra George W. Bush tala om 
ett ”korståg” mot terrorismen, utan att hans ord får en dov klang av föreståen-
de massakrer. Betty Mahmoodys (1990) Inte utan min dotter blir inte bara en sorg-
lig historia om en elak karl och en stark kvinna, utan också ett ledsamt kapitel i 
den stora västerländska berättelsen om den Mörke, Mystiske och Farlige man-
nen. När Rädda barnen i kölvattnet efter Fadime-mordet i all välmening ger ut 
en bok som ska distribueras till tjejer med invandrarbakgrund i Sveriges skolor 
kallas den Överlevnadshandbok för flickor om frihet och heder (2002). Att redaktörerna 
strök avsnittet där flickorna får konkreta råd om hur de ska simulera att oskul-
den är kvar hindrar inte att jag läser den med mycket skeptiska ögon och grubb-
lar över om den inte förstärker de polariseringar i samhället som den vill mot-
verka. Eller att en av mina elever blir heligt förbannad för att hennes högt äls-
kade kurdiske far i hennes ögon indirekt beskrivs som en potentiell mördare. 
Vilka bilder av ”dem”, i detta fall folk från icke-kristna och icke-västerländska 
samhällen, skapas? Vilka bilder skapas av ”oss”, i ”deras” ögon, när de ser de 
bilder vi skapar av dem? Saids verk ställer fortfarande uppfordrande frågor som 
vi bör ställa till varandra, men kanske främst till oss själva. 
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En tanke är att den spretiga diskurs om värdegrunden inom skolan och 
forskning om skolan, som nu håller på att ta form, härrör ur frånvaron av en 
gemensam värdegrund. Man kan jämföra med hur andra nyord letar sig in i vårt 
språk och får fäste i folks vokabulär. Exempelvis talade ingen om ”hemmafru-
ar” så länge det var en norm att kvinnor arbetade obetalt i hemmet. Det var 
först när normen blev en annan, med kvinnligt dubbelarbete, som hemmafruar 
började ”finnas”. Lars Linder skrev i Dagens Nyheter på det nya millenniets 
första dag en krönika om ordet ”värdegrund”, i en serie om olika kulturbe-
grepp. Linders tes var att bland annat sekulariseringen, det rämnande folkhem-
met och den ökande ekonomiska ojämlikheten bidragit till att det svenska sam-
hällets gemensamma värden försvunnit, likt grundvattnet under Hallandsåsen. 
Hade vi verkligen haft en gemensam värdegrund i Sverige skulle det inte funnits 
något behov av att försöka formulera den i en läroplan. Alla skulle vetat ändå, 
och försökt leva efter den så gott som möjligt. 

Orden speglar verkligheten, om än inte som i en spegel, men de skapar sam-
tidigt verklighet. Ett sätt att se på saken kan vara: ”I begynnelsen var ordet” och 
vårt tal om värdegrunden kommer att avgöra om det blir ett tomt och försvin-
nande modeord eller ges ett meningsfullt innehåll. En sådan process kan, om 
den förs på vad jag menar med ”rätt” sätt, bidra till att vårt samhälle blir mer 
begripligt i mångas ögon.  

Värdegrundstal och demokratiska samtal, om vad? 
Vilket är då ”rätt” sätt att samtala om värdegrunden? Det är ofta lättare att sätta 
fingret på det felaktiga, och därigenom säga något om vad man vill. Jag vill 
exemplifiera med några färska ord av gymnasieadjunkten, lärarutbildaren och 
riksdagsledamoten (KD) Torsten Lindström, publicerade i Skolvärlden  (30/1-
03). Under rubriken ”Fortsatt färd åt fel håll” skriver han på ett sätt om värde-
grunden som jag tror får komplikationer: 

Grunden för den goda skolan är värdegrunden. När läroplanens värdegrund till-
lämpas med normerna om människovärde och tolerans utifrån den etik som för-
valtats av kristen etik och västerländsk humanism blir skolan trygg. Därför bör 
varje gymnasieskola redovisa hur man arbetar med värdegrundsfrågorna. 

Lindström pläderar för att särskilt religionsämnet ska vara ett forum där elever 
kan bearbeta livsfrågor och ”bli bekant med olika religioner, traditioner och 
livsåskådningar”. Möjligen är det ett fruktbart förslag att tvinga skolor att redo-
visa sitt värdegrundsarbete, eftersom jag tror att det i så fall skulle synliggöra en 
mängd olika tolkningsalternativ och strategier. ”Trygghet” kan definieras på 
skilda vis och säkerligen blir det sociala klimatet tryggare för elever och perso-
nal om den lokala kulturen genomsyras av en anda av vänlighet och tolerans, i 
stället för fientlighet och intolerans. Detta är självklarheter, men riskerar att 
dölja det som jag är ute efter, att ifrågasätta för vem ”tryggheten” är efter-
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strävansvärd och vad den i så fall skulle bestå i. Några uppenbara följdfrågor till 
Lindström: Vad innebär kristen etik respektive västerländsk humanism och vad 
skiljer och förenar dem från en etik som emanerar från andra traditioner, ex-
empelvis muslimsk? Kan man ens tala om en etik som omfattar alla kristna, eller 
finna en etik i Bibeln, utan att göra våld på verkligheten till den gräns att utsagan 
närmar sig ren lögn? Risken är att sådant tal om värdegrunden dels okritiskt 
lyfter fram en religiös tradition, medan eleverna endast ska vara ”bekanta” med 
andra, och dels döljer verkliga värdekonflikter och förändringar som finns i det 
svenska samhället. 

I värsta fall leder resonemang som Lindströms till att allt som inte stämmer 
överens med hans privata, eller den lärares som leder undervisningen, variant av 
”kristen etik och västerländsk humanism” utesluts, som inte hemmahörande i 
det svenska samhällets värdegrund. Pirjo Lahdenperä (2001, s 119f) ser pro-
blem med formuleringar i läroplanens värdegrundsavsnitt, eftersom den kon-
trasterar ”det egna” och ”kulturarvet”, vilket underförstås som det svenska, 
med förmågan att leva sig in i ”andras villkor och värderingar”. Den implicita 
normen är ett svenskt enhetligt samhälle där andra människor och deras sätt att 
leva ska ”tolereras”. Det enhetliga och statiska hos det svenska förstärks genom 
buden om att värdegrunden ska ”förmedlas” och ”förankras”, vilket vore svårt 
om den skulle betraktas som motsägelsefull, föränderlig eller uppblandad av 
människor som lever med olika värdegrunder från olika håll i världen. Enligt 
Lahdenperä finns en fara i att talet om värdegrunden blir en exkluderande 
diskurs och att den kan främja svensk etnocentricitet. 

Christer Hedin har gjort mer än kanske någon annan för att öka kunskapen 
om islam bland svenskar och för att talet om värdegrunden inte ska bli en ex-
kluderande diskurs. Hedin (2001, s 58 ff) skiljer mellan olika traditioners cen-
traletik respektive signaletik, och slutsatsen blir att centraletiken (människan 
som ömsesidigt hänsynstagande, solidarisk etc) ofta är densamma i olika religi-
oner medan signaletiken (religiös klädsel, matregeler etc) varierar. Det kan så 
vara, och i så fall kunde resonemanget om en gemensam centraletik och diver-
gerande signaletik vara ett användbart verktyg i skolornas värdegrundsarbete. 

Problemet, som jag ser det, är att Hedin framför en normativ värdeutsaga 
med den utanförstående betraktarens ögon och religionshistorikerns tyngd, 
men det framstår som vore det en objektiv sanning. Detta tål att grubblas över 
ur flera aspekter. Det finns knappast något sätt att avgöra vad som hör till re-
spektive etik, utan lägga beslag på problemformuleringsprivilegiet och frågan är 
med vilken rätt det då sker. Vem kan avgöra om ”kristen” krigshets eller barm-
härtighet, ”hinduiskt” kastväsende eller tolerans, ”muslimsk” terrorism eller 
fattigdomsbekämpning hör till central- eller signaletiken? Det tror jag att endast 
auktoriteter (som ofta är oense) inom religionerna och enskilda bekännare kan 
stipulera med trovärdighet. 

Ett andra dilemma med Hedins resonemang kan vara att det lämnar den reli-
giösa sanningsfrågan därhän, och fokuserar enbart på etiken. För somliga, som 
Hedin och mig, är det helt acceptabelt att lämna samtal om exempelvis treenig-
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hetens sanning eller Koranens ofelbarhet vid sidan när vi talar om hur jag, du 
och vi bör leva. För andra är det inte så enkelt, eftersom etiken måste förstås i 
det sammanhang där den uppkommit. 

Fokuserandet på likheter mellan olika traditioners etik kan dessutom dölja 
motsättningar som faktiskt finns, inom och mellan olika traditioner. Ola Sigurds-
son (2002, s 148 ff) pekar på att det i skolan också måste finnas rum för kritisk 
reflektion inom traditioner och att vår strävan att se till det gemensamma, till 
konvergerande värden kan bottna i en konflikträdsla: 

Jag tror att vi knappast kan förvänta oss en samstämmighet vad gäller etiska 
värden hos de olika traditionerna, som om de vore olika variationer av ett och 
samma tema. Möjligen är detta en skrämmande vision för ett svenskt samhälle, 
som är mera vant vid konsensus än konflikt. Trots det tror jag det finns ett klart 
värde i att undvika strävan efter konsensus till varje pris. Ett krav som bör ställas 
på de olika traditionernas respektive skolor är inte att det strävar efter moralisk 
enhetlighet, utan snarare att de strävar efter demokrati. (s 147) 

Zackari och Modigh vill i Värdegrundsboken (2000, s 39) ”lyfta fram demokrati 
som ett övergripande värde, en överideologi, emot vilka övriga värden i läro-
planen skall förstås och tolkas”. Författarna hävdar att man ”kan vara demokrat 
och dessutom konservativ, liberal eller socialist, men man kan inte vara nazist.” 
Detta är lätt att hålla med om, alla är inkluderade, utom de på förhand uteslutna 
nazisterna. Däremot är det problematiskt att utan vidare slå fast att det är det 
demokratiska samtalet som ska utgöra värdegrunden, eftersom det i så fall i för-
sta hand är en grund för värden. Formen prioriteras framför innehållet, som helt 
lämnas till praktikerna att definiera. Det problematiska består också, som jag ser 
det, i att skolan bara med stora reservationer kan beskrivas som en demokratisk 
institution. I skolan har människor mycket olika status och makt. Detta gäller 
särskilt förhållandet mellan lärare och elever, där den ena parten exempelvis kan 
besluta om den andres närvaro eller frånvaro (skolplikt och avhysning) och tar 
beslut som påverkar den andras framtid (betyg). Att uppnå konsensus kan vara 
målet för ett sådant samtal men, och det tror jag är värt att understryka, det bör 
inte vara ett självändamål. Om människor kan enas om att vara oense är det 
ofta gott nog. 

Att bortse från maktrelationer i samspel mellan människor kan i förläng-
ningen innebära dold maktutövning. Om en har mer makt än en annan och vi 
inte försöka benämna makten gynnar vi indirekt den som har innehar överläget. 
Som jag läser Michel Foucaults Diskursens ordning (1993) är ett huvudsyfte med 
det program han där skisserar att forskningen bör rikta in sig på att studera de 
dolda maktmekanismerna i samhället. När riksdagskvinnor, symboler för Sveri-
ges status som det land där rättvisan mellan könen kommit kanske längst, be-
skriver hur de systematiskt, men subtilt, diskrimineras, ser jag det som ett sätt 
som en rådande diskurs verkar på. 

Bo Andersson (2001, s 14f) menar att det är först när man börjar bena i de 
begrepp och värden som värdegrundstexten räknar upp, som det demokratiska 
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samtalet får substans, och blir svårt. Vad innebär exempelvis att människolivet 
är ”okränkbart”, vid diskussioner om abort eller dödsstraff? Kan ”individens 
frihet och integritet” kollidera med värdet om ”solidaritet med svaga och utsat-
ta”? Vad innebär ”tolerans” gentemot andra synsätt och hur går det ihop med 
att skolan ska ”förankra” särskilda värden hos alla elever? Andersson tar av-
stånd från ett värdegrundsarbete som inte bottnar i den konkreta verkligheten: 

En viktig ingrediens i det värdegrundande arbetet är det kritiska tänkandet. Det 
skall odlas i skola och i vetenskaplig forskning, och det är angeläget att man själv 
även närmar sig styrdokumenten med skärpt kritisk blick. Formuleringar och 
begrepp, till synes självklara, är sällan entydiga och okontroversiella. […] Utan 
konkretiseringar kan värdet av en teoretiserad begreppsdiskussion ifrågasättas. 
Över- och underordningen och gränserna mellan begreppen blir oklara. Preci-
sionen uppnås i samtalen mellan skolans aktörer om de konkreta fallen. Det fria 
tankeutbytet, där synsätten och argumenten bryts mot varandra, allt i en anda av 
öppenhet och respekt för olikheten, är ett starkt motiv för det pågående samta-
lets ofrånkomliga och oavvisliga betydelse i skolans arbete. (s 14) 

Den som i mina ögon kanske mest pregnant har uttryckt uppdraget, både för 
praktiker och forskare i skolan, är Ozan Sunar. Efter en dråplig berättelse om 
hur läraren en gång desperat försökte få honom och hans klasskamrater att inte 
behandla den muslimska flicka som skulle börja i klassen annorlunda (hon var 
muslim och bar slöja), naturligtvis frammanade läraren bilden av Det Annor-
lunda, skriver Sunar: 

Det finns förmodligen bara en enda intressant framtida fråga att besvara när det 
gäller värden och värdegrunder. En fråga som närmar sig med stormsteg och 
kommer sätta mycket av våra invanda metoder och hållningar på sin spets: Hur 
ska vi kunna leva tillsammans om vi inte delar en och samma gemensamma idé 
om vad som är det yttersta goda? (Sunar, 1999, s 58) 

Det övergripande syftet med min avhandling är att låta ett antal lärare som 
arbetar med elever som har olika etnisk bakgrund tillsammans resonera om 
Sunars fråga. Hur tolkar de mångtydigheten i de värden som läroplanen räknar 
upp och vilka prioriteringar görs? Vilka dilemman möter de i sin praktik och 
hur hanterar de dem? Vad är gemensamt för alla elever och finns något speci-
fikt för dem som inte har svenska som modersmål? 

Lärares tolkningar av värdegrundsuppdraget och beskrivningar av den egna 
praktiken är inte synonymt med hur de undervisar. Hur de undervisar är heller 
inte samma sak som vad eleverna uppfattar eller lär sig. Jag menar trots detta att 
det är värdefullt att synliggöra just lärares tolkningar och skildringar av sitt vär-
degrundsarbete, eftersom de facto lärarna har det yttersta tolkningsföreträdet 
gentemot eleverna i skolan. Den dekonstruktion av de till synes entydiga be-
greppen som då skapas kan förhoppningsvis hjälpa andra, blivande och verk-
samma, lärare att ta mer medvetna beslut. 
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Forskningscirkeln som mötesplats 
Forskningscirkeln har sitt ursprung i Sverige i samarbete mellan fackliga organi-
sationer och universitet på 1970-talet. På senare tid har även ett flertal forsk-
ningscirklar bedrivits i samarbete mellan skolor och universitet. Gunilla Härns-
ten resonerar i en skolverksrapport om tänkbara orsaker till denna trend: 

Ett kan vara att kunskapssynen är på väg att långsamt förändras, ett annat att 
skolan står inför många och svåra problem som det behövs förenade krafter av 
olika slag att komma åt. Ett tredje kan handla om att forskning och forsk-
ningsanknytning börjar växa fram i den konkreta skolverkligheten. (Härnsten, 
2001, s 10) 

Man kan gott beskriva skolans arbete med värdegrunden som ett komplext pro-
blem som det behövs förenade krafter av olika slag att komma åt. En grundtan-
ke med forskningscirkeln är att såväl praktiker/skolor som forskare/högskolor 
ska kunna utveckla sin verksamhet och kunna se den ur andra perspektiv än de 
invanda, och att de frågeställningar som behandlas kommer fram i samspel 
mellan forskare och praktiker. Att säga att forskningscirkeln enbart är en del av 
högskolans ”tredje uppgift” är inte nog. Möten med skolans praktiker kan ock-
så väcka frågor som kan bidra till teori- och ömsesidig kunskapsutveckling. Lars 
Holmstrand (1998) beskriver den ”demokratiska kunskapssyn” som forsknings-
cirkeln bör bygga på, och som betonar att alla människor har viktiga kunskaper 
och resurser, men att många inte ges möjlighet att använda dem. 

Deltagarna och deras villkor 
Karin Rönnerman (2001) betonar att möten mellan forskare och skolpraktiker 
måste bygga på frivillighet och, liksom Härnsten och Holmstrand, på ömsesidig 
respekt. Det kan invändas att risken finns att det bara blir de mest engagerade 
som då deltar, inte minst då den kompensation som lärarna får av arbetsgivarna 
är begränsad. Dessa njugga villkor för fortbildning tror jag är ett strukturellt 
problem för samarbetet mellan skolan och högskolan, vilket också Rönnestrand 
(2001) tydliggör i sin utvärdering av ett gemensamt projekt mellan Högskolan 
Dalarna och praktiker i regionens skolor. 

