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Förord

Föreliggande antologi är ett resultat av en nationell doktorandkurs, ”Perspektiv
på värdefrågor i pedagogiska praktiker och styrdokument”, som gavs under
2003 i samarbete mellan Linköpings, Karlstads och Göteborgs universitet. Initia-
tivet togs av forskare inom det nationella forskarnätverket Värdenätet som fi-
nansierades av Skolverket under åren 1999-2003. Avsikten med kursen var att
samla existerande forskning och teoritraditioner som kan inrymmas i ett värde-
pedagogisk forskningsfält. Ett ytterligare syfte var att inbjuda och inspirera
doktorander till en diskussion om värdepedagogiska perspektiv i sina pågående
avhandlingsprojekt.

Bidragen i denna antologi bygger på några av de examinationstexter som pro-
ducerades inom kursen. De utgörs av doktorandernas individuella och olika sätt
att behandla uppgiften, vilken var att formulera frågor och reflektera utifrån
begrepp och företeelser med relevans för värdefrågor.  

De i antologin ingående bidragen ger exempel på ett antal forskningsproblem,
perspektiv och teoretiska ansatser och illustrerar delar av den pågående ut-
vecklingen av ett värdepedagogiskt forsknings- och kunskapsfält.

Pedagogisk forskning kring normativa fenomen kan vara antingen teoretisk el-
ler empirisk eller en kombination av båda. Det gemensamma för texterna i denna
bok är att de rör värdefrågor som på olika sätt har relevans i pedagogiska
praktiker. Exempel på forskningsområden eller forskningsobjekt är lärares vär-
depedagogiska uppdrag, lärares yrkesetik, elevers rättigheter i skolan, elevin-
flytande samt elevperspektiv på ansvar och arbete.

I sitt bidrag, Värdegrund i skolan. Uppdrag, elevperspektiv och didaktiska reflektioner,
tar Christina Osbeck utgångspunkt i att en svår men viktig utmaning i lärarupp-
draget innebär att ta ett elevperspektiv. Detta, menar hon, förutsätter insikter
om att elevers tolkning av värdens innebörder och sammanhang, utvecklas i
diskursiva praktiker som inte alltid är begripliga för lärare och andra som inte är
delaktiga i dessa. Med exempel från elevintervjuer om kränkande handlingar
diskuterar hon språkets betydelse för att kommunicera och medvetandegöra
"kollektiva självklarheter" i värdens tolkningar och innebörder. Hon ser språket
som ett viktigt didaktiskt verktyg i lärares arbete med att förstå och försöka
påverka elevers livsförståelse.

I bidraget Elevers ansvar för sitt skolarbete - ett individuellt projekt diskuterar Åsa
Söderström ansvar som teoretiskt begrepp och som företeelse i en skolpraktik.
Hon gör det utifrån erfarenheter från en nationell försöksverksamhet med un-
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dervisning utan timplaner, där en av intentionerna var att öka elevers möjlighet
att ta ansvar för sitt eget arbete. Hon presenterar resultat från intervjuer med
elever om deras syn på ansvar och diskuterar några aspekter av skolans praktik
och dess förutsättningar att "rekonstruera" institutionaliserade villkor och koder
med relevans för elevansvar. I ett sådant perspektiv, menar hon, blir frågan om
ansvar också en fråga om hur konflikten mellan individens frihet och skolans
disciplinerande funktion hanteras.    

Två bidrag utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter i sina texter. He-
lene Elvstrand diskuterar i Barnet en individ med rättigheter. Vad betyder det i en
skolkontext? konventionens betydelse i en skolkontext och argumenterar för att
den kan -och bör- används som ett aktivt redskap i skolans arbete med värde-
frågor. Hon visar att barnkonventionen uttrycker två synsätt på barn: som be-
roende och i behov av vuxnas skydd, respektive som oberoende aktörer med
rätt att agera. Med hjälp av en modell för barns inflytande, Roger Harts s.k.
delaktighetsmodell, illustrerar hon dessa perspektiv och diskuterar dess rele-
vans för elevinflytande. De nivåer av delaktighet som modellen föreslår är
knutna till situation och till barnets kompetens och förmåga, aspekter som hon
menar måste tydliggöras när elevinflytande skall praktiseras.

I Barnets rättigheter i skolan - omsorg eller rättvisa utgår Nina Thelander från lärares
svårigheter att formulera gemensamma innebörder i elevers rättigheter. Hennes
övergripande fråga är huruvida FN:s konvention om barnets rättigheter kan
bidra till en sådan gemensam förståelse. Hon konstaterar att konventionen in-
nehåller potentiella intressemotsättningar eftersom där finns såväl ett objekt-
som ett subjektperspektiv på barnet. I diskussionen kommer hon fram till att
barnets rätt till skydd och till delaktighet inte behöver ses som varandra uteslu-
tande utan snarare som varandra stödjande. Hon menar att detta är en viktig
utgångspunkt i de dialoger som lärare, föräldrar och elever tillsammans måste
föra för att åstadkomma ett gemensamt synsätt på elevers rättigheter.

Tre bidrag diskuterar läraren som fostrare och moralisk agent. I kapitlet Lärarens
fostrande roll i den värdepedagogiska praktiken diskuterar Robert Thornberg ett antal
begrepp som möjliggör en differentiering mellan olika sätt att utöva den fost-
rande uppgiften i läraryrket. Han presenterar olika sätt att se på moral och olika
fostransstilar liksom skillnaden mellan en induktiv respektive maktutövande
strategi. Vidare presenterar han distinktionen mellan auktoritativ och auktoritär
fostran och skisserar tre varianter av värdepedagogik; eftergiven värdepeda-
gogik, anti-värdepedagogik och kritisk värdepedagogik.

Carina Henriksson diskuterar i sitt bidrag Läraren som moralisk agent lärarens
omåttliga betydelse för elevens upplevelse av sin plats i skolan. Kroppen,
blicken, det outsagda i bemötandet sätter spår. Elever från individuella pro-
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grammet på gymnasiet och från särskilda ungdomshem har i Henrikssons forsk-
ning berättat om hur de känt sig avvisade och mötts av låga förväntningar.
Henriksson betraktar läraren som en moralisk agent med flera tänkbara upp-
drag, där konsekvensen kan bli att möjliggöra elevens växande eller bidra till
elevens förkrympning.

I sitt bidrag Att uppfostra och gestalta grundläggande värden – vad betyder dessa upp-
drag för lärare som individer och som grupp? diskuterar Sara Övermalm önskvärda
kvaliteter hos lärare för att de skall kunna motsvara det värdeförmedlande
uppdraget. Hon tar utgångspunkt i hur detta formuleras i LpO94 och i de yr-
kesetiska riktlinjerna för lärare. Det kan ses som en fråga om egenskaper men
också en förmåga till självinsikt och självrannsakan. Hon menar att kommunika-
tion med kollegor är nödvändig för att utveckla de efterfrågade kvaliteterna
och sätter tilltro till arbetslagets gemensamma reflektion.

Niclas Rönnström diskuterar i sitt bidrag Moralisk pluralism alltid redan i pedagogisk
praktik två teoretiska perspektiv, som han menar kan utgöra grunden för lärares
moraliska praktik – holism och moralisk pluralism. Ett holistiskt perspektiv inne-
bär att alla pedagogiska handlingar betraktas som moraliskt signifikanta vilket
omöjliggör en åtskillnad mellan undervisning och fostran. Den moraliska plura-
lismen innebär att många olika värden och moraliska aspekter tillerkänns bety-
delse i den moraliskt komplexa praktiken. Det kräver en balans mellan olika
etiska hänsyn, vilket i sin tur förutsätter ett reflexivt och kommunikativt förhåll-
ningssätt.

Helena Pedersens bidrag, Värdepedagogik och antropocentrism. Människa-djurrelatio-
nen som utbildningsvetenskaplig fråga, är ett exempel på att värdepedagogisk re-
flektion och forskning inte bara handlar om mänskliga relationer. Hon menar att
relationen mellan människa och djur borde vara ett självklart inslag i skolans ar-
bete med värdegrundsfrågor och ser det som en brist att styrdokumenten sak-
nar ett sådant perspektiv. Hon redogör för "humane education" och argumen-
terar med hjälp av moralfilosofi, kritisk teori/kritisk pedagogik och ekofeminism
för ett nytt och mindre känt perspektiv i värdepedagogisk forskning och kun-
skapsutveckling.

David Lifmark fokuserar etik i forskningens praktik i stället för skolans och be-
handlar i sitt bidrag Skolforskares etiska dilemman och relationer till sina informanter
de forskningsetiska problem som uppstår när forskare studerar lärares arbete
och skolpraktiken utifrån implicit normativa utgångspunkter. Med utgångspunkt
i tre avhandlingar visar David Lifmark hur forskare kan hantera sina forsk-
ningsetiska överväganden på olika sätt.
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Vi tackar alla som bidragit till denna antologi och till genomförandet av den kurs
som föregick den. Ett särskilt tack riktas till Robert Thornberg som gjort ett
utomordentligt arbete med slutredigeringen av texterna.

Linköping och Karlstad i september 2004

Gunnel Colnerud och Solveig Hägglund



9

Värdegrund i skolan
Uppdrag, elevperspektiv och didaktiska reflektioner

Christina Osbeck

Utgångspunkten för artikeln är lärarens värdegrundsarbete – att kritiskt bearbeta
uppdraget, undersöka elevperspektiv och reflektera över relationen däremellan.
Den teoretiska ram som omger texten gör gällande att människor utvecklar värden
och livsförståelse i relation till det nät av diskursiva praktiker de ingår i. Den första
delen diskuterar värdegrundsuppdraget bl a utifrån frågan om det verkligen är lä-
roplanens värden vårt samhällsliv vilar på eller om det också finns andra konkurre-
rande värden företrädda på bred front. Den andra delen är en intervjuanalys av livs-
förståelse och dess konstruktion i en pojkgrupp. Gruppen kan sägas mena bl a att
villkor kan accepteras om individen har sig själv att skylla, om man själv inte är in-
blandad, om de är tillräckligt vanliga eller ovanliga, om de är övergående eller sank-
tioneras av en auktoritet. I den tredje, avslutande, delen diskuteras först förhållandet
mellan värdegrundsuppdraget och den framanalyserade livsförståelsen samt däref-
ter språkets didaktiska möjlighet att medvetandegöra kollektiva självklarheter.

För en tid sedan blev jag ombedd att föreläsa för gymnasielärare på en studie-
dag om värdegrunden. Det var önskvärt att jag inledde med att tala över sko-
lans värdegrund som fenomen. Eftersom jag under en tid arbetat med frågor
inom värdegrundsfältet tackade jag ja till inbjudan. Till min förvåning märkte jag
att det fanns en skillnad. Jag hade arbetat med frågeställningar inom fältet och
nu skulle jag till en grupp lärare tala om företeelsen samt reflektera över deras
uppdrag.

Uppgiften öppnade på sätt och vis upp ögonen för mig. Det blev tydligt att
mycket av den litteratur jag läst inom området var av samma karaktär som min
egen forskning. Den hörde hemma inom fältet men diskuterade egentligen inte
värdegrunden. Jag har därför valt att i denna text utgå från lärarens värde-
grundsarbete vilket här betyder att kritiskt bearbeta uppdraget, undersöka
elevperspektiv samt reflektera över relationen däremellan.

Framställning är följaktligen tredelad. Den första delen är en diskussion av lära-
rens värdegrundsuppdrag. Den andra delen innehåller ett slags elevperspektiv då
den är en tentativ analys av värden och konstruktion av värden i en intervjuad
pojkgrupp. Den tredje delen är en kortare didaktisk reflektion. Artikeln inleds
med en teoretisk ram som omger texten i sin helhet.
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Teoretisk ram – hur värden och livsförståelse
utvecklas

Hur människor utvecklar värden är en central fråga för förståelse av såväl lära-
rens uppdrag som elevernas praktik. Mycket talar för att de värden en männi-
ska kommer att försvara och gestalta är beroende av de sociala och kulturella
sammanhang hon ingår i, sammanhang som ibland kallas diskursiva praktiker
(Corsaro, 1997). Sådana miljöer är inte isolerade utan i sin tur kontextuellt in-
bäddade. En stor förtjänst har därför t ex Urie Bronfenbrenners utvecklings-
ekologiska modell då den samtidigt synliggör flera perspektiv och deras inbör-
des relationer, såväl förstärkande som försvagande mönster (Dawes & Donald,
2000).

Samtidigt måste man fråga sig vilken relativ betydelse kontexten kan antas ha
för individens utveckling. Frågan har diskuterats bl a i termer av strukturers
förhållande till agentskap. Corsaro (1997) menar, i sin genomgång av andra so-
ciologiska perspektiv på barns utveckling, att deterministiska aspekter betonats
på bekostnad av konstruktivistiska. Barnet har betraktats som passivt. Istället
väljer han att använda begreppet tolkande reproduktion för att beskriva barns so-
ciala utveckling. Begreppet avser att barnet innovativt och kreativt bidrar till
kulturell produktion och förändring och inte enbart internaliserar vuxensamhäl-
lets värderingar.

Men i vilken utsträckning är det meningsfullt att ställa aktörsinriktade perspek-
tiv mot strukturella? Om Corsaros tolkande reproduktionsperspektiv är giltigt,
vilket jag tror att det är, kan man fundera över varifrån dessa tolkningar och
innovationer kommer. Uppstår de i ett vakuum? Det förefaller relevant att som
Mark B Tappan (1992), inspirerad av Vygotskij och Bakhtin, se konstruerandet
som ett laborerande med narrativa representationer, röster, som man i andra
sammanhang erövrat och gjort till sina.

En annan fråga gäller innebörden i begreppet värde. Det är inte oproblematiskt
att begreppet har en abstrakt och generell klang, som t ex i frihet eller solidaritet,
medan värden med min utgångspunkt får sin betydelse i levd och delad erfa-
renhet. I människors diskursiva praktiker förhandlas kontinuerligt mening i sam-
tal och handlingar. På så sätt är frågan om vilka värden och normer som äger
giltighet ständigt närvarande. Dessa värden är inte abstrakta utan levda i kon-
kreta erfarenheter. De är inte heller generella utan giltiga givet det sammanhang
individen ingår i och har erfarenhet av. I dessa fortlöpande kollektiva processer
skapas en gemensam, självklar, men till stora delar tyst, förståelse.

Eftersom värden kan uppfattas som abstrakta kan det finns skäl att använda
andra begrepp för att beskriva barns och ungdomars kollektiva, självklara, fö-



11

reställningar om hur livet fungerar. Flera sådana begrepp har använts t ex etik
(Johansson, 1999; Johansson, 2001), personlig livsåskådning (Hartman & Petters-
son, 1980) och livsåskådning i funktion (Hartman, 1994). Själv har jag valt att an-
vända mig av livsförståelse (Cöster, 2003).

Genom att beskriva de gemensamma tolkningarna som livsförståelse hellre än
konstruerade värden vill jag betona den kontextuella dimensionen. Henry Cös-
ter, har i nära anslutning till Wilhem Diltheys filosofi, beskrivit livsförståelsen
som oundgänglig då den utgörs av människans intuitiva förståelse av vad det
innebär att ingå i ett visst sammanhang vid en viss tidpunkt. Ju äldre individen
blir desto större är sannolikheten att det vid sidan av livsförståelsen kommer att
utvecklas ett mera reflekterat perspektiv. En viktig betingelse är förmodligen
hennes språkutveckling. Genom språket får hon möjlighet att betrakta eller
åskåda livet. Jag har valt att i anslutning till nyss nämnda tradition kalla detta
mera medvetna och reflekterade perspektiv för livsåskådning. I vilken grad man
utvecklar ett reflekterat förhållningssätt varierar antagligen. Samtidigt kan inte
livsåskådningen sägas ersätta livsförståelsen. Det är troligt att det i många män-
niskors handlande går att utläsa en levd livsförståelse som kommit att bli obear-
betad.

Lärarens värdegrundsuppdrag

Verksamma inom skolans värld – lärare, rektorer och skolpolitiker – talar idag
om värdegrunden med en självklarhet som kan få en i området mindre bevandrad
att tro att begreppet har lång historia. I själva verket började ordet på bred
front att användas först på 1990-talet i relation till 1994 års läroplan och förbe-
redelserna för denna. Någon etablerad definition av begreppet finns inte. Istäl-
let har det kommit att fungera som samlingsbegrepp för flera delvis skilda fe-
nomen (Colnerud, 2003). Eftersom begreppet i sig är så pass oklart finns det
anledning att istället ta den nämnda läroplanstexten som utgångspunkt. Första
kapitlet i läroplanen heter kort och gott ”Skolans värdegrund och uppgifter”
och det första avsnittet ”Grundläggande värden”.

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna för-
ankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.
   Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med
svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I över-
ensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och väster-
ländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, genero-
sitet, tolerans och ansvarstagande.
   Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell (Lpo, 1994, s 5).
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Vid första anblicken förefaller skrivningarna sympatiska och okontroversiella.
Därefter reser sig såväl frågetecken som utropstecken. För det första kan inte
perspektivet sägas vara nytt. Skolan har haft fostrande uppgifter alltsedan folk-
skolans instiftande på 1840-talet och sedan andra världskriget har just demokra-
tiska värden betonats allt mer (jfr t ex Ekholm & Lindvall, 1991; Friman & Hen-
schen, 1985; Richardsson, 1999; Wernersson, 1977). För det andra förefaller
flera av de nämnda värdena befinna sig på kollisionskurs. En klassisk motsätt-
ning finns t ex mellan jämlikhet och frihet. Man kan för det tredje fundera över
hur pass problematiskt det är att de uttryckta värdena är så abstrakta. Det
finns förmodligen flera dilemman i skolpraktiken där värdegrunden inte ger
vägledning. En grundläggande frågeställning är, för det fjärde, om man kan tala
om gemensamma värden i en tid då det ifrågasätts om det ens är möjligt att i en
meningsfull bemärkelse tala om en gemensam verklighet. Våra erfarenheter av
denna verklighet ser så annorlunda ut.

Samtliga dessa frågor är väsentliga att ställa och söka svar på. Flera av dem dis-
kuteras t ex i Hedin och Ladenperä (2000), Linde (2001) och Orlenius (2001).
Den fråga som jag har valt att uppehålla mig vid är en annan som jag menar har
hög relevans för hur man uppfattar skolans uppdrag och värdegrunden. Texten
antyder att det skulle vara dessa värden vårt samhällsliv vilar på, men är det
verkligen det? Om man hävdar att frågan bör besvaras jakande är uppdraget
möjligen något mindre problematiskt. Det kan betraktas som reproducerande
där skolan ses som en spegel av samhället (Richardsson, 1999). Elevens nät av
diskursiva praktiker betraktas som mer eller mindre homogena med avseende
på dessa värden vilket kan ge upphov till gynnsamma synergieffekter.

Mitt eget svar på frågan om det är dessa värden vårt samhällsliv vilar på har
kommit att bli både ja och nej. Ja, eftersom det är dessa värden välfärdssamhäl-
let förutsätter och som återfinns i hög utsträckning t ex i lagstiftning. Nej, efter-
som det också finns andra värden som gör sig gällande. Dessa andra värden
kan till största del betraktas som heterogena. De förenas framförallt av att de
befinner sig i opposition till officiellt försvarade värden.

Det finns emellertid en grupp värden som möjligen är mer intressanta än andra i
relation till skolans värdegrund. Tentativt skulle de kunna benämnas kommersi-
ella värden. Att dessa värden finns företrädda på bred front är teoretiskt moti-
verat att anta eftersom svenskt samhälle även kan karaktäriseras som kommer-
siellt i enlighet med dess ekonomiska system. Kommersiella värden, företrädda
bl a i reklam, kolliderar på många punkter med läroplanens. Mot dess skriv-
ningar om alla människors lika värde kan man ana ett mönster där den fram-
gångsrika utgör normen. Istället för jämställdhet kan man se hur framförallt
kvinnor objektifieras och underordnas män.
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Vårt samhällsliv vilar följaktligen också på andra, konkurrerande, värden. Sko-
lans uppgift och lärarens uppdrag är inte enbart reproducerande utan också för-
ändrande (jfr Richardsson, 1999). Men med den teoretiska utgångspunkt som ti-
digare presenterades kan man fråga sig om det inte till viss del är ett omöjligt
uppdrag (jfr t ex Wernersson, 1984).

Tanken att skolan kan förändra samhällets värderingar förefaller vara beroende
av åtminstone fyra problematiska föreställningar om vad en skola är och hur
lärande går till. För det första förutsätter den att skolan i uppfostringsskedet
kan isoleras från övriga samhället så att det inte kommer in några influenser ut-
ifrån. För det andra förutsätter den att värdeförmedlingen kan kontrolleras i
tid och rum så att endast avsett innehåll lärs. För det tredje förutsätter den att
lärarna kan isoleras och dessutom kontrolleras så att de inte oavsiktligt säger
eller gör något som står i strid med de föreskrivna värdena. För det fjärde för-
utsätter den att det undervisningsinnehåll som uppmärksammas är värdeneut-
ralt eller åtminstone inte innehåller spår av de värden man vill motverka.

Det hela förefaller märkligt. Skolan är en del av samhället. Elever lär sig hela ti-
den i alla sammanhang. Lärare är människor och inte enbart tjänstemän och så
väl kunskaper som språket självt är laddat med tidigare generationers tankar
och erfarenheter vilket bl a inkluderar politiskt inkorrekta förhållningssätt. Där-
för bör man fråga sig om det inte är fördunklande att skolans läroplan räknar
upp ett antal värden och gör gällande att det är dessa samhällslivet vilar på. Ris-
kerar inte skrivningarna dölja att skolan själv, bl a i kraft av de personer som
vistas där och den kunskap som bearbetas också företräder andra värden (jfr
t ex Apple, 1990; Colnerud, 1995; Dahlin, 1996)?

Risken att det förhåller sig just så är uppenbar. Problemet uppstår framförallt då
värdegrundstexten i läroplanen betraktas som en faktisk beskrivning. Mot ett
sådant synsätt har det hävdats att värdegrunden kan beskrivas som en replik
som uttalas i en situation då vissa värden uppfattas hotade. (Cöster, 2003; He-
din, 2001). Christer Hedin menar att värdegrundstexten ”kanske inte i första
hand ska säga vad vi tycker är viktigt utan bara vad vi tycker är viktigt att ta
avstånd från” (Hedin, 2001, s 98). Att betrakta värdegrundstexten uppma-
nande snarare är beskrivande ger ett delvis annorlunda perspektiv på uppdra-
get. När värdegrunden uppfattas som replik ser man att dess värde ligger i att
utgöra de stjärnor vi siktar mot för att i bästa fall nå en och annan trädtopp
(Osbeck, 2003).
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Elevperspektiv – konstruktion av livsförståelse i
en pojkgrupp

Ett viktigt resultat från en undersökning om kränkningar i skolan som jag arbe-
tat med är att man på basis av intervjuer med elever i år 8 inte primärt kan för-
stå kränkningen som en särskild form av handling som till sin art avviker. Kränk-
ningen är istället en bland andra handlingar i kamratgruppen som syftar till att
vidmakthålla de kulturella normer som i sin tur upprätthåller gruppens hierarki.
Att vara accepterad men också att vara populär är för de intervjuade mycket
väsentligt (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003).

