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Självrefererandet kan inte 
undvikas  
Några effekter av undervisningens rationaliseringar 
 
 
 
 
 
Ett av de signifikativa kännetecknen för den kulturella moderniseringen 
är ökningen av självreferensstrukturer.1 Självreferenser ändrar på ett 
subtilt sätt vår relation till världen och till oss själva. Jag skulle med 
ledning av några fenomen här vilja visa hur självreferensen även trängt 
in i vår pedagogiska vardag och nu förändrar den inifrån. För detta har 
jag valt ut tre områden där man kan påvisa detta resultat av 
moderniseringen – den pedagogiska vetenskapen, skolans praxis och 
individernas identitetsutveckling.  

 
 

Pedagogisk vetenskap 
 
Om man idag skulle vilja avlasta sin bokhylla och erbjuder en bokhan-
del sina pedagogikböcker från sjuttiotalet, så har man tur om man över 
huvud taget får lämna kvar böckerna. Några pengar ger det inte. Detta 
kan tas som en fingervisning om hur ett ämnes anseende har sjunkit. 
Och i motsvarande mån har utbildningsvetenskapen drabbats av ett 
”bakrus”. 

Denna vetenskaps djupa fall utgör baksidan av dess tidigare höjd-
flygning. På sjuttiotalet lyckades pedagogiken att nästan bli en sorts 
ledande vetenskap. Under trycket av studentrörelsen hade den öppnat 
sig mot socialvetenskaperna. Socialisationsteori, utbildningsekonomi 
och psykoanalys erbjöd en omfattande kunskap av systematiserande 

           
1 Se Luhmann (1980). Med ”självreferens” avser jag ”reflexivitet” – alltså att refe-
rera till sig själv. Jag föredrar det första begreppet, då det inte kan förväxlas med 
intellektuell självreflektion. Detta är det nämligen i fortsättningen inte fråga om. 
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och klassificerande karaktär. Detta fungerade som en ny typ av kun-
skap, som trängde in i de dittills närmast stödjande fackdiskurserna för 
enskilda pedagogiska områden och in i konventionella undervisnings-
miljöer. Inom universitetsseminarier, skolklasser och yrkesskolor satte 
nu den ”nya” kunskapen invanda självklarheter ifråga. Yrkes- och 
vardagskunskapen konfronterades med ovana frågor om legitimitet. 
Till och med på daghemmet kunde nu frågan väckas, när barnen till 
exempel skulle sätta sig i ring: ”men varför?” 

En pedagogik som på så vis blivit socialvetenskaplig fick mycket 
snabbt en ledarroll i utbildningsreformen. En stor litteraturmarknad 
uppstod (just de böcker som man nu skulle vilja returnera till bokhand-
laren). Innovationsforskningen fick mycket resurser, speciellt i sam-
band med förnyelsen av läroplanerna. 

Denna ledande pedagogiska vetenskaps löften visade sig vara allt-
för vittgående. De allmänt höga förväntningarna grusades snart, och an-
seendet började raseras. Detta hade för det första externa politiska 
orsaker – den breda institutionella utbildningsreformen gick i stå. Men 
det hade också interna orsaker. Parallellt med utbildningsreformen 
pågick en kulturell modernisering, alltså en avtraditionalisering av 
livsformer, tolkningsmönster och mentaliteter. Dessa ibland iögonfal-
lande och ibland tysta processer påverkade människors livsvärld och 
vardag även utanför institutionerna. De förändrade förväntningarna och 
livets dittills traderade självklarheter, och de förändrade naturligtvis 
också barns och ungdomars mentaliteter och vardagsstilar.  