I min inbjudan till en forskningscirkel om ”Värdegrunden i den mångkultu-
rella skolan” riktade jag mig till grundskole- och gymnasielärare i en kommun. 
En tanke var att deltagarna förhoppningsvis skulle komma från olika årskurser 
och skolor, ha skiftande utbildning och om möjligt även olika etnisk bakgrund. 
Förhoppningsvis kan då olika perspektiv brytas mot varandra, hos lärare som 
sällan träffas, men som arbetar i samma kommun och med delvis samma pro-
blem och glädjeämnen. 

Rönnerman (2001, s 31) diskuterar vilken betydelse som valet av plats har 
för mötet mellan forskare och praktiker, mot bakgrund av att vissa deltagare 
från skolorna som deltog i det granskade samarbetet hade problem att ta sig till 
mötena och att några av dem uppfattade det som att forskarnas perspektiv hade 
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företräde i diskussionerna. Min självklara utgångspunkt har varit att forsknings-
cirklarnas möten ska hållas på de deltagande lärarnas respektive skolor, dels av 
praktiska skäl men främst för att markera att detta i första hand är deras projekt 
och deras grupp. 

Fjorton deltagare har anmält sig, och eftersom flera var intresserade men 
hade förhinder under vårterminen föll det sig väl att starta en cirkel nu i februa-
ri 2003 och en andra i augusti. Att ha två forskningscirklar, delvis parallellt, gör 
det också möjligt att jämföra dem ur olika perspektiv. Variationen i deltagarnas 
bakgrund är god. I den ena gruppen arbetar deltagarna på gymnasiet och i den 
andra under grundskolans senare år. Modersmålslärarna arbetar både på grund- 
och gymnasieskola. 

Cirkelledarens och deltagarnas roller och forskningsetiska 
frågor 
Rönnerman (2001) beskriver olika dilemman som kan uppstå i mötet mellan 
forskare och skolpraktiker, med hänvisning till en intervjustudie som hon gjort 
tillsammans med Birgit Lendahls Rosendahl: 

De dilemman som berörs i studien är legitimitetsdilemmat, dvs. vilken legitimitet 
har forskaren i mötet med praktikern; förankringsdilemmat visar på de kommu-
nikationsproblem som kan uppstå och vara avgörande för utgången av ett 
gemensamt projekt. Förväntningsdilemmat handlar om egna och andras för-
väntningar på vad som ska hända i mötet och på den handledning som är en del 
av mötet. Ett fjärde dilemma är dilemmat med för-givet-tagen handledningskul-
tur, vilket handlar om att vi alla har olika föreställningar kring vad detta möte 
ska handla om och att det därför är viktigt att deltagarna klargör dessa för var-
andra om mötet ska vara en del i den forskning och skolutveckling som är tänkt. 
(Rönnerman, 2001, s 10) 

Det avstånd som kan finnas mellan forskarens verklighet och praktikerns, och 
som stundtals polariseras från bägge håll, kan förhoppningsvis minskas av att 
jag arbetat och fortfarande arbetar i gymnasieskolan. Utöver detta tror jag att 
forskaren ofta får den legitimitet, och respekt, som han eller hon förtjänar i 
mötet med praktikerna. Det är uppenbarligen viktigt att ägna tid i början åt 
diskussioner som kan reducera risken för att man hamnar i det som Rönnerman 
kallar förväntningsdilemmat. I och med att vår forskningscirkel utgår från ett 
brett, och gemensamt, intresseområde, men där de specifika frågeställningarna 
inte är givna på förhand hoppas jag att alla deltagare kan få sina förväntningar 
tillgodosedda. 

Det faktum att jag önskar att frågeställningarna och diskussionernas innehåll 
ska formas av deltagarna själva innebär inte att jag själv intar en passiv roll. I 
alla sammanhang där människor träffas finns risken att somliga dominerar helt 
och lägger beslag på större delen av talutrymmet, medan andra tystas. Det mås-
te vara en av cirkelledarens funktioner att bidra till ett samtalsklimat där alla 
kommer till tals på sina egna villkor. Efter varje träff får deltagarna en samman-
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fattning av vad som sades vid den föregående, utifrån transkriptionen av ban-
det. På så vis hoppas jag att det blir lättare att knyta an till tidigare samtalsteman 
och kanske väcker sammanfattningarna tankar som inte dök upp vid föregåen-
de träff. 

Ett forskningsetiskt dilemma är att jag svårligen kan garantera deltagarna 
anonymitet, trots att kommunens eller skolornas namn inte förekommer i av-
handlingen och lärarna och övriga informanter får fingerade namn. Deltagarna 
får ju möjlighet att kontinuerligt korrigera, lägga till och stryka i samtalsutskrif-
terna, och de kan självklart när som helst meddela att de inte längre vill delta 
eller att deras utsagor inte ska förekomma i avhandlingen. De kommer också att 
få ta del av mina preliminära tolkningar av deras utsagor, i förhållande till de 
andra i gruppen. Det är en sak att säga sin mening i ett öppenhjärtigt samtal, en 
annan att läsa den i skrift, kontrasterad mot andras. 

Steinar Kvale (1997, s 11 f) skiljer mellan intervjuaren som ”malmletare” och 
”resenär”. Den förre söker ”malmklumpar av data som är obesudlade av ledan-
de frågor”, i informanternas utsagor. Resenären är däremot, påverkad av en mer 
postmodernistisk syn på kunskap, öppen för att han eller hon själv påverkar 
förloppet och ser den färdiga berättelsen som ett resultat av ett samspel mellan 
flera aktörer. Resenären förväntar sig också att den egna förståelsen av det fe-
nomen som studeras förändras under tiden, i interaktionen med den andre. Jag 
vill vara en resenär, och även försöka synliggöra de olika sätt på vilka jag själv 
påverkar processen i forskningscirklarna. 

Lärares ord i olika perspektiv                                                             
Lärarnas utsagor kompletteras av annan empiri. Under de tre terminer som de 
två forskningscirklarna är planerade att pågå ber jag deltagarna att föra loggbok, 
där de antecknar händelser och tankar som kan diskuteras under kommande 
möten. I loggboken kan de också skriva ner reflektioner i anslutning till semina-
rierna. 

Jag vill försöka synliggöra eventuella förändringar i lärarnas sätt att tänka om 
värdegrundsarbetet, och det i intervjuform mot slutet av forskningscirklarna. 
Då kan loggboken och sammanfattningarna av respektive lärares utsagor under 
de tre terminerna användas som ”jämförelsematerial”.  

Deltagarnas frivilliga examinationsuppgift, kursen kan ge fem poäng vid 
Högskolan Dalarna, kan inte bara fungera som utgångspunkt för diskussioner i 
forskningscirkeln och på de respektive skolorna, utan även förhoppningsvis 
fylla en funktion i avhandlingen. Att såväl loggbok, som litteraturläsning och 
examinationsuppgift från början är frivilliga ser jag som den enda realistiska 
möjligheten, framför allt på grund av lärarnas arbetsbörda och det faktum att 
det mesta av den tid de lägger ner kommer att vara på deras fritid. De deltagare 
som väljer att göra examinationsuppgiften kommer att bedömas av en extern 
person. 
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Även andra personer som har inflytande över elevers och lärares vardag 
kommer att intervjuas, och vars synpunkter ”förs tillbaka” till forskningscirkeln. 
Jag tänker i första hand på rektorer och anställda inom skolornas elevvård, samt 
fältfritidsledare, vilka kan ge andra perspektiv på elevernas situation i skolan 
och lärares arbete med dessa.  

Manligt och kvinnligt, vi och dom 
Den första forskningscirkeln, bestående av sex lärare från två gymnasieskolor 
och en modersmålslärare, som arbetar på olika skolor i samma kommun som de 
övriga, har hittills träffats tre gånger. Flera av deltagarna önskade från början 
samtala om normkonflikter som kan uppstå i kontakter mellan skola och för-
äldrar som är födda i andra länder. Ett annat område som deltagarna spontant 
tog upp var jämställdhetsfrågor. Vid den andra träffen handlade samtalet bland 
annat om hur läroplanens ord om att skolan ska verka för jämställdhet mellan 
män och kvinnor gestaltas i deras egen praktik. Naturligtvis kan inte alla nyan-
ser i samtalet komma fram i ett kort referat som detta, men det visar ändå olika 
positioner och kan, som jag tror, bidra till reflektioner om vad arbetet med 
värdegrunden i det mångkulturella klassrummet kan och bör innebära. En in-
tressant fråga är om och hur deltagarnas åsikter och övertygelser, och mina 
egna, förändras under den process som forskningscirkeln utgör. Förhoppnings-
vis kan sådana förändringar synliggöras i de kommande intervjuerna. Efter 
referatet avslutas texten med några frågor som jag tycker att lärarnas utsagor 
aktualiserar. 

Modersmålsläraren Besnik1 berättade att han som lärare konsekvent har ar-
gumenterat mot att muslimska elever bär sjal. Torgny, lärare i bland annat 
svenska som andraspråk, protesterade och sa att det skulle få orimliga konse-
kvenser om lärare skulle ha synpunkter på elevernas klädsel. Till nästa tillfälle, 
det tredje, läste deltagarna texter som problematiserade frågan om slöjans bety-
delse, både utifrån perspektivet att den borde förbjudas i lag för minderåriga 
och ur kvinnors som har konverterat till islam och ser plagget som en del av sin 
personliga frigörelse. Andra texter berörde infödda svenska flickors utsatthet ur 
olika aspekter samt en serie debattartiklar på DN kultur som behandlade Fadi-
me-mordet. Torgny hade då förhinder. 

Besnik är som framgått mycket kritisk mot att muslimska flickor och kvinnor 
täcker sitt hår. Att vissa, som de nämnda konvertiterna, kan betrakta sjalen som 
ett skydd mot att betraktas som sexobjekt i främmande mäns ögon är för Bes-
nik ett sätt att legitimera det underliggande förtrycket av kvinnor. Ett annat skäl 
för hans agerande är det omgivande samhällets, inte minst arbetsgivares, negati-
va attityder till invandrare i allmänhet och till muslimska kvinnor som bär sjal i 
synnerhet. Att inte uppmärksamma eleverna på detta, att underlåta att påverka 
dem att lägga av sig sjalen som väcker så mycket ont blod, vore att begränsa 

                               
1 Alla namn är fingerade. 
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flickornas möjligheter att klara sig i Sverige. Han irriterar sig på dem, även 
många infödda svenskar, som av missriktad välvilja inte sätter ner foten i denna 
fråga. 

När det gäller kvinnor med sjal ger Besnik arbetsgivarna rätt som diskrimine-
rar dem, han skulle göra samma sak själv som chef. När invändningen kommer, 
att andra människors attityder inte är ett argument i sig, svarar han: ”Nej, men 
vi är människor och vi har fördomar. Man måste vara ärlig, mot andra och sig 
själv.” I förlängningen kan man inte klandra arbetsgivare, vars försörjning 
hänger på att kunder inte blir avogt inställda mot personalen. Representanter 
för det svenska samhället, såväl vid kommunernas introduktion av nyanlända 
flyktingar och invandrare, som lärare i skolans arbete med värdegrunden bör ta 
tydlig ställning. Detta för att motverka kvinnoförtryck i allmänhet och för de 
flickors framtid som vi möter i skolan i synnerhet. Om lärare inte skulle accep-
tera något för deras egna döttrar eller för infödda svenska elever, eftersom man 
betraktar det som en del av kvinnoförtrycket, varför ska man då göra det med 
flickor som har sitt ursprung i andra länder, undrar Besnik. 

Sonja, som undervisar i svenska och tyska, är överens i sak med Besnik om 
att slöjan både är en symbol och ett konkret uttryck för mäns förtryck av kvin-
nor. En av hennes elever blev nyligen ”tvångsbortgift” och hon ser sjalen som 
en del av ett patriarkalt tänkande som i förlängningen kan leda till att flickor 
dödas för att deras fäders påstådda ”heder” kränks. Sonja beskriver hur plåg-
samt det var att maktlös se flickans vilja brytas ner, och hur Fadime-mordet 
ledde till att föräldrarna fick mer bråttom att genomdriva sina planer. Sonja 
lägger även hälsoaspekter på frågan och hänvisar till läkare som hävdar att 
kvinnor som täcker sig och dessutom vistas mycket inomhus kan bli sjuka på 
grund av att de får för lite solljus. Hon upprörs särskilt över föräldrar som 
tvingar små flickor att bära sjal och inte låter dem vara med på gymnastik och 
bad och tycker synd om dem som ”inte får vara som andra när de är små i alla 
fall. […] Då önskar man att samhället skulle säga ifrån: Det här går vi inte med 
på!”  Sonja vill också se dessa könsmönster ur ett historiskt perspektiv. Det 
svenska samhället var för inte länge sedan mycket mer förtryckande och få 
kvinnor gick utomhus barhuvade. 

Sonja ogillar samtidigt att ”det ledande mediasamhället” har ”upplöst” före-
ställningar om vad som är rätt och fel. I TV-program och tidningar ges detalje-
rade sexråd till ungdomar, föräldrar till infödda svenska ungdomar låter flickor 
klä sig allt för utmanande, våldsfixeringen i de filmer många ungdomar ser på 
har ökat och många dricker mycket alkohol redan under högstadiet. Hon berät-
tar om flickor som känner sig pressade att ha sex med pojkvännen, fast de 
egentligen inte vill, av rädsla för att han i så fall ska gå till en annan. En flicka 
skrev i en uppsats att hon önskade ”att hon var ung på mammas och pappas 
tid”, som hon uppfattade präglades mer av romantik än omedelbart sex. Sonja 
menar att åtskilliga svenska föräldrar kunde lära av invandrarföräldrar, att de 
ofta ”tar hand om” barnen på ett bättre sätt, klarar att vara tydligare i gränssät-
tandet är många infödda. 
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Britta, lärare i samhällskunskap, undrar om hon inte varit ”feg” som inte för-
sökt påverka elever som burit sjal. Det har varit ”svårt” att direkt ta ställning 
inför muslimska elever och i stället har hon i klassen fört diskussioner om olika 
sätt att se på manligt och kvinnligt.  Även Britta har haft elever som hamnat i 
konflikter med föräldrarna i anslutning till planerade giftermål, då det gick så 
långt att hon hjälpte till med att ordna skyddat boende. Frågan om sjalen kom-
pliceras av att hon haft elever, vilka hon upplevt som starka och självständiga. 
Utifrån ett konkret fall där flickan självmant valt att bära sjal talar Britta om 
behov av tillhörighet till den etniska gruppen, när föräldrarna var döda, ett be-
hov av att lindra ensamheten. På samma gång är den förtryckande traditionen 
från hemlandet, där de flesta kvinnor bär slöja, levande hos flickan, även om 
hon bara delvis själv har uppfostrats i den. 

Även Britta ser problem i hur media påverkar svenska barn och ungdomar, 
att föräldrar inte förmår sätta tydliga gränser. Även om ”sexualiseringen” av 
samhället har avigsidor, med elever som känner sig pressade på olika sätt, så har 
samhällsutvecklingen bidragit till att ungdomar är mer ”upplysta” än vad hen-
nes egen generation var vid samma ålder. Hon ger ett exempel på när hon själv 
sagt ifrån, då hon och mannen inte tillät att sonen skulle ha ring i örat. Motiver-
ingen, från mannen i första hand, var att det såg ”fjolligt” ut, att det är ”bara 
flickor som har det”. Sonja har haft samma konflikt med sina söner och hennes 
förklaring var att ringar i öronen inte ”passade” dem eftersom de inte hade 
något ”flickaktigt” utseende. 

Anna ser en klar skillnad mellan när flickor säger att de kommit fram till ett 
medvetet beslut om att bära slöja kontra när det uppenbart är föräldrar som har 
pressat dem till det. I avhandlingsrecensionen där kvinnliga konvertiter kommer 
till tals tycker hon att hon får stöd för detta synsätt. Hon hörde ett radiopro-
gram där en flicka, som hade flyttat från föräldrarna i norra Sverige till en stad i 
mitten av landet och själv bad om tillåtelse att bära sjal. Detta innebar en trygg-
het: ”Då visste hon vem hon tillhörde när hon flyttade.” För Anna, liksom för 
Britta, är det otänkbart att inte respektera flickans egen vilja, om hon tar ett väl 
övervägt beslut, och även är medveten om eventuella konsekvenser i form av 
diskriminering. 

Anna har också hamnat i en svår situation till följd av konflikter mellan för-
äldrar, som vill att dottern ska gifta sig med en viss person, och dottern som vill 
bestämma själv. Historien slutade med att dottern gav med sig, men tyvärr fort-
satte misshandeln av mannen, när faderns våld upphörde. Liksom de övriga 
menar Anna att man inte kan dra en allt för skarp gräns mellan hur svenska 
föräldrar uppfostrar sina barn, och hur invandrare gör det. Framför allt är varia-
tionen stor i synsätt mellan individer. Anna har själv försökt förklara för sin 
dotter varför hon inte bör gå ut med så korta kjolar, vilka signaler hon sänder 
ut. Ingen av deltagarna skulle själva stillatigande acceptera att deras barn blev 
tillsammans med någon som är kriminell eller våldsbenägen. Snarare är det en 
gradskillnad, vad beträffar hur mycket man som förälder blandar sig i. 