Intervjuerna kompletterade en större enkätstudie genom att erbjuda förståelse
av en kontext, en skolvardag och kamratkultur, inom vilken också kränkningen
blir begriplig (jfr Hägglund, 1996). Som tidigare beskrivits kan alltså elever i sina
kamratgrupper sägas skapa en delad livsförståelse som bland mycket annat in-
nefattar kränkningar.

Med en teoretisk utgångspunkt där värden och livsförståelse skapas kollektivt
och ett material där detta till viss del kan sägas göras – dock tillsammans med en
okänd vuxen – är det lockande att undersöka vad man kan avvinna materialet
på denna punkt. Någon sådan analys utvecklades aldrig inom den nyss nämnda
kränkningsstudien. Att inte bara lyfta fram vad det är för livsförståelse som
upprätthålls utan också hur detta görs är också relevant ur didaktiskt perspek-
tiv.

Material- och resultatdiskussion

I kränkningsstudien gjordes tio gruppintervjuer fördelade på fem skolor. Den
reanalys som här testats och presenteras är baserad på en intervju. Gruppen
består av sex pojkar från tre olika klasser. Rektor på skolan har hjälpt till med
urvalet men det grundar sig på elevernas eget intresse. De vet att intervjun
kommer att handla om kränkningar i allmänhet liksom etnicitet, kön och homo-
sexualitet i synnerhet. Jag har valt att kalla pojkarna Niklas, Ted, Johan, Peter,
Ulf och Anders. De kommer under intervjun att utveckla vissa karaktäristiska
förhållningssätt. Niklas kommer att vara mycket tyst. I flera fall då han yttrar
sig är det för att stödja något Ted sagt. Ted är också förhållandevis tyst men
vid flera tillfällen gör han inlägg som breddar diskussionen och visar på andra
tankar. Johan är tillsammans med Anders den som pratar mest under samtalet.
Hans repliker kan tolkas som i viss grad styrande för hur gruppens samtal förs.
Peter säger inte särskilt mycket. Vid flera tillfällen gäller hans kommentarer kor-
rigeringar av tidigare utsagor. Ibland förs dessa fram på ett ganska dräpande
eller stickigt sätt. Ulfs sätt att fungera under intervjun är mindre karaktäristiskt.
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Anders är som tidigare nämnts pratsam. Många gånger försöker han att lägga
frågeställningar på en allmän och mindre konkret nivå.

Att uppmärksamma intervjusituationens karaktär är en viktig utgångspunkt för
att kunna bedöma materialet. Det är efter nya genomlyssningar och närläs-
ningar fortfarande rimligt att anta att intervjupersonernas förståelse av kränk-
ningar i skolan är tagen för given. Intervjun kan därför antas krävande då den
uppmanar till verbaliserande av självklara förhållanden. Det är möjligt att de in-
tervjuade under pågående samtal kom att betrakta kränkningar på ett delvis
nytt sätt. Att språkliggöra är samtidigt att synliggöra.

Vilka reaktioner det nya betraktelsesättet utlöser varierar. Det är inte orimligt
att tänka sig att gruppen försöker finna sätt att framställa de existerande för-
hållandena som naturliga. De strategier som är möjliga att använda för ett kol-
lektivt naturliggörande är dock för givet tagna, liksom de värden dessa strate-
gier vilar på. Därmed kan diskussionen om kränkningar sägas visa på en gemen-
sam livsförståelse som sträcker sig bortom fenomenet kränkning.

Det är också viktigt att reflektera över hur faktorer som fysisk miljö, gruppens
sammansättning samt intervjuaren själv kan ha påverkat intervjupersonernas
utsagor. För ett förhållandevis känsligt ämne som kränkning kan platsen antas
vara viktig (Jackson, Boostrom & Hansen, 1998; Monsen, 1990). Det rum jag och
pojkarna befann oss i för intervjun var gynnsamt. Det var en neutral plats,
rummet var ljust och vi förblev ostörda.

Att pojkarna kom från tre olika klasser ger i sig upphov till frågor. Kan det fin-
nas risk för att de under intervjun höll på att mäta sig mot varandra? Det är inte
otänkbart men eftersom nyss nämnda kränkningsstudie visar att sådant positio-
neringsarbete kontinuerligt pågår kan de strategier som används under vårt
samtal antas vara de som fortlöpande används. Om pojkarnas eventuella behov
av att mäta sig skulle kunna ha bidragit till att de brett på kan man samtidigt
tänka sig att min närvaro haft motsatt effekt. En okänd kvinna som varit i kon-
takt med rektor för att få träffa dem, skulle kunna ha en hämmande inverkan.
Bl a för att motverka sådana tendenser valde jag en mindre styrande roll. Ambi-
tionen var att inta en förstående och stödjande hållning för att på så sätt få de
intervjuade att komma vidare i sina egna tankar och reflektioner. Ansträng-
ningar gjordes dock för att få de intervjuade att tala i konkreta termer och där-
med undvika allmänna resonemang. Även intervjuguiden (se Osbeck et al, 2003)
användes på ett öppet sätt.

Kränkningar förefaller i gruppen vara ett laddat samtalsämne eftersom de kol-
lektiva strategier som används för att göra kränkningar berättigade och natur-
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liga verkar tillämpas noggrant. Man skulle kunna likna de kränkningar som dis-
kuteras vid bomber som riskerar att explodera.

De aktuella ”bomberna” är av fyra olika slag. För det första de som kan oskad-
liggöras genom att betrakta dem som genuint problematiska och därmed be-
klagliga. Denna kategori är ovanlig. Det rör sig enbart om ett par fall då mobb-
ning och extrem utfrysning diskuteras. Den andra kategorin kränk-
ningar/bomber är en sådan som flyttas från den egna gruppen. Detta görs på
två sätt. Antingen förflyttas de till det enskilda offret och betraktas som ett in-
dividuellt problem, eller också flyttas det till andra grupper. De diskuterade
kränkningarna kan utgöra problem i andra grupper men inte i den egna. Den
tredje kategorin bomber är de som detonerar i knät på gruppen, d v s det blir i
situationen uppenbart att de själva är inblandade. Detta kräver andra insatser.
Ett sätt är att försöka visa hur vanligt eller naturligt fenomenet är. En motsatt
strategi är att visa att det egentligen är mycket sällsynt. Ytterligare ett sätt är att
hävda dess övergående natur. I något fall används också lärare för att ge
handlingen legitimitet. En fjärde kategori är de bomber som saknar sprängkraft.
Dessa behöver följaktligen inte flyttas.

Något förenklat skulle man kunna hävda att gruppen kommunicerar en livsför-
ståelse där situationer och villkor kan accepteras om de kan betraktas som indi-
viduella, om de ligger utanför den egna sfären, om de är tillräckligt vanliga eller
ovanliga, om de är övergående eller sanktioneras av en auktoritet.

Exempel och beskrivningar

I följande avsnitt redovisas hur de presenterade mönstren ser ut i materialet.
Eftersom den första kategorin, att betrakta kränkningen som genuint problema-
tisk, är så pass ovanlig inleds presentationen med den andra.

Flytta problemet från den egna gruppen

Individuellt problem
Att göra kränkningen till ett individuellt problem, ett problem som enbart berör
den som drabbas, förefaller vara det i särklass vanligaste sättet för intervju-
gruppen att hantera situationen. Ett exempel är de fall då man hävdar att den
utsatte borde ha anpassat sig eller ändrat sig för att undgå kränkningen.

Johan: Jag tycker att man fixar det själv, är man mobbad så får man fixa det
själv typ. Mm retad bara för att du luktar illa typ, då får man väl gå hem och
duscha eller nåt.

- - -
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Anders: Jag tror för att inte vara utanför så måste man, tror, själv göra lite
också om man är utanför och gå med dom här populära gängen eller vad det
är…

Det verkar alltså finnas normer – här att vara fräsch och umgås med rätt perso-
ner – som den enskilde bör anpassa sig till för att undgå t ex utanförskap. Ytter-
ligare ett sätt att göra kränkningen till ett individuellt problem är att hävda att
den utsatte själv väljer att stå utanför.

Ted: Ja vi har en kille i klassen han gör, han är utstött…
Niklas: Ja han vill inte va med oss och sånt där.
Ted: Ja han känner att han inte passar in där vi är.. och så .. så går han hellre
därifrån och sätter sig för sig själv.
Jag: Så ni upplever att han är egentligen inte mobbad utan han väljer själv att
inte vara med?
Niklas: Ja, vi frågar så här om han vill komma med och så där men så väljer
han att gå bort för sig själv istället.
Ted: Och ser sig själv hellre som mobbad, väldigt självdestruktivt.

Teds avslutande kommentar kan tolkas som att utanförskapet inte bara är själv-
valt utan att det också är en definitionsfråga för den enskilde vilket även framkom i
andra sammanhang. Detta är alltså ytterligare en strategi som används i kon-
struktionen av kränkningar som individuellt problem.

Jag: Jag måste bara sammanfatta och se om jag har uppfattat det rätt.. Är det
så menar ni att det är alltid någon som blir mobbad…?
Ted: Det beror på om de själva uppfattar det så.. som mobbning…

Kränkning som individuellt problem implicerar att offret får skylla sig själv. Det
är däremot sällan som det sägs rakt ut. Ett sådant tillfälle gäller tafsningar.
Perspektivet slås fast av gruppen efter att man försökt skapa bilden av att detta
är vad flickorna egentligen själva vill:

Jag: … men vänta lite nu… vad menade du med det Peter att dom.. dom.. vad
sa du?
Peter: Nä men dom vill själva.. [Jaa från flera håll]
Jag: Att ni ska springa efter dom och tafsa på dom?
Anders: Dom vill vara inne.. Dom vill… liksom… tjejer.. t ex… Den här ål-
dern… Jag vet inte.. Det där med finnar och allt det där påverkar.. alltså hon
vill va cool, hon vill att många killar ska se upp till henne.. hon vill att många
killar ska tycka att hon har fin kropp.. Då är hon mycket tuffare än dom andra
tjejerna.. Hon är populärare… Då kanske hon märker av.. ’Jag kan känna mig
snygg. Dom andra är inte lika snygga som jag..’

- - -

Anders: Det är tjejer som tar illa upp av det här med tafsning och grejer… det
är mest deras eget fel för… Tjejer får skylla sig själva. En del tjejer står så här
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[visar hur de står framåtlutade med delade ben] med flit så att byxorna ska
åka in i arslet på dom framför lärarna och framför alla killar…

Problem för andra grupper än den egna
Att framställa kränkningen som ett individuellt problem är en av två huvudstra-
tegier för att flytta frågan från den egna gruppen. Det andra sättet som an-
vänds är att försöka visa att området framförallt är ett problem för andra än
dem som ingår i den egna gruppen. Den egna gruppen utgörs framförallt av
pojkar och klasskamrater. För att kunna lyckas med framställningen behöver de
konstruera de andra grupperna som annorlunda.

I det första exemplet diskuteras rykten. Johan hävdar att rykten är ”det värsta
som finns” och att det t ex kan gälla hur länge man använt samma klädesplagg.
Detta får han dock inte gehör för. Intressant nog skiftar gruppen även det
konkreta exemplet:

Jag: Är det lite så alltså att så kan man snacka från den ena till den andra?
Någon: Jaa…
Peter: Nää, det har inte jag hört nåt om.
Anders: Jag tror att det är mer så bland tjejerna än killarna för tjejerna är
mer… smink… ’Ah det där.. Nagellack… eller det där läppstiftet ska jag inte
köpa för det kostar så och så lite, min tröja gick på så mycket pengar det
gjorde inte din… din färg på tröjan är ute…’
Annan pojke: Killar brukar inte snacka om hur mycket tröjor kostar.. [Nej från
flera håll]
Annan pojke: Det är ingen som bryr sig…

Ett annat exempel får utgöra övergång från att värna gruppen pojkar till den
egna klassen. Gruppen har diskuterat uttrycket ”fjortis” som å ena sidan verkar
vara ett slags hegemonisk norm (Connell, 1987) som främst existerar som ab-
straktion. Å andra sidan är fjortis ett skällsord som kan användas om dem som
försöker efterlikna denna norm för mycket.

Jag: Finns det många såna bland er i åttan?
[Johan säger något ohörbart om blondiner.]
Anders: Alltså ingen könsdiskriminering men oftast tycker jag att det är tjejer
som tar upp sånt där, med fjortis och hon är så och hon är så… Jag tycker att
vi killar på skolan kommer bättre överens nog än vad dom gör… så är det
nog i alla fall kanske i vår klass…

Intervjugruppen befäster tillsammans i de båda senaste exemplen bilden av
flickor som mera skvallriga, konsumtionsinriktade, ytliga och mindre solidariska
än pojkar.

Ett intressant exempel där den egna klassen värnas uppkommer genom Ted.
Förmodligen uppfattas yttrandet i gruppen som lite av ett övertramp i förhål-
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lande till bilden av kränkningar som ett individuellt problem. Gruppen har tidi-
gare bl a diskuterat den enskildes möjlighet att anpassa sig till gällande normer
och därmed undkomma kränkning.

Ted: Det är ju upp till det här starka gänget då att… det är ju inte bara den
mobbade offrets fel utan det är ju, de måste ju acceptera även sånt som skär
sig.

Ted kan här sägas tala om kollektivt ansvar vilket alltså kan vara problematiskt.
Intressant nog talar han inte i ”vi-termer”. Det är inte intervjugruppens ansvar
utan istället ”starka gängets”.

En tolkning av fortsättningen skulle kunna innebära att det även är laddat att
tala om starka gänget som några som möjligen inte har tagit sitt ansvar. Både
Ulf och Anders markerar att deras klass inte fungerar så:

Jag: Vilka är det starka gänget…?
Ted: Ja det är väl…
Ulf: Ja i våran klass finns det inte direkt nån…
Anders: Alltså vår klass kommer överens jäkligt bra jämfört till exempel med
klass X där dom bråkar även om då, lånar nån annans sudd…

Ett fall med en mobbad flicka får avsluta kategorin som visar hur man värnar
den egna klassen. Exemplet är också intressant eftersom det upprättar en skilje-
linje mellan mobbning och skitsnack. Mobbning är oacceptabelt vilket skitsnack
inte är.

Johan: I vår klass är det ganska lugnt. Ingen mobbar ingen typ. Gör inte det så
där framför ögonen på henne, typ. Kanske snackar skit bakom ryggen på
henne.

När problemet inte går att flytta från den egna gruppen
Det finns också exempel på kränkningar som inte kan lyftas från gruppen. De
som samtalar är själva involverade. Även här finns skilda sätt att hantera det
hela på.

Generell nivå och generellt problem
Den vanligaste av dessa strategier tycks vara att lyfta upp frågan på en generell
nivå för att därmed göra den naturlig eller hindra någon från att framstå som klan-
dervärd. Här framkommer också hur man hjälper varandra med detta. I det för-
sta exemplet diskuteras flickors utseende. De kommer in på flickor som genom
kläder och gester förefaller maskulina. Johan antyder i ett exempel misstanke om
homosexualitet. Tanken görs raskt naturlig av Anders:
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Johan: Nääe…typ.. Hon såg kanske bra ut men typ… hon hade jeans på sig
hela ti’n, såna feta jeans som jag har på mig nu, och så hade hon keps på sig
och glasögon och så där så man kunde inte se hennes ansikte och så gick hon
som en kille, snacka som en kille typ, hon försökte, hon lekte med rösten hela
tiden och snacka så här öhh, man bara mmm vad är det för tjej typ
Anders: Jag tror att det är klart att man börjar tänka lite så vad är det där för
konstig…

Också i nästa exempel är det Anders som hjälper Johan. Johan har under sam-
talet börjat fundera på om han handlat korrekt mot en mobbad flicka i klassen
vilket han lyfter upp på bordet. Han blir emellertid avbruten av Anders som
istället för att diskutera Johans konkreta erfarenhet börjar tala om mobbning
generellt och att det faktiskt inte är något problem på skolan.

Johan: Jag känner själv, vi är inne på djupa områden, att jag kallar henne för
MVG… [ohörbart] det är så, kan inte va med henne…
Anders: Jag tror inte det pågår så mycket mobbning på skolan, jag tror att det
är mer att […]

Det händer också att kränkningar naturliggörs genom att visa att de är vanligt
förekommande. Även här vill man undvika att tala i konkreta termer. I det för-
sta fallet har det framkommit att det finns rasistiska strömningar på skolan. Hur
detta ter sig visar sig jag ha problem att utreda:

Jag: Men det finns ett gäng som har… har märken och…
Anders: Ja, ja ja sånt finns på alla skolor! Det klart det finns det.

I nästa fall är det återigen tafsningarna som diskuteras.

Jag: Men vad sa du för nånting nu sa du att det var coolt att gå fram och tafsa
på en tjej?
Johan: Nej inte coolt men typ… nästan alla gör det. [Fnysskrattig ton. Gene-
rad?, Urskuldande?]

Enbart någon gång
En annan strategi är den motsatta, d v s att framställa problemet som ovanligt.
Nästa exempel beskriver just ett sådant skifte. Gruppen berättar om hur de
”spelade flipper” med en tjej, d v s knuffade henne från den ena sidan till den
andra, diagonalt genom korridoren. Gruppen menar att exemplet egentligen
handlar om att flickan hävdat att de sparkat henne, vilket de menar är lögn.
Själva flipperspelet ifrågasätts inte. Man hävdar att man gjorde detta med alla
som gick förbi. Denna beskrivning förvandlas dock till sin motsats då jag frågar:

Jag: Men kan ni inte tycka att det är en rättighet då att få gå igenom korrido-
ren utan att bli spelad flipper på?
Anders: Ja men det hände en gång [Flera i mun på varandra: ”Nä men…”
”Men det är bara att gå runt” ”Det hände liksom en gång”]
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Problem nu men inte i framtiden
När gruppen beskriver vad man kallar diskriminering på  grund av utseende
menar de att de själva är bärare av dessa perspektiv. Intressant är att det be-
skrivs, särskilt av Anders, som ett övergående problem som kommer att växa
bort.

Men den största diskrimineringen av allt som jag har märkt på skolan som fö-
rekommer det är ju utseendemässigt… utseende.. Det är mycket utseende i
den här åldern. ’Min tjej är snygg…’ Jag vill… jag vill ha en snygg tjej nu. Jag
kanske inte vill… När jag gifter mig med någon ska jag leva med henne hela
livet.. då vill jag ha en väldigt snygg tjej nu. Och då kommer det där upp..
[Anders skrattar, förläget?] Både bland tjejer och killar.

På samma sätt menar Anders att det kan vara då det gäller homofobi:

Ja men jag tror inte det spelar så mycket roll när man är mer vuxen.. kanske
30 eller nåt tror jag inte att man bryr sig så mycket om bögar.. det är väl nu
liksom..

Stöd hos lärare
Vid ett tillfälle då gruppen menar att tafsningar är någonting som flickor själva
önskar ställer jag frågan hur lärarna reagerar. Till att börja med menar de att
lärarna inte bryr sig. Det har de tidigare påpekat då det gäller rasism. Men se-
nare hävdar man att det åtminstone finns en lärare som de upplever har, i likhet
med dem själva, ett intresse för tafsningar. Liknande tankar fördes fram angå-
ende rasism. Skillnaden är att pojkarna själva inte upplever sig vara rasister. När
det gäller könskränkningar kan upplevelsen av lärarens perspektiv användas
som stöd.

Anders: Lärarna bryr sig inte…
Någon annan: Lärarna märker inte…
Johan: Sitter på.. sitter på lärarrummet äter bullar och dricker kaffe, det är allt
dom gör.
Peter: Vad gör Arvid ? [Insinuerande röst, skratt bland de andra].
Johan: Arvid!! Han kollar på tjejerna så här!
Ulf?: Han är värsta pedofil.

Fallet tematiseras i det längsta. Man berättar händelser för varandra. Anders
hävdar t ex att läraren skulle ha frågat hans bror om de inte får ”såna här ryck
när ni bara vill gå fram och tafsa på rumporna”. Det är troligt att berättelsen
syftar till att göra gruppens perspektiv legitimt. Intressant är vidare att pojkarna
tar honom i försvar då jag ifrågasätter om läraren verkligen är så ”cool” som de
vill göra gällande. Läraren är bra och tjejerna får skylla sig själva.
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När problemet inte är något problem och därför inte behöver flyttas
Några frågor diskuteras med sådan öppenhet att man kan sluta sig till att de
inte betraktas som kränkningar eller problem. De behöver följaktligen inte flyt-
tas från gruppen. Det är framförallt homofoba yttringar och vissa former av
könskränkningar som faller inom denna ram. Ibland kräver ändå konstruktio-
nen av dessa frågor som icke-problem att man tar i.

Anders, som vi sett försvara en objektifierande syn på flickor med att den är
övergående, motsatte sig i början av intervjun ett sådant perspektiv till förmån
för ett mer subjektsorienterat. Detta ledde till en dräpande kommentar och han
försökte inte mer med det under intervjun.

Anders: Nej jag gillar inte.. gillar inte ett dugg tjejer som jag uppfattar som
puckade som gör till sig och så… [Flera försöker komma in men Anders fort-
sätter] Min typ av tjej ska jag väl kunna prata med och komma överens med
och sånt.. Ska inte va…
Peter [bryter in]: Har du nån tjej? [Skratt från flera håll…]

Det är möjligt att tolka Peters kommentar som ett budskap. ”Detta problem ska
inte flyttas.” Kommentaren kan också tolkas som ett försök att visa att Anders
inte är verklighetsförankrad.

Man kan i gruppen säga öppet att man vill smälla till bögar. Detta är inte oemot-
sagt utan förfäktas med emfas. Johan är tydligast och har förmodligen relativt
stort inflytande över gruppen. Anders kommer närmast att försvara honom
fastän han i själva verket har motsatt uppfattning. När Ted ger uttryck för en
annan tanke tillägger han att han själv inte är bög.