Denna kulturella modernisering visade sig småningom som så ge-
nomgripande att den insmög sig i de pedagogiska tolkningsmönstren. 
Centrala begrepp som ”pedagogisk relation”, ”utbildningsförhållande” 
eller ”inlärningssituation” var plötsligt inte alls så belysande som man 
förut antagit. Mycket viktigare visade sig de förändringar vara som an-
nars i en begreppslig tafatthet betecknats som ”pedagogisk kontext”: 
förändringar av generationsförhållandena, av ungdomen, av livsvärl-
den. Dessa kulturella avtraditionaliseringar urholkade de tidigare peda-
gogiska grundbegreppens förklaringsförmåga. ”Kultur” ersatte ”peda-
gogik” som paradigm. Den progressiva pedagogikens dittills nya över-
tygelser intresserade inte längre de berörda. De pedagogiska praktiker-
nas problem och möjligheter lokaliserades från och med nu allt mer till 
en viss subdidaktisk nivå – till livsvärlden, och om denna står det för 
litet i ”pedagogiska” böcker. 
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Den pedagogiska vetenskapens förlorade anseende kan för det and-
ra ha att göra med, att man vande sig vid denna nya typ av samman-
hangskunskap. Den hade inte längre någon överraskningseffekt, väckte 
inte längre nyfikenhet på eventuella nya situationstolkningar. 
”Ifrågasättandet”, tvivlet på självklarheternas legitimitet, slog nu tillba-
ka på vetenskaperna själva, och även på den pedagogiska vetenskapen. 
Som självklart ledande vetenskap måste den nu abdikera. Också den 
pedagogiska vetenskapen tvingades bli självrefererande. 

Detta självrefererande stärker idag tendensen till en oavlåtlig meta-
teoretisk självreflektion hos forskarna (jfr König 1990). Alla utbild-
ningsforskare borde ställa sig frågan: ”Vad sysslar vi egentligen med 
när vi producerar pedagogisk kunskap? På vilka grunder och med vilka 
konsekvenser?” 

Man kan redan tydligt se två effekter av en sådan självrannsakan. 
För det första problematiseras de alltför tvärsäkra kausalitetsantagande-
na inom de pedagogiska praktikfälten (jfr Tenorth 1990). Varje 
praxisfält visar sig vara alldeles för komplext för att kunna förklaras 
med enskilda, punktuella intentioner. I stället för en direkt koppling 
mellan avsikt och resultat rekonstruerar pedagogiska teorier idag sna-
rare strukturella kontexter. Kausalitetsantaganden betraktas som själv-
förenklingar varmed vi reducerar komplexiteter. I så måtto är 
kausalitetsantaganden pragmatiskt effektiva. Men de är inte ”sanna”. 

Den andra effekten var att en omtyckt tankefigur från sjuttiotalet 
utsattes för tvivel – idén att om möjligt pedagogisera hela samhället. 
Snarare avslöjas och avmystifieras ”samhällets pedagogisering” som 
en modern myt. Pedagogiseringen får därigenom allt svårare att hålla 
de löften om problemlösning den givit. Det denna pseudo-lösning 
förmår är snarare att skjuta upp bearbetningen av ett aktuellt problem 
långt in i framtiden, och detta har en lugnande effekt (jfr Oelkers 1990 
s 6). Precis som när det i en självkritisk teknologidebatt krävs att 
långsiktiga oavsiktliga konsekvenser ska registreras i en ”teknikens 
konsekvensanalys”, så krävs nu en ”pedagogikens konsekvensanalys” 
(Lenzen 1991). 

På denna väg mot självrefererande förändras den pedagogiska ve-
tenskapens karaktär. Den blir till reflekterande kunskap, i meningen en 
betraktare som betraktar sig själv i sitt eget betraktande (Luhmann 
1991 s 148). Det är då inte själva vetenskapliggörandet som ska drivas 
vidare, utan det är följderna av det hittillsvarande vetenskapliggörandet 
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som undersöks och begrundas. Och härvidlag följer utbildnings-
forskningen en för alla vetenskaper allmän tendens. 