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 153 

Några reflektioner utifrån lärarnas utsagor 
Som framgått är det många frågor som väcks av diskussionerna, och jag vill 
utifrån lärarnas ord ovan lyfta fram några dilemman som tycks mig särskilt rele-
vanta att studera och samtala om fram över. Ett är vad ett medvetet och autonomt 
ställningstagande hos en människa egentligen innebär, och vem som har makten att 
avgöra det. Var går gränsen mellan en legitim, till och med önskvärd fostran, 
och en påverkan som närmar sig indoktrinering?  

Sonja är exempelvis kritisk mot föräldrar som påverkar sina barn att bära sjal 
och spara sexualiteten till äktenskapet. Samtidigt protesterar hon mot infödda 
svenska föräldrar som inte förmår sätta gränser när barnen utsätts för ”rå ex-
ploatering”, främst genom media. Å ena sidan motsätter sig lärarna den mus-
limska seden att täcka håret, om än med olika intensitet. Å andra sidan menar 
de att dagens lättklädda västerländska ideal borde leda till att föräldrar och lära-
re påverkar sina flickor att skyla sina kroppar mer. Idealet tycks alltså ligga nå-
gonstans mitt emellan, vilket kan vara problematiskt att definiera. 

Besniks tydliga hållning, som också har lett till konflikter med föräldrar, ma-
nar till eftertanke. Hans motpol är Torgny, som utifrån ett tidigare konkret fall, 
argumenterat för att skolan ska lägga sig i så lite som möjligt i föräldrarnas upp-
fostran av barnen. Exemplet gällde en elev som regelbundet agades av föräld-
rarna, och som försvarade sin mors och fars agerande. Var går gränsen för vad 
lärare bör acceptera, bland annat mot bakgrund av att man riskerar att orsaka ska-
da i förhållandet mellan elev och föräldrar? Ingen lärare kommer undan detta 
dilemma, oavsett om man reflekterat över det eller inte. Frågan är istället hur 
medvetna de egna ställningstagandena är, med vilken tydlighet man framför 
dem och i vilken mån man låter motsatta ståndpunkter komma fram. 

Är det att betrakta som en fördel eller nackdel att lärare ser olika på förmedlingen av 
värden i praktiken? En synpunkt kan vara att skolan, liksom samhället, rymmer 
olika värderingar och då är det önskvärt att dessa skillnader blir synliga hos 
lärarna. Först när eleverna får ta del av väl övervägda argument för och emot en 
viss fråga kan de fatta medvetna beslut. Att en skolas personal skulle (som läro-
planen kan läsas) förmedla exakt samma värdegrund ända ner i konkreta frågor, 
som muslimska kvinnors klädsel, vore att bryta mot den anda som läroplanen 
(så kan den också läsas) genomsyras av, nämligen att fostra elever till ett demo-
kratiskt sinnelag där de just övar sig i att fatta medvetna beslut utifrån känne-
dom om olika synvinklar på en fråga. 

Risken kan dock finnas att eleverna snarare blir förvirrade ifall det inte finns 
någon samsyn bland lärarna i frågor som är brännbara, och där slöjan bara är 
ett exempel. Vad händer om det bara är de tvärsäkra, men som kanske inte har 
reflekterat över olika perspektiv på frågan, som eleverna får höra? Ligger det 
inte ett värde i sig att skolan som helhet tar ställning för vad som är gott och 
rätt, i stället för att låta alla röster och åsikter få samma tyngd? Ett dilemma kan 
uppstå när enskilda lärare i tjänsten ger uttryck för övertygelser, eller hyser dem 
privat, som går stick i stäv med vad majoriteten anser höra till värdegrundsupp-
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draget. Ett exempel är den lärare i södra Sverige som motarbetades eftersom 
han var aktiv sverigedemokrat. En minsta, om än svåruppnåelig, gemensamma 
nämnare kunde vara att ett kollegium, under ett ständigt pågående samtal om 
värdegrunden enas om vad som är gemensamt och känner till vad man är oense 
om.   

Vilka strategier använder lärarna i sin argumentation? En tydlig norm som lärarna 
utgår från är att flickor och kvinnor inte ska täcka sitt hår, vilket uttrycks tydli-
gare än missnöjet med att somliga flickor klär sig utmanande. Besnik argumen-
terar i första hand pliktetiskt, när han slår fast att slöjan är en symbol för och ett 
praktiskt verktyg i mäns förtryck av kvinnor och följaktligen ska lärare motarbe-
ta detta. Konsekvensetiska resonemang är också vanliga, exempelvis då man befa-
rar att flickorna ska diskrimineras på arbetsmarknaden. Möjligen kan Annas 
resonemang betecknas som sinnelagsetiskt, då hon väger in elevens egna avsikter 
med sitt beslut. Anna är den deltagare som tydligast lyfter fram elevens auto-
nomi, rätten till självbestämmande, i kontrast till det förhållningssätt som beto-
nar att muslimska flickor och kvinnor ofta är utsatta för ett strukturellt förtryck 
som verkar, även om de inte är medvetna om det eller förnekar det. Detta sena-
re förhållningssätt kan säkerligen upplevas som patroniserande av enskilda 
människor. 

Man kan även notera det till synes paradoxala i att Sonja och Britta motsätter 
sig att kvinnlighet konstrueras av omgivningen, oavsett om idealet är att klä sig 
mycket eller lite, när de själva ogillar att de egna sönerna smyckar sig på ett sätt 
som traditionellt har ansetts kvinnligt i vårt samhälle. Många av oss tänker och 
handlar säkert i liknande banor, då de egna idealen får stryka på foten i prakti-
ken, kanske då man beaktar tänkbara reaktioner från omgivningen. 

Det sistnämnda leder in på två andra strategier, att använda privata eller person-
liga erfarenheter som stöd för argument och att sätta in dem i ett evolutionistiskt 
sammanhang. Lärare är auktoriteter och man kan anta att det självupplevda får 
hög trovärdighet i elevers öron. Man kan även betrakta den medkänsla som de 
visar för elever som far illa som en lärarstrategi. Lärare har förlorat mycket av 
den status som tidigare tillkom dem enbart genom att inneha examen och 
tjänst. Dagens auktoritet sitter i deras ämneskunskaper och didaktiska förmå-
gor, men även i om de visar omsorg om eleverna. 

Att resonera i evolutionistiska termer kan vara att hävda att en sedvänja som 
lever i en viss grupp idag fanns i vår tidigare, men att den numera inte existerar 
eftersom vårt samhälle utvecklats, oftast till det bättre. Denna strategi tål att 
diskuteras eftersom den kan anklagas för att utgå från ett etnocentriskt förhåll-
ningssätt, att målet för alla grupper och individer är att leva som vi gör här. 
Andra kan anse det legitimt att tänka i evolutionistiska banor, då man menar att 
utvecklingen leder till att grupper och individer som tidigare var förtryckta får 
större självbestämmande. 

Två perspektiv som saknas i lärarnas tal om muslimska flickors rätt att bära 
sjal är frågan om religionsfrihet och dilemmat som rör individens rättigheter kontra 
gruppens. I Sverige har debatter om religionsfriheten i första hand gällt enskilda 
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individers tro och rätt att delta i de gudstjänster som man själv föredrar, samt 
inte minst rätten att inte bekänna sig till någon tro alls. Islam, bland många 
andra religioner, är inte bara ett sätt att tro utan också ett sätt att leva och då 
blir begreppet ortopraxi relevant. Regelbundna bönetider, föreskriven klädsel, 
diet, fasta, välgörenhet är saker som är integrerade med ortodoxin, den rätta 
tron. För många muslimer är det inte enkelt att anamma många svenskars upp-
fattning om religiositet, att de bara handlar om en gudsrelation eller vad man 
håller för sant. Med detta menas inte att religionsfriheten är absolut, att den inte 
kan komma i konflikt med andra normer, regler eller lagar. Jag menar dock att 
den åtminstone bör föras in som faktor i det etiska resonemanget. 

Sveriges lagstiftning, och mycket av den mentalitet och de normer som bär 
upp den, utgår från individens rättigheter och skyldigheter. Samma tankemodell 
är den självklara normen i de flesta lärarnas sätt att tänka om sjalen. När behov 
av tillhörighet till en grupp förs fram som en förklaring är utgångspunkten att 
handlingen är ”fel” och bryter mot en norm i det svenska samhället. Ordet 
”bortförklaring” ligger nära till hands. Att gemenskapen i en grupp, där den 
religiösa klädseln kan vara ett viktigt inslag, skulle ha ett värde i sig har uttryckts 
tydligast av Torgny och något svagare av Anna. 
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11 Feministisk etik och kunskap 
 i skolan – en skiss  

Karin Sporre 

Min studie – en inledning 
Min studie inom projektet Gemensamma värden? kommer att röra frågor om 
vad som är giltig kunskap i skolan. Den kommer alltså att ställa frågor om inne-
hållet i skolans vardag. Vilka kunskaper får eleverna med sig därifrån? Hur kan 
de påverka detta? Och, vilken betydelse har det för arbetet i skolan i förhållande 
till vad som lärs ut, att elever med kulturellt varierande bakgrunder befolkar 
klassrummen? Påverkar det, eller snarare, borde eller bör det påverka kun-
skapsprocesserna? 

Som en del av min studie kommer jag att samtala med lärare om frågor lik-
nande de ovan i den kvalitativa intervjuns form. Lärarna kommer att represen-
tera olika av skolans årskurser. Inför mina möten med lärarna kommer jag att 
ge dem texter att läsa där jag sammanfattar forskning med relevans för området. 
Det teorisammanhang dessa texter kommer att hämtas ifrån är feministisk teori, 
företrädesvis feministisk etik. Studien som helhet kommer därför att kunna 
läsas som en dialog mellan lärare som är verksamma i skolan och teoribildning 
som försöker begreppsliggöra kunskapsprocesser i situationer av social och 
kulturell mångfald. 

I den här texten kommer jag att presentera några exempel på texter som stäl-
ler frågor som jag uppfattar har relevans för arbetet i skolan. Samtidigt rör inte 
dessa texter specifikt frågor om kunskap i skolan, utan har mer allmänveten-
skaplig och filosofisk karaktär. Min grundläggande och bakomliggande hypotes 
är alltså att ett möte kan ske mellan de frågeställningarna och reflektion över de 
dagliga kunskapsprocesserna i skolan. Utöver att presentera några sådana ex-
empel på sådana texter kommer jag också att kortfattat inleda med att beskriva 
vad man arbetat med inom feministisk etik och vad som är centralt inom det 
vetenskapliga sammanhanget. Jag ger också en kort bakgrund till diskussion om 
kunskapsteori inom filosofisk tradition.  
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Men allra först några frågor ur skolans vardag. Jenny är lärare på mellansta-
diet. Hon har jobbat ett antal år i skolan. När hon nu sedan några år tillbaka har 
muslimska barn i sin klass funderar hon över vad det betyder för hennes religi-
onsundervisning. Hon tycker själv att hon behöver undervisa kring de religiösa 
högtiderna på ett annat sätt, det kan inte enkelt röra sig kring den kristna julen 
och påsken längre. Hur ska hon avväga detta? Kan hon be de muslimska bar-
nen berätta? Gör hon på samma sätt med dem som kommer ur en kristen tradi-
tion? Varför? Varför inte? 

Erik är svensklärare på gymnasiet. Han funderar över vad undervisningen i 
litteraturhistoria fokuserar och inte bara på hans stadium utan i också ifråga om 
vad eleverna fått med sig från tidigare årskurser. Hur mycket svensk litteraturhi-
storia är egentligen rimligt? Han skulle vilja bredda undervisningen, ta in littera-
tur från andra världsdelar, samtidigt tycker han att han inte riktigt kan området, 
det ingick inte riktigt i hans utbildning trots att han är relativt nyutexaminerad. 
Inför de av hans elever som kommer från andra kulturer skulle han vilja ge det 
här större utrymme. Några av dem har också frågat om de kan på läsa litteratur 
på sitt eget modersmål, spanska, och han har lyssnat med kollegan som under-
visar i spanska om de kan samarbeta om ett sådant projekt, men kollegan var 
inte omedelbart positiv. Det är inte alldeles lätt det här. Och elever med arabis-
ka som modersmål, deras litteratur skulle han vilja känna till, men den tycks så 
fjärran.   

Feministisk etik – vad är det? 
I spåren av den andra vågen av feminism, som brukar dateras från 1960-talet 
och framåt, har man inom en rad vetenskapliga discipliner brottats såväl med 
frågor om kvinnors delaktighet i akademin som hur kvinnor genom sekler be-
skrivits inom vetenskaplig verksamhet. Utifrån den senare granskningen har 
kritik och utveckling av teorier följt.1  

Feministisk etik är att förstå som en del av sådan akademisk aktivitet. Femi-
nistiska etiker har sedan 1960-talet ägnat sig åt en rad olika frågeställningar. De 
har bearbetat områden som kvinnors moraliska handlande, gränsen privat – 
offentligt, samt sexualitet och nära relationer – där våld mot kvinnor och annan 
nedvärderande behandling finns som en tydlig bakgrund (Se Jaggar, 1922). En 
betydelsefull teoridiskussion kom att utvecklas ifrån Carol Gilligans (1982) kri-
tik av Lawrence Kohlbergs moralutvecklingsteori. På engelska är begreppen 
”care” och ”justice” centrala i diskussionen som följde, dvs man kom att disku-
tera om etik bäst kunde förstås som omsorgs- eller rättvise-etik och även frågan 

                               
1 En översikt över feministiskt tänkande är Rosemarie Tongs Feminist Thought, 1992. En annan är 

Andrea Nyes Feminist Theory and the Philosophies of Man, 1988. Större uppslagsverk finns numera t 
ex A Companion to Feminist Philosophy, red. Jaggar and Young, 1998, men även mer speciella upp-
slagsverk som Dictionary of Feminist Theologies, red. Russel och Clarkson, 1996. En betydelsefull tid-
skrift i Sverige är Kvinnovetenskaplig tidskrift. I inledningen till min egen avhandling ger jag i kapitel 
två en introduktion till feminism och feministisk teori, se Sporre 1999. 
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om kvinnor hade särskilda erfarenheter som kunde uttryckas som en omsorgs-
etik blev en ”het” fråga. Uppfattningarna gick isär, såväl bland feminister som 
bland andra.2   

Om man ser till svenska feministiska etiker arbeten så har de bl a behandlat 
frågeställningar rörande fostran till samhällsmedborgare (Ulla M Holm, 1993), 
utformningen av teorier om sexuell samlevnad mellan och kvinnor och män så 
att kvinnors välbefinnande kan säkras (Sólveig Anna Bóasdóttir, 1998), hur 
förtryck mot kvinnor och visioner om förändring uttrycks i olika miljöer globalt 
(Karin Sporre, 1999), kvinnor och ekonomi (Ann-Cathrin Jarl, 2000), kvinnor 
och fred (Anna Höglund, 2001), kyrka och kön (Johanna Gustavsson, 2001) 
samt ekofeminism och miljöetik (David Kronlid, 2003). 

Till det ovan sagda, varigenom feministisk etik kortfattat presenterats, kan 
också tilläggas att den formen av etik inom sig bär en normativ utgångspunkt. 
Den kan uttryckas på följande sätt: företrädare för feministisk etik är inte be-
redda att acceptera att kvinnor tillerkänns en lägre värdering än män och kritise-
rar när så sker. Denna utgångspunkt bygger också under feminism som politisk 
rörelse och den uttrycker, som jag vill tolka det, en utvidgning av upplysningsti-
dens tanke om en man - en röst, till att lyda: en människa - en röst. Inom sig 
bär alltså feministisk etik tanken att varje människa ska tillerkännas sin röst i det 
samhälleliga samtalet. Den tanken kan ses förankrad i en strävan efter alla 
människors lika värde, något som kan förverkligas först då ojämlik behandling 
på grund av kön upphör. Fokuseringen på kön som utlösande faktor för 
ojämlik behandling av människor är karaktäristisk för feministisk teori, 
samtidigt som många teoretiker inom feministisk teori är beredda att också se 
hur faktorer som hudfärg, etniskt och kulturellt ursprung, sociala och 
ekonomiska förhållanden, ålder m fl faktorer också ofta samvarierar med kön 
och ”bestämmer” förtrycket, eller den ojämlika behandlingen, dvs bestämmer 
förutsättningarna för den.3 I den här artikeln kommer jag att dra nytta av vissa 
diskussioner inom företrädesvis internationell feministisk etisk teori med den 
bakomliggande tanken att de skulle kunna kasta visst ljus över frågor som rör 
”hur kunskap blir till” i skolan. Mitt eget perspektiv är framför allt etikerns.     

Kunskap i skolan – ett område för etiska 
överväganden 
I Gunnel Colneruds studie från 1995 Etik och praktik i läraryrket. En empirisk 
studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan studeras frågor om yrkesetiska 

                               
2 En första intressant belysning av diskussionen ger boken Women and Moral Theory, red. Kittay & 

Meyers, 1987. En senare sammanfattning av diskussionen ges i Tanner 1996. Se också Höglund 
2001, ss 66-97. Se också uppslagsorden ”Care” respektive ”Justice” i Jaggar och Young 1998. 