Johan: Du har snackat om homosexuell förut och jag säger bara så här att ser
jag en bög framför mig smäller jag till den.
Anders: Det gör inte jag.
Johan: Det tycker jag verkligen inte om. Jag kan va med en kines, en neger och
du vet, men en homosexuell kan jag inte va i närheten av.
Anders: Men jag har inget emot.
[Flera röster på en gång.]
Jag: Vänta lite vi tar en i taget nu… håller ni andra med om detta, alltså med
homosexuella, att det är nånting som… som verkligen går utöver allt annat?
Anders: Ja, det är väldigt stort. [Någon Nej i bakgrunden?] Jag tror… nej men
jag tror ganska ofta att… [Blir avbruten av Johan]
Johan: Vad skulle du göra om en kille kom fram till dig och sa ’va snygg du är’
[skratt i bakgrunden]

Debattens vågor går höga och tar sig inte sällan uttryck i stark homofobi. Ted
och Niklas är dock tysta. Till slut bestämmer jag mig för att efterfråga deras
perspektiv.
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Jag: Ted och Niklas ni har inte sagt så mycket. Vad tycker ni om detta?
Ted: Jag tycker det är… det är väldigt kränkande och så där. Man kan inte
hjälpa sin.. sin sexuella läggning.. och det blir ju… [Johan: viskar ngt om skak-
ningar ] fel att tänka så för det är fortfarande samma personlighet [något
samtal pågår vid sidan om som nu bli starkare].
Jag: Nu är det Ted!
Ted: … alla homosexuella killar inte bara ute efter ett förhållande eller så där…
det kanske… ja…
Niklas: Ja, jag håller med Anders jag bara dom inte tar i mig och så där.
Någon: Eller håller på och tafsar på en. Det är inget kul.
Ulf: Eller att dom märker att dom typ …
Ted: [till Johan] Lugna dig! Jag är inte homosexuell!

Det kan noteras att detta exempel är ett av få från hela intervjun där man kan
misstänka att några avsiktligt går in för att störa en annan som försöker ut-
trycka sin mening.

Didaktiska reflektioner

Den didaktiska diskussion som utifrån presenterat material kan föras måste bli
skissartad. Ambition är att först ställa uppdraget i relation till elevers förförstå-
else för att därefter fundera över vad som skulle kunna göras. Detta görs ut-
ifrån den förståelse av hur värden upprätthålls och utvecklas som tidigare pre-
senterats.  

Lärares uppdrag och en del av några pojkars livsförståelse
I skolsammanhang talar man ofta om relationen mellan lärarens uppdrag och
elevernas förförståelse. Här behöver dock några invändningar och avgräns-
ningar göras.

För det första har det inledningsvis betonats att det finns anledning att betrakta
lärarens värdefostrande uppdrag kritiskt. Inte p g a textens intention utan där-
för att den har utopisk karaktär. Tydliggörs detta, t ex genom att visa att sam-
hällslivet också vilar på andra konkurrerande värden, torde uppdraget vara
möjligt att förhålla sig till på ett mera realistiskt sätt.
För det andra är det viktigt att påpeka att denna text inte redogör för elevers
förförståelse i värdegrundshänseende. Den gör istället anspråk på att redovisa
några pojkars diskussion av kränkningar som en del av deras livsförståelse. Det
som framkommer under gruppsamtalet är inte ett retoriskt försvar av deras si-
tuation. Jag menar att det är självklara förhållningssätt som blir synliga. Efter-
som de normalt sett inte diskuteras upplever pojkarna ibland att de behöver
försvaras när de s a s får syn på sina egna perspektiv. Detta försvar uppkom-
mer i situationen och bygger i sin tur på självklara förställningar och värderingar
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om vad som kan utgöra ett försvar och ett rättfärdigande. Det är denna livsför-
ståelse som lyfts fram.

Generellt sett är kontrasten skarp mellan lärarens värdegrundsuppdrag och den
livsförståelse vi tar del av. Men pojkarnas tankar är i sig inte förvånande utan
kan antas ligga i linje med andra värden som har stark ställning i samhället. Mot
värdegrundstextens skrivningar om människolivets okränkbarhet kan gruppens
tilltro till berättigade kränkningar ställas.

I relation till läroplanens formuleringar om alla människors lika värde kan det
sägas att gruppen verkar ha en intuitiv beundran för den starke, d v s han som
klarar av att hantera skolkontextens krav. De som inte mäktar med detta får
skylla sig själva.

De synpunkter på förhållandet mellan pojkar och flickor som framkommer är
inte vad man brukar karaktärisera som jämställda. Men vad betyder jämställd-
het i det här sammanhanget? Samtidigt som läroplanen betonar vikten av att
”motverka traditionella könsmönster” (Lpo 94, s 6), beskriver Anders att objek-
tifieringen och utseendefixeringen är spridd både bland flickor och pojkar. Är
detta exempel på jämställdhet och okonventionella könsmönster? Eller innefattar
jämställdhet också en ömsesidig subjektsorienterad relation?

Till sist kan man fundera över om också ”solidariteten med svaga och utsatta”
(Lpo 94, s 5) kan sägas vara begränsad. Pojkarna upplever att de har flyttat
problemet bortom sitt eget ansvar då de gjort det till ett problem för det ut-
satte.

Några didaktiska konsekvenser av hur livsförståelse utvecklas och
upprätthålls
Om levda värden och livsförståelse utvecklas i de nära praktikerna som i sin tur
är relaterade till den samhälleliga och kulturella nivån, är det viktigt att också,
elever blir medvetna om detta. En ökad medvetenhet gör det lättare att förstå
vikten av utveckla en etisk känslighet eller expressiv medvetenhet, d v s en ly-
hördhet inför för vilka moraliska budskap som kommuniceras (Jackson et al, 1998;
Løgstrup, 1994). Eftersom sådana budskap sänds kontinuerligt kan inte ett
uppövande av en etisk känslighet begränsas i tid och rum. Den kan behöva spe-
cialtränas, men det är viktigt att det tydliggörs att en sådan lösning är artificiell.
Det är betydelsefullt att se att elever i skolan – t ex i kamratgruppen, genom
undervisningens innehåll och dess arbetsformer – översköljs med moraliska
budskap. Sådana budskap behöver granskas och ställas i relation till en kritisk
kultur- och samhällsanalys.
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Som framgår av den vidare kränkningsstudien (Osbeck et al, 2003) förefaller
upprätthållandet av vissa värden i kamratgrupper vara relaterade till sociala hie-
rarkier på skolan. Därmed behöver ett arbete med värdekonstruktion i kamrat-
grupper även rikta uppmärksamhet mot den sociala hierarkin. Går det att ut-
veckla miljöer som är så trygga att människor upplever det möjligt att uttrycka
sin, från gruppen avvikande, mening utan att behöva vara rädd för repressa-
lier?

Det har också tidigare i texten diskuterats vad som händer då människors själv-
klara livsförståelse börjar problematiseras. Det har sagts att livsförståelsen på så
sätt medvetandegöras. Man ser den på distans, får möjlighet att åskåda den,
och utvecklar på sätt en livsåskådning. Materialet har visat hur viktigt det är att
utveckla ett språk som har möjlighet att ge distans till för givet tagna perspektiv.
Ett ofta citerat ordspråk säger att fisken inte är medveten om att den simmar i
vatten förrän den hoppar över vattenytan. Ordspråket handlar bl a om att få
perspektiv på sitt eget tänkande genom att ta del av andras. Detta kan i sin tur
innebära att få tillgång till fler röster, d v s fler perspektiv eller narrativa repre-
sentationer (jfr Tappan, 1992). Förmodligen är det en viktig uppgift för skolan
att vidga elevers vyer och erbjuda ett tankestoff med vars hjälp de kan bear-
beta och utveckla sitt eget existentiella tänkande. Man kan dock med Hartman
(1994) fråga sig i vilken utsträckning de unga får sådana möjligheter.

Kanske kan det också – så här till sist – påpekas att det presenterade materialet
har visat hur svårt och komplext det är att vara människa. Låt oss hoppas att
skolan förmår utveckla stor respekt och ödmjukhet inför detta.
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Elevers ansvar för sitt  skolarbete -
ett individuellt projekt

Åsa Söderström

Tjugo procent av Sveriges grundskolor deltar i en försöksverksamhet initierad av
utbildningsdepartementet där skolorna befriats från timplanens reglering av antalet
timmar per ämne. I en intervjuundersökning gav lärare sin syn på att arbeta utan
timplanens detaljreglering. Lärarna såg bland annat ett behov av att elever tar ett
ökat ansvar för sitt skolarbete. Samtidigt sågs detta som ett dilemma då flera elever
ansågs ha problem med att ta detta ansvar. Detta bildade utgångspunkten för en
fördjupad studie med syfte att förstå elevers syn på det egna ansvaret. Studien visar
bland annat att: a) ansvar för eleverna betyder att göra de arbetsuppgifter man blivit
tilldelad och att lämna in dem i tid, b) ansvarstagande är ett individuellt projekt och
de som inte klarar det har sig själva att skylla, och c) elever ges en viss frihet att
själva bestämma över sitt arbete men lärarna kontrollerar fortfarande arbetets form
och innehåll. I artikeln diskuterar jag ansvarsbegreppets teoretiska och praktiska in-
nebörder i relation till resultaten.  

Många beskrivningar av dagens samhälle lyfter fram hur värden som tidigare
betraktats som gemensamma och sällan ifrågasatts inte längre ses som självklara.
Det är lätt att få en bild av att vi lever i en tid av normlöshet. Det ligger säkert
mycket i att vissa värden ifrågasätts och även minskat i betydelse. Samtidigt är
jag övertygad om att vi inte lever i ett samhälle där gemensamma normer och
värden håller på att spela ut sin roll. Dagens värden är annorlunda än gårda-
gens och de kanske förändras snabbare, men de finns. Den allt starkare beto-
ningen av det egna ansvaret är ett exempel på en sådan förändring.  

Skolan har till ”uppgift att förmedla och hos eleverna förankra de grund-
läggande värden som vårt samhälle vilar på” (Lpo94, s. 5). Skolan är därför en
central institution om man vill studera förändringar vad gäller samhällets gemen-
samma normer och värden. Ett begrepp som blivit allt mer centralt i dagens
skola är ansvar. Det talas om kommunens ansvar för skolverksamheten. Det ta-
las om skolledares och lärares ansvar för att elever ska nå skolans mål. Det talas
om elevers ansvar för sitt skolarbete och sitt lärande. Att kunna ta ansvar är en
självklar dygd och en förutsättning för att skolverksamheten ska fungera på ett
tillfredsställande sätt. Elever som inte tar eget ansvar har mycket svårt att
lyckas i skolarbetet. Många lärare beskriver samtidigt att det är vanligt att ele-
ver har svårt att ta det ansvar som förväntas av dem.
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I denna artikel presenteras ansvarsbegreppet ur tre perspektiv: ett moralfiloso-
fiskt, ett historiskt och ett relationistiskt. Därefter presenteras några resultat av
en intervjuundersökning där eleverna definierar begreppet ansvar, beskriver
sin egen och lärarnas roll för utveckling av ett ansvarfullt beteende och hur de
anser att det egna ansvartagandet fungerar i praktiken. Artikeln avslutas med
några reflektioner kring undersökningsresultaten.

Begreppet ansvar i ett moralfilosofiskt
perspektiv

Ett begrepps mening skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang (Vygotsky,
1999). Det betyder att det inte finns någon inneboende mening i begreppet an-
svar som är universell och för alltid given. Hur begreppet ansvar används av
lärare och elever i den svenska skolan har både med den västerländska kultu-
ren i stort och med skolan som kultur och social kontext att göra. Ur ett moral-
filosofiskt perspektiv kan man till exempel se ansvar som att svara an mot givna
regler och mål eller att svara an mot situationen.

Svara an mot givna regler och mål
Att ta ansvar betyder att genomföra något på ett tillfredställande sätt. Man ska
kunna ansvara för att de uppgifter man får sig tilldelade utförs så som förvän-
tas. Det finns yttre kontroll i form av lagar och normer som utgör en mall för
vad som förväntas och därmed betraktas som ansvarsfullt. Följer man dessa
allmänna principer så håller man sig inom ramarna för ett accepterat beteende
(Johansson, 1998). Enligt denna syn finns därför ett behov av att, genom yttre
kontroll, hjälpa människor att leva tillsammans utan att riskera att förgöra var-
andra (Bauman, 1996). Ansvar är något man visar upp utan att det nödvändigt-
vis är förankrat i det egna självet. I skolan förväntas ofta de mål som ställs upp
för elevernas kognitiva och sociala utveckling vara direkt styrande för arbetet
och lärandet. Det är inte ovanligt att dessa mål är formulerade utan möjlighet till
inflytande från de elever som ska arbeta för att uppnå dem.  

Svara an till situationen
Ett annat sätt att se på ansvar innebär att betrakta det som en förmåga att för-
hålla sig till det unika i varje situation snarare än att följa allmänt uppställda reg-
ler. Var och en måste själv bära sitt eget ansvar vilket förutsätter ett eget om-
döme för att anpassa vårt handlande efter situationen och agera självständigt.
Ansvarstagandet är en process och i samspel med andra skapas ett självständigt
subjekt. En individ är både en del av ett socialt sammanhang och självständig
genom förmågan att ta egen ställning, samtidigt både ett offer för omständighe-
terna och ett subjekt med förmåga att förändra. Att ta ansvar förutsätter krea-
tivitet. Man är inte slav under existerande krav och för-givet-tagna värderingar
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utan kan ta självständig ställning och väga olika hänsyn till egna och andras be-
hov och synpunkter. Regler och principer blir inte något som givet ska följas
men kan utgöra bollplank i den process som formar förmågan att ta ansvar.
Kreativitet blir en förutsättning för ansvar, att kunna svara och handla själv-
ständigt (Bauman, 1996; Johansson, 1998).

Bauman (1995) sätter detta sätt att se på ansvar i relation till moral och menar
att innebörden i att vara moralisk är att ta ansvar för sitt eget ansvar. Att vara
moralisk betyder att utnyttja den frihet man har att välja mellan gott och ont.
Han menar att denna frihet att välja kan leda till osäkerhet. Det vore lättare om
man i valsituationer visste vad ett ansvarsfullt agerande innebar.

Enligt Løgstrup (1986) förutsätter ansvar en fri vilja. Ansvar är något vi själva är
bärare av när vi konfronteras med motstridiga handlingsalternativ. I sådana si-
tuationer kan vi inte gömma oss bakom ett regelverk utan måste själva be-
stämma vad som är rätt och fel. I valsituationer visar vi ansvar genom att både
svara inåt mot oss själva och utåt mot omgivningen.

Bauman (1996) menar att moraliskt ansvar från början finns rotat i hur vi är. Vi
är våra egna moraliska agenter. Begreppet ansvar blir enligt honom betydligt
mer komplicerat när det sätts i relation till samhället i sin helhet. I ett samhälle
skapas behov av att upprätta en samling normer och regler och dessa upplevs
ofta av individerna som något som ligger utanför dem själva. Det ansvar som
man känner i relation till ”den andre” blir avpersonifierat. När vi underkastar
oss principer som inte inlemmats med oss själva blir vårt ansvarstagande svagt. I
studier av tyska judars situation under nazismen har han beskrivit denna skill-
nad mellan närhet och distans (Bauman, 1991, 1996). Många tyskar trodde på
propagandan som svartmålade det judiska folket och gav dem skulden för lan-
dets svårigheter. Samtidigt såg de inte detta som något som gällde den jude de
hade som granne eller på annat sätt hade en nära relation till. ”‘Den andre’ som
abstrakt kategori har helt enkelt inte samband med ’den andre’ som jag känner”
(Bauman, 1996, s.143).

Både Bauman och Løgstrup problematiserar det ansvar vi som människor har i
relation till varandra, något som samtidigt innebär att vi har ett ansvar gentemot
oss själva. I skolans styrdokument framstår betydelsen av begreppet ansvar
som för-givet taget. Genom att studera hur begreppet används kan man får en
bild av hur det förstås. I nuvarande läroplan för det obligatoriska skolväsendet
(Lpo94) framställs ansvar både som en moralisk skyldighet mot andra och som
självkontroll. Skolan beskrivs som en kulturell mötesplats där eleverna ska ut-
veckla ”förmågan att förstå och leva sig in i andas villkor och värderingar”
(Lpo94, s 6). I skolan ska eleverna utvecklas kunskapsmässigt och socialt vilket
”förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skol-
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miljön” (Lpo94, s 15). Det är svårt att avgöra om ett ansvarsfullt beteende
främst ses som att svara an mot givna regler och mål eller som att svara an mot
situationen. För detta fordras en djupare analys av läroplanstexten.   

Ansvar i ett historiskt perspektiv

Även om vi följer de regler som finns är det omöjligt att skapa regler som gäller
för alla i alla situationer. I ett samhälle finns intressemotsättningar och maktfak-
torer som skapar olika krav och behov. När ansvar är avhängigt min förmåga
att göra självständiga bedömningar ställer det stora krav på egen bedömnings-
förmåga. Att fatta ett ansvarsfullt beslut innebär ofta ett dilemma, dvs en situa-
tion som innehåller val mellan likvärdiga alternativ (se Berlak & Berlak, 1981)

Berger och Luckmann (1995) anser att den osäkerhet som det individuella an-
svaret medför är svår för individen att bära och att man under olika historiska
perioder har utvecklat skilda sätt att tackla denna problematik. Under för-
modernismen var det främst religionen som gav ledning för hur en individ skulle
ta moraliskt ansvar. Under modernismen sker en befrielse från individuellt mo-
raliskt ansvarstagande genom lagliknande koder, regler och konventioner som
bärs upp av samhälleliga institutioner. Enligt Bauman (1995) anammas en syn att
människan måste tvingas att vara moralisk genom att inte tillåtas följa sina käns-
lor utan i stället lära sig att kalkylera. Människor lockas att avsäga sig sin mora-
liska autonomi till de regelverk som finns inom samhällets institutioner. Detta
sätt att se på ansvar, att svara an mot givna regler och mål lever kvar även un-
der sen-modernismen men genom förändringar i det västerländska samhällets
ekonomiska och sociala struktur förändras synen på moraliskt ansvar (Bauman,
1995, 1996).

En allt snabbare förändring av samhällets ekonomiska grundvalar påverkar
också det sociala livet. Världen håller på att förlora den enhet och kontinuitet
som vi tidigare trodde fanns. Både det ekonomiska och sociala livet karaktärise-
ras av fragmentisering, diskontinuitet och inkonsistens (Bauman, 1995, 1996).
Den individuella friheten innebär frihet från åtaganden mot andra som kan
upplevas som beroende. Frihet innebär att kunna gå när andra möjligheter up-
penbarar sig. Den moderna individen har bara sig själv att rådfråga men det
finns alltid en möjlighet att fly friheten genom att söka sig till nya (eller gamla)
auktoriteter (Berger & Luckmann, 1995).

Samhällsförändringarna har skapat nya villkor för  ungas socialisation. Ziehe
(1984, 1986) förde in begreppet kulturell friställning för att beskriva dessa för-
ändringar, ett begrepp som innebär att människan, särskilt ungdomar, i det sen-
moderna samhället har kopplats bort från många av de normer och traditioner
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som tidigare styrde våra moraliska val. Ziehe ser detta både som en möjlighet
och en fara. Det finns nu möjligheter som tidigare var utom räckhåll för stora
ungdomsgrupper. Det finns bl a en möjlighet att utveckla en inre moralisk styrka
som vägledning för handlandet. Genom att den yttre styrningen försvagas blir
vi samtidigt mer utlämnade till oss själva och vårt eget omdöme. Livet blir en
enda lång kamp för att förverkliga det egna jaget och de egna drömmarna. Det
skapas en bild av att allt är möjligt vilket kan leda till orealistiska förväntningar
på livet. Valmöjligheterna uppfattas lätt som oändliga men är i realiteten till stora
delar skenbara. Upplevelsen av till synes obegränsade valmöjligheter leder lätt
till prestationsångest och beslutskonflikter. Upplevelsen av att ha större valfrihet
öppnar, enligt Ziehe (1986), upp allt större områden där de fria marknadskraf-
terna kan utöva inflytande över våra liv.

När en statlig utredning beskriver förändringar i socialisationsmönster i dagens
samhälle, föreligger en inspireration av Ziehes studier av barns och ungdomars
livsvärld i det sen-moderna samhället (SOU 1997:121). De förändringar utred-
ningen pekar på är:

1) en fokusering på barn och ungdomar som individer med rätt att styra över
sitt eget liv

2) en ökad grad av självreflektion som både leder till större självmedvetenhet
och egocentricitet

3) ett nytt sätt att förhålla sig till auktoriteter som innebär mindre av lydnad
utan ifrågasättande

4) en ökad tro på att det går att förändra även sådant som tidigare ansågs gi-
vet av traditionen

5) en förändrad tidsuppfattning där unga i dag är mer upptagna av nuet än av
att arbeta för ett avlägset mål; de unga planerar inte gärna för en avlägsen
framtid, speciellt inte om det är tveksamt om planerna lönar sig

Om den här skissade utvecklingen stämmer, blir slutsatsen att individen förvän-
tas ta ansvar inifrån en egen övertygelse. Individen måste svara an till situatio-
nen i stället för mot givna regler och mål. En fråga man kan ställa är om normer
som guidar vår syn på moraliskt ansvar fortfarande kommer utifrån, men att
tron på den enskildes obegränsade makt över sitt eget liv gör denna styrning
svårare att upptäcka?

Ansvar i ett relationsperspektiv

Oavsett om man ser på ansvar som ett sätt att svara an mot givna regler och mål
eller som att självständigt svara an mot situationen så kan det uppstå dilemman i
relation till andra. Bauman (1996) gör en åtskillnad mellan att utveckla ett an-
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svarsfullt förhållande i nära relationer och i ett större socialt sammanhang. En
nära relation betecknar en relation inom mikrosystemet där interaktionen sker
ansikte mot ansikte och där det finns en känslomässig bindning (Bronfenbren-
ner, 1980). En nära relation underlättar viljan att ta ett eget självständigt ansvar.
Vi tolkar den andres behov och drar därefter våra egna slutsatser om det bästa
sättet att handla. Viljan att ta ansvar balanserar alltid mellan omtanke om den
andre och fara att denna omtanke utvecklas till ett maktförhållande. Allt för
närgången omtanke kan lätt skapa ett beroende som i sin tur hindrar den andre
från att ta eget självständigt ansvar. Detta kan, enligt Bauman (1996) och
Løgstrup (1986) leda till förtryck i stället för omsorg.

Relationen mellan lärare och elever innebär ett maktförhållande (Fuglestad
1993). Løgstrup (1986) menar att relationer till andra också innebär ett ansvars-
förhållande. Lärare har till exempel både elevers frihet och självständighet i sin
hand. En vilja att som lärare ta ett för stort ansvar för eleverna kan i långa lop-
pet strida mot det övergripande ansvaret att göra eleverna fria och självstän-
diga. En ansvarig handling är att hjälpa eleverna att själva bli ansvariga. Att visa
ansvar i en relation blir på detta sätt ett dialektiskt förhållande mellan omsorg
och frihet.