Detta yttrar sig i revideringen av flera grundlggande antaganden om 
effekterna av vetenskap och vetenskapliggörande. Det förekommer en 
revidering av överlägsenhetsantagandet: vetenskapen producerar inte 
kunskap som är överlägsen vardaglig kunskap, utan en annan typ av 
kunskap. Den vetenskapliga självuppfattningens ”fältherrekaraktär” är 
passé (Beck & Bonß 1989 s 198). Vidare sker en revidering av viss-
hetsantagandet: vetenskapen producerar inte ny visshet utan tvärtom 
innebär den just en stegring av förmågan till systematiskt tvivlande. Så 
fort en vetenskaplig lucka har täppts till öppnas en ny. Slutligen 
försiggår en revidering av planeringsantagandet: vetenskapen produ-
cerar inte ökad tillförsikt – tvärtom skapar varje ökning av den 
vetenskapliga outputen nya oöverskådligheter. 

Dessa revideringar är i sin tur inbäddade i en utvecklingstrend som 
Habermas (1983/1990 s 25) betecknat som att ”humanvetenskaperna 
blivit alltmer filosofiska”. Detta är ett uttryck för den post-empiristiska 
vetenskapsfilosofin, vars poäng kort sagt ligger i uppfattningen att alla 
vetenskaper (även naturvetenskaperna) sysslar med tolkningsproblem. 
Redan datainsamlandet (och inte först databearbetningen) är enligt 
detta synsätt interpretationsstyrt. 

Den post-empiristiska vetenskapsfilosofin har för det första ett 
starkt konstruktivistiskt inslag (jfr Habermas 1988). Det innebär att an-
tagandet om en av själva betraktandet oberoende och given verklighet 
förkastas kunskapsteoretiskt och metodologiskt. För det andra har 
vetenskapsfilosofin ett starkt semiotiskt inslag. Det betyder bland annat 
att objektobservationer alltid innefattar en semantik. Utifrån denna 
premiss är det betydelsesystemen som genererar verkligheten. För det 
tredje har vetenskapsfilosofin en pragmatisk accent, i det att alla be-
tydelsesystem i sin tur är inbäddade i vardagspraktikens nätverk. I en-
lighet med Wittgensteins senare filosofi uppfattas livsformerna som det 
högsta metaspråket och ses därmed som en vetande- och kunskapsram 
som inte alls är ”underlägsen” vetenskaperna, utan endast är ”annor-
lunda”. Ja, varje vetenskapligt tänkande är ofrånkomligt förankrat i 
dessa livsformer. Vetenskapen skiljer sig från vardagspraxis, men är 
inte något som står högre.  

Denna vetenskapskonception motiverar och kräver som konsekvens 
en radikal icke-naturalism i förståelsen av verkligheten, av varse-
blivningen och av den vetenskapliga kunskapen. ”Verkligheten” be-
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traktas som ett nätverk av vardagliga konstruktioner av samhällelig re-
alitet. Vetenskapliga teorier är då också konstruktioner (men av ”andra 
ordningen”) – nämligen teoretiska konstruktioner av hur vardagliga 
konstruktioner (av ”första ordningen”) tillkommer (jfr här Knorr-Cetina 
1989).  

I förhållande till pedagogiken innebär detta att utbildningsvetenska-
pen inte erbjuder någon beskrivning av den ”verkliga” utbildningsverk-
ligheten (König 1990 s 926). Den pedagogiska vetenskapen ägnar sig i 
stället åt att reflektera över nyttjandeformer och konsekvenser av 
pedagogiska konstruktioner (i exempelvis pedagogiska teorier, tolk-
ningsmönster eller vardagsspråk).  

Man kan också beteckna detta som en kognitiv vändning i den pe-
dagogiska vetenskapen (König 1990 s 930). Och detta betyder alls inte, 
som man kanske kunde tro, att dess objekt ”irrealiserats”. Nej, visst 
”fungerar” verkligheten. Men detta fungerande låter sig inte bearbetas 
utan en viss kunskapsteoretisk anspråksnivå.  

Vi har alltså inte ”direkt” med en pedagogisk verklighet att göra, 
utan med en verklighet som alltid redan är tolkad av deltagarna. Där-
med förstärks också insikten att denna verklighet inte kan ändras ge-
nom att man bara ställer upp mål eller genom ren god vilja. Denna kon-
struktivistiska effekt är yttig för pedagogiken, genom att vänja den lite 
av med sin permanenta fixering vid det normativa. Om pedagogiken 
inte alltid fixerade sig vid hur saker borde vara skulle den få en et-
nografisk kvalitet, en diagnostisk smidighet inför det som ändå alltid 
sker och som den så ogärna går närmare in på. 