3 En teoretiker som kommit att problematisera denna diskussion är Patricia Hill Collins med boken 
Black Feminist Thought, 1990. En som teoretiserar förtryck utifrån en mer komplex modell än en-
bart kön är Iris Marion Young, se Young 1990. I min avhandling diskuterar jag denna typ av frå-
geställningar i kapitel 2, se Sporre 1999. 
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konflikter i och yrkesetiska normer för den mellanmänskliga relationen mellan 
lärare och elev (Colnerud, 1995, ss 1-2). I den avslutande diskussionen väljer 
Colnerud att beskriva sina resultat som att ambivalens råder i lärares yrkesetiska 
praktik. Colnerud hävdar tillika att utrymme finns för olika former av handlan-
de och inte minst lärarens förståelse av de ur etisk synpunkt konfliktfyllda situa-
tionerna i skolan påverkar också förutsättningarna för hur de kan bemötas 
(Colnerud, 1995, ss 164-165). Colnerud diskuterar en del av sina resultat utifrån 
hur lärare respekterar elevers rätt till självbestämmande. Som grund för den 
diskussionen lägger hon en autonomiprincip – att människan är fri att bestäm-
ma över sig själv så länge hon inte skadar andra. Colnerud förutsätter att en 
sådan princip, om än i viss utsträckning inskränkt pga att barn inte fullt ut kan 
överblicka konsekvenser av sitt handlande, ändå bör kunna gälla i skolan. Sam-
tidigt konstaterar hon att i de fall lärare i hennes undersökning bekräftat elevers 
självbestämmande så sker det inte utifrån en rätt till autonomi i sig, dvs så att 
autonomi skulle ses som ett intrinsikalt värde, utan utifrån att självbe-
stämmande kan motivera eleverna, dvs kan göra dem mer benägna att genom-
föra en viss aktivitet som är väsentlig i skolarbetet. Sammantaget menar Colne-
rud att lärares hänsynstagande till elevers självbestämmande inte grundas i en 
respekt för deras autonomi utan beskrivs i pedagogiska termer, dvs vad som 
gagnar undervisningsprocessen. Som Colnerud beskriver det får självbestäm-
mande alltså ett instrumentellt värde visavi undervisningen.  

Bland de frågor Colnerud inledningsvis markerat att hon inte behandlar i sin 
avhandling finns den om hur eleverna kan påverka vilken kunskap de tillägnar 
sig. Hon beskriver hur frågorna om innehållet i det läraren avser att lära elever-
na och om vad som är av värde för dem rör etiska val lärare gör ifråga om urval 
av stoff, metoder m m men Colnerud väljer att avgränsa sin studie i förhållande 
till den frågeställningen så att den ej behandlas (Colnerud, 1995, ss1-2). Avslut-
ningsvis i summeringen av avhandlingen lyfter hon dock på nytt fram den frå-
gan och lägger till den till de resultat hennes studie gett. Hon formulerar lärar-
yrkets yrkesetiska problemområden och till de sex hennes empiriska studie gett, 
lägger hon just detta sjunde:  

Till dessa empiriskt härledda områden torde adderas ett teoretiskt motiverat: 
etiska aspekter på undervisningens innehåll. (Colnerud, 1995, s 174)   

Som jag ser det är det uppenbart näraliggande att då en autonomiprincip for-
muleras för elevens verksamhet i skolan så blir frågan om vilken kunskap som 
erbjuds en elev ur etiskt perspektiv en central fråga. Att få tillgång till den kun-
skap som är relevant för den egna personen måste ses som betydelsefullt för 
individen. Det kan beskrivas som ett uttryck för respekt för elevens integritet 
att få de egna kunskapsbehoven tillgodosedda och därmed på goda grunder 
argumenteras för som en rättighet för den enskilda eleven. 
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Sverige 2003 – och några frågeställningar 
Det svenska samhället har genom invandring blivit mer diversifierat sedan 
1960-talet. Människor med olika språk, med egen eller familjemässig bakgrund i 
andra länder än Sverige och med hemhörighet i olika kulturer möts idag i högre 
grad på den samhälleliga arenan än tidigare. En viktig mötesplats är skolan. 
Självklart ställer denna förändrade samhällssituation ökade krav på de kun-
skapsprocesser som äger rum. Följande frågor kan bland andra ställas: Kan alla 
elevers behov av kunskap förutsättas vara lika?, Behöver alla elever lära sig 
samma saker?, Kräver bakgrund i olika kulturer och länder samt olikheter ifråga 
om språk, att särskild uppmärksamhet ägnas frågor om hur kunskapsprocesser 
går till?, och slutligen, Kan elever med en annan bakgrund än svensk anses ha 
kunskaper som är värdefulla att ta till vara i det gemensamma arbetet i skolan?  

Sägas bör också så här inledningsvis att jag främst tänker mig att en lärare, 
eller blivande lärare, är den aktör som utifrån den här texten funderar vidare 
över de frågor som praktiken i skolan ställer med elever med olika bakgrunder. 
Självklart kan även andra aktörer ur skolans vardag eller forskarsamhället vara 
möjliga läsare, men frågorna ses främst ur ett lärarperspektiv och t ex inte ur ett 
elevperspektiv eller skolledarperspektiv. Nästa fråga att behandla blir nu: Hur 
kan frågorna ovan belysas av diskussioner om kunskap inom feministisk etik?        

Olika teorier om kunskap 

Klassisk filosofisk kunskapsteori 
Innan jag direkt går in på den frågan så behöver jag jämföra diskussionen inom 
feministisk etik rörande kunskap med den gängse diskussionen inom mer tradi-
tionell filosofi. Detta som en förtydligande bakgrundsteckning. Frågor om hur 
vi människor får kunskap om för oss väsentliga förhållanden, har filosofer äg-
nat uppmärksamhet genom hela filosofihistorien. Denna filosofiska diskussion 
går under beteckningen kunskapsteori. Den centrala frågan har klassiskt formu-
lerats så: hur kan ett subjekt s ha kunskap om något som uttrycks i ett påståen-
de p? Filosofens uppgift blir att formulera kriterierna för när s har kunskap om 
p. Klassiskt sett har tre kriterier formulerats a/kunskapen ska vara sann, b/s ska 
vara övertygad om att p är sann, c/samt s ska ha goda, tillfredsställande eller 
tvingande skäl att tro att p är sann (Filosofilexikonet, 1988). Inom feministisk 
teori har diskussioner om etik och kunskapsteori kommit att vara varandra 
näraliggande och därför i hög grad föras samtidigt, medan de i traditionell filo-
sofi ses som åtskilda diskussioner, dvs kunskapsteori är en diskussion och rör 
främst frågan om vad vi kan ha säker kunskap medan diskussionen om etik 
teoretiskt sett ses som en annan.4 
                               
4 Självklart finns relationer mellan dessa två diskussioner men min poäng med att framhålla denna 

åtskillnad är att feministers sätt att behandla frågorna ibland betraktas som oortodoxt eller förvir-
rande av somliga filosofer. 
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Utgångspunkter för feministisk kunskapsteori  
Som jag beskrivit ovan har feministisk akademiskt arbete i och med den andra 
vågens feminism i hög grad fått en kritisk prägel då man tagit sig för att granska 
hur kvinnor, deras liv och vardag beskrivits (eller inte beskrivits) i vetenskapliga 
termer. På t ex teologins och filosofins områden finns texter som visar på årtu-
senden av nedvärderande och nedsättande omdömen om kvinnor. Kvinnor har 
beskrivits som ”Djävulens port”5, eller det kvinnliga har betraktas som bundet 
till jorden (immanent), som skilt från det andliga (det transcendenta) som för-
bundits med det manliga, med män. Rationalitet och förnuft har varit mäns 
egenskaper, med kvinnor betraktats som irrationella och känslostyrda.6 Samti-
digt har sådan åtskillnad mellan kvinnor och män visat sig inte bara vara be-
gränsad till historiska företeelser utan dessutom varit ett arv som inte i tillräcklig 
grad ifrågasatts, och därmed förts vidare. Först med en ny generation kritiska 
feministiska forskare har detta kommit att uppmärksammas. T ex startade dis-
kussionen om omsorg och rättvisa ur Carol Gilligans kritiska observationer av 
hur kvinnor i testsituationer inte nådde samma högre utvecklingsstadier ifråga 
om moralnivåer som män. Hon ställde då frågorna om kvinnors reflektion över 
moraliska dilemman inte adekvat kunde konceptualiseras i Lawrence Kohlbergs 
moralutvecklingsteori (Gilligan, 1982) Ett annat exempel är Rosi Braidottis 
genomgång av de samtida franska filosoferna Deleuze, Derrida och Foucault 
där hon kritiskt utvärderar bruket av begreppet ”det kvinnliga” i deras texter 
satt i relation till kvinnors historiska erfarenheter. Hennes slutsats är att frågor-
na om kvinnors subjektivitet måste föras vidare i fortsatt feministisk teoriut-
veckling. Till detta räcker inte dessa filosofers arbeten (Braidotti, 1991). 

Utifrån de resultat feministiska forskare kommit fram till menar jag att två 
underliggande frågor finns: Hur kommer det sig att kvinnor i vetenskapliga och 
andra texter beskrivits på ett för dem ofördelaktigt sätt eller att de utelämnats?, 
samt, Betyder det något att det varit män som formulerat de teorier varigenom 
kvinnor och med dem förbundna aktiviteter nedvärderats/negligerats?.  

Då dessa två frågor ställs samtidigt kommer feministiska teoretiker att gå 
bortom förutsättningarna för s vet p enligt traditionell kunskapsteori. Till dessa 
förutsättningar har nämligen hört att det inte spelar någon roll vem subjektet s 
är, dvs subjektspositionen i sig är neutral. Det spelar alltså ingen roll vem s är 
eller historiskt sett varit. Mot det vänder sig feministiska forskare och den reto-
riska frågan kan formuleras: hade kvinnor kunnat utforma teorier om sig själva 
på det sätt som män formulerat dem genom historien, så att kvinnor nedvärde-

                               
5 Den som myntat detta uttryck är Tertullianus (160-220), i texten De cultu feminarium, som finns 

återgiven i Religion, könsdiskriminering och kvinnokamp, red. Carl-Henric Grenholm och Linda Fred-
riksson, s 163f. Feministiska teologer har självklart kommenterat denna text se t ex Rosemary 
Radford Ruether, Sexism and God-Talk. Towards a Feminist Theology, s 167, eller Mary Daly: Beyond 
God the Father, ss 3 och 44. 

6 För en genomgång av filosofihistorien utifrån ett sådant perspektiv se Genevieve Lloyd, The Man of 
Reason, ’Male’ and ’Female’ in Western Philosophy.  
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ras/utelämnas? Följande fråga kan dessutom ställas: är inte den subjektspositio-
nen som inom vetenskaplig och filosofisk diskussion beskrivits som neutral i 
själva verket subjektiv och i det här fallet präglad av de män som intagit den? 

Subjekt – på vilket sätt? 
Feministiska filosofer har vidareutvecklat sin kritik av den traditionella kun-
skapsteorin.7 I den filosofiska traditionen har det förutsatta s varit en enskild 
person, som själv genom rationellt tänkande eller observationer har kommit 
fram till kunskapen p. Mot detta har feministiska kunskapsteoretiker invänt mot 
den atomistiska människosyn detta förutsätter, dvs att människor lever isolera-
de från varandra. Mot detta har de ställt frågan: äger inte vårt införlivande av 
kunskap också rum i relationer? I skola, i arbete? Visst kan det t ex iakttagas hur 
ett barn skaffar sig kunskap om objektet p, ett ting, ett eller annat i barnets 
omgivning, men har inte barnet ifråga därtill redan långt dessförinnan lärt sig 
vad det är att erfara värme/frånvaron av det i relation till en förälder eller vård-
nadshavare? Det vill säga kunskapsprocesser försiggår också i relationer och 
långtifrån enbart då enskilda subjekt observerar ting eller tänker rationellt. Och 
kan då sådan annan kunskap adekvat beskrivas genom formeln s vet p, med de 
tre kriterierna som formulerades ovan?  

Den förmenta neutraliteten hos subjektet s har feministiska kunskapsteoreti-
ker kritiserat också från ytterligare andra aspekter än de som tecknats ovan. I 
kritik av de texter där traditionell kunskapsteori utvecklats, har de ställt frågan 
om inte det förutsatta s oftast varit en man, vit, någon som innehar egendom, 
och är utbildad, dvs de lyfter fram att också hudfärg, ekonomiska förhållanden 
och utbildningsbakgrund påverkar vilken kunskap som efterfrågas eller beskrivs 
som väsentlig. Alltså filosofens eller subjektets positionering påverkar kun-
skapsprocessen (Code, 1995, s 33)   

För att kort summera kritiken så här långt: i den kunskapsprocess som tradi-
tionellt varit den filosofer ägnat sig åt har ett s beskrivits med anspråk på att 
vara neutralt, skilt från och oberoende av andra människor i sitt kunskapssö-
kande. Vidare har den traditionella kunskapsteorin benämnt och beskrivit p 
som ett objekt för s. Ifråga om denna beskrivning har det markerats att distans 
är relationen mellan s och p, dvs en icke-relation förutsätts gälla, t ex förutsätts 
att s inte har något egenintresse av p. Subjektet har alltså förutsatts ha distans 
till kunskapsobjektet och detta har varit ett betydelsefullt kännetecken för sub-
jektets objektivitet. 

                               
7 Min diskussion i det här avsnittet av texten har fått särskild konkretion och pregnans genom den 

diskussion som Lorraine Code för i Rhetorical Spaces. Essays on Gendered Locations, särskilt ss 
23-57. 
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Feministisk diskussion om kunskap och positionering 
Ovan har jag kortfattat beskrivit hur feministisk kunskapsteori har kritiserat den 
traditionella filosofiska. Kritiken har inspirerats utifrån en feministisk etisk 
grundvärdering om att kvinnor ska behandlas lika med män och inte nedvärde-
ras. Samtidigt har en intern kritisk diskussion inom feminismen i hög grad 
kommit att samverkande understödja en likartad kritisk diskussion av kunskaps-
teori kring subjektivitet och objektivitet i kunskapssökande. Till den ska vi nu 
vända oss.  

I mars 1979 skrev den afro-amerikanska poeten och feministen Audre Lorde 
ett öppet brev till Mary Daly, en vit amerikansk feminist som året innan kom-
mit ut med boken Gyn/ecology. The Metaethics of Radical Feminism (Daly, 
1990/1978) Lorde kritiserar med skärpa och tyngd men också sorg den tidigare 
systern i kvinnokampen för att hon genom sin bok rör sig inom en begränsad 
vit västerländsk föreställningsvärld. “Women of color”, kvinnor med annan 
hudfärg än vit, får i boken tjäna som exempel på kvinnor som är förtryckta och 
de beskrivs genomgående endast som offer för förtryck. Afrikanska gudinnor 
som kunde ha varit förebilder får stå tillbaka för vita ur den västerländska kul-
turkretsen. Därtill, Lordes egen poesi tjänar som en ”dekoration” av Dalys 
texter (i kapitelinledningar), men bruket gör Lorde tveksam om Daly läst dem 
på djupet tillräckligt för att ha förstått den fulla innebörden av dem. Vidare 
menar Lorde också att Daly tycks se skillnader mellan vita kvinnor som en posi-
tiv kraft till förändring, samtidigt som hon är märkbart okänslig för de sociala 
och ekonomiska skillnader som gör att svarta amerikanska kvinnor är mer ex-
ponerade för våldtäkt, mord, högre dödlighet i sjukdom och lever under risk för 
våld av vita rasister. Visst är kvinnor förtryckta oavsett hudfärg, men förtrycket 
mot dem ser olika ut är en av Lordes slutsatser, något hon menar att Daly inte 
klart urskiljer.8         

 Några år senare kom ännu en text som kommit att läsas och diskuteras 
mycket bland feministiska teoretiker, nämligen Have We Got a Theory For You! 
Feminist Theory, Cultural Imperialism and The Demand For ‘The Woman’s Voice’ av 
María Lugones och Elisabeth Spelman (1983). I artikeln diskuterar de båda 
förutsättningarna för hur erfarenheter gjorda i en viss kultur, t ex den invandra-
de spanska i USA, ska kunna förstås av en person från den dominerande vita 
amerikanska kulturen. De kommer också in på frågor om det går att uttrycka på 
ett annat språk, här engelska, erfarenheter som gjorts i en spansktalande språk-
miljö. Vidare diskuteras hur det rubbar en persons integritet och upplevelse av 
helhet att tvingas tala om sig själv, eller att bli beskriven, i ett teorisystem ut-
tryckt i en annan språkvärld än den egna, när förutsättningen är att den egna 
språkvärlden dessutom är underlägsen den som ges ett självklart normativt 
företräde och i vilken personen beskrivs. Lugones och Spelmans text är i vissa 
avsnitt gemensam, i andra har de var och en skrivit delar av texten. Effekten av 
                               
8 Lorde 1983. Lordes text publicerades först i mars 1979 och därefter ett par år senare i den text-

samling jag här refererar till. 
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detta blir att de både talar med en gemensam och med varsin röst. Detta gör att 
Lugones kan artikulera sin och andras erfarenheter av mötet med den engelsk-
talande språkvärlden, samtidigt som Spelman kan artikulera sin reflektion. Tex-
ten börjar med ett avsnitt på spanska ur vilket jag vill citera ett avsnitt som rör 
förutsättningarna för dialog och därmed för genuina möten mellan människor: 

No quiero hablar por tí sino contigo. Pero si no aprendo tus modos y tú los míos 
la conversación es sólo aparente. Y la apariencia se levanta como una barrera sin 
sentido entre las dos. Sin sentido y sin sentimiento. Por eso no me debes dejar que 
te dicte tu ser y no me dictes el mío. Porque entonces ya no dialogamos. El 
diálogo entre nosotras requiere dos voces y no una.9(Lugones och Spelman, 1983, 
s 573) 

Effekten i den citerade artikeln av att texten börjar på spanska och av att förfat-
tarna ibland talar med gemensam röst och ibland med varsin, blir att språket 
och även kulturen som bärare av erfarenhet och kunskap tydliggörs.  