Går man bortom de nära, känslomässiga relationerna i mikrosystemet och ser till
mer professionella relationer i mikrosystemet och relationer i mesosystemet
(Bronfenbrenner, 1980) skapas ett avstånd som, enligt Bauman (1993), gör det
svårt att upprätthålla känslan av ansvar som något som kommer inifrån mig
själv. Ansvaret avlägsnas från den enskilde individen och formas till regler som
ska följas. Lärare har t.ex. fått makt att bestämma över sina elever. Detta kan
uppfattas som att moraliska ansvaret flyttas från den enskilde individen/eleven
till någon/något utanför henne/honom. Enligt Bauman (1993) är det lätt att det
moraliska hos individen sövs ned om staten och dess institutioner tar över an-
svaret. Ansvarsfullhet mot andra och en själv visas då lättast genom att svara an
mot de regler och mål som finns.

En empirisk studie

Bakgrund
År 2000 inbjöd utbildningsdepartementet Sveriges grundskolor att delta i en
femårig försöksverksamhet med utbildning utan timplan. I den nationella timpla-
nen garanteras en elev under grundskolans nio år 6 665 timmars lärarledd un-
dervisning. I timplanen anges också hur dessa timmar ska fördelas mellan ämnen
eller ämnesgrupper. Försöksverksamheten innebär att eleverna garanteras
samma antal timmar men att de deltagande skolorna befrias från timplanens
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uppdelning i tid per ämnen eller ämnesgrupper. I försöksverksamheten deltar ca
20% av landets grundskolor.

Sex universitet har fått medel för forskning och utveckling med anledning av
försöket. Vid Karlstads universitet pågår två forskningsprojekt med koppling till
timplaneförsöket. Ett av dessa har fokus på elevers lärande i en skola utan tim-
plan. Denna studie inleddes hösten 2001 med en intervjuundersökning som
hade till syfte att kartlägga vilka förändringar som planeras och genomförs i an-
slutning till avvecklingen av timplanen, samt vilka möjligheter och/eller svårighe-
ter lärare ser att förverkliga sina intentioner med skolverksamheten i och med
deltagandet i timplaneförsöket.

Intervjuerna genomfördes i en mindre kommun i södra Sverige. Sammanlagt in-
tervjuades 75 lärare, förskollärare och fritidspedagoger i 13 arbetslag från för-
skoleklass till år 9. För de intervjuade innebär ett arbete utan timplan att skolans
mål, och inte tiden, styr elevernas arbete, att undervisningen måste utgå mer
från elevernas behov än antalet timmar, att kravet på att dokumentera elever-
nas utveckling ökar, att möjligheterna att arbeta ämnesövergripande ökar och
att elevernas ansvar för sina egna studier ökar.  Lärarna ser både möjligheter
och svårigheter med var och en av dessa punkter.

Fördjupad studie
Den inledande intervjuundersökningen skapade utgångspunkt för en fördjupad
studie med fokus på elevers ansvar för sitt skolarbete. I samtliga intervjuade
arbetslag finns schematid inplanerad då eleverna själva förväntas bestämma vad
de ska arbeta med. Lärarna i F-6 säger att ämnen som matematik och svenska
under många år har legat under ”eget arbete” (en annan vanlig beteckning på
denna tid är ”egen planering”). Deltagandet i projektet utan timplan har inte
inneburit några större förändringar då man under många år arbetat utan att
räkna timmar per ämne. Skillnaden är att det nu är legitimt.

I samtliga arbetslag för år 7-9 har lärarna under de senaste åren infört tid på
schemat för att elever ska ha möjlighet att arbeta mer självständigt. Denna tid
har på scheman många olika beteckningar som t.ex. arbetspass, studiepass, stu-
dietid och stugtid. Jag har valt att använda beteckningen arbetspass. Lärarna
anser att införandet av ämnesövergripande arbetslag har haft störst betydelse
för denna utveckling men att deltagandet i timplaneprojektet har utgjort en på-
drivande faktor.

En av förutsättningarna för att eleverna ska kunna arbeta mer självständigt är
att de har vilja och förmåga att ta ansvar för sina egna studier och sitt eget
lärande. I Lpo94 framställs ansvarstagande, tillsammans med rättskänsla, gene-
rositet och tolerans som grundläggande värden på vilka vårt samhällsliv vilar.
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Ansvar associeras i detta samanhang främst till ansvar i relation till andra och
ses som en förutsättning för en positiv social utveckling både i ett individ- och
samhällsperspektiv. Samtidigt beskrivs ansvar som en förutsättning för elever-
nas kunskapsmässiga utveckling. Skolans lärare ”skall utgå ifrån att eleverna kan
och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan”
(Lpo94, s 15). Men det framskymtar också att elever kan sakna vilja att ta an-
svar och skolan har därför till uppgift att ”främja elevernas förmåga och vilja till
ansvar och inflytande” (Lpo94, s 15). I läroplanen görs en tydlig koppling mellan
ansvar och inflytande.

Både i skolans styrdokument och i mina inledande lärarintervjuer är utgångs-
punkten att elevers skolarbete och lärande bygger på en förmåga att ta eget
ansvar. Samtidigt visar sig detta ansvartagande vara problematiskt. Det är in-
tressant att fundera över i vilken utsträckning det är möjligt att i en obligatorisk
skola arbeta efter en modell där elevens lärande förutsätter en förmåga och vilja
att ta detta egna ansvar. Syftet med den fördjupade studien har varit att kart-
lägga vilken innebörd elever lägger i att ta ansvar under arbetspassen för att få
förståelse för de problem lärarna anser att många elever har när det gäller detta
ansvarstagande.

Genomförande
Den fördjupade studien har genomförts i ett av de 7-9 arbetslag som deltog i
den inledande intervjuundersökningen. Arbetslaget består av 80 elever i år 9.
De är organiserade i fyra undervisningsgrupper. Viss del av undervisningen är
utlagd som arbetspass. Dessa varvas med vanliga lektioner. Under de vanliga
lektionerna har lärarna bland annat genomgång av veckans arbetspassuppgifter
och eleverna förväntas sedan ta eget ansvar för att fylla arbetspassen med ar-
bete. Arbetspassens längd varierar något men är i genomsnitt 50 minuter. Unge-
fär fyra timmar per vecka är utlagda som arbetspasstid.

Undersökningen inleddes med observationer under ett antal arbetspass i var
och en av de fyra undervisningsgrupperna. Under dessa observationer samla-
des intryck som utgjorde underlag för intervjuer med eleverna. Elevintervju-
erna genomfördes i grupper om cirka 4 elever. 68 elever deltog i dessa inter-
vjuer. Intervjuerna behandlade fyra huvudteman: elevernas beskrivning och
värdering av arbetspassen, elevernas syn på det egna inflytandet under passen,
elevernas syn på begreppet ansvar kopplat till arbetspassen och elevernas kom-
mentarer till de intryck jag fått under mina observationer.  
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Undersökningsresultat

Elevernas syn på begreppet ansvar
De flesta elever tror att arbetspassen har införts för att de ska lära sig att ta
eget ansvar. De ser arbetspassen som ett medel för att nå målet ”eget ansvar”
och kunna visa graden av eget ansvarstagande. Några elever säger att arbets-
passen också är till för att de ska kunna visa att de kan ta ansvar, något som de
tror vägs in i betygssättningen. Att visa att man kan ta ansvar blir i sin tur ett
medel för att skaffa sig högre betyg. En bearbetning av svaren gav den infor-
mation som presenteras i det följande.  

Svara an mot givna regler och mål. För nästan samtliga intervjuade elever betyder
att ta eget ansvar under arbetspassen att svara an mot de regler och mål som
finns i skolan. ”Man ska se till att man gör det man ska.” Den tid som är avsatt
för arbetspass ska utnyttjas väl så att de arbetsuppgifter som lärarna delat ut
kan lämnas in i tid. ”Man kan inte bara sitta och slappa och prata med folk, man
kan inte bara sitta och titta för då kommer man ingenstans. Att se till att man
kommer någonstans är att ta ansvar.” Uppgifterna ska motsvara de krav som
lärarna har satt upp vilket enligt eleverna betyder att ”dom ska vara bra gjorda
och man ska inte bara slänga ner en massa fakta”. Ansvar betyder också att ha
med sig det material man behöver till lektionerna och att komma i tid. Fokus lig-
ger på de arbetsuppgifter som ska utföras och ansvar blir för eleverna något
man både visar inåt mot sig själv och utåt mot läraren. Eleverna ger uttryck för
det Kohlberg betecknar som en konformistisk moral – en moral som försöker
leva upp till förväntningarna från omgivningen (Colnerud & Thornberg, 2003;
Johansson, 2001).

Svara an till situationen. En syn på ansvar som ligger närmare att svara an till si-
tuationen kommer till uttryck i två av intervjugrupperna. Några elever säger att
ansvar betyder att man tar egna initiativ och att man bestämmer själv vad man
vill lära och vad man gör. ”Det är ju ingen som kan bestämma att man ska lära
sig nåt utan det får man ta eget ansvar för att man lär sig det.” Här ger ele-
verna uttryck för att ansvar fordrar kreativitet och en viss mån av självständig-
het. Elevernas bild av ansvar närmar sig den moralutvecklingsnivå Kohlberg be-
tecknar som inre moral, en självständigt utvecklad känsla av vad som är rätt och
fel (Colnerud & Thornberg, 2003; Johansson, 2001).

Ansvarstagande som ett individuellt projekt. Att ta ansvar under arbetspassen är
för de flesta något som helt ligger på den enskilde eleven. Det finns ingen som
kan tvingas att göra arbetsuppgifterna. ”Vill jag hellre gå och sätta mig i kafete-
rian den här lektionen så får jag väl göra det men då får man mer att göra
hemma.” Det finns elever som väljer att ägna mycket tid under arbetspassen till
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att umgås med kamrater och flera tycker att det är upp till var och en att göra
en sådan prioritering bara arbetsuppgifterna blir gjorda. ”Det är ju dom som
umgås som känner att det här är ju vårt val då kan vi ju lika gärna göra det
hemma typ….”  De flesta håller inte med om att de som väljer att inte arbeta
under arbetspassen ändå kan visa sig ansvariga men säger samtidigt att det inte
”hjälper att läraren tjatar på mig hela tiden det är ju mitt eget ansvar att jag ar-
betar under arbetspassen”.

Eleverna anser att de står inför ett val och att de som inte arbetar får skylla sig
själva. ”Man tar ju ansvar för sina egna handlingar men vill man sänka sina be-
tyg så får man väl göra det.”  Utnyttjar man inte tiden så är det ett eget val.

Ansvar i relation till kamraterna. Några elever sätter också ansvar under arbets-
passen i relation till det egna uppförandet. Att ta ansvar är ”att göra sina ar-
betsuppgifter, vara tyst och lämna in i tid”. Man ska ”kunna sitta och inte störa
andra”. Det betyder också ”att alla ska må bra och att det inte är någon mob-
bing”. Ansvar blir då något som man visar utåt i handling mot sina kamrater.

Ansvar och lärande. Det är ovanligt att ansvar för det egna arbetet sätts i relation
till lärande. I en av intervjugrupperna konstaterar eleverna med ett skratt att
det i det egna ansvaret också ligger att ”man ska lära sig något också det höll vi
på att glömma”. För att visa att lärande inte är huvudsaken beskriver eleverna i
två intervjugrupper att det inte är någon idé att vara för snabb då arbetsupp-
gifterna bara avlöser varandra. ”Blir man klar med en uppgift och blir man klar i
tid och man har god tid då får man bara extrauppgifter.”  Taktiken blir, som en
av eleverna uttrycker det, att ta ansvar för att arbetsuppgifterna blir klara i tid
”men inte jäkta för det kommer alltid något nytt”.

I en av intervjuerna blir relationen mellan ansvar och lärande till ett centralt
tema. Eleverna konstaterar först, som i övriga grupper, att ansvar i skolan är att
bli klar med arbetsuppgifter man fått. På frågan om de själva anser att det är att
ta ansvar säger en av eleverna att ansvar egentligen inte alls handlar om att bli
klar med sina uppgifter utan skolan ska egentligen ”handla om att lära sig nå-
gonting och att lära sig någonting för att det är intressant och intresseväckande
på något sätt. Som att skapa bilder och som att ta tag i det här det skulle jag
vilja göra när jag blir stor och sådana här saker. Man behöver ju inte gilla allt
men det ska skapa intresse för någonting man ska lära sig saker och sedan om
man blir klar med sin uppgift liksom sånt händer, bara man lär sig saker bara
man förstår vad det handlar om liksom att ha egna tankar”. Denna elev sätter
ansvar i relation till lärande och menar att det ligger ett delat ansvar mellan ele-
ver och lärare, inte i att eleverna nödvändigtvis ska bli klara med de arbetsupp-
gifter de blir tilldelade utan att de ska lära sig något. Felet är att lärare och ele-
ver är så fixerade vid ”att det här ska vi hinna med och det här och det här ska
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vi göra och sätter man ut ett datum att tjong det ska ni klara och det ska vi. Är
ni inte klara där så får ni IG och då får ni bara IG det är liksom inget snack”.
Detta i sin tur väcker inte elevernas intresse, ”då väcker man inte den känslan
av att nu ska jag lära mig något det verkar roligt det är intresseväckande då blir
det bara känslan av att jag ska bli klar med min uppgift men om jag lär mig nå-
got det är skit samma bara jag blir klar med den”. Den intervjuade eleven ser
ansvar som ett förhållande mellan lärande och meningsfullhet och mellan lärare
och elever.

En elev tror att lärarna egentligen tycker att det är viktigare att eleverna lär sig
än att de lämnar in uppgifterna i tid men att det är eleverna själva som bara gör
uppgifterna för att de ska lämnas in. Att eleverna bara gör uppgifterna för att
lämna in och få godkänt kan kopplas till den känsla av meningslöshet som många
elever ger uttryck för när de beskriver skolans arbetsuppgifter. Många elever
har svårt att koppla innehållet i uppgifterna till egna funderingar och frågor om
världen och livet. De har på samma gång svårt att själva skapa sig övergripande
förståelse för de problem som uppgifterna försöker spegla.

Ansvar i skolan kopplat till ansvar utanför skolan. I två av intervjugrupperna för
elever in begreppet ”nödvändighet” i relation till ansvar. I skolan tar man an-
svar genom att göra de arbetsuppgifter man blir tilldelad men ansvar kan också
vara att göra nödvändiga saker ”som att städa sitt rum om man flyttar själv
hemifrån så är det nödvändigt att få det gjort”. Att laga mat och sköta sin eko-
nomi hör också till det som är nödvändigt. De elever som gör denna distinktion
mellan ansvar i skolan och ansvar utanför skolan menar att man kan välja att
göra eller inte göra arbetsuppgifterna i skolan, men att detta val inte finns när
det gäller vissa uppgifter utanför skolan.

Sammanfattningsvis kan man säga att det framträder en tydlig bild av att ett
ansvarfullt beteende under arbetspassen för de allra flesta elever är att klara av
att göra uppgifterna och att lämna in dem i tid. Att ta ansvar vilar helt och hållet
på den enskilde individen. Var och en står inför ett val. Den som inte tar ansvar
väljer också att ta de konsekvenser som följer i form av lägre betyg och sämre
förutsättningar att komma in på ett önskat gymnasieprogram.

Elevers syn på lärarnas roll vid utveckling av elevers ansvar
Det är bara i två av intervjugrupperna som eleverna själva kommer in på att lä-
rarnas roll för deras möjlighet och förmåga att ta ansvar. Lärarnas uppgift är att
skapa och ta tillvara elevernas intresse. ”Dom får ju göra roliga uppgifter för allt
hänger på vilka uppgifter dom ger ut.”

På en direkt fråga ser eleverna främst tre områden som de anser vara lärarnas
ansvar under arbetspassen. Lärarna har ansvar för:
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1) att arbetspassen fungerar rent praktiskt; de är de som ser till att det finns
arbetsuppgifter, att passen inte innehåller för mycket arbete och att eleverna
får tillbaka inlämnade uppgifter

2) att de elever som behöver hjälp med arbetet får det
3) att upprätthålla ordningen; de ska se till att det är lugn och ro och se till att

”man jobbar och inte bara sitter där”

I några intervjugrupper försöker eleverna förklara kopplingen mellan elevers
och lärares ansvar. En elev menar att var och en av eleverna ska ta ansvar för
sitt eget arbete och sitt eget handlande och att lärarens uppgift är att ta ansvar
för gruppen. Andra elever säger att de har eget ansvar men att det är lärarnas
uppgift att lära dem att ta detta ansvar. ”Dom måste nog ta ansvar för att vi ska
ta ansvar för det vi ska ta ansvar för … Dom ska inte ta ansvar för oss men ta
ansvar för att lära oss att ta eget ansvar.”  Samtidigt säger eleverna att detta
borde de ha lärt sig redan i år 6. ”Nu hjälper det inte att dom går omkring och
manar på …nu finns dom bara till när man behöver dom.”

Ingen av de intervjuade eleverna kan påminna sig att de fört samtal med lärarna
om vad ansvar under arbetspassen egentligen innebär. En av eleverna påminner
sig att en lärare i år 6 satte ansvar i relation till frihet och ofta pratade om att
”frihet ger ansvar och ju mer frihet man har ju mer ansvar måste man ta”. Det
fördes ingen dialog runt detta. Eleverna ser ansvar som något för-givet-taget,
de känner på sig vad det betyder. ”Det är sånt som man tycker är självklart när
man vänder blad så har man ju kommit nånstans oh nu äntligen. Det är väl nån
instinkt eller något det är ingen som har sagt men de har sagt att uppgifterna
ska vara inlämnade. Dom talar med det om att man ska ta eget ansvar men dom
säger det på sitt eget sätt.”

Ansvarstagandet i praktiken
De problem med att få elever att ta eget ansvar för sina arbetsuppgifter, som
lärarna beskrev i de inledande intervjuerna, noterade jag också under mina
klassrumsobservationer. I intervjuerna bad jag därför eleverna värdera sin egen
arbetsinsats under arbetspassen. Vi förde också samtal med utgångspunkt från
mina observationer.

De flesta elever anser att de skulle kunna ta större eget ansvar under arbets-
passen i betydelsen att arbeta mer effektivt. ”En del ser arbetspassen mer som
rast och pratar så mycket med andra” Andra arbetar men det kan ta lång tid att
komma igång. Eleverna  ger en rad olika förklaringar till detta:

Dagsform. ”Men det är ju olika från dag till dag och från arbetspass till arbets-
pass … det beror på hur man mår och hur man känner”. Några elever säger att
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tröttheten beror på hur mycket det finns att göra. Elever blir trötta om de för-
står att de inte ska bli klara med arbetsuppgifterna i tid. Andra säger att de blir
trötta om de har för lite att göra.

Organisation. Arbetspassens placering påverkar effektiviteten. Jag genomförde
några observationer på ett fredagspass och detta var, enligt eleverna, ett dåligt
val om man vill se hur arbetet fungerar. På fredagarna har många elever gjort
klart veckans uppgifter. De som inte har gjort det är trötta och väljer att göra
uppgifterna hemma under helgen. Arbetspasset är kort och ligger dessutom ef-
ter ett idrottspass.

Bristande kompetens. Denna brist kan vara av olika slag. Några elever säger att
de har svårt att planera sitt eget arbete. ”Jag behöver klara grejer som jag vet
att jag ska göra jag tror att jag har lite svårt med eget ansvar jag vill veta vad
jag ska göra från gång till gång.” Andra elever säger att de har svårt att arbeta
då de har koncentrationssvårigheter och dessa svårigheter blir speciellt märk-
bara under arbetspassen då det blir pratigare och mer spring. Några elever sä-
ger att de har svårt att genomföra de arbetsuppgifter de får då de har svårt att
läsa och skriva. ”Jag har ganska hög dyslexi …om jag läser härifrån och en sida
ner så vet jag inte vad det stod i början och om vi får denna 76-sidiga boken så
måste jag typ läsa den typ fyra gånger för att jag ska fatta.”

Meningslöshet. Den vanligaste förklaringen till att ansvarstagandet inte fungerar i
praktiken är att det är svårt att se det meningsfulla med många av de arbets-
uppgifter som ska göras. ”Vi kan jättemycket typ vi säger geografi, 15 städer i
Afrika och så kommer man till sitt arbete och så kommer man ut i arbetslivet och
skaffar familj och sånt vad har man då för användning av 15 huvudstäder i Af-
rika?”  Flera elever säger att ”man måste göra skolan roligare … det finns nog
ingen som tycker att det är roligt i skolan, det är ingen som går upp på morgo-
nen med entusiasm”. De tråkiga uppgifterna lockar till prat med kamrater. De
flesta elever kan se att det finns både intressanta och mindre intressanta uppgif-
ter och att det då är lätt att ”ofta jobbar man med det man tycker är roligt och
det andra blir det lite si och så med”. Uppgifter som upplevs svåra skjuts lätt
undan.

Attityd. Några ser brister i attityden hos sina kamrater. ”Det finns dom som
tycker att dom är lite tuffa när dom inte arbetar.” Andra ser att skillnader i lä-
rarnas attityd till arbetet påverkar arbetet under arbetspassen. Vissa lärare är
strängare så ” då måste man jobba”.

Valfrihet. Några elever säger att de har lättare att koncentrera sig när de arbe-
tar hemma och att de därför väljer att göra många av arbetspassuppgifterna
där. Det gör att arbete under arbetspassen inte behöver blir så effektivt.
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Det som utåt kan ses som okoncentration och bristande ansvartagande kan
också betraktas som ett nödvändigt och positivt inslag i skolarbetet. I flera in-
tervjugrupper ser eleverna arbetspassen både som tid för arbete och tid för att
umgås med kamrater. ”Man jobbar lite och så pratar man lite. Vore alla helkon-
centrerade så skulle man hinna klart med arbetsuppgifterna tills på torsdag men
det finns nog ingen som inte har pratat med någon annan. Arbetspassen skapar
också bättre kontakt med lärarna då flera av dem går omkring och småpratar
med eleverna. ”Vissa lärare … tycker väldigt mycket om eleverna och går runt
och pratar, det blir roligare stämning.”

Några avslutande reflektioner

Samstämmigheten i elevers föreställningar om begreppet ansvar
Eleverna ger inte uttryck för någon osäkerhet när det gäller att definiera ett
ansvarsfullt agerande under arbetspassen. Skolan som institution verkar, enligt
den bild de intervjuade eleverna ger, tillhandahålla en relativt oproblematisk syn
när det gäller att definiera begreppet ansvar. Den institutionella koden för ett
ansvarsfullt beteende under arbetspassen kan, utifrån eleverna, beskrivas som
att lyda order. De arbetsuppgifter som de blivit tilldelade ska genomföras på ett
sätt som motsvarar de krav lärarna ställt upp. Frågan är hur man kan förstå den
samstämmighet i definitionen av ansvar som de intervjuade eleverna ger uttryck
för.