 
 

Skola 
 
Vetenskapliggörandet kan alltså inte längre uppfattas i analogi med en 
”missionärsmodell”: det är inte så att vetenskapliga missionärer skulle 
stå inför vetenskapslösa infödingar och tvingas omvända dessa (Beck 
& Bonß 1989 s 203). De pedagogiskt praktiserande har för länge sedan 
vant sig vid vetenskapsutbudet – i institutionerna (till exempel skolan), 
i pedagogikutbildningen, i vardagslivet. Det idag intressanta är inte att 
de erbjuds ett utbud av vetenskaper, utan hur de praktiskt verksamma 
hanterar detta. Det vetenskapliga kunskapsutbudet brukas och ”till-
lämpas” inte förutsättningslöst, utan det används i institutioner och 
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praktikfält i enlighet med interna regler och egna problemdefinitioner 
(Beck & Bonß 1989 s 205).  

Då den utbildningsvetenskapliga kunskapen, som redan nämnts, 
dessutom har förlorat anseende, kan man säga att denna kunskaps 
tillämpande i skolan helt har karaktären av desillusionsinlärning. Det är 
inte förhoppningen om ett (primärt) vetenskapliggörande som utmärker 
situationen i skolorna utan snarare bemödandet att reflexivt (sekundärt) 
hantera ett redan genomfört vetenskapliggörandes konsekvenser och 
kriser (Beck & Bonß 1989 s 209). 

Jag skulle här vilja skilja mellan tre olika nivåer av vetenskapliggö-
rande i skolan, som i tur och ordning har att göra med didaktik, vanor 
och atmosfär. Alla tre processerna har i Tyskland påskyndats sedan 
slutet av sextiotalet.  

För det första kan man säkert se en didaktisk rationalisering i det 
faktum att läroplanerna inte längre motiveras med konventioner (alltså 
med argumentet att ”så har det alltid varit”). Snarare motiveras läro-
planer (i vidaste mening) med argument om de vetenskapliga ämnenas 
utveckling. Hur man nu än värderar dessa nya, ”konstruerade”, läro-
planer, så skapar deras uppenbara konstgjordhet i sig en så kallad spärr-
hake-effekt: de praktikfält som i motiverandet av sina beslut övergår 
från tradition eller konvention till vetenskap får svårt att vända tillbaka. 
Hur omtvistade de enskilda förändringarna än är så etableras en 
grundläggande motiveringsplikt. Och redan detta har i sig en 
upplysande effekt (jfr Beck & Bonß 1989 s 208). 

Detta har ett pris, som består av en ny ambivalens, speciellt ur ele-
vens synvinkel. Ju mer skolarbete som övergått till fackkunskap (i sista 
hand grundad på de enskilda vetenskaperna), desto mer fragmentarisk 
är subjektrelateringen (jfr Nunner-Winkler 1990 s 673). Denna 
fackkunskap för inte utan vidare med sig bildningspotentialer, kunskap 
om sammanhang och identitetsbidrag. Den erbjuder inte obetingat 
betydelsefullhet. Detta kan utmynna i ett slags långtråkighetsproblem. 
Å andra sidan har det också avlastningseffekter, ty att till exempel 
misslyckas på denna fackkunskaps områden behöver inte längre 
tangera min självkänsla som helhet. 

För det andra försiggår det en habituell rationalisering av skolan, 
som alltså har med invanda förhållningssätt att göra. Skolan måste idag 
med nödvändighet vara post-traditionell. Även om den, vilket ju idag är 
vanligt, återinför traditionella ritualer, så är dessa just ”införda” och 
inte självklart förefintliga). Därmed gör sig oundvikligen en känsla av 
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kontingens (öppenhet, obestämdhet) gällande. Skolan kan nu erfaras 
som en ”konstruerad” verklighet (Beck & Bonß 1989 s 208). Men allt 
som kan uppfattas som konstruerat skulle också kunna vara annor-
lunda. Detta påverkar alla beskrivningar av status quo, men också de 
förändringsprogram som ännu på sjuttiotalet var fyllda av patos och 
självtillit – ingenting är längre säkert! 