Objektivitet – subjektivitet 
Så hur kan då förutsättningarna för kunskap förstås? Är de olika utifrån den 
position i ett givet samhälle ett subjekt startar ur? Och påverkar det i sin tur den 
kunskap som uttrycks? Så diskuterade feminister frågorna under 1980-talet, 
både utifrån hur kvinnor och kvinnors vardag beskrivits/negligerats i veten-
skapligt arbete genom historien, men också utifrån de krav som olikheter mel-
lan kvinnor ställde på den vetenskapliga diskurs feminister själva var i färd med 
att skapa och uttrycka sig i. Ur de diskussionerna vill jag lyfta fram en text för-
fattad av Donna Haraway, amerikansk vetenskapshistoriker. Texten som är 
publicerad 1991 heter Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the 
Privilege of Partial Perspective. 

Haraway diskuterar i sin text hur kunskaper ska få utrymme som ej överens-
stämmer med dominerande maktcentras bestämningar av sann kunskap. Hon 
hävdar att fantasi och rationalitet, det visionära och det objektiva, hör nära 
samman. Hon vänder sig mot när objektvitet förväxlas med förnekanden och 
undertryckande (Haraway, 1991, s 192). 

Haraway artikulerar sin kritik mot en vetenskapssyn som förutsätter ett “all-
seende” forskarsubjekt, som utifrån en för-givet-tagen neutralitet upphöjer sin 
begränsade kunskap till universell sanning. Att formulera sådana kunskapsan-
språk kallar hon för ”the God-trick” och anspelar på föreställningar om en 
allseende gud. Själv strävar Haraway efter att formulera en epistemologi, en 

                               
9 Översättning: Jag vill inte tala till dig utan med dig. Men om jag inte lär mig ditt sätt att vara och du 

mitt blir samtalet endast skenbart. Och skenbarheten reser sig som en obegriplig mur mellan våra 
sätt att vara. Utan förståelse och utan känsla. Se till att jag inte dikterar ditt vara och inte heller du 
mitt. Därför att då är vi inte i dialog. Dialogen mellan oss kvinnor kräver två röster och inte en. 
(Min översättning). Jag vill gärna att spanska språket figurerar i min text till minne av och i re-
spekt för Horacio de Marsilio, en forskarkollega i vårt projekt som avled i maj 2002.  
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kunskapsteori, med subjekt som erkänner sin egen begränsning, där bundenhet 
till en egen kropp och till en plats i materiell mening inte är något som döljs. En 
sådan partiskhet ger i själva verket större förutsättningar enligt Haraway för 
objektivitet, i det att den erkänner sitt begränsande seende. Haraway konstaterar 
också att feministisk teori i samtiden i hög grad privilegierar den position som 
är de undertrycktas. Haraway kommenterar att det finns skäl att tro att den 
kunskap som uttrycks som begränsad är mer adekvat och ansvarig än de mäkti-
gas som uttrycker ett skenbart allvetande. Haraway argumenterar alltså för kun-
skapsanspråk som är ”situated” (sv. belägna) och förkroppsligade, som hör 
samman med ett subjekt som är positionerat, som har en position, som finns på 
en plats (Haraway, 1991, ss 190-193). 

Förutom denna förutsättning beskriver hon också en metod för att skapa 
kunskap. Den kallar hon ”mobile positioning” med vilket hon menar - ett an-
svarigt förflyttande. Ett subjekt som är ”situated” i en viss position kan också 
förflytta sig, medvetet välja att inta en annan position för att, som jag skulle vilja 
beskriva det med en svensk metafor, se saken ur ett annat läge. Det vill säga till 
det egna seendet läggs då andra bilder. Utifrån sådana, ansvariga förflyttningar, 
till olika positioner menar Haraway att rationella kunskapsanspråk kan formule-
ras, dvs då andra bilder läggs till dem som erhålls ur den egna positionen.  

De enda kunskapsanspråk Haraway inte kan acceptera är de som inte anger 
någon hemvist, som ser allt på ett ensartat sätt, som därmed är förenklande och 
som gör universella anspråk. I stället hävdar hon seendet utifrån en kropp, ut-
ifrån positionering, det komplexa och motsägelsefulla - en vetenskap som är 
tolkande, som är ”översättning”, som är bitvis och som beskriver det begränsat 
förstådda (Haraway, 1991, ss 193-195). 

I Haraways text spelar seende och andra bilder sammanhörande med det en 
stor roll som metaforer10 som hon ”leker” med. Förflyttningar, och olika for-
mer av seende är de ramar som hon förlägger sin diskussion inom. Hon menar 
också att det jag kallar hennes metod, ”mobile positioning” innebär att relatio-
ner mellan olika kunskaper blir synbara utifrån en vetenskap som inte ser det 
begränsade seendet som partiskt, eller ovetenskapligt, utan som ser det som 
rationellt och ansvarigt, i det att det också kan se relationerna mellan de kun-
skaper som kan ses ur olika positioner (Haraway, 1991, s 196). Haraway är ock-
så noga med att poängtera att en feministisk kunskapsteori understryker att 
föremålet för det sedda, det observerade, objektet för kunskap beskrivs som en 
aktör, en agent och aldrig som en slav under mästaren (dvs forskarsubjektet) i 
hans unika agentskap och förfogande över den ”objektiva” kunskapen. Hara-
way konstaterar också att kunskap om hur vi får kunskap, såväl ”underifrån”, 

                               
10 En intressant diskussion om vad en metafor är finns i Sallie McFague, Metaphorical Theology, 

1983, ss 32-42. Hon avslutar sin diskussion med följande påstående: ”[…] a metaphor is an asser-
tion or judgment of similarity and difference between two thoughts in permanent tension with 
one another, which redescribes reality in an open-ended way but has structural as well as affective 
power”, s 42.  
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som genom de kroppar som är människors är mycket komplexa frågor (Hara-
way, 1991, ss 197-201). 

Några frågor    
Hur kan då en diskussion som den ovan belysa en skola där idag barn och vux-
na med bakgrund i olika kulturer möts? I en skola där lärare tidigare skolats till 
att visa objektivitet och saklighet i sin undervisning och där läraren förutsatts 
inta en värdemässigt neutral hållning inför frågor av etisk och moraliskt slag? 
Vilka kritiska frågor kan resas? 

Kanske först denna: kan en lärare vara värdemässigt neutral, saklig och ob-
jektiv? Eller är det så att en lärare i sin undervisning representerar en kultur, ett 
samhälle, här oftast det svenska och därmed en “ordning” som i mötet med 
elever med annan kulturbakgrund kanske blir tydlig, om uppmärksamheten 
riktas mot det? Är det så att läraren är positionerad (med Haraways term), dvs 
har läraren en position som innebär att vad han eller hon förstår som kunskap 
präglas av denna positionering? Skulle förståelsen av vad kunskap är bli en an-
nan om läraren intog en annan plats, förflyttade sig med Donna Haraways ter-
minologi? Eller med andra ord såg saken ur ett annat läge, ur någon annans 
position? Är det alltså så att neutrala utgångspunkter inte finns när vi söker 
kunskap? Hur märks detta i så fall, vilka exempel kan ges?  

Och vidare, innehållet i skolan dvs vilken kunskap som lärs ut, söks eller 
efterforskas, hur påverkar elever och lärare detta? Inom de trots allt vida ramar 
som läroplaner och kursplaner utgör? Spelar det någon roll vilka elever som 
sitter i klassrummet, har deras positioner, den belägenhet också kulturellt som 
är deras, någon betydelse? Vad betyder t ex språket, att ofta inte få bruka det 
egna, att läraren ibland (ofta) inte kan elevernas modersmål eller har särskild 
kunskap om deras kultur och att “det svenska” blir en självklar norm som inte 
ifrågasätts? Vilka kunskaper tystas? Vidare, kan undervisningen i ett klassrum 
där olika kulturer är närvarande förvandlas genom byten av perspektiv så att en 
granskning också av “det svenska” blir möjlig och att därmed annorlunda kun-
skap skapas?    

Då undervisning tänks i stoff, i vad som ska läras ut, har då ett sådant synsätt 
en bakomliggande kunskapsteori som jag här kallat traditionell, en s vet p-modell? 
Dvs tänker man då att här finns någon s, som har kunskap om objektet p, dvs 
läraren som ska förmedla p, alltså ge eleverna kunskap om p som de förutsätts 
sakna? Vilka effekter får det att i stället tänka sig lärare och elever, alla, som 
aktiva subjekt, indragna i en process där relationerna är den ram inom vilken 
lärandet äger rum, där de olika aktörerna alla är subjekt som kommer ur olika 
positioner och där detta är förutsättningar för deras gemensamma kunskapan-
de? Blir perspektivbyten då en väsentlig del av metoden?  

Feministisk teori är konstant vaksam på makt i människors relationer. Vems 
perspektiv överordnas, vems kunskap blir betraktad som väsentlig? Vem har 
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auktoritet och vem har inte? Vem ges auktoritet och vem får ingen? Att vara i 
dialog är svårt, eller?  

  
PS   
Kanske irriterar sig någon läsare över att jag växlar mellan begreppen feminis-
tisk etik, feministisk kunskapsteori och feministisk teori. Som jag ser det inklu-
derar feministisk teori, feministisk etik och feministisk kunskapsteori, feminis-
tisk teori är alltså det övergripande begreppet. Att feministisk kunskapsteori och 
feministisk etik blir varandra så näraliggande också i min diskussion uppfattar 
jag har göra med att frågor om rätt och orätt som traditionellt hör hemma inom 
etik, kommer så nära de kritiska diskussionerna om hur kunskap har skapats 
kvinnor förutan inom vetenskapen, att det medför att diskussionerna går i var-
andra. 
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12 En mångkulturell  
undervisningspraktik?  

Om referensramar kring undervisning 
och lärande i sfi-undervisningen 

 

Hans-Olof Gustavsson 

Inledning och syfte 
Med hänvisning till deltagarnas olika etniska, kulturella och nationella bakgrund 
finns det fog för att i deskriptiv mening tala om sfi, svenska för invandrare, som 
en mångkulturell undervisningspraktik. Däremot är den sammantagna bild stu-
dier och utvärderingar med fokus på sfi ger att det i normativ mening är tvek-
samt om man kan definiera undervisningen som mångkulturell eller interkultu-
rell. 

Inom ramen för symposiets tema Gemensamma värden? är syftet med detta pa-
per att belysa olika aktörers värdesättning av aspekter relaterade till en sfi-
undervisningspraktik. Det handlar framför allt om referensramar kring arbets-
former, undervisningsmaterial, lärande, lärar- och elevroll, men även värde-
strukturer av mer generellt slag som på en övergripande systemnivå1 påverkar 
sfi-undervisningspraktiken och lärares pedagogiska och didaktiska förhållnings-
sätt kommer att beröras.   

Resonemangen härrör från beskrivningar dels från min egen klassrumsprak-
tik, dels studier och utväderingar av sfi, dels studier kring mer övergripande 
samhälleliga och kulturella normativa värdeaspekter i det svenska samhället. I 
beskrivningarna ges röst åt deltagare och lärare inom sfi-undervisningen såväl 
som utanförstående betraktare från skilda ämnesområden.  

Sammantaget ger beskrivningarna bilden av en pedagogisk knut. I en sfi-un-
dervisningspraktik befinner sig läraren i en situation där denne är påverkad av, 
har att ta hänsyn till och agera i ett kraftfält bestående av flera övergripande 
diskursiva värdestrukturer. Det är alltså inte konstigt om man som lärare blir 
osäker i sin lärarroll, och frågan uppkommer hur man hanterar denna pedago-
giska och didaktiska utmaning. 

                               
1 Begreppet är Habermas (1990). 
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Kursdeltagares och lärares värdesättning av 
undervisning, läromedel, lärar- och elevroll 
Jag vill nu uppmärksamma deltagarnas referensramar kring och värdesättning 
av undervisning, undervisningsmaterial, lärande, lärar- och elevroll, särskilt när 
de är i ett inledande skede av sin sfi-utbildning. Inledningsvis vill jag lyfta fram 
två exempel på dialog mellan lärare och kursdeltagare kring undervisningens 
utformning och innehåll hämtat från min egen undervisningspraktik från mina 
första år som lärare inom sfi. I ett inledande skede av de kurser som utgör kon-
texten för exemplen, då de språkliga beröringspunkterna mellan lärare och del-
tagare inte är sådana att det går att föra nyanserade samtal, fördes dialogerna i 
högre utsträckning med mer implicita uttryck. Till exempel i en grupp med 
deltagare från irakiska och iranska delarna av Kurdistan, Irak, Iran, Bangladesh, 
Eritrea och Somalia, de flesta med 9-12 års skolbakgrund men även några aka-
demiker. I lärarlaget använde vi oss av en undervisning som i hög utsträckning 
var upplagd kring vad som i andraspråksundervisningssammanhang brukar 
benämnas som en undervisning på kommunikativ grund.2 

Där fanns moment som kommunikativa övningar i par utan lärare till hands 
för att lyssna, korrigera uttal och ev. grammatiska felaktigheter, alternativa val 
kring uppgifter, grupparbeten, skriftliga temaarbeten som sträckte sig över en 
lite längre tid med eget ansvar för att uppgifterna genomfördes som t.ex. att 
skriva dagbok, olika läromedel med ett ämnesinnehåll relaterat till samhällssitua-
tion och -information. Förutom textbok och övningsbok använde vi oss av en 
veckovis utkommande nyhetstidning på lätt svenska, program från TV som vi 
spelade in på video, autentiskt material som blanketter, annonser, reklam och 
förpackningar, bilder som utgångspunkt att samtala och skriva fritt om, stenci-
ler med frågor och kompletterande övningar m.m.  

Emellertid tyckte vi oss som lärare kunna se att förhållandevis lite blev gjort 
och att den språkliga progressionen var lägre än vad vi ansåg att vi kunde för-
vänta oss. Vi kände även en diffus oro i klassrummet som vi tyckte oss kunna 
relatera till undervisningens uppläggning. 

Vi pratade med kursdeltagarna om undervisningen, men då våra språkliga 
beröringspunkter inte var tillräckliga för att föra nyanserade resonemang hade 
vi någon månad efter det att kursen startat ett möte där lärare och kursdeltagare 
med hjälp av tolk samtalade kring undervisningens utformning. Under mötet 
resonerade vi inte bara kring vilka arbetsmetoder som vi såg som bra. Vi kom 

                               
2  Kännetecken för kommunikativ språkundervisning (Lindberg, 1995, 2001, Nunan 1991) är: 

• en betoning på interaktionens betydelse för utvecklandet av kommunikativa språkliga fär-
digheter 

• en prioritering av autentiskt material i undervisningen 
• tillvaratagande av deltagarnas egna erfarenheter som utgångspunkt för undervisningen 
• en strävan att koppla lärandet av språket till språkliga aktiviteter utanför klassrummet 
• möjligheter för språkutvecklarna att fokusera inte bara på språket, utan även på sitt eget 

lärande 
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även att resonera kring sätt att se på lärande. Bitvis visade det sig skilja en hel 
del i synsätt mellan lärare och kursdeltagare.  

Utifrån de åsikter, resonemang, förslag och överenskommelser som fram-
kom på mötet enades vi om att förändra undervisningens uppläggning. Det 
kom bland annat att innebära en mer lärarcentrerad undervisning, att i högre 
utsträckning använda och följa textboken samt mer undervisningstillfällen med 
fokus på språkets struktur. Efter mötet kunde märkas hur motivationen i grup-
pen blev en annan, likaså hur den oro som vi tyckte hade funnits hade blivit 
märkbart mindre. I lärarlaget tyckte vi oss även kunna se att deltagarnas språkli-
ga progression förbättrades. 

Inom ramen för de återkommande strukturerade samtalen för utvärdering av 
undervisningen fortsatte dialogen. Efter en period med inriktning på de under-
visningsaktiviteter och -material vi hade resonerat oss fram till vid det första 
mötet fick vi i lärarlaget efterhand gehör för att pö om pö använda undervis-
ningsaktiviteter och -material i linje med dem som vi hade använt i det inledan-
de skedet av kursen. En stark orsak till vår argumentation för detta var vår erfa-
renhet av att en undervisning och ett undervisningsinnehåll av det slaget för-
bättrar möjligheterna att klara det nationella provet. 