Bauman (1996) beskriver hur vi har utvecklat en vana att lämna över vårt mora-
liska ansvar till institutioner som utvecklar regler för ett acceptabelt handlande.
Denna vana kan ses som nödvändig för att hjälpa människor att handskas med
en komplex verklighet. Det är svårt att tänka sig att man inför varje handling
skulle behöva reflektera över alla de alternativa valmöjligheter som i realiteten
står till buds. Genom att vissa övergripande värden som guide för det individu-
ella handlandet legitimeras, skapas en känsla av meningsfullhet och samhörighet,
samtidigt som det spar tid och energi. Sociala institutioner som t.ex. skolan
grundar sig på en uppsättning grundregler och vanor som tas för givna och ut-
gör en del av ett samhälles gemensamma kunskap (Berger & Luckmann 1966,
1995). Utifrån Berger och Luckmanns teori om hur individer uppfattar och for-
mar sin sociala verklighet kan skolans roll i formandet av ansvarsfulla individer
beskrivas enligt modellen som illustreras i figur 1.

Enligt Berger och Luckmann (1966) strävar vi efter att reducera den dissonans
vi ofta upplever mellan inre föreställningar och yttre upplevelser. Med gemen-
samma vanor sprids kunskaper och livet blir tryggare och säkrare. Externalisering
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innebär att vanor övertas också av de som inte varit med och format dem. Ge-
nom institutionalisering av vanor får de legitimitet och en känsla av samhörighet
skapas. Skolan är exempel på en institution som konstruerats för att sprida kun-
skap bland samhällsmedborgarna, dess regler och vanor tas för givna vilket le-
der till att skolan upplevs som en objektiv realitet och inte som en mänsklig kon-
struktion. Skolan blir en del av den sociala verkligheten och dess grundregler är
svåra att se och ifrågasätta. Denna verklighet internaliseras genom att elever och
lärare konfronteras med dess normer och regler. En av dessa regler är bilden
av den ansvarstagande individen som de intervjuade eleverna ger uttryck för.
Eleverna tar dessa regler för givna, som ett slags ”instinkt”.

Människor med vanor               Externalisering                Institutionalisering

                                                                                             Objektivering

 En ansvartagande individ             Internalisering                Social verklighet

Figur 1. Individers konstruktion av den sociala verkligheten
(egen bearb. utifrån Berger & Luckmann, 1966).

Den process som modellen beskriver ska inte uppfattas som att elever ensidigt
inlemmar de normer och regler som förmedlas. Genom sitt deltagande i skolan
påverkar eleverna också i högsta grad de kulturella rutiner som utvecklas i sam-
spelet mellan lärare och elever och inom elevgruppen (Corsaro, 1997). Uppfatt-
ningen att det skulle vara tufft att inte arbeta på arbetspassen är ett exempel på
en norm som några elever tror är etablerad bland en del klasskamrater och som
avviker från den officiella regeln för ett ansvarfullt beteende.

Ett av de grundantaganden som skolan vilar på är att det som lärs ut är viktigt
och relevant och att de aktiviteter eleverna antas engagera sig i är mödan värt
(Jackson, Boostrom & Hansen, 1993). Även om många elever i intervjuerna sä-
ger sig ha svårt att se det meningsfulla i skolans uppgifter, tror de samtidigt att
innehållet är svårt att ifrågasätta både för lärare och elever då ”lärarna styrs av
läroplanen och de styr oss”. Flera elever säger också att det måste vara lärarna
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som bestämmer innehållet i skolan då ”lärarna ju vet vad vi behöver lära oss och
så”.

Skolan vilar till stora delar på en tradition av disciplinering (Colnerud, 1995).
Detta innebär begränsat utrymme för elevernas egen vilja och personliga ut-
veckling. Därmed får också utveckling av ett ansvar som vilar på egna över-
väganden liten relevans i skolan. Elevernas bild av ansvar förefaller relevant i
ett perspektiv där en lärare förutsätts få en grupp elever engagerade i uppgifter
som de flesta säger sig ha svårt att se den omedelbara nyttan av. Att ge ele-
verna eget ansvar kan inte få störa behovet av ordning.   

Den bild av en ansvarsfull individ som skolan upprätthåller påverkas av ett
samhälles övergripande värden. Dessa värden kommer till uttryck i skolans
styrdokument, i lokala skolkulturer, i klassrum och i elevers föreställningar. In-
tressant att notera att det autonoma barnet som ta ansvar för sig själv framställs
som ideal i såväl Lpfö 98 (Lindgren & Halldén, 2001) som Lpo 94.

Lärarnas roll vid elevers utveckling av ansvarstagande
Det finns en rad olika sätt på vilket lärare kan påverka elevernas moraliska upp-
trädande och ansvarskänsla (Fenstermacher, 2001; Richardson & Fensterma-
cher, 2001), i detta fall ansvarskänsla. Ett sätt, som lärarna i min undersökning
använt sig av, är att medvetet organisera skolarbetet i arbetspass för att ge ele-
verna möjlighet att ta eget ansvar.  Lärarna har dock inte, enligt de intervjuade
eleverna, fört samtal om de förväntningar som finns på elevers ansvarstagande.
Detta har i sin tur lett till att många av de intervjuade eleverna utvecklat en syn
på ansvar som något som styrs utifrån och inte något som har sitt ursprung i en
egen övertygelse.

Det finns olika sätt att se på lärarnas roll vad gäller elevers moralutveckling.
Med det makt- och beroendeförhållande som råder mellan vuxna och barn så är
det, enligt Piaget (1972), svårt för lärare att hos elever utveckla en känsla av
inre ansvar då detta förutsätter en relation byggd på självständighet. Det är,
enligt Piaget, i relation till andra elever som ansvarskänsla kan utvecklas till att
bli mer av en inre övertygelse. Lärarens uppgift blir att organisera lärmiljöer som
främjar samarbete mellan eleverna.

Vygotskij (1999) ser det direkta samspelet mellan lärare och elever som avgö-
rande för elevernas utveckling. En av orsakerna till att eleverna säger sig ha
svårt att ta eget ansvar är att de brister i kompetens. Några anser att de har
svårt att läsa och skriva och att planera sitt arbete. När elever ställs inför pro-
blem i inlärningen har de enligt Vygotskij (1999) en potentiellt möjlig utvecklings-
zon där eleven med hjälp av en mer kompetent kamrat eller vuxen kan nå
längre. För att hjälpa elever att utvecklas maximalt behöver lärare kartlägga de-
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ras kompetens och brister och arbeta aktivt med dem för att hjälpa till att elimi-
nera de brister som hindrar dem från att ta eget ansvar, oavsett om det är
bristande förmåga att läsa, skriva eller planera. Detta aktiva samspel mellan lä-
rare och elever kan föra med sig gemensamma, moraliska, samtal om och pro-
blematisering av ansvar. Försök har visat att systematiska lärarledda samtal
hjälper eleverna att utvecklas i sättet att resonera om moraliska dilemman. Det
har dock varit svårare att visa om en utveckling av sättet att resonera också på-
verkar det moraliska handlandet (Colnerud & Thornberg 2003).

Diskrepansen mellan intentioner och realiteter
Enligt Buzzellin och Johnston (2002) är skolundervisning en moralisk aktivitet
eftersom lärare, bland annat, är engagerade i att påverka elevers beteenden i
vissa riktningar. Både medvetet och omedvetet skapas till exempel i skolan en
bild av den ansvarfulla människan. Denna kan vara komplex och tvetydig, något
som illustreras av diskrepansen mellan elevernas föreställningar om begreppet
ansvar och hur de i realiteten agerar under arbetspassen. Enligt Tholander
(2002) kanske inte skolan inte i första hand lär ut en uppsättning moralnormer.
Snarare lär sig elever att praktiskt handskas med sig själva i och genom interak-
tion med lärare och kamrater, och att de i detta samspel formar sin moral. Det
skulle betyda att det bland annat är i det konkreta arbetet under arbetspassen
som eleverna skapar sig en bild av sin förmåga att ta eget ansvar för sitt skolar-
bete.

Det är en ensam individ som framskymtar i bilden av den ansvarfulla eleven.
Trots att den institutionella koden för ett ansvarfullt beteende, att göra som
man blivit tillsagd, tycks tydlig, visar elevernas resonemang på att det i det
praktiska handlandet finns möjlighet till ett självständigt agerande. Det är upp
till var och en att ta ansvar och väljer man att inte göra det så får man skylla sig
själv. Flera av de orsaker som eleverna säger hindrar dem att ta ett eget ansvar,
som svårigheter relaterade till brist på kompetens och upplevelsen av menings-
löshet, är svåra för eleverna att själva förändra. Trots detta gör de ett val mel-
lan att ta ansvar eller ej.

Att ansvaret för det egna livet ligger helt på individen själv är ett uttryck för
den individualism som präglar det sen-moderna samhället (Bauman, 2002; Ziehe,
1984, 1986). Flera elever säger att det är tveksamt om tvång i form av tjat eller
hot om lägre betyg fungerar för att få någon att arbeta. På många sätt stämmer
Ziehes (1984, 1986) beskrivning av ungdomars livsvärld med den bild eleverna
ger av sig själva som autonoma individer med rätt att styra över sina egna liv.
Eleverna är mer upptagna av nuet än av att arbeta för mer avlägsna mål. De
egna färdigheter, det egna kunnandet och förståndet förväntas räcka för att
klara uppgifterna i skolan och visar det sig att de inte gör det så är det ens eget
problem. Samtidigt som eleverna ger en bild av att de själva aktivt styr och an-
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svarar för sitt handlande säger de sig vara styrda av en dagsform de själva inte
tycks ha så stor möjlighet att påverka.  

Det är i det konkreta klassrumsarbetet som elever och lärare tillsammans skapar
en arbetspasskultur. Arbetspasskultur definieras här som handlingar som uppre-
pas, delas med andra och är innehåller normativa förväntningar och mening som
går utöver de omedelbara målen med en handling (Dawes & Donald, 2000). I
detta samspel har lärare ett formellt maktövertag. Enligt Tholander (2002) finns
det i skolan även en väl etablerad kamratsubkultur som har inflytande över lek-
tionerna. Denna subkultur kan öva motstånd mot skolans officiella normer och
värden I det konkreta handlandet visar t.ex. flera elever i min undersökning ett
ofta passivt motstånd mot den uttalade kulturen att man ska ta eget ansvar för
sitt arbete.

Införandet av arbetspass med krav på eget ansvar kan ses som ett konkret ex-
empel på den förändring Sanderoth (2002) beskriver som en övergång från att
styra eleverna utifrån till att eleverna ska ta över styrningen av sig själva. Ele-
verna lämnas att under arbetspassen arbeta under eget ansvar. Men bakom
detta tycks finnas en uppsättning outtalade krav som går stick i stäv med de
intentioner som finns med arbetspassen. Kanske tillägnar sig eleverna även un-
der arbetspassen många av de lärdomar Broady (1981) hänförde till den dolda
läroplanen, som till exempel att underkasta sig makt, att var och en ska klara sig
själv, att några är misslyckade och andra tillhör de som kommer att lyckas och
att skolan är tråkig då man där tvingas syssla med uppgifter man ofta upplever
meningslösa och ointressanta

Vid en första anblick döljer arbetspassen dilemmat mellan lärarnas behov av
ordning och kontroll och elevernas rätt till självbestämmande. Eleverna ges en
viss frihet att själva bestämma över sitt arbete, samtidigt som lärarna fortfa-
rande har kontroll över arbetets innehåll och form. Föreställningen om den an-
svarfulla eleven hjälper möjligen till att skapa en känsla av frihet, men samtidigt
bidrar den till kontroll och disciplin.

I elevintervjuerna framskymtar att arbetspassen har en funktion som inte är ut-
talad men som eleverna upplever mycket positiv. Genom den frihet att umgås
med varandra som de kan ta sig under arbetspassen upplever eleverna att de
ges möjlighet att också under arbetstid skapa en positiv stämning både inom
elevgruppen och mellan eleverna och lärarna. ” Skolan skulle inte kunna vara
utan detta småprat. Det kanske skulle gå att minska men det skulle bli en sämre
stämning och det är viktigt med en bra stämning i klassen. Är det bra stämning
så får man bra betyg också.” Kanske fyller arbetspassen helt andra behov än de
som intervjuerna har haft som fokus?   
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Barnet en individ med rättigheter –
vad betyder det i en skolkontext?

Helene Elvstrand

I detta kapitel vill jag försöka att, utifrån exemplet elevinflytande, diskutera vad FN:s
konvention om barnets rättigheter kan betyda i en skolkontext. Jag ger först en
bakgrund till barnkonventionens tillkomst och försöker sedan att problematisera
den komplexitet som finns inbyggd i konventionstexten genom olika synsätt på
barn och barndomens villkor. Teoretiskt hämtar jag kunskap från den så kallade
barndomssociologin. I barnkonventionen framskrivs som ett centralt värde det indi-
viduella barnets möjlighet att göra sin röst hörd vilket går att koppla till elevinfly-
tande i skolan. Vad finns det för argumentation för elevinflytande i skolans styrdo-
kument och vad kan upplevas som hinder för elevers inflytande? Slutligen visar jag
på ett alternativt synsätt på barns kompetens med utgångspunkt i Harts så kallade
delaktighetsstege. I denna modell är delat beslutsfattande och domänspecifika kom-
petenser centrala begrepp.   

”Barn har rätt” läste jag nyligen på ett informationsblad som handlade om FN:s
konvention om barnets rättigheter, vilket ofta i Sverige fortkortas till barnkon-
ventionen. Denna slogan går att tyda på två skilda sätt som exemplifierar ett
synsätt på barn som vuxit fram de senaste decennierna. Enligt detta är barn
kompetenta och har rätt men de är också enskilda individer med rättigheter.
Tillkomsten av barnkonvention och kravet på att öka barns rättigheter samman-
faller till stora delar med ett nytt sätt att betrakta barn och barndomens villkor.

De senaste 20 åren har en ny forskningstradition, the Sociology of Childhood,
eller på svenska, barndomssociologi, etablerats. I mycket av den litteratur som
skrivs kring barnkonventionen både inom barns-rättigheter-rörelsen och inom
barndomssociologin framhålls vikten av att barn fått en konvention som ett vik-
tigt redskap för att förbättra deras levnadsvillkor. Dock kan en konvention inte
likt lagar bara bli tomma paragrafer. De måste omsättas i handling (Freeman,
1997). Det krävs också ett nytt synsätt på barn för att uppnå det som barnkon-
ventionen förpliktigar till. I Barnombudsmannens (BO) årliga rapport från 2002
granskas barn och ungas situation i Sverige. En rad frågor belyses och beskrivs.
I slutorden till rapporten slår BO fast att det viktigaste i arbetet är att förändra
vuxnas attityd till barn och unga. Hon menar att vi vuxna ”måste lära oss lyssna
till dem, respektera deras åsikter och ta till oss deras förslag” (Barnombuds-
mannen, 2003, s. 7). I en sådan förändringsprocess är det viktigt att förändra
och tänka nytt vad gäller de värden som omger barn.
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Efter att ha diskuterat barnkonventionen i en rad sammanhang är det min erfa-
renhet att det ofta finns en oproblematiserad samstämmighet kring barns rättig-
heter och vad det kan/ska innebära. I mitt tycke saknas alltför ofta en diskus-
sion om vad dessa rättigheter betyder teoretiskt och praktiskt. För att utveckla
barnkonventionens tankar är det viktigt att bli medveten om vilka spänningar
som finns i den och vad som förenar och vad som skiljer olika perspektiv åt.
Huvudsyftet med denna artikel är att försöka visa på något av den komplexitet
som finns inbyggd i konventionens skrivningar, främst när det gäller synsätt på
barn. Jag illustrerar mina resonemang med hjälp av en företeelse i skolans värld,
nämligen elevinflytande.    

FN:s konvention om barnets rättigheter

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter i För-
enta Nationernas  generalförsamling. Den internationella uppslutningen skedde
snabbt och är idag i det närmaste total (Hägglund, 2001). I dagsläget har alla
medlemsländer i FN ratificerat barnkonventionen utom USA och Somalia.1 Sve-
rige var en av de nationer som snabbast gjorde det, vilket innebär att vi som
nation är bundna av konventionen politiskt, moraliskt och juridiskt. Barnkon-
ventionen gäller inte som en svensk lag men en ratificering innebär att vi för-
bundit oss att se till att vår svenska lag är i överensstämmelse med konventio-
nen (Svensson, 2001). Hägglund menar att när världens länder skrev under
barnkonventionen kan detta ses som uttryck för några viktiga ställningstagan-
den:

För det första att barnet, som människa, medborgare och subjekt var värd sin
egen konvention om rättigheter. För det andra, att de villkor som barn lever
under inte alltid motsvarar de fysiska, sociala, politiska och kulturella krav på
tillvaron som de har rätt att kräva. För det tredje, att en internationell sam-
ordnad övervakning och uppföljning av överenskommelsen behövs  (Hägg-
lund, 2001, s. 3)

Vidare menar Hägglund att bara det faktum att konventionen existerar är in-
tressant i sig då internationella överenskommelser brukar vara svåra att genom-
föra.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som formulerar barnets medborgerliga,
politiska, sociala och kulturella rättigheter. Av de 54 artiklarna utgör fyra så
                                    
1 Här finns en skillnad mellan undertecknande och ratificering. Både Somalia och USA har un-
dertecknat men inte ratificerat konventionen. Skälen för att inte ratificera barnkonventionen
skiljer sig åt mellan båda dessa länder. USA har inte ratificerat utifrån en politisk ståndpunkt.
Somalia undertecknade barnkonventionen först i maj 2003 därför att de inte haft någon fun-
gerande regering (Convention update, 2002)
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kallade grundpelare, det vill säga grundläggande artiklar. Grundpelarna är arti-
kel 2: barns rätt till icke-diskriminering, artikel 3: principen om barns bästa, arti-
kel 6: barnets Rätt till liv, artikel 12: barnets rätt till åsiktsfrihet och rätt att bli
hörd. Artikel 3, som handlar om att barnets bästa alltid ska komma i första rum-
met vid beslut och åtgärder av olika slag, är en så kallad portalparagraf vilket in-
nebär att den skall vara vägledande vid tolkning och implementering av kon-
ventionens andra artiklar.

Ofta görs en uppdelning av konventionens artiklar utifrån olika indelningsgrun-
der. En sådan är att göra en distinktion mellan absoluta rättigheter och rättigheter
av målsättningskaraktär.  Denna distinktion är speciellt viktig i ett globalt perspek-
tiv. Varje land agerar utifrån sina förutsättningar. För vissa länder kan det
primärt handla om att arbeta för att uppnå de absoluta rättigheterna medan det
för andra länder, som hunnit långt i arbetet med demokrati och medborgerliga
rättigheter, är mer angeläget att arbeta med de målsättningsinriktade rättighe-
terna. Ibland delar man också in artiklarna i konventionen i sådana som formu-
lerar rättigheter för barnet som objekt och sådana som utgår från barnet som
subjekt och aktör (Bartley, 2001). Slutligen förekommer också en indelning av
konventionens artiklar utifrån vilken typ av rättighetsvärde de representerar.
Man talar om konventionens tre P:n, vilka står för Provisional Rights, Protection
Rights samt Participation Rights, det vill säga rättigheter knutna till omsorg,
skydd och delaktighet (Freeman, 1997).

Ett nytt synsätt på barn

Under de senaste decennierna har ett nytt synsätt på barn vuxit fram vars ut-
gångspunkter till stor del går att härröra till de teoretiska perspektiv som den så
kallade barndomssociologin vilar på. En av de böcker som brukar betraktas som
viktig i etablerandet av barndomssociologin är James och Prouts bok Construc-
ting and reconstructing childhood (James & Prout, 1990), andra exempel är Jens
Qvortrups Childhood matters (Qvortrup, 1994) och Wilhelm Corsaros The sociology
of childhood (Corsaro, 1997). James och Prout har vidareutvecklat sina perspektiv
och antaganden främst i Theorizing childhood (James & Prout, 2002).

Barndomssociologin växte fram som en reaktion mot utvecklingspsykologin som
under lång tid hade varit det centrala paradigmet inom barnforskning. Centralt
inom utvecklingspsykologin är utvecklingsperspektivet vilket varit ett rådande
synsätt i klassificeringen av barn. Den teoretiker som lade grunden för utveck-
lingstänkandet och som inspirerade flera andra teoretiker, exempelvis Piaget,
var Charles Darwin med boken Biographical sketch of an infant. Darwins teorier
innehåller idén om cultural recapitulation vilket innebär att ”the individual in her
or his lifetime reproduces the patterns and stages of development exhibited by
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the development of the species” (Burman, 1994, s. 10). Det enskilda, utveck-
lande barnet skulle alltså gå igenom samma faser och utvecklingsmönster som
människan som art har gjort. Hartman (1997) ger följande beskrivning av ett
utvecklingsperspektiv:

Ett utvecklingsperspektiv brukar bygga på antaganden om att utveckling
normalt sett bara kan ske i en riktning, att utvecklingsstadier alltid avlöser
varandra i samma följd och att ett senare stadium alltid är mer utvecklat, och
därför bättre, än ett tidigare (s. 36).

Alla de stora utvecklingsteorierna som har präglat förståelsen av oss själva, av
andra och inte minst av barnet har delat in barndomen i olika stadier. Även om
Freuds, Erikssons och Piagets teorier har olika förklaringsgrund för individers
utveckling har de alla det gemensamma draget att de delar in utvecklingen un-
der barndomen i olika faser och stadier. Dessa teorier är också präglade av
idén att barnet måste gå igenom ett stadium för att komma till nästa, mer avan-
cerade, stadium. Ett exempel på detta är Piagets beteckning på de olika stadi-
erna i det kognitiva tänkandets utveckling. Det lilla barnet går från ett figura-
tivt (barnsligt tänkande) till ett mer operativt (vuxet) tänkande (James & Prout,
1990). Utvecklingsperspektivet har varit förhärskande inom olika pedagogiska
praktiker och finns med som en grundläggande förutsättning  i skolans ålder-
strukturella uppbyggnad.

Inom barndomssociologin förnekas inte att utvecklingspsykologin har tillfört
viktig kunskap då det gäller förståelsen av barn, men man menar att ny kun-
skap behövs för att förstå barn och barndomens villkor och att ett ifrågasät-
tande av tidigare förgivettaganden kan generera ny kunskap:

Childhood has become popularized, politicized, scrutinized and analysed in a
series of interlooking spaces in which the traditional confidence and certainity
about childhood and children’s social status are being radically undermined
(James & Prout, 1990, s.20).