Ett konstruktivistiskt moment framträder i det att beskrivandet och 
upplevelsen av min skolvardag relateras till de perspektiv jag har. Frak-
tioner i till exempel ett lärarkollegium uppfattas som tolkningsgemen-
skaper (de delar ett synsätt och samlar sina bekräftande exempel i ob-
servationer av praktiken). Också målformuleringarnas status förändras. 
Dessa är mindre realistiska förutsägelser än kommunikativa formler, 
genom vilka de helt gruppegna gemensamheterna etableras. Målen 
tjänar – något slarvigt uttryckt – som grupptillhörighetens doftmarker-
ingar. Målformuleringarnas euforiserande kraft reduceras samtidigt – 
inte minst för att så många erfarenheter redan finns av hur tidigare mål 
nötts ner. De med längst erfarenheter är inte längre några innovations-
specialister utan snarare ”betänklighetsbärare” (Streeck 1987). De bryr 
sig på goda grunder inte längre så mycket om själva de mål som någon 
prisar, utan kommer genast att tänka på vederbörande plans oavsiktliga 
sidoeffekter. Den habituella rationaliseringen, den djupt i 
vardagspraxisens porer inträngda ackumulerade erfarenheten av alla 
tidigare förändringsförsök, kan i så måtto utmynna i en desillusione-
ringsrutin. Även detta framkallar nya ambivalenser, för å ena sidan har 
detta tveklöst en dimension av pragmatiskt förnuft, å andra sidan 
tillåter bortfallet av euforiserande inslag att praktikens ansträngningar 
kan verka mycket mer ofiltrerade. I en sådan kontext kan innova-
tionskraft bara vinnas mot bakgrund av en andra, en artificiellt 
medveten och avsiktlig naivitet. 

För det tredje tror jag att man kan tala om en atmosfärisk rationali-
sering. Med detta menar jag försvinnandet av de allra sista kvasisakrala 
momenten i institutionen skola. Dess modernisering innebär en av-
mystifiering (Entzauberung), och det är enligt min mening inget 
olycksfall i arbetet utan något oundvikligt. Priset är en förlust av aura, 
av atmosfärisk täthet och subspråklig ”hemlighetsfullhet”. Det har 
metaforiskt uttryckt blivit möjligt för alla inblandade att titta bakom 
draperiet – naturligtvis också för eleverna. 

En flicka frågar till exempel lärarinnan: ”Varför har du valt denna 
metod?” Eller eleverna tycker synd om lärarinnan för att hon valt ett så 
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svårt yrke. Skolan är inget öde utan är ”konstruerad”. Detta eliminerar 
en specifik form av outtalad ångest, som spelade en så hemsk roll i de 
tidigare smärtsamma skolerfarenheterna. Ångesten har inte försvunnit 
utan förändrats och snarare blivit en sanktionskalkyl (t ex en rädsla att 
få dåliga betyg). 

Den aurabefriade läraren ter sig både närmare och mer avlägsen. 
Eleven har dels en försakligad personuppfattning, där läraren ska hand-
la funktionellt (ungefär som en bilskolelärare som man bara förväntar 
sig att få körkortskvalifikationen av), dels en subjektiverad personupp-
fattning, där läraren ska verka motiverande genom sympati, tolerans 
och trovärdighet (ungefär som en aktivitetsledare som hjälper en turist-
grupp att inse vilka behov den kan tänkas ha). 