Ett annat exempel visar att när man som lärare öppnar upp för en dialog 
kring undervisningens utformning, blir det inte alla gånger vad man har tänkt 
sig. 

I en grupp hade det under en tid fungerat dåligt. Kursdeltagarna tycktes inte 
vara motiverade, vilket även hade börjat visa sig i frånvarostatistiken. Vi var två 
lärare som ansvarade för undervisningen i gruppen. Vi var ambitiösa och samta-
lade mycket om situationen och lade ned arbete på att forma vad vi såg som en 
bra undervisningssituation.  

Vi arbetade mycket med att få kursdeltagarna att aktivt använda språket ge-
nom samtal, berättande och diskussion. Vi ansåg att det viktiga i dessa situatio-
ner framför allt var att delta och uttrycka sig framför att göra detta på ett 
grammatiskt och uttalsmässigt korrekt sätt. För att inte störa kommunikationen 
avhöll vi oss därför ifrån för att i alltför stor omfattning gå in och korrigera.  

Som en del av att skapa underlag för den kommunikativt utformade under-
visningen knöt vi an undervisningen till vardagen. Vi förlade även delar av un-
dervisningen utanför klassrummet. Det var vad vi tyckte oss kunna benämna 
som 'svaga' elever när det gällde språkutvecklingen och här med den lilla grup-
pen hade vi möjligheter att röra lite på oss, vilket vi lärare tyckte var bra. Det 
var ovant för kursdeltagarna att sitta vid skolbänken, samtidigt som aktiviteter 
utanför skollokalerna gav oss möjligheter till uppslag till en mer levande språk-
undervisning. Vi var på studiebesök, besökte museer, gick ner i parken och 
spelade boule etc.  

Trots detta tycktes oss motivationen hos deltagarna vara låg. Vi tyckte att vi 
hade kommit till en återvändsgränd och beslöt att ha ett möte med tolk där vi 
ville försöka ta reda på vad det kunde bero på och hur vi kunde lösa situationen 
och gå vidare. Det var en liten grupp med övervägande män. Deltagarna var i 
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30 – 45-årsåldern samt en man strax över 50 och kom från Irak, irakiska delen 
av Kurdistan, Afghanistan och Colombia.  

Vi började med att tydliggöra syftet med mötet och lät sedan ordet gå vidare 
med en frågeställning kring undervisningens utformning. Efter några inledande 
trevande artiga och diplomatiska uttalanden från deltagarnas sida tog den äldre 
mannen tog till orda och på hans sätt att uttala sig tyckte vi oss förstå att han 
fungerade som en talesman för gruppen. Han sa ungefär så här:          

Det var länge sedan vi gick i skolan och vi har inte gått i skolan så lång tid. Ni är 
lärare. Ni har utbildning och erfarenhet. Ni vet hur elever lär sig. Och nu frågar 
ni oss hur vi ska lära oss. Om inte du som är lärare vet, hur ska då vi veta! 

Det blev kontentan av samtalet. Vi vet. Vi måste kunna bestämma. Och vad be-
stämde vi? Jo att lyssna till de på olika sätt och mer eller mindre medvetet ut-
tryckta värderingarna och önskemålen om en mer traditionell utformad under-
visning. Ibland, som på mötet, muntligen uttryckta men lika mycket genom den 
intensitet, entusiasm och arbetsro som fanns vid de tillfällen då vi hade en mer 
traditionell utformad undervisning med lärobok och övningsbok, grammatik-
genomgångar, diktamen, lärarstyrda frågor-och-svar-genomgångar etc. Stäm-
ningen i gruppen, liksom närvaron, motivationen och språkutvecklingen för-
bättrades märkbart efter mötet och den ändrade inriktningen på undervisning-
en. 

Erfarenheter som dessa bidrog till att jag mer på allvar började inse att det 
finns skiljaktigheter i värderingar kring arbetssätt, undervisningsmaterial, lärar- 
och elevroll samtidigt som det har gjort mig alltmer medveten och övertygad 
om betydelsen av att forma undervisningen i dialog med deltagarna. Dessa är 
aspekter som jag söker belysa och fördjupa inom ramen för avhandlingsarbetet.  

Det kan tyckas som en självklarhet att utforma undervisningen i dialog med 
deltagarna och utifrån de referensramar och förutsättningar som deltagarna har. 
Men som de exemplifierande beskrivningar som följer visar, är så långt ifrån alla 
gånger fallet. 

Språkforskaren David Nunan (1991) skriver att det med tanke på inriktning-
en på teorier kring andraspråksundervisning och läromedel i en invandrar- och 
flyktingkontext mot vad som beskrivs som språkutvecklarens kommunikativa 
behov kan tyckas som att undervisningen utgår från kursdeltagarnas behov och 
förutsättningar. Studerar man detta närmare kan man emellertid se hur det är en 
sanning med modifikation, menar Nunan. Hänsyn till deltagaren har bara tagits 
i beaktande vad gäller en aspekt i en flerfacetterad situation. Det är i stort sett 
bara när det gäller det språkliga innehållet i undervisningen som man har tagit 
hänsyn till deltagarnas referensramar.  

Från pedagogiskt och didaktiskt håll har man emellertid varit tämligen oin-
tresserad av deltagarnas erfarenheter av undervisning. Deltagares behov, upp-
fattningar och tankar kring arbetssätt, elev- och lärarroll har inte tagits i beak-
tande i någon nämnvärd grad. Hänsynsperspektivet har i själva verket bara gällt 

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 173 

en aspekt av undervisningen, den innehållsmässiga. Erfarenheten hos språklära-
re är emellertid att det just är kring undervisningens utformning snarare än 
kring det språkliga innehållet som åsikter skiljer sig och motsättningar mellan 
lärare och deltagare uppstår. När det gäller didaktiska aspekter visar det sig inte 
finnas samma hänsyn till deltagarnas värdesättning.  

I utvärderingen Att kartlägga invandrares hinder till att lära sig svenska (Sternudd, 
1999), vars syfte är att utvärdera ett sfi-undervisningsprojekt i Stockholms stad, 
beskriver deltagare3 sin syn på sfi-undervisningen. Man menar bl.a. att det sak-
nas kunskap om de människor som kommer till undervisningen för att lära sig 
svenska. Man betonar att det är viktigt att lärare förstår deltagarnas situation 
och har kunskap om deras bakgrund. Man pekar även på bristen på delaktighet, 
att kursdeltagarna själva inte är med och påverkar hur undervisningen ska se ut. 
Intervjuade kursdeltagare pekar på att det finns skillnader mellan vad man be-
nämner som "det svenska sättet" att lära sig och det de har erfarenhet av från 
sitt hemland. Man menar att resultatet skulle bli bättre om undervisningen an-
passades till det sätt att lära sig språk som deltagarna är vana vid från sin tidiga-
re skolgång.  

Arbetsformer 
I en utvärdering av sfi-undervisningen jag genomförde i den utbildningsverk-
samhet jag undervisar inom framkom att deltagarna överlag värdesatte en mer 
lärarstyrd undervisning med vad som kan benämnas som traditionella undervis-
ningsmetoder och -aktiviteter4 framför en undervisning på kommunikativ 
grund. Det är i linje med vad som framkommer i flera studier och utvärdering-
ar.  

I en elevundersökning som genomfördes i samband med Skolverkets senaste 
nationella utvärdering av sfi-verksamheten (Skolverket, 1997) fick kursdeltagar-
na värdera vilka arbetsformer de föredrog samt lärde sig mest svenska på. Hu-
vuddelen av de tillfrågade ansåg att de aktiviteter som var bäst och som de tyck-
te att de lärde sig mest svenska på var aktiviteter inriktade på formella aspekter 
som grammatikövningar, diktamen, genomgång av nya ord, uttalsövningar och 
arbete i läroboken. Bara 29% ansåg att de lärde sig bäst och mest på mer kom-
munikativa aktiviteter.5 
                               
3 Huvuddelen av deltagarna i sfi-undervisningen under den tidsperiod utvärderingen genomfördes 

kommer från Irak, Iran, kurdiska delarna av Irak, Iran och Turkiet, Syrien (assyrier), Afghanistan, 
Bangladesh, Eritrea, Somalia, Colombia, Bosnien. 

4 Den betydelse jag ger traditionell undervisning är ett lärarcentrerat skolarbete som i huvudsak 
består av helklassundervisning, vanligtvis med utgångspunkt i en läro- / textbok varvat med en-
skilt arbete med uppgifter t.ex. i en övningsbok, där läraren fungerar som en resurs. (Jfr Carlgren, 
1992) Vad jag ser som ytterligare utmärkande för traditionell undervisning är en interaktion i un-
dervisningen mellan lärare och deltagare baserad på uppmaning - utförande - bedömning eller fråga - svar 
- bedömning samt en hög frekvens av stängda frågor. 

5 I utvärderingen beskrivs hur man tolkar detta på två sätt. En tolkning är att kursdeltagarna priorite-
rar de mer traditionella aktiviteterna när de uttalar sig om vilka aktiviteter som är bäst för språkut-
vecklingen, för att dessa överensstämmer med deras tidigare erfarenheter av språkundervisning 
och därför upplevs som de "rätta". En annan möjlig tolkning man gör är att eleverna helt enkelt 
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Utanför Sverige finns likartade iakttagelser kring värdesättning av arbetsfor-
mer. I en studie inom undervisningen i engelska som andraspråk i Australien 
(Nunan, 1991) ombads deltagarna6 värdera vad som för dem framstod som de 
mest användbaraste och givande delarna i språkundervisningen. Svaren visar att 
deltagarna värdesatte vad som kan benämnas som mer traditionella undervis-
ningsaktiviteter framför sådana som har sin grund i en kommunikativt utfor-
mad undervisning: 

 
  

Activity % 

Grammar exercises 40 

Structured class discussion, conversation 35 

Copying written material, memorising, drill and repetition work 25 

Listening activities using cassettes 20 

Reading books and newspapers 15 

Writing stories, poems, descriptions 12 

Drama, role play, songs, language games 12 

Using audio visuals, TV, video 11 

Communication tasks, problem solving 10 

Excursions with the class  7 

     
Fig. 1.  De mest användbara delarna av lektionerna enligt deltagare i undervisningen i "English 
as a Foregin Language" i Australien. (Nunan, 1991:178) 

                                                                                                                             
uppgav sådana övningar som varit mest frekventa i undervisningen och utgick från att läraren låtit 
dem göra de aktiviteter som var bäst. (Skolverket, 1997:159-160) 

6 Nunan tydliggör inte vilken etnisk eller nationell bakgrund deltagarna har eller i vilken undervis-
ningstradition deltagarna har sin bakgrund, annat än att det i andra sammanhang (Lindberg, 1996) 
beskrivs att australienska och svenska förutsättningar i andraspråksundervisningen är likartade 
både när gäller deltagarnas etniska och nationella bakgrund och undervisningens uppläggning och 
innehåll. 
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Figur 2. Lärares och deltagares värdesättning av undervisningsaktiviteter inom English as a 
Foregin Language i Australien. (Efter Nunan, 1989 och Lindberg, 1996)  
 
I en annan studie (Nunan, 1989) beskriver Nunan skiljaktigheterna i värdesätt-
ningen av undervisningsaktiviteter mellan lärare och deltagare7 inom Efl med 
figuren ovan. 

Arbetsmaterial 
Liksom när det gäller arbetsformer så varierar även uppfattningen om lärome-
del. Den svenska skolan har i jämförelse med många skolkulturer en förhållan-
devis öppen syn på vad som är att betrakta som läromedel. (Strömqvist, 1988, 
Rivera, 1993) Det är ett synsätt som är relaterad till övergripande värderingar 
kring skola och undervisning som sträcker sig ett antal decennier bakåt i tiden. I 
Lgr 80 beskrevs t.ex. läromedel som  "... sådant som lärare och elever kommer överens 
om att använda för att nå uppsatta mål."   
                               
7 Liksom i den tidigare uppställningen tydliggör inte Nunan vilken etnisk eller nationell bakgrund 

deltagarna har, eller i vilken undervisningstradition deltagarna som bidragit med data som under-
lag för denna uppställning har sin bakgrund, annat än att det i andra sammanhang (Lindberg, 
1996) beskrivs att australienska och svenska förutsättningar i andraspråksundervisningen är likar-
tade både när gäller deltagarnas etniska och nationella bakgrund och undervisningens uppläggning 
och innehåll. 
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Det är till exempel förhållandevist vanligt att som i exemplet i inledningen 
när det gäller sfi-undervisning använda sig av autentiskt material i form av tid-
ningar, tidningsartiklar, skönlitteratur, TV- och radioprogram, informationsma-
terial från myndigheter, blanketter, reklam, annonser, förpackningar, etiketter 
etc. 

I många länders skolkulturella värdegrund ser man ordet läromedel som 
synonymt med läroböcker. Det är en åsikt som ofta har framkommit i samtal 
kring undervisningens utformning och innehåll jag fört med kursdeltagare ge-
nom åren. Inom ramen för en intervjustudie (Gustavsson, 2001) kring sfi-
deltagares perspektiv på undervisning med personer från Irak, Iran, Afghani-
stan samt Kurdistan i Irak och Iran framstod detta som så pass signifikant att 
jag namngav rapporten Utan bok är det ingen skola, bl.a. efter hur en deltagare 
formulerade sig om att:  

Du har märkt att många elever vill ha en bok och en övningsbok och att de vill 
ha diktamen och grammatik, annars är det ingen riktig skola eller riktig under-
visning. Så är det!. (Gustavsson, 2001, s 70) 

Aspekter som de som framförts kring arbetsformer och arbetsmaterial kan 
mycket väl tänkas utgöra en viktig del av orsakerna till att i Stockholms stads 
brukarundersökning 2001 (Blomquist, Bäckström, 2001) 24% av deltagarna i 
sfi-undervisningen i Stockholms stad som helhet och i vissa sfi-skolor upp till 
var tredje deltagare ansåg att "Lärarna är dåliga på att lära ut".  

Kritiska lärarröster 
Lärare i sfi-undervisningen å sin sida ställer sig kritiska till en rad aspekter när 
det gäller deltagares förhållningssätt till undervisningen och lärande. I en studie 
(Reichenberg, Carlström, 1995) pekar lärare inom sfi bland annat på att deltaga-
res sätt att tillägna sig kunskap är att lära sig utantill, att de har ett passivt för-
hållningssätt och inte tar initiativ, att i de fall läraren ger uppgifter utifrån en 
mer öppen modell har många deltagare svårt att komma på vad de ska göra, att 
de behöver tydliga instruktioner om hur en uppgift ska utföras, att deltagare 
inte är tränade och inte har färdigheter att analysera, ställa sig kritiska, jämföra 
och sammanfatta, att deltagare har svårt för att samarbeta och hellre vill arbeta 
individuellt framför att arbeta i par eller grupp, att de är vana att arbeta med 
samma sak samtidigt, att det krävs stort tålamod och beslutsamhet för att intro-
ducera deltagarna för nya och / eller okonventionella arbetsformer, att till ex-
empel skaffa sig kunskap utanför skolan i form av studiebesök ses av många 
deltagare inte som någon "riktig" undervisning. 

Det kan relateras till vad Karnros (1995), med bakgrund som sfi-lärare, i en 
studie från Institutionen för svenska språket, Svenska som andraspråk vid Gö-
teborgs universitet refererar om hur sfi-lärare beskriver förhållningssätt hos 
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deltagare i sfi-undervisningen från Mellanöstern.8 Lärares bild av kursdeltagar-
nas tidigare erfarenhet av undervisning är att den har gått ut på upprepning av 
innehållet i böcker eller vad läraren sagt. Muntligt kunnande har hög status, 
kunskap ses som fixerad och sättet att tillägna sig kunskap är att lära sig utantill. 
Man har därför utvecklat olika minnestekniker istället för reflekterande tanke-
verksamhet eller kritiskt granskande, refererar Karnros. Lärare i studien anser 
att kursdeltagarna har dålig studieteknik, inte är tränade att analysera, jämföra 
och argumentera och inte är vana vid prestationer i grupp där man hjälper var-
andra, utan slåss för sina betyg individuellt. Lärare i Karnros studie beskriver 
vidare att ”elever tar order men inte initiativ” och i de fall läraren ger uppgifter 
utifrån en öppen modell har de svårt för att komma på vad de ska göra. Karn-
ros refererar: 

De utgår från sin skolkod där det oftast bl a inte förväntas några egna initiativ 
eller bedömning av omfattningen av arbete. Om man ber vuxna elever med 
denna bakgrund att läsa igenom en lättläst bok (LL-bok) och redovisa den 
muntligt och skriftligt är det ytterst få som tar det på allvar. De som gör det är 
på sin höjd beredda att tämligen ordagrant berätta om någon del av innehållet. 
Referattekniken är okänd. [...] Många av våra elever behöver tydliga instruk-
tioner om hur en uppgift ska utföras. Läraren bör kunna arbeta både traditio-
nellt och okonventionellt. En som gått i en helt lärarstyrd skola tar inte helt 
plötsligt egna initiativ. Ber läraren dem att göra det blir den enda slutsatsen att 
det är något som inte stämmer. Det är något fel på läraren. Man känner sig kan-
ske inte ens frustrerad utan enbart förnärmad. Man vet ju hur det ska gå till i en 
riktig skola. Ställer man öppna äkta frågor, svarar eleven vanligtvis artigt men 
undrar när lektionen börjar.  (Karnros, 1995:46) 

Utifrån vad som framkommer i intervjuer med sfi-lärare tillsammans med sina 
egna erfarenheter som lärare sammanfattar Karnros det med att kursdeltagarna 
kommer från länder med en annan syn på undervisning och lärande än den som 
alltmer har utvecklats i den svenska skolan. Kursdeltagarna har en annan skol-
kod och är vana vid konventionella, traditionella arbetsformer, sammanfattar 
Karnros. 