Barndomen som lokal och global

Som jag beskrev i föregående avsnitt, kritiserar barndomssociologin ett univer-
salistiskt utvecklingstänkande och efterfrågar alternativa synsätt för att förstå
barndomen och dess villkor. Det finns paralleller mellan barndomssociologins
idéer och vissa av skrivningarna i barnkonventionen. Även om konventionen
inte anger några färdiga mallar för hur barnet och barndomen skall förstås, in-
nehåller den formuleringar som kan sägas grundade i perspektiv och synsätt
som kan tolkas som alternativ till mer traditionella sätt att betrakta och förstå
barn och barndom.
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Barnkonventionen som dokument har inneburit att barndomens betydelse har
tydliggjorts och uppvärderats, något som också barndomssociologin har arbe-
tat för. Barn och barndom ses som en naturlig del av samhället och utgör där-
för en komponent i alla sociala strukturer. Enligt James och Prout (2002) är barn
”not pathological or incomplete; they form a group, a body of social actors, and
as citizens they have needs and rights” (s. 33). Barn har med andra ord alltid
varit och kommer att vara en del av samhället. Med ett sådant synsätt betonas
“det universella barnet” utifrån att det finns vissa gemensamma karaktäristika i
hur det är att vara barn. Även om det finns saker som skiljer i barns levnads-
villkor så finns det mer som förenar (James, 2002). Detta synsätt innebär en
upprättelse för det globala barnets rättigheter. Barnkonventionen som rättig-
hetsdokument ger uttryck för en idé om ett globalt barn. Det faktum att så
många länder ratificerat konventionen kan ses som en handling för ett univer-
sellt synsätt på barns rättigheter och att det finns gemensamma, universella
värden som ska omfatta alla världens barn. Oavsett kulturell kontext har barn
vissa gemensamma, grundläggande behov och rättigheter.  Det finns dock kri-
tiker som menar att dessa rättigheter i allt för stor utsträckning utgår från ett
västerländskt tänkande om barn där ett liberalt, individualistiskt synsätt på
barndom och barns utveckling dominerar.
 

I utvecklingen av barndomssociologin innebar den teoretiska ståndpunkten att
se barndom som socialt konstruerad en viktig utgångspunkt i problematise-
ringen av förgivet taganden. Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt på barn
och barns villkor framstår inte barndomen som en idealtyp eftersom alla be-
dömningar och föreställningar om vad som är en bra barndom är beroende av
vår egen kulturella kontext. En av de första teoretiker som visade att barndom
sett olika ut under olika tider var den franske historikern Ariés i boken Barn-
domens historia (Aries, 1982). Han beskriver till exempel att i det medeltida sam-
hället var inte ålder något man relaterade till i den dagliga konversationen. Ål-
der saknade den betydelse den tillmäts idag.

Risken med ett socialkonstruktivistiskt tänkande är att det kan leda till ett allt-
för relativistiskt sätt att betrakta barn och barndom, där allt kan anses som lika
bra (Aries, 1982). I ett försök att förespråka barns välbefinnande och välfärd
över hela världen menar dock Burman att det inte finns något annat sätt än att
gå på den riskabla stigen mellan kulturimperialism och kulturrelativism (Burman,
1996).

Barnet som ett subjekt med rättigheter

Omsorg i relation till barn och barns behov av omsorg och skydd har givetvis
funnits före barnkonventionen. Ett exempel som inte ligger alltför långt bort i
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tiden är den filantropiska rörelsen som växte fram i slutet av 1800- talet och vars
huvuduppgift var att ta hand om vanartade barn (Sundqvist, 1994). Innan
barnkonventionen kom till stånd har det också funnits texter som talat om barns
rättigheter (deklaration om barns rättigheter antagen av Nationernas förbund
1924). Det som framförallt skiljer barnkonventionens skrivning från tidigare tex-
ter är att förr dominerade bilden av ett barn som behöver skydd. Även om
skyddsaspekten finns kvar i barnkonventionen och är tydlig i vissa av konven-
tionsartiklarna, läggs generellt stor tonvikt vid att ge barn möjlighet att kon-
trollera sin egen situation (Näsman, 1995).

I Barnkonventionen ges barnet ett eget värde som individ genom att tillerkän-
nas rättigheter. Barn och unga är rättighetsbärare.  Barn har rättigheter och de-
ras villkor här och nu tillmäts ett egenvärde. Freeman (1997), som i olika sam-
manhang problematiserat rättighetsbegreppet, menar att en styrka med att
tillerkänna någon rättigheter är att där rättigheter är erkända finns en möjlig-
het till förändring. Detta innefattar också rätten till respekt, att ställa krav och
att få gehör för dem. Genom barnkonventionen har barn tillskrivits vissa
grundläggande rättigheter som också innebär att de kan protestera om dessa
rättigheter inte uppfylls eller upprätthålls. Rättigheter handlar inte bara om att
en person ska få som den vill. Det handlar framförallt om att personens mora-
liska status höjs.

I vissa skrivningar kring barnkonventionen finns en politisering av barndomen.
Barn ses som en diskriminerad grupp i samhället som måste ges likvärdiga rät-
tigheter, något som kräver att maktförhållandet i relationen mellan barn och
vuxna måste utjämnas. Enligt Mayall (2000) saknar barn, ”like other minority
groups, lack a voice and have a right to be heard and their views taken into ac-
count” (Mayall, 2000, s. 243). Begreppet minority child skall förstås som en mo-
ralisk distinktion snarare än en demografisk eftersom barn betraktas som rela-
tivt maktlösa och som ett offer för de vuxnas välvilja. I detta perspektiv finns
en inbyggd svårighet eftersom barn är underordnade och deras krav på ökade
rättigheter inte drivs av dem själva utan med vuxna som centrala aktörer.

Synen på barnet i en skolkontext – exemplet
elevinflytande

Efter denna bakgrund till barnkonventionen och försök att visa på den kom-
plexitet som den som dokument innehåller, vill jag nu förflytta fokus till skolans
värld. Flera av konventionens artiklar är centrala i skolans vardagsarbete, i rela-
tioner mellan elever men också i relationer mellan elever och pedagoger.  Vad
kan ett synsätt på barn som bärare av rättigheter betyda i en skolkontext? Jag
har valt att exemplifiera denna fråga utifrån en aspekt av skolans praktik, nämli-
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gen elevinflytande. Detta har jag gjort utifrån att barnkonventionen och barns
möjligheter till inflytande och delaktighet i skolan på ett tydligt och uppenbart
sätt hör samman.

Elevers rätt till inflytande ses som ett grundläggande värde i den svenska sko-
lan och regleras i skolans styrdokument. I Lpo 94 står exempelvis att
”undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer” och eleverna skall
”delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen” (Lpo94, s.7).
Elevinflytande framskrivs som något som skall genomsyra hela skolans verk-
samhet.  Skolverket, men även Barnombudsmannen, har under de senaste åren
betonat vikten av ökat och reellt elevinflytande i skolan (Barnombudsmannen,
2003).

Rätten till delaktighet och inflytande i skolan går främst att koppla till artikel 12 i
barnkonventionen, den artikel som handlar om barns yttrandefrihet.

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid bar-
nets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mog-
nad (Barnombudsmannens hemsida med adress, www.bo.se).

Innebörden  i artikel 12 är att inga beslut får fattas innan barnet hörts i saken.
Det finns inte några undantag inskrivna om vilken typ av frågor barnet skall
höras respektive inte höras om. Barnet ska få möjlighet att ge sin röst i alla frå-
gor som rör det som individ.  I konventionstexten har yttrandefriheten inte
någon nedre åldersgräns. Alla barn skall ges möjlighet att få göra sin röst hörd.
Dock skall ”barnets åsikter tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad”. Denna skrivning om ålder och mognad visar ett tydligt utvecklings-
perspektiv på barndom och är svårtolkad. Vem ska exempelvis bedöma om ett
barn är moget och utifrån vilket kriterier? Hartman (1997) menar att föreställ-
ningen om när ett barn är moget skiljer sig åt mellan olika samhällen men även
mellan olika barnexperter. Han skriver vidare:

Vad värre är är att konventionstexten relaterar vikten att lyssna till barnen till
deras utvecklingsnivå. Yttrandefriheten skulle alltså kunna mätas med mog-
nadsmått, ungefär som storleken på kläder och skor (Hartman, 1997, s. 36)

I skrivningen betonas det individuella barnets rätt att göra sin röst hörd. Det
är inte är svårt att tänka sig att detta kan leda till konfliktsituationer i prakti-
ken. I klassrumssituationer kan det vara svårt att tillgodose alla individers möj-
lighet att göra sin röst hörd. En fråga att ställa sig är hur mycket en individs
röst väger mot kollektivets röst. Ett tentativt resultat från mitt pågående av-
handlingsarbete där jag studerar demokratiska praktiker i klassrummet är att
vissa elever praktiserar mer inflytande än andra, eller med andra ord, de tar
för sig och gör sin stämma mer hörd än andra elever i klassrummet. Det indivi-
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duella barnets möjlighet till inflytande kan troligen se mycket olika ut från en si-
tuation och en kontext till en annan. Från en demokratisk synvinkel kan möjlig-
heterna också vara ojämlika.

Utifrån artikel 12 har barn och unga rätt att göra sin röst hörd, därför att de
betraktas som subjekt med rättigheter. Elevinflytande och elevdemokrati bru-
kar ibland motiveras utifrån samma bevekelsegrunder, det vill säga att barn ska
få säga vad de tycker därför att det är deras rättighet. Ett annat motiv för
elevdemokrati bygger på fostransperspektivet, att barn och unga skall lära sig
om demokrati för att de i framtiden ska bli demokratiska medborgare. I Lpo 94
anges som motiv för demokratiska arbetssätt ”att eleverna skall förberedas för
att aktivt delta i samhällslivet” (Lpo94, s. 7). I en skolkontext kan man tala om
education as democracy och education for democracy (Burk & Fry, 1997). Dessa
aspekter inrymmer ett här och nu perspektiv, respektive ett framtidsperspek-
tiv. Även om dessa båda synsätt inte behöver konkurrera med, utan snarare
kan korsbefrukta varandra, är det viktigt att slå fast att utifrån barnkonven-
tionens rättighetsidé går det aldrig att välja om skolan skall vara demokratisk
eller ej. Det är en grundläggande rättighet att den är det.

Hinder för delaktighet

Ett vanligt motiv för att inte låta barn göra sin röst hörd är att hänvisa till att de
inte vet sitt eget bästa. Som jag tidigare visat finns i barnkonventionen inbyggda
spänningar mellan olika rättigheter som skall tillgodoses exempelvis omsorg,
skydd och delaktighet. Svensson (2001)  beskriver komplexiteten på följande
sätt:

Den utgår från en avvägning mellan två principer, att barnet är och bör få
vara ett självständigt rättssubjekt, med lika och fullt människovärde och inte
mindre värd än vuxna, men samtidigt i behov av särskild omsorg och skydd på
grund av sin sårbarhet (Svensson, 2001, s. 40).

Citatet visar på den spännig som finns i konventionen mellan barns rättigheter
och barns behov av omsorg. Alderson, som forskat och skrivit mycket om små
barns inflytande,  menar dock att det faktum att barn inte ges inflytande i så
stor utsträckning är en konsekvens av ett synsätt på barn som inkompetenta.
Hon menar också att barn ofta undantas från beslutsfattande med motivering
att de vuxna ändå handlar utifrån barnets bästa och att om barn skulle få infly-
tande så skulle de välja ett sämre alternativ. ”Give them a chance and they’ll just
eat junk food / refuse to go to school”, ett synsätt på barn som ”too ignorant,
emotional, volatile and selfish to be able to be reasoning right holders” (Alder-
son, 2002, s. 19).
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Alternativa synsätt på barns kompetens

Artikel 12 framstår som den mest radikala artikeln i hela barnkonventionen.
Därför menar Shier att det även är den artikel som är svårast att genomföra
och vinna gehör för. Om intentionerna i denna artikel skall bli genomförda
krävs att barns kompetens uppvärderas  (Shier, 2001).

I diskussionen kring elevers inflytande och delaktighet är det lätt att fastna i
förenklade frågeställningar kring hur mycket de ska bestämma om , om vad, i
vilka ämnen och så vidare. Ett alternativt sätt att tänka kring barns delaktighet
är att tänka i former av delat beslutsfattande istället för att polarisera kring om
barn ska bestämma allt eller inget.

Roger Hart professor i miljöpsykologi och verksam bland annat vid Unicef har
utvecklat en modell, en delaktighetsstege som ett redskap för att utvärdera
barns delaktighet (se figur 2). Modellen är avsedd att underlätta tänkandet
kring graden av barns delaktighet i praktiken. För mig har den varit ett an-
vändbart  teoretiskt redskap (Hart, 1997)

Figur 2. Roger Harts delaktighetsstege (Hart, 1997) fritt översatt till svenska av
författaren.

De tre lägsta nivåerna på Harts delaktighetsstege refererar till uttryck då barn
inte är delaktiga trots att det framstår som om de skulle vara det. De följande
nivåerna på stegen svarar mot olika hög grad av delaktighet. Från att barn på
den lägsta nivån (4) blir informerade, till att de på den högsta nivån (8) själva
har tagit initiativet till en aktivitet och delar beslutsfattandet med vuxna. Hart
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skriver att han fått reaktioner på att den högsta nivån innefattar delat besluts-
fattande mellan barn och vuxna då man menar att den högsta delaktigheten väl
innebär att barnen ensamma bestämmer. Hart menar dock att ett delat besluts-
fattande mellan barn och vuxna måste vara det optimala eftersom barn då blir
involverade i det vanliga beslutsfattande och inte bara får inflytande i barnspeci-
fika frågor.

Hart menar vidare att ett viktigt klargörande utifrån delaktighetsstegen är att
det inte alltid är nödvändigt att barnet befinner sig på den översta nivån, dvs.
innehar högsta graden av delaktighet. Viken nivå barnet kan befinna sig på är
beroende av uppgiftens karaktär och barnets förmåga (Hart, 1997). Detta går
att knyta till ett alternativt synsätt på barns kompetens. Beauchamp och Child-
ress (2001) menar att kompetensbegreppet är svårdefinierat. Ordet kompetens
enligt deras tolkning betyder egentligen ”förmåga att klara en uppgift” (s. 12).
Då det gäller beslutsfattande behöver inte personen vara kompetent på alla om-
råden samtidigt. Detta menar författarna ofta förbises och tar exempel ifrån hi-
storien där en person som inte klarat att sköta en egendom (enligt normen för
vad som är en korrekt skött egendom) inte heller kunde rösta, göra medicinska
val eller gifta sig. Detta resonemang kan vara fruktbart att applicera på hur vi
ser på barns kompetens då det gäller beslutsfattande. Med ett sådant synsätt är
det svårt att fastslå att barn vid en viss ålder är kompetent att fatta vissa beslut.
Istället måste kompetens ses som bundet till individers kompetens att fatta be-
slut i en viss specifik situation.

Hart anlägger ett utvecklingsperspektiv på barns förmåga som är kontextuellt
beroende. Med det menas att barn som till exempel arbetar med gatuförsäljning
har större kunskap om pengar än ett barn som inte handskas med pengar i sin
vardag (Woodhead, 1997). Ett sådant synsätt applicerat på elevinflytande tyd-
liggör viktiga komponenter. Dels att barn är kompetenta i sin egen livsvärld,
dels att inflytandekompetens är något som lärs i den vardagliga praktiken genom
erfarenheter. Sommer (1997) talar om domänspecifika kompetenser och menar
med detta att kompetenser inte är fria förmågor som kan användas kors och
tvärs över situationer och utvecklingsrum från allra första början. Men allt efter-
som barnet växer upp, ökar också deras förmåga att generalisera och använda
lokala förmågor och kompetenser.

Sammanfattande kommentarer

I detta kapitel har jag velat lyfta fram och visa på den komplexitet barnkonven-
tionen som dokument innehåller och beskriva olika synsätt på barn och barns
villkor som uttrycks i barnkonventionen.  Dessa resonemang har jag sedan för-
sökt att illustrera genom att ta ett exempel från skolans värld, elevinflytande. I
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FN:s konvention om barnets rättigheter lyfts det enskilda barnet fram som ett
rättighetssubjekt, en tydlig förändring jämfört med tidigare deklarationer, där
barnet främst framstod som ett objekt i behov av olika skyddande åtgärder.
Denna perspektivförskjutning från rätten till omsorg och skydd till rätten att
agera i enlighet med sina rättigheter är dock inte helt oproblematisk. Jag har vi-
sat på spänningen mellan det individuella barnets rättigheter och gruppens rät-
tigheter. Jag har även velat  lyfta upp frågan kring demokratins värde i skolan,
om det skall ses som ett värde här och nu, eller som något att lära sig praktisera
inför framtiden och det vuxna livet.  

I min retorik för jag fram argument för ett ökat elevinflytande, (vilket inte är
oproblematiskt). Detta bygger inte enbart på personlig övertygelse utan över-
ensstämmer med skolans officiella mål och riktlinjer samt skrivningar i FN:s kon-
vention om barnets rättigheter. Att ge barn rätt till inflytande i skolan och även i
andra sammanhang kan motiveras utifrån flera bevekelsegrunder. Ett skäl utgår
ifrån att barn och unga är individer som har åsikter om sina liv, vilka de har rätt
att uttrycka. Ett annat skäl är att om barnet framför sina åsikter så tränas det i
att bygga argument, hitta egna ståndpunkter och, förhoppningsvis, utveckla
empati för andra människors ståndpunkter. Slutligen, genom att låta barn fram-
föra sina åsikter får vi del av deras kunskaper om och erfarenheter av situatio-
ner och företeelser. Vi möter barnets eget perspektiv som vi annars lätt skulle
missa.

Detta kapitel ger få svar men kan förhoppningsvis mana till en fortsatt diskus-
sion kring vad barnkonventionens skrivningar kan innebära i praktiken. Detta
tror jag är viktigt för att barnkonventionen inte bara ska bli ett tomt och inne-
hållslöst dokument utan istället användas som ett levande redskap som kan
problematiseras och ifrågasättas.
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Barnets rättigheter i skolan
– omsorg eller rättvisa?

Nina Thelander

I denna artikel ställs frågan om och i så fall hur FN:s konvention om barnets rättig-
heter kan bidra till att klargöra elevens rättigheter. Särskilt uppehåller jag mig vid
rätten till omsorg och rätten till delaktighet och inflytande och hur de kan förstås i en
skolkontext. För att besvara frågan presenterar jag konventionens perspektiv och
delar av dess innehåll, ger exempel på några studier som illustrerar betydelsen av att
lärare har en gemensam uppfattning om vad elevers rättigheter innebär och slutli-
gen granskar jag hur förhållandet mellan omsorg och rättvisa uttrycks i konventio-
nen. Den slutsats jag kommer fram till är att det finns potentiella intressemotsätt-
ningar i konventionens dubbla (subjekt–objekt) perspektiv på barnet, att det finns
anledning att mer aktivt ställa konventionens innehåll i relation till läroplanens inne-
håll och att en dialog mellan lärare, föräldrar och framföra allt elever är nödvändig
för att tydliggöra rättigheternas innebörder i skolan.

Skyldigheter kan ha två upphov. För det första uppkommer skyldigheter genom att någon har
mandat att ställa krav på att man skall uträtta något, t ex en arbetsgivare kan ställa krav på
att man skall utföra vissa uppgifter. För det andra uppkommer skyldigheter genom att andra
individer har rättigheter. I ett yrke som riktar sig till människor är det därför relevant att
fråga sig, vilka rättigheter de individer som befinner sig i beroendeställning har.

 (Colnerud, 1995, s.173)

Colnerud (1995) beskriver i sin avhandling, Etik och praktik i läraryrket, den ambi-
valens som uppkommer i samband med yrkesetiska problem i lärares vardagliga
verksamhet. Hennes studie visar att det främst är inom tre områden som intres-
semotsättningar eller etiska konflikter för den enskilde läraren kan urskiljas: den
kollegiala lojalitetens imperativ, omsorg om den enskilde eleven, och elevens rätt
till självbestämmande. Colnerud pekar också på att i dessa intressemotsättningar
mellan vuxna (både lärarkollegor och föräldrar) och elever är det oftast den
vuxnes intresse som gagnas. Hur lärares yrkesetik tar sig uttryck är enligt Col-
nerud beroende av de skyldigheter som ligger i själva yrkesuppdraget och av
elevernas rättigheter. Vidare menar hon att för att klargöra elevers rättigheter
behöver lärares yrkesetik synliggöras och utvecklas. Hon efterfrågar också en,
för lärare, gemensam uppfattning om vad som är elevers rättigheter.
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Med utgångspunkt ur Colneruds studie och utifrån FN:s konvention om bar-
nets rättigheter, kommer jag i denna artikel att försöka klargöra vad elevers
rättigheter i skolan kan innebära. Jag kommer att fokusera på två av de tre yr-
kesetiska problemområden som Colnerud lyfter fram som centrala i läraryrket,
nämligen elevens rätt till självbestämmande och omsorg om den enskilde eleven.

Man kan säga att FN: s konvention om barnets rättigheter innehåller och be-
skriver de rättigheter som Colnerud menar behöver klargöras för att ge lärare
en gemensam bild av vad elevers rättigheter innebär. I konventionen tillskrivs
det enskilda barnet rättigheter som omfattar rätt till både skydd och omsorg,
men också rätten till självbestämmande och inflytande (Hammarberg, 2000).
Detta innebär att liknande intressemotsättningar som Colnerud beskriver att
lärare har att hantera, även finns inbyggda i konventionen. Förutom rätten till
omsorg och inflytande betonas, som en av konventionens grundläggande prin-
ciper, att politiska och andra beslut som fattas och som berör barn alltid  se till
barnets bästa. En princip som understryker konventionens barnperspektiv.

Syftet med den här artikeln är att belysa och diskutera hur FN:s konvention om
barnets rättigheter kan klargöra elevens rättigheter i skolan, både när det gäller
rätten till omsorg och rätten till självbestämmande. Inledningsvis kommer jag att
visa på de olika perspektiv och intressemotsättningar som ryms i konventionen
och beskriva en del av dess innehåll. Jag ger därefter några argument för varför
och hur konventionen kan betraktas som ett styrdokument för skolan, särskilt
vad gäller möjligheten att åstadkomma en sammanhängande bild av vad elevens
rättigheter innebär. Betydelsen av att gemensamma och tydliga uppfattningar
om vad som är elevers rättigheter utvecklas diskuterar jag sedan med hjälp av
resultat från några tidigare studier, som visar hur lärare moraliskt kan påverka
elever. Därefter presenterar jag hur förhållandet mellan omsorg och rättvisa tar
sig uttryck i FN: s konvention om barnets rättigheter – en presentation som kan
ses som ett bidrag till den pågående diskussionen om hur omsorgs- och rättvi-
seaspekterna kan integreras i skolan (Colnerud & Thornberg 2003; Noddings
1999; Strike, 1999). Avslutningsvis för jag ett kort resonemang om konventio-
nens barnperspektiv.

Olika perspektiv i FN: s konvention om barnets
rättigheter

FN: s konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, antogs
av FN: s generalförsamling den 20 november 1989. Nu, femton år senare, har
den ratificerats av alla världens stater förutom två, USA och Somalia. När Sve-
rige ratificerade konventionen den 2 september 1990, innebar detta att man för-
band sig att säkerställa barn och ungdomars rättigheter i Sverige, men också att
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arbeta för barnets rättigheter internationellt. Konventionen innehåller 54 artiklar
och gäller alla barn mellan 0-18 år. Den fokuserar på det enskilda barnets rättig-
heter och behov. Dessa rättigheter och behov betraktas som grundläggande
och universella (Bartley, 2001).