Ur lärarens synvinkel framstår detta mestadels som ytterst an-
strängande. För han eller hon måste vara producent, måste alltid först 
framkalla trovärdighet, motivation och betydelsefullhet, måste i grund 
och botten uträtta kulturarbete och relationsarbete. Den ”gamla” sko-
lans lärartyp var däremot mycket mer en representant, som alltså alltid 
hade en auratiskt stödd vuxen- och funktionsbild i ryggen (Ziehe 
1984/1991). Den ”gamla” skolans lärare kunde i mycket större omfatt-
ning falla tillbaka på kulturella självklarheter. Han eller hon kämpade 
självklart med generations- och pubertetskonflikter, men ännu inte med 
eroderandet av kulturella självklarheter, vilket blivit så vanligt för oss 
idag. Det ”gamla” konfliktläget personifierades därför också. Det ”nya” 
konfliktläget kan knappast personifieras (nästan alla elever inser att 
läraren ”inte heller kan göra något åt det”). Att i denna mening tvingas 
vara en producent som först av allt måste skapa en kulturell 
trovärdighetsbas, gör idag att läraryrket är förenat med en specifik 
ansträngning. Det betyder att vara tvingad att ”alltid börja om från 
början”. Här finns säkert en koppling till det bekanta utbränningsfeno-
menet i dagens pedagogiska yrkesutövning. 

Vad som borde utvecklas är en riktigt balanserad rutinisering. För 
lite rutin skulle betyda en för stor belastning på spontana situations-
handlingar, för mycket rutin en plågsam institutionell likformighet. En 
balanserad rutinisering håller å ena sidan fast vid post-traditionella 
självklarheter. Dessa ofrånkomliga institutionella självklarheter, sko-
lans nödvändiga regler och rutiner, ska inte längre ha karaktären av 
icke-ifrågasatta traditioner. De kan oftast tas för givna, men ska kunna 
motiveras väl ifall tvivel uppstår. Å andra sidan möjliggör den dock 
även intensitetsöar, alltså situationer där man för några ögonblick kan 

292 



SJÄLVREFERERANDET KAN INTE UNDVIKAS 

”glömma” kontexten skola, och där ett engagemang i ämnesinnehållen 
blir både institutionellt och subjektivt möjligt att erfara (Ziehe 
1987/1989a). 

 
 

Identitet 
 
Det pågår också ett inträngande och nedsjunkande av (tidigare) veten-
skapliga begrepp eller tillvägagångssätt i de egna självbeskrivningarna. 
Denna möjlighet har blivit individuellt tillgänglig genom en kulturell 
förändring av identitetssemantiken.2 Här menar jag inte främst den 
intellektuella vetenskapsreceptionen, utan de tillämpningar av tolk-
ningsmönster och bildvärldar som driver på självrefererandet och ska-
par ett själv-förhållande där vi bildligt uttryckt ständigt filmar oss med 
en videokamera, betraktar och kommenterar oss själva. I denna struktur 
är i princip alla medlemmar av ett modernt samhälle indragna, fast det 
märks tydligast hos ungdomar (Ziehe 1985/1986). 

Vår möjlighet att benämna, formalisera och närmast strategiskt få 
syn på och på oss själva ”använda” vissa egen-mål, mål för vårt själv-
tillstånd, är ett ”modernt” drag. Detta är då alls inte någon intellektuali-
sering (eller måste inte vara det), utan en underordning av självet under 
begrepps- eller bildmässigt artikulerade mål för självtillståndet. 
Oevermann (1988) kallar detta drastiskt för en ”Versozialwissen-
schaftlichung der Identitätsformation” (identitetsformering som gjorts 
socialvetenskaplig). Jaget uppdelas i ett känslo-jag (som berördhetens 
ort) å ena sidan och ett varseblivnings-jag (som självbetraktandets 
aktör) å den andra.3  

Jag skulle här vilja konstruera två varianter av detta självförhållan-
de, som är varandras motpoler – en defensiv, den andra offensiv. 