                               
8 Många gånger används begreppet Mellanöstern utan klarhet över vad begreppet egentligen står för. 

Mellanöstern är ursprungligen en västerländsk militär konstruktion från 1800-talet. Utifrån ett eu-
rocentriskt perspektiv började man tala om The near east, The middle east och The far east (Kronholm 
1995). Holmén (1994) betonar att termen mellanöstern från början inte var en geografisk benäm-
ning, och att någon egentlig enhetlighet om vad begreppet står för inte finns. Det kan relateras till 
vad en deltagare från Irak i en sfi-grupp jag undervisade i tänkvärt reflekterade:  -Mellanöstern för oss 
är Thailand, Vietnam, Indonesien och Filipinerna!. Ek (1996) skriver under rubriken "Arabvärlden" 
som hotbild i samtidens världs(o)ordning att man kan fråga sig: ... ifall mellanöstern överhuvudtaget 
finns, och vem som behöver regionen "Mellanöstern". De västerländska definitionerna av vad som ingår och inte 
ingår i "Mellanöstern" har alltid varit strategiska, och utgått från regionens funktion som konfliktkälla. (sid 
107) Ek menar att det finns anledning att granska användningen av Mellanöstern-begreppet med 
hänvisning till / tanke på orientalistiska och etnocentriska undertoner. 
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Lärare med invandrarbakgrund9 reflekterar kring mötet med den 
svenska skolan 
I studien Utländsk lärare i svensk skola (Bredänge, 2002) reflekterar personer med 
utländsk lärarexamen10 kring sin praktik i klasser i olika grundskolor och gym-
nasieskolor i Göteborg. I sina reflektioner kontrasterar många av lärarna sina 
iakttagelser mot sina tidigare lärarerfarenheter och skolan i stort i sina respekti-
ve hemländer. Man för bl.a. fram att i vad man benämner som "de slutna un-
dervisningssystem" som förekommer i hemlandet är det svårt att få grepp om 
elevers kapacitet och att få syn på kvaliteter som engagemang, eget initiativ och 
eget ansvar hos elever.  

När lärarna i studien reflekterar kring sin praktik i grund- och gymnasiesko-
lor i Göteborg ser flera av dem självkritiskt tillbaka på sin egen tidigare verk-
samhet: 

Det positiva är relationen mellan eleverna och klassläraren. Det var jättebra. 
Dom kunde prata med sin lärare till och med om sina privata saker. Dom kunde 
röra sig, dom hade frihet, dom kunde göra allting i klassrummet. Det funkade 
jättefint mellan eleverna och klassläraren. Det har jag inte upplevt hemma i mitt 
land varken när jag var elev eller lärare. Jag blev förvånad över det. 

Där i mitt land vi tryckte ner dom svaga barnen mycket, kan man säga. Vi sa: 
"Nej du vet ingenting, hela tiden vi tryckte dom ner och vi hjälpte dom som 
visste mer, fick mera poäng och pratade mycket framför klassen: "Titta på ho-
nom eller på henne, han är så duktig, hon är så duktig". Hela tiden tryckte vi ner 
mer och mer. Det var inte våran avsikt att göra så. 

Vad gjorde dom svaga? Dom tänkte så: "Jag förstår nu, jag kommer aldrig i takt 
med dom. Varför ska vi kämpa? Vi sitter här till årskurs fem blir färdig och sen 
vi går att kanske göra någonting annat. Vi kommer aldrig i takt." Och nu jag för-
står att vi gjorde fel faktiskt. Det var systemet som gjorde fel och vi följde sy-
stemet. Det var fel. (Ibid., sid 45-46) 

I samtal med lärarna kommer man in på aspekter kring lärares makt. Bredänge 
skriver: 

I diskussionen om disciplin eller frånvaro av disciplin kommer några grupper in 
på frågan om lärares makt. Man tycker sig i den svenska skolan se ett de-
mokratiskt system genomfört från grunden. De värderingar som är basen för 
detta system kan för en del vara en väsentlig politisk fråga och en faktor som 
kan ha avgjort flykten från hemlandet. Därför kritiserar man särskilt uttryck för 
en auktoritär syn på relationen mellan lärare och elever: 

                               
9 Begrepp som invandrarbakgrund och utländsk är i ett interkulturellt sammanhang inte oproblematis-

ka. I en ’stark’ tolkning  implicerar de någonting negativt, att ta avstånd från, skriver t.ex. Jolin 
Boldt (2002), journalist med bl.a. inriktning på interkulturella frågor. 

10 23 från Asien, varav 11 från Iran, 18 från Europa, varav 8 från f.d. Jugoslavien, 8 från Latiname-
rika, 3 från Afrika. Tiden man varit verksam som lärare varierade från några månader till 22 år. 

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 179 

Men till exempel i mitt land fanns disciplin. Eleverna vågar inte prata direkt med 
läraren. Men å andra sidan dom skriver smutsiga saker på toa. Eleven säger till 
läraren här: "Håll käften!" eller "Försvinn härifrån din käring!" men i mitt land 
dom skriver på toa istället och det är ännu värre. När jag kom hit, när jag jämför 
systemet hemma och här, då kommer jag ihåg. Man har som lärare så mycket 
makt i sin hand och då när jag jämför den makten, då är eleverna rädda för den. 
Därför skriver dom dåliga saker på toa. (Ibid., sid 42-43) 

Lärare beskriver makt, kontroll och hierarki även i förhållandet mellan kollegor. 
Flera slås av den fria tonen kollegor emellan och mellan lärare och skolledning 
som de upplevde i praktikskolorna, vilket kontrasteras mot vad man har varit 
van vid sedan tidigare, där man har varit utsatt för en stark kontroll. 

Dom kunde kritisera rektorn med en gång. Dom pratade mycket öppet. I mitt 
land vågar inte men  dom pratade mycket direkt och öppet till henne när hon 
hade gjort fel. Men i mitt land man vågar  inte ens berätta för sin arbetskamrat. 
(Ibid., sid 44-45) 

Den svenska lärarrollen framstår för lärare i studien som mera lyhörd och 
mindre auktoritär än vad man har erfarenhet av sedan tidigare. De skolor de 
mött i Göteborg under sin praktik har erbjudit stora kontraster till det auktori-
tära, hierarkiska och externt kontrollpräglade skolsystem som man varit van vid, 
sammanfattar Bredänge. Bredänges slutsats är att lärarna överlag på en över-
gripande generell och abstrakt nivå är positiva till "den demokratiska tonen" i 
den svenska skolan, elevens ansvar för det egna lärandet och den frihet läropla-
nen ger lärare. 

Negativ värdesättning av elevinflytande 
En sociokulturell ansats ger perspektiv på hur mer slutna, hierarkiska och kon-
trollpräglade samhällskontexter kan bidra till att forma individer på sätt som 
står i relation till hur samhället är strukturerat. 

Elzie Franzén (1990), forskare bl.a. med inriktning på arbetsmarknadsfrågor 
i det mångkulturella samhället, återger i en studie av förhållandena inom den 
grundläggande vuxenutbildningen inom sfi hur kursdeltagare från Turkiet, Li-
banon, Eritrea, Chile och "Främre orienten", som Franzén formulerar det, 
ganska tydligt uttrycker att de blir irriterade av allt för mycket demokrati. Detta 
är en iakttagelse och reflektion hon även gör under klassrumsobservationer. 
Franzén refererar hur flera personer säger att de bäst uppskattat de lärare som 
lagt press på dem och ställt krav och hur flera i det sammanhanget menade att 
de svenska lärarna inte var "riktiga" lärare.  

Hur ska lärarna vara – jo, de ska kunna mer än eleverna, ha undervisningsplanen 
klar före lektionen, inte fråga eleverna vad man ska göra härnäst osv. Och un-
dervisningen – där ska man ha "press", läxor, förhör, betyg etc. (Franzén, 1994, 
s 64) 

 I Hartman, Sven (red.) (2004) Gemensamma värden? Rapport från symposium. Gem-rapport 2



 180 

Franzén reflekterar även över lärarnas sätt relaterat till kursdeltagarnas värde-
ringar och förväntningar på hur en lärare skall vara. Hon beskriver hur svenska 
lärare både genom sin utbildning och genom att de socialiserats in i den svenska 
samhällsmodellen har ett förhållningssätt som närmast liknar en serviceinställ-
ning till kursdeltagarna.11 Den svenske idealläraren ska vara demokratisk och 
samråda med eleverna där syftet kan ses vara att skapa en atmosfär av jämlikhet 
och demokrati. Personerna i studien såg emellertid med skepsis på detta age-
rande. På olika sätt försökte de till läraren föra fram sina värderingar kring lärar-
rollen och sina förväntningar på läraren. När läraren inte hörsammade detta 
resulterade det i prat, surr och oro " ... precis som i vilken grundskoleklass som helst".  

Vid undervisning i samma grupp med en lärare som har samma modersmål 
och skolkulturella förankring som flera av deltagarna i gruppen kan Franzén 
iaktta hur dennes sätt att uppträda i sin roll som lärare mer överensstämmer 
med kursdeltagarnas förväntningar. Undervisningssituationen blir en annan och 
kursdeltagarna tycks kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bättre sätt. 

I en studie med deltagande av sfi-deltagare från Kurdistan och Chile reflek-
terar Seija Wellros (1995) från Nationellt centrum för sfi och svenska som and-
raspråk över hur rollrepertoaren för lärare och deltagare ser olika ut för perso-
ner från skilda samhällen som en konsekvens av att bland annat värderingar 
kring självständighet och hierarkier skiljer sig. Deltagare som har en bakgrund i 
styrda och auktoritära familje-, skol- och samhällssystem hade uppenbara svå-
righeter med att, som Wellros uttrycker det, avkoda skolans osynliga regelsy-
stem, förstå den svenska lärarrollen och det individuella och utforskande ar-
betssättet. 

Wellros menar att den referensram kursdeltagare har att utgå från, även poli-
tiskt oppositionella, är en hierarkisk samhällsstruktur med en auktoritär männi-
skosyn vilken har kommit att representera en god ordning både i förhållandet 
mellan barn och föräldrar och myndighetspersoner och allmänhet.  

Jag kommer i det sammanhanget att tänka på att jag från min egen undervis-
ningspraktik har exempel på hur situationen kan bli sådan att personer som från 
bergen i den kurdiska armén under många år bokstavligt talat har kämpat för 
fri- och rättigheter, i undervisningen efterfrågar arbetssätt och ledning som i 
mina ögon tycks stå långt från de ideal man kämpar för. 

                               
11 Det kan relateras till hur en av de intervjuade ungdomarna reflekterade kring sin lärares förhåll-

ningssätt i en studie (Wellros, 1992) där barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige be-
rättar om sina intryck i sin inledande kontakt med den svenska skolan. Han förundras över att 
man kallar till sig läraren när man sitter vid sin plats, och beskriver det som att man ropar på lära-
ren "… som om hon var servitris eller något sånt". Ungdomar beskriver hur de tycker att det finns en 
bristande respekt för lärarna. En åsikt som förs fram är att lärarna är snälla och trevliga, "…nästan 
som kompisar", men inga riktiga lärare. 
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En pedagogisk knut 
När det gäller vuxna elever i deras möte med arbetssätt och läromedel i sfi-
undervisningen beskriver lärare (Andersson, 1998) hur det för många kursdelta-
gare med en bakgrund från skolkulturer utanför nordvästeuropa i inlednings-
skedet av svenskundervisningen ofta kan bli något av en besvikelse. Så även för 
läraren som känner det nödvändigt att bli mer traditionell i sin lärarroll och i 
uppläggningen av undervisningen än vad han eller hon skulle önska och tror är 
bra för kursdeltagarna.  

Min bild är att det finns många sfi-lärare som utifrån sina erfarenheter i lik-
het med Andersson kan berätta om hur en undervisning i termer av en mer 
kommunikativt inriktad undervisning utformad i linje med utbildning, aktuell 
forskning och teoribildning kring andraspråksundervisning tillsammans med 
intentioner och föreskrifter i läro-, kurs, och studieplan många gånger visar sig 
inte gå ihop med kursdeltagares förväntningar om en mer styrd och lärarcentre-
rad undervisning med en högre grad av inriktning på språkets struktur. Situa-
tionen kan liknas vid 'en pedagogisk knut'. 

I en sfi-undervisningspraktik befinner sig läraren i en situation där denne är 
påverkad av, har att ta hänsyn till och agera i ett kraftfält bestående av flera 
övergripande diskursiva värdestrukturer: 

 
• Där framträder en värdesättning utifrån hur man historiskt har påverkats 

och formats av systemvärldsövergripande samhällskulturella diskursiva 
värdestrukturer. 

• Den inom teorier kring andraspråksundervisning dominerande diskursen 
om en undervisning på kommunikativ grund. Fem drag som känneteck-
nar kommunikativ språkundervisning (Lindberg, 1996, 2001, Nunan 
1991) är: 

 en betoning på interaktionens betydelse för utvecklandet av 
kommunikativa språkliga färdigheter 

 en prioritering av autentiskt material i undervisningen 
 tillvaratagande av deltagarnas egna erfarenheter som utgångspunkt 

för undervisningen 
 en strävan att koppla lärandet av språket till språkliga aktiviteter 

utanför klassrummet 
 möjligheter för språkutvecklarna att fokusera inte bara på språket, 

utan även på sitt eget lärande 
 
• Styrdokument - Sfi-lärarens verksamhet är reglerad av flera styrdokument. 

Där finns invandrarlagstiftningens formuleringar om jämlikhet, valfrihet 
och samverkan, regeringens intentioner om en skola för alla, läroplanens 
(Lpf94) skrivningar om en undervisning som gestaltar grundläggande de-
mokratiska värderingar och som skall bedrivas i demokratiska arbetsfor-
mer. I läroplanen föreskrivs även ett individualiserat arbetssätt där lärare 
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skall ta hänsyn till varje individs förutsättningar. Vidare finns kursplanen 
(SKOLFS 1994:28), med intentionen om sfi som en brygga till livet i Sve-
rige. Därutöver har läraren att beakta studieplanen, vilken för sfi i Stock-
holm (Sfi-skolan, Stockholm, 1995) beskriver språkliga färdigheter till-
sammans med ett omfattande innehåll av samhällsinformativ karaktär.  

• Den svenska majoritetskulturens värdesystem kring normaliteter utifrån 
att ha (språk-) socialiserats i den svenska majoritetskulturella systemvärl-
den med dess övergripande diskursiva värdesystem kring normaliteter, 
både mer allmänt som mer specifikt kring undervisning, lärande, lärar- 
och elevroll.  

En svensk majoritetskulturs diskursiva värdesättning 
av normaliteter 
I det här sammanhanget ser jag det som intressant att lyfta fram och belysa den 
sista aspekten - en svensk majoritetskulturs diskursiva värdesystem kring nor-
maliteter, både mer allmänt som mer specifikt kring undervisning, lärande, lä-
rar- och elevroll - ytterligare, bland annat för att den inrymmer så dubbla och 
till viss del motsatta värden. 

På ett plan finns vad som kan ses som positiva drag som har vuxit fram som 
övergripande diskursiva värden i det svenska majoritetssamhället:  

  
• Jämlikhet, lagstadgat medbestämmande, platta organisationer. På arbets-

platser och i skolan ses det som viktigt att skapa en positiv atmosfär av 
jämlikhet och demokrati. I skolan eftersträvas närhet mellan lärare och 
elev. Den svenske idealläraren förväntas vara demokratisk och samråda 
med eleverna. 

• Betoning på likhet. Individuella prestationer tonas ner. Det anses inte fint 
att framhålla sig själv. I Sverige har inte satsats på elitskolor som i många 
andra länder. I skolan avhålls från att framhålla eller berömma "de bästa" 
alltför mycket. Att vara "plugghäst" och alltför ambitiös har i mångas 
ögon haft lite av ett löjes skimmer över sig. Solidaritet med "de svaga" be-
tonas. Medelmåttligheten utgör norm, vilket bl.a. har avspeglat sig i att 
betygssättningen under en längre period har utgått från medelvärdet. 

• Samtidigt värderas egna initiativ. Såväl i uppfostran som i verksamheten i 
skolan värdesätts och strävas mot självständighet, att individen tar initia-
tiv och ansvar och uttrycker egna åsikter. 