Barnkonventionen räknas som en del av den internationella rätten men den be-
traktas som en mjuk lag, vilket i praktiken innebär att ingen kan dömas eller gö-
ras juridiskt ansvarig för brott mot konventionen. Hammarberg (2000) menar
att konventionen snarare handlar om att utveckla en moraluppfattning om hur
barn ska behandlas än ett juridiskt bindande dokument. Den kontroll som sker
av hur respektive land efterlever konventionen sker genom att varje regering
lämnar en rapport som beskriver vilka politiska, sociala, kulturella och ekono-
miska åtgärder och strategier som vidtagits i landet. Rapporten granskas och
bedöms av FN:s Barnrättskommitté. Från varje land brukar det även följa alter-
nativa rapporter från NGOs (Non Governmental Organisations), som ger sin
beskrivning av barn och ungas livsvillkor, vilket kompletterar, ofta kritiskt, re-
geringsrapporternas innehåll. Sverige har lämnat rapporter till Barnrättskommit-
tén vid tre tillfällen; 1993, 1997 och 2002 (Hägglund, 2002). Rapporterna och
Barnrättskommitténs kommentarer finns i nätversion på www. unhchr.ch  Den
senaste svenska  rapporten kommer att behandlas av kommittén under våren
2004

I andra dokument om mänskliga rättigheter har en åtskillnad gjorts mellan med-
borgerliga och politiska rättigheter å ena sidan och ekonomiska, sociala och kul-
turella rättigheter å andra sidan. Så är inte fallet med barnkonventionen. Här
integreras de olika formerna av rättigheter, något som brukar tas till intäkt för
konventionens helhetssyn på barnet. Värt att notera är, att vad gäller de all-
männa mänskliga rättigheterna, har många diskussioner förts om hur man ska
prioritera mellan de två rättighetsgrupperna. Diskussionerna har ibland uppfat-
tats handla om motsättningar i ett globalt perspektiv mellan Nord och Syd.2
Medan Nord prioriterar de medborgerliga/politiska rättigheterna – yttrande-
frihet, tryckfrihet och rätt till liv, har Syd förespråkat den andra rättighetsgrup-
pen, den som handlar om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, d.v.s.
rätt till mat, kläder, bostad, hälsa och utbildning. Enligt Hammarberg (2000) har
ingen sådan indelning gjorts i relation till eller i barnkonventionen. Däremot be-
skrivs ofta rättigheterna, i försök att kategorisera dem, i termer av å ena sidan
absoluta rättigheter, bestående av medborgerliga och politiska rättigheter och å
andra sidan, rättigheter av målsättningskaraktär, omfattande ekonomiska, soci-

                                    
2 Nord och Syd begreppet brukar oftast användas i biståndssammanhang med innebörden
rika länder i Nord och fattiga länder främst länder söder om Sahara.
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ala och kulturella rättigheter. I sådana sammanhang anses de absoluta rättighe-
terna vara de som  garanteras, oavsett landets ekonomi eller övriga situation.

En sådan kategorisering – och prioritering – att de rättigheter som är av mål-
sättningskaraktär inte alltid behöver garanteras, skulle i praktiken innebära att
medan barnets rättigheter till utbildning inte självklart behöver garanteras av de
länder som ratificerat konventionen, måste rätten till yttrandefriheten tillgodo-
ses. Ett annat sätt att se på utbildning har föreslagits av Englund (2002), som
menar att utbildning bör betraktas som en medborgerlig rättighet för att barnet
utvecklas till en självständig politisk aktör. Han presenterar en deliberativ de-
mokratimodell, som bygger på kommunikation mellan självständiga politiska ak-
törer som en förutsättning för demokratisk kompetens och demokrati. Modellen
bygger på Habermas  rättsparadigm, som utgår från att de politiska deltagar-
rättigheterna är grundläggande och som ”innebär att medborgarnas politiska
autonomi inte realiseras enbart genom allmänna lagar, utan i den diskursiva
åsikts- och viljebildningens kommunikation” (Englund, 2002, s.115). Englund vi-
sar på betydelsen av utbildning i medborgerliga rättigheter och menar att ut-
veckling i kommunikativ kompetens skulle kunna ha en större plats i skolan.

Att betrakta artiklarna i konventionen och synen på barn och barndom som
universella, har diskuterats och ifrågasatts i flera texter (se t ex Dawes & Do-
nald, 2000; Freeman, 2002; Qvarsell, 2001; Wessels, 2002). Man menar att kon-
ventionen måste tolkas i relation till den nationella lagstiftning som finns i re-
spektive land och till landets specifika förhållanden och därför inte kan betrak-
tas som universell. Burman (1996), Dawes och Donald (2000) samt Wessels
(2001), uppmärksammar att konventionen främst speglar en västerländsk syn på
barnet och på barndom, något som ytterligare förstärker idén om att konven-
tionens innehåll måste sättas in ett politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt
sammanhang för att vi ska kunna tolka och tillämpa dess innebörder. Detta pro-
blem handlar inte bara om att tolka konventionen i förhållande till andra kultu-
rer än de västerländska. Det har också relevans i situationer där lärare har att
förhålla sig till konventionens innehåll i till exempel en klass med elever från
andra kulturer än den svenska.

Konventionens rättigheter kan också delas in i ett objekts- respektive subjekts-
perspektiv. Att betrakta barnet som objekt innebär att se barnet som en person
som behöver skydd och omsorg och som är beroende av andra som kan ge
detta. Att betrakta barnet som subjekt eller aktör innebär att se barnet som en
person med ett eget handlingsutrymme och med rätt till inflytande och delaktig-
het. Konventionen domineras av ett objektsperspektiv, men subjektsperspekti-
vet finns också, åtminstone i teorin, men prioriteras inte. Utifrån ett lärarpers-
pektiv skulle ett synsätt där barnet ses som subjekt och aktör innebära att skapa
utrymme för delaktighet och inflytande och kanske redan i tidig ålder involvera
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barnet som aktör i det politiska livet (Bartley, 2001; Bethke Ehlstein, 1996; Eng-
lund, 2002).

I det här avsnittet har jag visat på olika perspektiv och intressemotsättningar
som man kan finna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Jag har också pre-
senterat några av de tolkningsproblem som diskuterats vad gäller olika slag av
rättigheter och hur kulturella och politiska sammanhang kan innebära olika tolk-
ningar av konventionens innebörder. I resonemang om elevens rättigheter me-
nar jag, att frågan om objekt- respektive subjektperspektiv är särskilt intressant.
Konventionen formulerar det enskilda barnets rätt till att vara såväl objekt (so-
ciala, kulturella och ekonomiska rättigheter, till exempel rätt till omsorg och rätt
till utbildning) som subjekt (medborgerliga och politiska rättigheter, till exempel
rätt till delaktighet och inflytande, men också till utveckling av kompetens för
detta). Skolans och lärarens uppdrag är att åstadkomma miljöer för att tillgo-
dose dessa rättigheter för det enskilda barnet. Detta kan vara svårt nog, men
till detta kommer uppdraget att balansera den enskilde elevens rättigheter och
alla barns rättigheter, att hantera rättighetsfrågan både för individen och för
kollektivet.

Konventionens artiklar

För att underlätta tolkningen av konventionens 54 artiklar brukar man lyfta
fram fyra grundprinciper, som Barnrättskommittén framställer som centrala och
grundläggande för konventionen. Den första grundprincipen formuleras i arti-
kel 2, som handlar om barnets rätt till icke-diskriminering, att alla barn har rätt till
ett människovärde, att barnet inte får diskrimineras på grund av kön, hudfärg,
etnicitet, religion, politisk åsikt, handikapp, social tillhörighet eller ålder. Ham-
marberg (1998) menar att den största utmaningen för skolan ligger i att alla
barn, utan diskriminering,  ges samma möjligheter och att skolan ska organiseras
så att varje barns behov tillgodoses. Den andra grundprincipen finns i artikel 3,
som handlar om att i alla situationer och beslut se till barnets bästa. Den här arti-
keln ses som en portalparagraf, vilket innebär att den ska vara vägledande vid
tolkningen av de andra artiklarna. Barnets bästa kan handla om barns lika
värde i relation till vuxna men också att barn behöver stöd och skydd. Principen
om barnets bästa innebär dock inte att barnets intresse alltid  ha företräde. Den
tredje grundprincipen återfinns i artikel 6 och handlar om barnets rätt till liv,
överlevnad och utveckling. Här handlar det om hela barnets utveckling, inte bara
en för den fysiska hälsan gynnsam utveckling utan också vad gäller de mora-
liska och sociala dimensionerna. I artikel 12 formuleras den fjärde grundprinci-
pen som behandlar barnets rätt att utrycka sin egen åsikt och att uttrycka den i
alla frågor som rör henne/honom. Här finns tillägget att barnets åsikter ”skall
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tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”. Förutom rätten
till yttrandefrihet handlar artikeln också om rätten till inflytande och delaktighet.

I de här fyra grundprinciperna kan både ett objektperspektiv och ett sub-
jekt/aktörsperspektiv urskiljas. I artiklarna 3 och 6, barnets bästa och rätten till
liv och utveckling, framstår barnet som ett objekt och barnets beroende och be-
hov av skydd och omsorg av vuxna i familjen, skolan och i övriga samhället be-
tonas. I artikel 2 om icke-diskriminering, men tydligast i artikel 12 om yttrande-
frihet, delaktighet och inflytande, framtonar subjekt- och aktörsperspektivet.
Här har Bartley (2001) föreslagit, att förmåga att kunna uttrycka åsikter (art.
12), hör ihop med självkänsla och identitet. I detta sammanhang har påpekats
att barnets åsikter måste betyda något och inte bara innebära att vuxna lyssnar
och sedan gör vad de vill med det som barnet sagt (Lindgren & Halldén, 2001).  

Elevens rätt till delaktighet och inflytande innebär en stor utmaning i skolan.
Vad kan eleverna ha inflytande över? Har de inflytande över något i skolan an-
nat än i vilken ordning den ena eller andra arbetsuppgiften ska göras? Hur ser
inflytande ut i skolan? Frågorna är många och svaren relativt få men det finns
flera goda exempel på hur inflytande och delaktighet praktiskt kan tillämpas i
skolan. Hålta kultur och miljöskola och Ale gymnasium är exempel på där man
arbetar med bland annat delaktighet och inflytande utifrån Barnkonventionen.
Beskrivning om hur arbetet bedrivs ges i Andersson och Hägglund (red) 2002,
Värdegrunden, rapport 4, Göteborg.

Lindgren och Halldén (2002) problematiserar frågan om varför vi vill framställa
barnet som autonom aktör. De menar att genom att göra barnet till ett subjekt
blir det också åtkomligt för olika övertalningsstrategier och andra sätt för på-
verkan. De ställer kritiskt frågan om det möjligen är så att när barnet ges infly-
tande och delaktighet sker detta inte i första hand i barnets intresse. Andra,
politiska och marknadsmässiga krafter kan också ha nytta av självständiga aktö-
rer som kan påverkas i önskvärda riktningar.

I det här avsnittet har jag konkretiserat objekt- och subjektperspektivet något
genom att återge innehållet i konventionens fyra grundprinciper. Återigen kon-
stateras att motsvarande intressemotsättningar som Colnerud (1995) visar i sin
studie mellan omsorg om eleven och elevens rätt till självbestämmande, också
finns integrerade i konventionen.  



66

FN: s konvention om barnets rättighet – ett
styrdokument i skolan

Genom att vi i Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter
har vi också förbundit oss att informera om den, vilket uttrycks i artikel 42:
”Konventionsstaterna åtar sig genom lämpliga och aktiva åtgärder att göra
konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som
barn” (Hammarberg, 2000, s 54). Barnombudsmannen och frivilligorganisatio-
nerna är de som främst getts uppdraget att informera och utbilda, i första hand
politiker och tjänstemän. De har också samarbetat med många skolor, bland an-
nat i den nationella satsningen ”Dags för barnkonventionen” 1997-2000 (Ras-
mussen, 2002).

Den svenska regeringen har i flera olika skrivelser uttryckt en vilja att förstärka
barns och ungas rättigheter och livsvillkor. Här kan särskilt nämnas den natio-
nella strategin för att förverkliga konventionen, som beslutades 1999
(Prop.1997/98:182.), samt propositionen för den nya lärarutbildningen (Prop.
1999/2000:135). I strategin ingår bland annat att granska beslut som får konse-
kvenser för barn, att utveckla barns och ungas inflytande, samt fortbildning för
yrkesgrupper som arbetar med barn. Lärare är en central och viktig yrkesgrupp
i strategin att förverkliga konventionen. Nämnas kan också Högskoleverkets
regeringsuppdrag att stimulera lärosätena till att hitta former för att informera
och undervisa om barnkonventionen i högre utbildning (Högskoleverket, 2003:6
R). Även i regeringens proposition om en ny lärarutbildning framhålls att bli-
vande och yrkesverksamma lärare är viktiga aktörer i förverkligandet av kon-
ventionen.

Bartley (2002) menar att trots att Skolverket inte explicit nämner konventionen
som ett styrdokument visar regeringens ageranden att den är ett viktigt styrin-
strument för skolan. På Skolverkets hemsida (2003-08-04) finner man för övrigt,
under rubriken "Internationella styrdokument", FN:s konvention om barnets
rättigheter, tillsammans med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor och om utbildning för in-
ternationell förståelse, något som enligt mitt sätt att se kan tolkas som en indika-
tion på att konventionen betraktas som ett styrdokument som lärare på något
sätt måste förhålla sig till.

I en jämförande studie mellan de grundläggande värden som uttrycks i läropla-
nerna för förskolan och det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fri-
tidshemmen (Lpfö och Lpo 94) och de som formuleras i barnkonventionen, visar
Bartley (2002) att de normer och värderingar som finns i läroplanerna också
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återfinns i barnkonventionen. Hon sammanfattar de värden som uppträder i de
tre dokumenten i begreppen jämlikhet, jämställdhet, frihet och integritet, solida-
ritet, tolerans och respekt för vår gemensamma miljö. Genom att diskutera defi-
nitioner av de olika begreppen visar hon att även om begreppen är tämligen
komplexa, förefaller de tre dokumenten ha en gemensam grund. Bartley menar
att skolan borde informera och undervisa om FN: s konvention om barnets rät-
tigheter och hon efterfrågar också referenser till konventionen i läroplanerna
och i skollagen. Eftersom en revidering av skollagen är på gång när detta skrivs,
och en revidering av läroplanerna förväntas, borde det inte dröja alltför länge
innan detta blir en realitet. Det skulle kunna bidra till en gemensamma plattform
för lärare att formulera och praktisera en gemensam bild av vad elevens rättig-
heter innebär.

FN: s konvention om barnets rättigheter  –  en
moralisk handlingsplan?

Moral och etik brukar ibland ses som två sidor av samma mynt men ges ofta två
olika betydelser. Moral brukar uppfattas som vad som är gott och ont i vårt
handlande och i relationer mellan människor, medan etik handlar om det med-
vetna reflekterandet över vad som är rätt och fel. Medan de värden som är
knutna till moral inte är synliggjorda, är de etiska värdena explicit formulerade
(Colnerud, 1995).

Lärares arbete innehåller flera moraliska dimensioner där värden och normer
gestaltas och förmedlas till eleverna, både explicit och implicit. I skolans styrdo-
kument formuleras de värden och normer som ska gälla i skolan, värden och
normer som alltså återfinns också i barnkonventionen (Bartley, 2002). Tidigare
refererades också till Hammarberg (2000) som menar att man kan betrakta FN:
s konvention om barnets rättigheter som en slags handlingsplan, vars syfte är
att utveckla en moraluppfattning om hur barn ska behandlas i samhället.

I en etnografisk studie som syftade till att studera hur lärares moraliska påver-
kan på elever går till, fann Jackson, Boostrom och Hansen (1993) att moraliskt
inflytande kunde observeras, såväl synlig i form av moralisk instruktion, som
mindre synligt i form av moralisk praktik. I den moraliska praktiken visade det sig
bland annat att det var viktigt för eleverna att kunna ”läsa av” läraren och hur
han/hon uttryckte sig genom t ex röstläge och kroppsspråk. Ett annat exempel
på moralisk praktik var regler som fanns uttalade i klassrummet, som till en bör-
jan uppfattades som moralisk instruktion men vid närmare studier visade sig
snarare vara regler med olika undantag och olika betydelser, beroende på situa-
tionen.
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Richardson och Fenstermacher (2001) visade att det sätt som lärare uppträder
mot eleverna på, inte bara genom att vara goda förebilder utan också genom att
använda sig av olika, mer eller mindre tydliga strategier, innebär en moralisk
påverkan av eleverna. Campbell (2001) talar om lärare som moraliska agenter och
visar att även om lärare många gånger handlar både snabbt och intuitivt, så kan
de ofta efteråt visa att det fanns en tanke bakom handlingen. Lärare bär på en
moralisk kunskap som inte alltid formuleras i ord. Campbell menar att den mora-
liska kunskapen behöver tydliggöras.

Sannolikt är det alltså så, att lärare påverkar elever genom mer eller mindre tyd-
liga moraliska budskap och handlingar. Möjligen kan barnkonventionen med
sina grundläggande värden och artiklar betraktas som ett dokument genom vil-
ket lärare kan utveckla och sätta ord på det som Campbell benämner lärares
moraliska kunskap. Och möjligen skulle detta kunna utgöra ett bidrag till diskus-
sionen om lärares yrkesetik.

Omsorg och Rättvisa i FN:s konvention om
barnets rättigheter

Att betrakta omsorg och rättvisa som motsatser är enligt Colnerud (1995) inte
ovanligt. Detta grundar sig främst på att omsorg är svår att ifrågasätta och
bygger på ett intuitivt, ofta situationsbundet, handlande, medan rätt-
visa/rättighetstänkande uttrycks i form av tydliga regler om vad som är god-
tagbart eller inte. Förhållandet mellan omsorg och rättvisa har i litteraturen
också diskuterats utifrån ett genusperspektiv där omsorg betraktas som mer
feminint och mer framträdande hos flickor, medan rättvisa/rättigheter fram-
ställts som ett maskulint ideal (Colnerud & Thornberg, 2003; Noddings,1999).
Jag refererar här främst till Colnerud & Thornberg (2003), där Gilligans kritik av
Kohlbergs stadieteorier om moralisk utveckling beskrivs som att Kohlberg har
fokuserat på rättigheter (justice) och manliga ideal och inte alls lika mycket på
omsorg (care).

Inledningsvis ställde jag frågan om på vilket sätt Barnkonventionen kan klar-
göra elevens rättigheter, både när det handlar om rätten till omsorg och rätten
till självbestämmande. När det handlar om elevens rätt till självbestämmande kan
det också uttryckas som en politisk rättvisa. I utbildningssammanhang bör då
rättvisa betraktas som en relation, som är integrerad med skolans organisation
och beslut (Todd 2002). Jag är medveten om att den här definitionen av rättvisa
och rättigheter är mycket förenklad och att det skulle kräva en fördjupad studie
för att reda ut det ordentligt. Trots det finner jag denna förenklade definition
mellan rättigheter och rättvisa fruktbar i det här sammanhanget.  
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Den traditionella debatten inom etik och utbildning har handlat om omsorgsetik
och/eller rättviseetik. De som förespråkar omsorgsetik har inriktat sig på vad
som sker i relationen mellan den som är aktör och den som står i fokus för om-
sorgen. Omsorgsetiska handlingar är situationsbundna och individbaserade med
betoning på dialog. Rättviseperspektivet handlar mera om vem som har rätt till
vad uttryckt i abstrakta principer och är mer baserat på rationella omdömen
(Todd 2002).

Noddings (1999) beskriver hur ett rättvise- och omsorgstänkande kompletterar
varandra. Men hon anser också att ett rättvisetänkande kan dominera eller vara
en nödvändighet när man till exempel utarbetar ett utbildningspolitiskt doku-
ment, men att omsorgstänkandet är nödvändigt vid implementeringen. Vidare
utrycker Noddings att omsorg är betydelsefullt i hela beslutsprocessen och inte
bara efter det att beslut har tagits. ”While caring often springs into action when
justice has made a decision, it can also be used to anticipate likely consequnces
before a decision is made” (Noddings, 1999, s. 12). Omsorgstänkandet omfattar
inte bara ett aktörsperspektiv sett från vuxna, utan också objektet och relatio-
nen dem emellan, vilket gör att vi fokuserar på det enskilda barnets behov och
intressen. I den här relationen är dialogen viktig och nödvändig annars handlar
det inte om omsorg, menar Noddings. Samtidigt poängterar hon att barn behö-
ver mer än omsorgsfulla beslut. Barn behöver vuxna som stöd, vuxna som lyss-
nar och bryr sig hela tiden. Omsorgsperspektivet, hävdar Noddings, bidrar till
att människors olikheter tillåts istället för att ett falskt universellt rättvisetänk-
ande där alla ska stöpas i samma form, antas.

Strike (1999) argumenterar för vad han kallar moralisk pluralism. Han hävdar
att omsorgs- och rättviseperspektivet ibland syftar till olika former av moralisk
godhet (moral goods) och då kan hamna i konflikt med varandra.  I moraliska
sammanhang måste vi balansera mellan det som verkar förutsägbart och samti-
digt vara flexibla. Vilken slags balans vi ska hålla beror på sammanhanget menar
han. Genom att reducera det moraliska livet till att endast bestå av omsorg eller
rättvisa visar vi bara delar av dess innehåll. Enligt Strike innebär moralisk plura-
lism något mer än omsorgs- och rättviseperspektiven, inte minst de spännings-
fält som ligger mellan de båda perspektiven.

Våra egna attityder och värderingar är viktiga att tydliggöra för oss själva när
vi tänker och talar om omsorg och rättvisa, menar Blizek (1999). Att bry sig om
andra innebär inte bara att visa omsorg utan också en "rätt" attityd till de män-
niskor man möter. Författaren anser att självkännedom är viktigt för att kunna
uttrycka omsorg i handling i skolan. Utan detta kan resultatet bli något annat
menar han.
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Utifrån barnkonventionens objekt-subjektperspektiv kan också ett omsorgs-
respektive rättviseperspektiv urskiljas. Artikel 3 (barnets bästa) och 6 (barnets
rätt till utveckling) kan ses som uttryck för ett omsorgsperspektiv medan artik-
larna 2 ( rätt till icke-diskriminering) och 12 (rätt till inflytande och delaktighet)
snarare beskriver ett rättviseperspektiv.