I den första varianten – den defensiva – består självrelationen i 
känslan av utsatthet. Här finns inte bara en möjlighet, utan rentav ett 
tvång till en överkoncentration på min inre känslovärld. Och denna 
överkoncentration paras med en strukturell känslighet för upplevelser 
av skam och förödmjukelse. För att skydda mig mot detta, tillgriper jag 
en inre motreaktion, nämligen strikt tillbakadragenhet – jag undviker 
           
2 Jag tillämpar ett strukturellt-vetenskapssociologiskt tillvägagångssätt, och talar 
alltså om kulturellt ”tillgängliga” kunskapsresurser, inte – psykologiskt – om indi-
viduella dispositioner och kompetenser. 
3 Påståendet är bara deskriptivt menat och inte psykoanalytiskt. 
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uppmärksamhet, exponering eller uppsluppenhet.4 Mitt känslo-jag 
naglas fast i denna struktur genom en internaliserad själv-tematisering. 
Jag bär så att säga omkring på inövade självbeskrivningar (Oevermann 
1986). 

Känslan att vara utsatt för mitt eget varseblivnings-jag, framkallar 
en sorts inre legitimeringskris. Det blir smärtsamt och kränkande att 
kunna ta ställning till mitt eget omedelbara önskande (eller icke-öns-
kande); så smärtsamt, att det till slut inte längre går (Ernst Tugendhat 
enligt Nunner-Winkler 1990 s 677). Det vill säga, jag bygger upp otill-
räckliga ”second order desires” (H-G Frankfurt enligt Nunner-Winkler 
1990 s 677), alltså önskningar om hur jag ville kunna hantera mina 
önskningar.  

En sådan defensiv struktur resulterar egentligen inte i ett kompe-
tensproblem, vilket pedagoger många gånger förhastat tror. Snarare är 
det en permanent självfixering vid ett villkorsförbehåll (”Nog skulle jag 
vilja, men bara om vissa förutsättningar är uppfyllda...”). Under 
varseblivnings-jagets skarpa blick blir detta förbehåll förnimbart som 
en inre mekanism, och det blir allt svårare att upprätthålla en exter-
nalisering av ”motivet”, skälet varför jag inte vill. Jag börjar ringakta 
mig själv. Mitt eget önskande blir nu ett problem. Att jag lider av mig 
själv framkallas just genom sättet på vilket jag ”vill” respektive ”inte 
vill”. Mitt lidande berövar mig successivt alla möjligheter till själv-
euforisering. Till slut vet jag bara vad jag inte har lust med. 

Den andra varianten som jag här urskiljer är inte av defensiv utan 
offensiv natur. Här känner sig mitt känslo-jag inte utlämnat åt mitt 
varseblivnings-jag, utan känslo-jaget vill tvärtom låta sig styras och 
optimeras av varseblivnings-jaget. Detta betecknar jag som en struktur 
av självinstrumentalisering. Identitetsmålen undandras tillgänglig 
kulturell semantik och projiceras på egna önskningar om förändring.5  

Problemet med denna struktur består i att identitetsmål eftersträvas 
direkt och avsiktligt – som individuell unikhet, meningsfylldhet, 
spontanitet, förälskelse eller stegrad självkänsla. Som Jon Elster (1987 
s 141 ff) övertygande har visat finns det självtillstånd som ”till sitt vä-
sen är biprodukter”. De kan nämligen inte framkallas viljemässigt, då 

           
4 I detta fall tillskriver vuxna ofta ungdomar en vilja att vara ”cool”. Enligt mitt för-
menande vilar detta oftast på ett missförstånd. Snarare är det en defensiv ”slöja” 
som lägger sig över självupplevelsen. Jfr Ziehe (1982/1986, kapitel 2).  
5 I vissa affärer finns det t ex kassettband för självförändring. En sådan kassett bär 
titeln: ”Lev intuitivt!” 
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de bara uppträder som följd av handlingar som företas med andra syf-
ten. Försök att viljemässigt framkalla just sådana tillstånd utmynnar all-
tid i misslyckande.6 Självtillstånd som de just nämnda kan bara upple-
vas som följdfenomen till innehållsliga och handlingspraktiska engage-
mang. Metafrågor är visserligen inte oberättigade eller otillåtna, men 
det behövs en kulturell och individuell möjlighet att kunna hålla dem 
latenta (jfr Nunner-Winkler 1990 s 682). 