 
Men i det svenska majoritetssamhället finns även mer negativa övergripande 
diskursiva värden. Det visar sig att jämlikhetssträvandena långt ifrån alltid ger 
plats för individer med annan bakgrund, annat utseende eller annat språk. Det 
går att urskilja ett monokulturellt, etnocentriskt förhållningssätt med språklig 
och kulturell intolerans. 
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Ett monokulturellt, etnocentriskt förhållningssätt 
I en homogen kultur är det lätt att leva omedveten om sina värderingar. Det till 
synes självklara är omedvetet och blir inte medvetet förrän det ställs mot något 
som skapar kontrast. När så blir fallet är ett vanligen förekommande förhåll-
ningssätt att inta en försvarsposition där man ser egna värderingar och den egna 
kulturen som 'normala' och gör dem till norm för hur man skall betrakta andras 
uppfattningar och agerande. Individen uttrycker de egna värderingarna som 
'objektiv' kunskap och gör gällande att man har en 'objektiv' eller 'saklig' håll-
ning, skriver Christer Hedin (1995), pedagog och religionshistoriker vid Lärar-
högskolan i Stockholm.  

Flera författares beskrivningar pekar på hur det verkar vara som att 'svenska' 
(den svenska majoritetsbefolkningens) värderingar kring arbetsformer och 
rollinnehåll för lärare och elever kommer till konkreta uttryck på detta sätt. 
Aktörer inom skolans sfär synes betrakta värderingar och normativa utgångs-
punkter för utformningen av undervisningen inte som relaterade till en majori-
tetskultur utan som 'moderna', 'utvecklade' och 'normala'. Studier visar emeller-
tid hur perspektiv som används är monokulturella, hur attityder kring skola och 
undervisning i sken av att vara likvärdiga, neutrala och värderingsfria kunskaps- 
och kultursyner i själva verket både är värdeladdade och etnocentriska.  

I avhandlingen Svenska för invandrare - brygga eller gräns? Syn på kunskap och 
lärande inom sfi-undervisningen (Carlsson, 2002) beskriver Marie Carlson utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv, bl.a. under rubriken Vem definierar kunskap? (2002) 
t.ex. hur deltagare i sfi-undervisningen utestängs från en dialog kring undervis-
ningens utformning utifrån en argumentation där deltagares åsikter negligeras i 
termer av att det ses som uttryck för ett otidsenligt traditionellt synsätt kring 
kunskap, lärande och språkundervisning. "En traditionell kunskapssyn" ställs av 
intervjuade sfi-lärare mot vad de uppfattar och för fram som mer "utvecklat" 
och "modernt". (Ibid., sid 137-164) 

I dåvarande Statens invandrarverks rapport Mångfald och ursprung. Rapport från 
ett multietniskt Sverige (SIV, 1997) skriver Kenneth Ritzén att en vanlig och djupt 
rotad inställning i det svenska majoritetssamhället är att Sverige "kommit långt" 
vilken i en moraliserande diskurs inbegriper tanken om att andra kulturer "inte 
kommit lika långt", t.ex. när det gäller jämställdhet, syn på barn och uppfostran, 
pedagogik, konflikthantering och sexualmoral. Ritzén ser en moraliserande 
historie- och samhällssyn som utmärks av en långt gången konformism och 
Jante-lagsanda, vardaglig intolerans, ogillande av särlösningar "tänk om alla 
skulle ...", betraktande av invandring och invandrare som problem, en tendens 
att likställa jämlikhet och likvärdighet med likhet, idealisering av det egna/det 
svenska, nedvärdering av det främmande och en vana att upphöja egen kultur 
till allas naturlighet. 

Charles Westin (1997) vid Centrum för invandringsforskning ifrågasätter den 
gängse uppfattningen att Sverige under de senaste århundradena jämförelsevis 
har varit ett kulturellt homogent land både vad gäller befolkning, språk, kultur 
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och religion, och att detta skulle vara en framträdande orsak till en svensk ta-
fatthet och oförmåga i att visa förståelse för personer från andra kulturer. Det 
kan ses som en sanning med modifikation, skriver Westin.  

Det som benämns som historisk enhetlighet i kulturell bemärkelse har för-
växlats med vad som snarare är uttryck för centralism och maktkoncentration. 
Snarare än etnisk och kulturell enhetlighet vittnar historien om en stark centra-
listisk maktutövning där regionala kulturskillnader inte har fått genomslag i den 
nationella politiken. Långt innan nationalismen formulerades som ideologi har 
segregering, marginalisering och assimilation funnits i svensk politik, skriver 
Westin. 

Flera studier pekar på hur historien kommer till uttryck i dagens samhälle. 
Pirjo Lahdenperä, pedagogikforskare med interkulturell inriktning, beskriver 
(Lahdenperä, 2001) hur hon ser en övergripande svensk värdegrund som in-
rymmer en i hög grad exkluderande diskurs. Kiandocht Shadé Jalali (1999) 
sammanfattar den sociologiska magisterstudien En kritisk analys av integration i 
den svenska diskursen med konstaterandet att invandrade grupper diskrimineras, 
särbehandlas och åsidosätts på grunder som språk, social kompetens och kultu-
rell särart. I en OECD-rapport från 2001 framkommer att Sverige är det mest 
segregerade samhället inom EU. 

Studier som dessa visar att samhället långt ifrån nått upp till de mål som 
ställts upp och de intentioner som formulerats. Den bild som tonar fram är att 
det mångkulturella Sverige inte synes vara särskilt mångkulturellt i normativ 
mening. 

I Statens invandrarverks rapport (SIV, 1997) beskrivs hur man i Sverige i 
särskilt hög grad har omhuldat tanken om det homogena landet och en homo-
gen svensk kultur. Huvudstrategin i svenskt demokratiskt samhällsbygge har 
varit kampen för enhetslösningar med ett syfte av utjämning och likvärdighet. 
På olika håll i samhället utgår man i mångt och mycket från en icke definierad, 
oproblematisk, gemensam svensk identitet. Det förutsätts att det finns en sådan 
och därför kan man som i Lpo 94 tala om "gemensamma värden", och "kulturarv".  
Man utgår från att det finns entydiga "värden som vårt samhällsliv vilar på", "mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen alla i samhäl-
let behöver".  (Inom citationstecken är formuleringar från Lpo 94.) 

Men bl.a. studier från Lärarhögskolan visar att marginalisering, exkludering 
och etnocentrism utgör en realitet i det mångkulturella Sverige. Att enhetstan-
ken och strävan efter homogenitet är problematisk visar bl.a. Christina Rodell 
Olgac i sin magisteruppsats Socialisation och lärande i diasporan (Rodell Olgac, 
2000) där det framkommer att föräldrar med somalisk etnicitet i sina kontakter 
med majoritetssamhället och personer som företräder svenska myndigheter 
upplever sig möta misstro och främmandeskap, och känner en rädsla "… att 
förlora sina barn till myndigheterna” (sid 64) 

Ing-Marie Parzyk (Parzyk, 1999) beskriver hur regeringens ambition om En 
skola för alla av minoritetselever upplevs som En skola för andra. Studien Invand-
rarproblem eller skolsvårigheter (Lahdenperä, 1997) visar hur skolaktörer i ett psyko-
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logiserande förhållningssätt förlägger orsaker till minoritetselevers svårigheter i 
skolan till elevernas kulturella bakgrund utan att rikta blicken mot skolans och 
den egna undervisningspraktikens del i problematiken.  

När man intervjuar lärare inom sfi om deras lärarroll (Franzén, 1994) dekla-
rerar flera lärare att de trots insikter om skillnader i förhållningssätt till lärare 
och undervisning hos deltagare med bakgrund i andra skolkulturer inte vill 
ompröva sin roll som lärare. De vill fortsätta att vara "sig själva" i klassrummet 
och anser att anpassningskravet angår dem som är nya i skolan och har invand-
rat till Sverige. 

I detta finns ett dubbelbottnat förhållningssätt. Man ser sig dels som demo-
kratisk och säger sig sträva efter att i sin undervisning skapa en atmosfär av 
jämlikhet och demokrati. Samtidigt kan vi se hur man omedvetet ser sin egen 
kultur som överlägsen, skriver Franzén.  

Likaså beskriver Franzén hur hon uppfattar att etnocentrism kommer till ut-
tryck i tendenser att i skol- och undervisningssammanhang bedöma eller klassa 
elever som svagare än vad de egentligen är och nedvärdera skolsystemen i deras 
hemländer. 

Med utgångspunkt i ett kritiskt sociologiskt perspektiv, där skolan ses som 
en kulturförmedlande institution i samhället med uppgift att socialisera till rå-
dande värde- och normsystem, beskriver Karsteen Douglas (1996) hur det 
framstår som att pedagogiken och undervisningen inom sfi fungerar som en 
grindvakt in i det svenska samhället. Sfi-skolan framstår som en kulturförmed-
lande institution i samhället med uppgift att socialisera till rådande värde- och 
normsystem. Fokuseringen i undervisningen på vad Douglas benämner ”den 
svenska kulturen” har i det perspektivet mer till uppgift att fungera som ”en 
försvenskningsagent” än ett redskap för eleven att utveckla språkkunskaper. 
Organisation, lärare, undervisning och undervisningsmaterial kan i detta per-
spektiv ses ha rollen som institutionaliserade verktyg vilka har till uppgift att i 
den vardagliga sociala relationen förmedla kulturella koder och värderingar. 

Men, det är inte bara jämlikhetsideal som förvaltas och förmedlas i utbild-
ningen, menar Douglas. Dessa är bara en del. Undervisningen och pedagogiken 
framstår i en kritisk analys som diskrimineringsinstrument med segregerande 
och marginaliserande funktioner.  

I det sammanhanget får bakgrunden till varför innehållet i läromedel och un-
dervisning i så stor utsträckning fokuserar på det svenska; svenska normer, 
seder och bruk m.m. sin särskilda betydelse. I en analys av innehållet i fyra av de 
mest frekvent använda läromedlen avsedda för den inledande undervisningen 
inom sfi (Wallin, 2001) framkommer bl.a. att medan två av de analyserade text-
böckerna " … gör ett allvarligt försök att anlägga ett mångkulturellt perspektiv på sitt 
stoff," så har två valt "… att närmast fullständigt koncentrera sig på svensk kultur." 
(Ibid., sid 27, 28) 

Är det kunskaper som är oundgängliga för den enskilde i samhället eller har 
det egentligen mer effekten att klargöra för den invandrade eleven hans eller 
hennes position i samhället, positionen 'icke-svensk'? Douglas (1996) reflekterar 
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över att det som reproduceras i läromedel i sfi-undervisningen är svenska vär-
deringar och moralföreställningar som för en del deltagare inte är speciellt in-
tressanta annat än som ren kuriosa. Bland annat reflekterar Douglas kring vad 
en person i studien uttrycker om att denne inte har kommit till Sverige med 
någon avsikt att ”bli svensk”, vilket Douglas relaterar till det invandrarpolitiska 
målet om valfrihet och hur detta kan ses uttrycka att man ska kunna välja om 
man vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller ej.  

Aspekter som dessa kan mycket väl tänkas vara del av orsakerna till att så 
pass många som 45% av de tillfrågade sfi-deltagarna i Stockholms stads brukar-
undersökning 2001 (Blomquist, Bäckström, 2001) ansåg att "Jag lär mig inte vad 
jag behöver".  

Slutsatser och reflektioner 
Den bild som tonar fram utifrån de aspekter som tagits upp är att det finns 
olikheter i värdesättningen av arbetsformer, undervisningsmaterial, lärande, 
lärar- och elevroll mellan lärare och deltagare inom sfi. Det framkommer att det 
från aktörer inom skolans sfär synes vara vanligt att använda majoritetssamhäl-
leliga uppfattningar som normativa utgångspunkter för bedömning och ageran-
de på sätt som ger anledning att problematisra kring huruvida grunderna för 
undervisningen utgår från etnocentriska, diskriminerande, assimilatoriska och 
utestängande ansatser. Värderingar och normativa utgångspunkter för utform-
ningen av undervisningen betraktas inte som relaterade till en majoritetskultur 
utan som 'moderna', 'utvecklade' och 'normala'. Grunder för undervisningen 
ses, framställs och legitimeras som allmängiltiga förhållanden och kunskaper 
kring didaktik och språktillägnande. Oberoende av hur elevgruppen ser ut, vil-
ken bakgrund deltagarna har, vilka värderingar och förväntningar de har kring 
arbetssätt, lärar- och elevroll så synes det finnas ett sätt som anses som det 
rätta. Vad deltagare föredrar och vilka undervisningskulturella referensramar 
och förväntningar de har synes utifrån beskrivningarna många gånger i ringa 
grad tas i beaktande.  

Det finns anledning att fråga sig i vad mån undervisningen är utformad för 
att svara upp mot deltagarnas referensramar och förutsättningar för lärande, 
samt belysa konsekvenserna av etnocentriskt monokulturella förhållningssätt 
såväl från ett språkutvecklingsperspektiv som med tanke på en demokratisk och 
medborgarrättslig dimension. 

När man som lärare börjar reflektera kring aspekter av de slag som tagits 
upp är det inte så konstigt om man blir osäker i sin lärarroll och frågan upp-
kommer hur man hanterar den pedagogiska och didaktiska utmaningen. 
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Symposiets föreläsningar 

 Björn Skogar 

Här följer ett mycket kort refererat från de föreläsningar som gavs. 
 
Anders Jeffner, nestor för forskning och undervisning i Tros- och livsåskåd-

ningsvetenskap inledde med en föreläsning under rubriken Är livsåskådning ett 
fruktbart begrepp för forskning och undervisning? Han lanserade själv för c:a 
20 år sedan detta begrepp och det fick stort genomslag. Enkelt uttryckt handlar 
det om att inkludera religionsforskningen i ett perspektiv där även icke-religiösa 
alternativ kan inrymmas. Vid sådan analys av livsåskådningar har man i Jeffners 
modell utgått från tre komponenter: teoretiska antaganden, etiska värderingar 
samt en grundhållning, t ex en optimistisk sådan. Efter de tjugo åren av forsk-
ning var Jeffner fortfarande övertygad om det konstruktiva i sin ansats men 
ville tillägga ett rituellt perspektiv, utifrån sådana handlingar som gestaltar män-
niskors livsförståelse. Han nämnde som exempel det återkommande prydandet 
av gravplatser och de rituella komponenter som finns med när i och för sig 
välmenande idealister slår poliser och krossar rutor på McDonalds. 

Charles Westin från CEIFO talade under rubriken Mångfald och social 
sammanhållning. Om värdegrunder och mångkulturalitet. Han gav en historisk 
tillbakablick kring frågor om nation, centralmakt och minoriteter. Hans huvud-
exempel var den samiska minoritet som under seklerna hamnat mellan stolarna 
i den centralistiska Sverige. Föreläsningens grundfråga var förhållandet mellan 
identitet och nationalstat. Ur didaktiska perspektiv viktigt och intressant är om 
och hur man i förhållande till det uppväxande släktet vill ompröva den nationel-
la berättelsen. 

Gunilla Molloy, svenskdidaktiker från LHS, visade prov på ett retoriskt mäs-
terstycke under rubriken Livstydande litteraturläsning med tonåringar. Hon 
utgick från den kritiska frågan i vad mån man i skolan förmår släppa fram ele-
vernas egna erfarenheter. Den modell som talaren förespråkade var enkel och 
rimlig: att ta skönlitteraturens berättelser till hjälp för att uttrycka viktiga grund-
frågor, detta för att främja fostran till likställighet och delaktighet. Modellen är 
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enkel men kan stupa på ojämna maktförhållanden, inte minst när unga flickor 
förblir tysta eller tystade. I föreläsningen användes flitigt den term som förefal-
ler bli nästa nyckel- eller modebegrepp, deliberativa samtal. Av Molloy att döma 
handlar det om väl genomtänkta och genomförda samtal där alla kommer till 
sin rätt. 

Gunnel Colnerud, forskare från Linköpings universitet problematiserade Vär-
degrunden som praktik och diskurs. Hon utgick från den diffusa begreppsbild-
ning som i dag är i svang och tog det nyansrika, engelska språket till hjälp för att 
precisera olika dimensioner av fostran, alltifrån personliga värden till medbor-
gardygder. Exempel: citizen education liksom civic -, value - and moral educa-
tion.  Analysens uppgift var att skilja ut olika objekt för utbildningsforskningen 
så att man gör klart för sig vad man faktiskt sysslar med. Föreläsningen kulmi-
nerade i ett rutmönster där talaren tagit fram 20 olika perspektiv men hävdade 
att man ändå kan göra kartan tydligare. 

Johan Lundborg, förvaltningschef på LHS och forskare inom Tros- och 
livsåskådningsvetenskapen presenterade sin bok När ateismen erövrade Sverige 
och satte in den i sitt kulturella och historiska sammanhang. Lundberg berät-
tade att han till sin häpnad hade funnit att Ingmar Hedenius attack på den 
kristna teologin i sak inte var så segerrik som man ofta har föreställt sig. Vad 
som var framgångsrikt däremot var den av Tingsten och Hedenius genomförda 
presskampanjen till förmån för Hedenius. Hedenius och hans meningsmot-
ståndare, varav åtskilliga lutherska biskopar, talade olika språk. Tingsten var den 
retoriske mästaren, övertygad om att ändamålet helgade de retoriska medlen. 
Och ändamålet var att befria från statskyrkan och från vad han ansåg vara teo-
logins vidskepelse och motsägelser. 
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