Detta leder mig avslutningsvis till relationen till undervisningens 
innehåll. För även denna är kulturellt ”filtrerad” genom semantiker och 
självtolkningar, som själva är ett resultat av rationaliseringar av livs-
världen (livsvärldarna). Jag skulle vilja nämna tre subjektiva predispo-
sitioner som framför allt tjänar som värn mot utifrånstyrning, och där 
det i så måtto kan ses som ett framsteg att de förvandlas till självklar-
heter. Men även här finns ett pris som måste betalas. Och jag skildrar 
här dessa i sig välkomna predispositioner ur en annan synvinkel, 
eftersom deras med tiden befästa självklarhet också kan bli ett problem. 
De fungerar nämligen numera ofta som försåtliga receptionsfilter vari-
genom mottagligheten för och tillgången till innehåll störs. Jag beteck-
nar dem därför här som ”fällor”.7 

Den första fällan är upplysthetsfällan. Genom den höga närvaro av 
bilder och teman som vår starkt medialiserade kultur erbjuder har till-
gången till möjliga innehåll alltid den nyfikenhetsdödande premissen: 
”Detta vet vi redan!”  

Den andra fällan är resultatfällan. De enorma informaliseringar 
som också blivit möjliga i institutionssammanhang befrämjar en håll-
ning som ständigt kräver att nyttan med kunskapen anges i förväg. Här 
har tillgången till innehåll den processdödande premissen: ”Vad kom-
mer då ut av detta?”  

Den tredje fällan kallar jag berördhetsfällan. Den ökande kulturella 
mångfalden ger möjlighet att forma olika perspektiv i olika miljöer, 
livsstilar och grupper. Livsvärlden differentieras i de mest skilda 
språkspel, i en process vars baksida är en viss fixering vid likhet och 

           
6 Jfr Ziehe (1987/1989b). Fixeringen vid varseblivnings-jagets metanivå, som sam-
tidigt motverkar direkthet och omedelbarhet, leder till en subtil olycklighet på den 
så kallade psykoscenen. I en karikatyr av Doris Lerche sitter ett par på soffan, och 
bägge stirrar framför sig. Hon säger: ”Jag skulle vilja bli riktigt älskad”, varpå han 
svarar: ”Jag också”. 
7 Jag följer här Poppers 3-världs-systematik: objektiv (=semantisk) värld, social 
värld, subjektiv värld. Jfr Habermas (1981 s 115).  
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tillhörighet. Tillgången till innehåll har här premissen: ”Vad angår 
detta mig?” 

Dessa predispositioner och påträngande metafrågor har en filtreran-
de funktion, ja de blockerar faktiskt den situationsbestämda möjlig-
heten till engagemang i innehållen. De utgör självklart också ett peda-
gogiskt problem, men det kan inte utan vidare lokaliseras utanför sub-
jekten, utan har trängt in i vår egen självupplevelses porer. 

De här framställda implikationerna av självrefererande – för den 
pedagogiska vetenskapen, för skolan och för identitetsformandet – upp-
fattar jag väl att märka inte som symtom på förfall. De pekar i stället på 
en senmodern anspråksnivå som vi måste hitta sätt att hantera. Jag 
menar också att detta är något som redan sker dagligdags. Det är bara 
det att vi väl ännu inte alls har något språk för det. Och därför träffar de 
gamla välkända debatterna inom pedagogiken och ungdomsforsk-
ningen ännu över huvud taget inte denna problemnivå. 

Avslutningsvis skulle jag vilja nämna ytterligare ett litet exempel 
på att självrefererande naturligtvis inte bara alstrar problematiska ten-
denser. Det kan också erbjuda humoristiska poänger. Den fjortonårige 
sonen till några bekanta kommer hem med ett nytt dataspel. Han ser de 
skeptiska blickarna från föräldrarna, som naturligtvis åter fruktar 
nattliga aktiviteter. Och han säger: ”Jag kan förstå att ni är bekymrade. 
Men jag kan lugna er. Det är bara en fas i min utveckling...” 
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