En studie från Nya Zeeland om hur elever och lärare uppfattar barnets rättighe-
ter visar, bland annat, att ca 15% av eleverna kände till barnkonventionen, me-
dan över 80% av lärarna kände till den. Både elever och lärare ombads att ge
exempel på en rättighet som de tyckte var viktig för unga människor. En dryg
tredjedel (37%) av eleverna ansåg att unga människors rätt att fritt uttrycka sin
åsikt var viktigt. Denna rättighet kom först på fjärdeplats för lärarna (8%). Lä-
rarna tyckte att trygghet var den viktigaste rättigheten (26%), medan den ham-
nade på tredjeplats hos eleverna (5%). Både elever (17%) och lärare (22%) var
överens om att rätten till utbildning är viktig. Intressant i den här studien är att
den indikerar att ungdomar är mer välvilligt inställda till delaktighet än lärare.
Nya Zeeland ratificerade konventionen 1993. Studien gjordes 1999 med över
800 elever i åldrarna 15-16 år och drygt 400 lärare i landet (Taylor, Smith & Na-
irn, 2001).

I det här avsnittet har jag närmare granskat omsorgs- och rättviseperspektiven
så som de uttrycks i barnkonventionens artiklar och principer och i några inter-
nationella studier. En fråga som väckts är vilket perspektiv som dominerar i
skolan - är det ett omsorgsperspektiv? Colnerud (1995) gav exempel i sin studie
där omsorgsperspektivet vid vissa tillfällen var det som prioriterades framför
rättviseperspektivet. Hon har vidare i sin studie kategoriserat fyra etiska kon-
flikter som relaterar till omsorg–rättviseperspektivet:

1) skydda eleverna mot skada: handlar mest om var gränsen går när eleven är i
behov av skydd eller inte

2) individens rätt till privatliv och integritet: mer förekommande i relation till för-
äldrar än till elever

3) rätten till självbestämmande: har oklar status, handlar ibland om systemets
normer

4) rättviseprinciper: handlar mestadels om hur olika resurser ska fördelas rättvist
bland eleverna.

De exempel Colnerud lyfter fram som etiska konflikter tyder på att omsorgspe-
rspektivet är det perspektiv som är tydligast för lärare att förhålla sig till. Varför
det förhåller sig så framgår inte av hennes undersökning, men möjligen är det
enklare och mer tillåtande att prioritera omsorgsperspektivet istället för, eller på
bekostnad av, elevens rätt till inflytande och delaktighet.
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Barnkonventionen förtydligar och klargör, genom både innehåll och perspektiv,
de faktiska rättigheter eleven i skolan har till självbestämmande, inflytande och
delaktighet. För att referera till Noddings, är omsorg betydelsefull i hela be-
slutsprocessen. Därför måste vi, utifrån både ett omsorgs- och rättviseperspek-
tiv, involvera eleverna i olika beslutsprocesser i skolan och låta dem bli delaktiga
i hela beslutsprocessen.

Barnperspektiv – är det möjligt?

Att intresset för barns villkor och barns rättigheter sedan Barnkonventionens
tillkomst har ökat både i verksamheter som riktar sig till barn, politiska beslut
men också i forskning kan konstateras. Ofta förekommande i de här olika sam-
manhangen är också att man gör anspråk på att ha ett barnperspektiv. Vad in-
nebär det? Kan vi som vuxna någon gång anta ett barnperspektiv eller är barn-
perspektiv något som bara barn kan ha fullt ut? Här kan också noteras att trots
den nästan totala uppslutningen kring FN: s konvention om barnets rättigheter,
konstaterar Schiratzki (2003) att förhållningssättet till barnperspektivet är splitt-
rat.

Ett vanligt sätt för barnrättsorganisationer att förklara barnperspektivet är ge-
nom att dela in det i tre olika perspektiv: vuxnas syn på barn och barndom,
samhällets syn på barn och barnpolitik samt barns egen syn på den situation de
befinner sig i.

När hon talar om barnperspektiv skiljer Bartley (2001) mellan perspektiv som
fokuserar det enskilda barnet och perspektiv som ser barn som grupp, något
som implicerar att det enskilda barnets rättigheter kan ställas mot
barns/kollektivets rättigheter. Den distinktionen är viktig i skolans värld, efter-
som lärare varje dag hamnar i situationer där det antingen kan handla om en
rättighet för det enskilda barnet att ha företräde före klassen /kollektivet eller
tvärtom. Att tydliggöra både för läraren, klassen och den enskilde eleven  de
olika perspektiven löser inte situationen men det kan vara en hjälp till lösning.
Bartley (2002) menar dock att det ena perspektivet inte behöver utesluta det
andra och uttrycker det på följande sätt:

Tonvikten på den enskilda individens rättigheter kräver sammanhållning och
att människor visar respekt och solidaritet med varandra, så varje individs
tillvaro kännetecknas av välbefinnande och ett värdigt liv. Det är från detta
perspektiv som barnkonventionens betoning på det enskilda barnet, indivi-
den,  bör tolkas (Bartley, 2002, s.38).

Den vuxnes syn på barnet kan också delas in hur den enskilde vuxne ser på
barnet respektive ett mer generellt vuxenperspektiv på barnet. På samma sätt
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kan en åtskillnad göras mellan ett specifikt samhälles syn på barnet och andra
samhällens, något som är relevant vid jämförelser mellan olika länder och/eller
kulturer. I enlighet med detta kan begreppet barnperspektiv kan, enligt Bartley
(2002) beskrivas på följande sätt:

1) barnets/barns syn på sig själv och varandra
2) barnets/barns syn på vuxna
3) barnets/barns syn på samhället
4) den vuxnes/vuxnas syn på barnet/barn
5) samhällets/samhällens syn på barnet/barnen

Bartleys utökade barnperspektiv, menar jag, kan både berika och förtydliga idéer
och diskussioner om vems perspektiv man som vuxen tar. Det kan också vara
en hjälp i diskussioner som handlar om det enskilda barnets rättigheter kontra
gruppen/kollektivets rättigheter, inte minst i skolan.     

Avslutande kommentarer

I den här texten har jag visat på olika möjligheter att med hjälp av FN: s kon-
vention om barnets rättigheter klargöra elevens rättigheter. En beskrivning har
gjorts av, vad som kan uttryckas som intressemotsättningar mellan kategorier
av rättigheter och inom konventionens komplicerade barnperspektiv. Genom att
lyfta fram konventionens ibland paradoxala budskap, ville jag visa på betydelsen
av att se till hela barnets situation och villkor utifrån de politiska, sociala, kultu-
rella och ekonomiska sammanhang som är för handen när konventionen  tolkas
och implementeras. Jag ville också framhålla Bartleys (2001) utvecklade barn-
perspektiv som ett redskap för att definiera vems intresse det handlar om i de
etiska konflikter/intressemotsättningar som lärare ställs inför och som Colnerud
(1995) identifierat som elevens rätt till omsorg respektive elevens rätt till självbe-
stämmande. Det här barnperspektivet kan också bidra till att se till elevens in-
tresse i etiska konflikter med vuxna.

Lärare är viktiga i arbetet med att förverkliga barnkonventionens innehåll och
intentioner, dels för att genomföra de åtaganden som följer med ratificeringen,
dels för att konkretisera den politiska vilja som bland annat uttrycks i den na-
tionella strategien. Genom att referera till Bartleys studie (2002) har jag kunnat
visa på gemensamma normer och värderingar i styrdokument och konvention,
vilket gör konventionen intressant och relevant för lärare. Att bara skriva in
konventionen i läroplaner och skollag räcker inte. Jag menar att det också krävs
ansträngningar för att skapa en gemensam uppfattning, en gemensam kunskap,
bland lärare om vad elevens rättigheter innebär. Barnkonventionens grund-
läggande värden och dess artiklar kan betraktas som ett dokument genom vil-
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ket lärare kan utveckla och sätta ord på det som Campbell (2001) kallar för lära-
res moraliska kunskap och som omfattar både moralisk instruktion och moralisk
praktik (Jackson m fl 1993). Den här artikeln skulle på så sätt kunna vara ett bi-
drag till diskussionen om lärares yrkesetik.

Genom att använda ett objekt–aktörsperspektiv på de fyra grundprinciperna
urskiljs omsorgs- och rättviseperspektiven i konventionen. Refererande till Col-
nerud (1995) och Taylor m fl (2001), kan en viss tendens till att omsorgsperspek-
tivet prioriteras i skolan framför elevens rätt till självbestämmande, inflytande
och delaktighet spåras. För att stärka elevens rätt till självbestämmande, infly-
tande och delaktighet bör kopplingen mellan barnkonventionen och skolans
styrdokument tydliggöras. För att förverkliga denna rätt är en dialog mellan
skolan, lärare, föräldrar och elever nödvändig.  

Referenser

Alderson, P. (1999). Human rights and democracy in schools do they mean
more than ”picking up litter and not killing whales”. The International Journal
of Children’s Rights, 7, 185-205.

Bartley, K. (1998). Barnpolitik och barnets rättigheter (Göteborgs universitet, socio-
logiska institutionen, nr 67). Göteborg: Göteborgs universitet

Bartley, K. (2001). FN: s konvention om barnets rättigheter. Om perspektiv och
innehåll med relevans för skolan. Utbildning och demokrati, 10, 25-37.

Bartley, K. (2002). Värdegrunden och FN: s konvention om barnets rättigheter.
Värdegrunden rapport 4, 29-48.

Bethke E. J. (1996). Commentary: political children. Childhood, 3, 11-28.
Burman, E. (1996). Local, global or globalized? Child development and interna-

tional child rights legislation. Childhood, 3, 45-66.
Campbell, E. (2000). Ethical bases of moral agency and teaching. Paper presen-

ted at the Annual Meeting of the American Educational Research Associa-
tion, Seattle, April, 2000

Colnerud, G. (1995). Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares yr-
kesetiska konflikter i grundskolan. Stockholm: HLS.

Colnerud, G. & Thornberg, R. (2003). Värdepedagogik i internationell belysning
(Forskning i fokus, nr 7). Stockholm: Skolverket.

Dawes, A., & Donald.D, Improving children’s chanses: developmental theory
and effective interventions in community contexts. I: D. Donald, A. Dawes
& J. Louw (Eds). Adressing Childhood adversity (s 1-25). Cape Town, SA: Da-
vid Philip.

Englund, T. (2002). Utbildning som medborgerlig rättighet. Utbildning och demo-
krati, 11, 111-120.



74

Freeman, M. D. A. (2002). Human rights, children´s rights and judgement –
some thoughts on reconciling universality and pluralism. The International
Journal of Children´s Rights, 10, 345-354.

Hammarberg, T. (1998). “En skola för barnets bästa” – vad barnkonventionen
borde betyda för modern utbildningspolitik (Svenska Unescorådets skrift-
serie, nr 4). Stockholm.

Hammarberg, T. (2000). Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
Stockholm: Utrikesdepartementet.

Hansen, D. (2000). Teaching as moral activity. I: V. Richardson (Ed). Handbook of
research on teacher. Washington:AERA.

Hägglund, S. (2002). Barnets rättigheter – utvecklingsarbete och forsknings-
projekt i barns vardagsmiljöer. Värdegrunden, rapport 4, 11-17.

Jackson, P. W., Boostrom, R. E., & Hansen, D. T. (1993). The moral life of schools.
San Francisco: Jossey- Bass.

Katz, M., Noddings,N., & Strike, K. (Eds). (2001). Justice and caring. London:
Teachers College Press.

Lindgren, A & Halldén, G. (2001). Individuella rättigheter; autonomi och bero-
ende. Olika synsätt på barn i relation till FN: s barnkonvention. Utbildning
och Demokrati,10, 65-80.

Prop. 1997/98: 182. Strategi för att förverkliga FN: s konvention om barnets
rättigheter i Sverige. Socialdepartementet.

Prop. 1999/2000:135. En förnyad lärarutbildning. Utbildningsdepartementet
Qvarsell, B. (2001). Juridik och politik i barnpedagogiken – Om FN- konventio-

nens dilemman. Utbildning och Demokrati, 10, 51-64.
Rasmusson, B. (2002). Frivilligorganisationerna som aktörer i barnrättsarbete.

Värdegrunden, rapport 4, 73- 88.
Richardson, V. & Fenstermacher, G. (2001). Manner in teaching: the study in

four parts. Journal of Curriculum Studies, 33, 631-638.
Schiratzki, J. (2003). Den goda viljan – om barnkonventionen i juristutbildningen.

FN: s Barnkonvention angår Högskolan (Högskoleverkets rapportserie 2003:6
R, 33-39). Stockholm.

Skolverkets internationella styrdokument,  www.skolverket.se (2003-08-04).
Svensson, E. (2001). Barnets bästa i främsta rummet. Reflektioner utifrån en

konferens i Tromsö om Barnets bästa som rättsligt begrepp. Utbildning och
Demokrati, 10, 39-50.

Taylor, N. , Smith,A.B., & Nairn, K. (2002). Rights important to young people:
Secondary student and staff perspectives. The International Journal of Child-
ren´s Rights, 9, 137-156.

Todd, S. (2002). Utbildning som en praktik för rättvisa Ett Lévinas – perspektiv,
Utbildning och Demokrati, 11, 121-120.

Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för det obligatoriska  skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Stockholm: Allmänna förlaget.



75

Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för förskolan (Lpfö 98) Stockholm:
Allmänna förlaget.

Wessels, M. (2001). Barns rätt till skydd och undervisning i krigsdrabbade om-
råden. Utbildning och Demokrati, 10, 95-111.



76

Lärarens fostrande roll i den
värdepedagogiska praktiken

Robert Thornberg

I kapitlet förs en diskussion kring pedagogens eller lärarens fostrande roll. Olika
synsätt på moral presenteras kort – icke-rationellt synsätt på moral samt i vid me-
ning mer rationella synsätt – och relateras till olika sätt att fostra eller bedriva värde-
pedagogik. Auktoritär, eftergiven, oinvolverad och auktoritativ fostransstil hämtade
från forskning om föräldrars sätt att fostra presenteras och diskuteras i relation till
pedagogens fostrande roll. Lärares synsätt på fostran i skolan enligt en australiensisk
studie och lärares barndomsförståelser enligt en svensk studie behandlas. Kortfattat
presenteras även resultat från ett par amerikanska studier om läraren som fostrare.
Vidare redogörs och diskuteras två grundläggande fostransstrategier: induktion och
maktutövning. Kapitlet avslutas med en summering genom att presentera två tänk-
bara idealtyper för värdepedagogik i förskolan och skolan: auktoritär värdepedago-
gik och auktoritativ värdepedagogik. Skissartat tecknas avslutningsvis även ytterli-
gare tre idealtyper: eftergiven värdepedagogik, anti-värdepedagogik och kritisk vär-
depedagogik.

I både förskolans och skolans vardag sker en ständig gestaltning och mediering
av värden och normer som de unga exponeras för. Läraren eller pedagogen
förväntas dessutom att medvetet påverka de unga enligt en viss uppsättning
värden och normer (Lpf 94; Lpfö 98; Lpo 94). En del av pedagogers värdepå-
verkan är i linje med den officiella läroplanen och lokala styrdokument. Andra
delar av denna värdepåverkan är mer implicit och oreflekterad – en del av den
s k dolda läroplanen (Halstead, 1996; Purpel & Ryan, 1983).

I denna text kommer jag att använda termen värdepedagogik för att referera till
den aspekt av den pedagogiska praktiken som innebär att pedagoger, pedago-
giskt material och pedagogiska arrangemang medierar moraliska eller politiska
värden liksom normer, dispositioner och färdigheter som bygger på sådana
värden till elever. Moraliska värden används här i en vid och moralpluralistisk
betydelse. De handlar om föreställningar om rätta eller goda handlingar och fö-
reställningar om det goda livet. Politiska värden, t ex demokratiska värden,
bygger dessutom på moraliska värden då de refererar till föreställningar om det
goda, rätta eller rättvisa samhället (Kymlicka, 1995). (För en diskussion om olika
sätt att definiera och avgränsa begreppet värdepedagogik, se Thornberg, 2004.)
Syftet med detta kapitel är att föra en diskussion utifrån idén att olika synsätt
på moral, barn och fostran sammantaget bildar skilda logiker för pedagogers
eller lärares fostrande roll.
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Moral och värdepedagogik i förskolan och skolan

Wilson (1990) presenterar två problematiska sätt som vi kan reagera på när vi
hör ordet moral i utbildningssammanhang.

1) Vissa människor är emotionellt bundna till en klar bild av en bestämd moral
med ett bestämt innehåll. För dem kan moral innebära sådant som att lyda
lagen, att vara sexuellt återhållsam eller ”ren”, att vara lojal mot sitt land, att
ha respekt för religionen etc. Värdepedagogik handlar för dem om att lärare
övertalar eller indoktrinerar eleverna att dela och följa dessa värden.

2) Andra människor kan reagera kraftigt mot denna bild. För dem är moral
detsamma som ”vad andra människor säger att du ska göra”, ”vad vuxna
vill pracka på dig”, ”vad som är konventionellt”. Dessa människor tenderar
att ha en negativ inställning till värdepedagogik eftersom de antar att vär-
depedagogik innebär att pracka på en viss uppsättning värden på eleverna.

Wilson (1990) menar att dessa två olika positioner delar en allmän bild av moral.
Moral betraktas som en bestämd uppsättning givna regler som människor för-
väntas överta utan att själv välja dem och kritiskt reflektera över deras skäl och
giltighet. Människorna i den första positionen ovan accepterar den bestämda
uppsättningen givna regler och vill befrämja detta. Människorna i den andra po-
sitionen ogillar det och motsätter sig detta. Wilson kritiserar denna syn på moral
som enkla, givna regler.

Moralfilosoferna Fox och DeMarco (2001) presenterar olika logiska felslut som
kan göras i moraliska resonemang. Ett av dessa är att appellera till auktoritet, vil-
ket innebär att påstå att någonting är sant, rätt eller gott bara för att en aukto-
ritet säger detta, i stället för att stödja sig på bevis eller goda argument. Männi-
skor gör ofta detta misstaget genom att de hävdar att någonting är sant därför
att en lärare säger det, därför att någon känd person säger det, därför att nå-
gon forskare eller professionell yrkesman säger det. Alla kan göra misstag och
ha fel. På samma sätt är inte ett påstående sant bara för att en person eller ett
samhälle som helhet råkar tro på det. Att okritiskt ansluta sig till en vinnande
sida eller att bruka ett ”alla gör det”-argument är exempel på att appellera till
auktoritet. Att instämma i något bara för att det är modernt och att invända
mot något med skälet att det är omodernt är ett uttryck för samma felslut.

Mot ett sådant icke-rationellt synsätt på moral, som de båda positionerna ovan
tycks dela, kan mer rationella idéer om moral ställas. Wilson (1990) förfäktar t ex
att moral måste vila på rationell och kommunikativ grund och menar att värde-
pedagogik bör handla om att lära sig skilja mellan vad man å ena sidan spontant
känner som en följd av internaliserade kulturella förgivettaganden och vad man
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å andra sidan efter reflektion, diskussion, överväganden av fakta, läsning etc
tänker och fattar kloka beslut om. När jag här skriver om rationella synsätt på
moral så tänker jag mig olika former av rationalitet som har det gemensamt att
de inte nöjer sig med att appellera till auktoritet. De olika former av rationella
synsätt på moral som jag här kort presenterar är förnuftsetik, omsorgsetik, när-
hetsetik och diskursetik.

Förnuftsetik eller s k kognitiv etik inbegriper de synsätt på etik som har det
gemensamt att det handlar om att logiskt härleda och tankemässigt resonera sig
fram till moraliska beslut. Moral kan här komma att handla om att på ett opar-
tiskt sätt och utan att luras av starka känslor eller fördomsfulla föreställningar
resonera över och fatta väl övervägda beslut i situationer där moraliska princi-
per, så som principer om rättvisa eller att inte göra andra illa, är i konflikt med
sig själva eller varandra eller med andra principer, normer eller intressen (Fox &
DeMarco, 2001). Ett annat exempel på en logiskt kalkylerande eller resonerande
förnuftsetik är den s k utilitarismen som går ut på att man ska handla så att
konsekvenserna för alla som berörs av ens handlingar blir så lyckade som möj-
ligt och där den underliggande principen enligt den klassiska varianten av utili-
tarismen handlar om att sammantaget maximera de inblandades välbefinnande
eller lycka (Tännsjö, 2003). Det som är gemensamt för olika varianter av för-
nuftsetik är att de ställer krav på människors kognitiva färdigheter i termer av
att kunna tänka abstrakt, opartiskt, analytiskt och logiskt.

Omsorgsetik går ut på att moral inte kan reduceras till logiska resonemang och
abstrakta generaliseringar frikopplade från känslor, empati och personliga rela-
tioner. Vilka vi är, vilka vi har en tillhörighet med, vilka vi har relationer till och
hur vi är situerade har betydelse för vår moral. Omsorgsetik handlar om att bi-
behålla sina relationer med andra och att visa omsorg om andra genom att agera
för deras väl, förhindra dem från skada eller att mildra deras bördor eller li-
dande (Noddings, 2003). Moral innebär att inte vända sig bort från någon i
nöd. Att engagera sig i andra genom att leva sig in i och deltaga i deras känslor
är centralt (Gilligan & Wiggins, 1988). Ett sätt att hantera meningsskiljeaktighe-
ten mellan en förnuftsorienterad, opartisk rättvisemoral och en emotionell, rela-
tionell omsorgsetik är att överväga båda synsätten i stället för att kategoriskt
välja bort det ena synsättet framför det andra (Colnerud, in prep; Johnston,
1992; Strike, 1999). Omsorgsetiken förutsätter att människor har ett välutvecklat
känsloliv, är empatiska eller medkännande och kan knyta an och skapa känslo-
mässigt betydelsefulla relationer med andra.

Ett synsätt på moral som påminner om omsorgsetiken är närhetsetiken och hand-
lar om mötet mellan ett ”jag” och ett ”du”. I sin utsatthet har den Andres an-
sikte en egen kraft som vi inte kan undkomma (Bergem, 2000; Johansson & Jo-
hansson, 2003). ”Den andres ansikte träder in i min värld genom sin nakenhet,
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talar direkt till mig och riktar en uppmaning till mig att svara. Ansiktet förmedlar
en omedelbar mening om ansvar som jag inte kan frånsäga mig… Den Andres
hjälplöshet lägger ett ansvar på mig för honom, utan att jag har valt eller beslu-
tat mig för det. Moralisk handling betyder då att svara eller möta den som jag
har ansvar för” (Johansson & Johansson, 2003, s 175). Løgstrup (1994) menar
att vi i alla mänskliga möten är utlämnande åt varandra. Moral handlar således
om hur vi väljer att använda vår makt över den andre i dessa möten. ”Det fak-
tum, att den ena människan har mer eller mindre av den andra människans liv i
sin hand, kan vi inte ändra på” (Løgstrup, 1994, s 84). Det etiska kravet innebär
att vi måste vara villiga att sätta oss in i den andres situation – det som inom
psykologin kallas empati (Bergem, 2000). Närhetsetiken förutsätter således att
människor är empatiska och både känner och tar ansvar för sina handlingar rik-
tade mot andra.

Diskursetik är ytterligare ett synsätt på moral. Det går ut på att endast de nor-
mer som alla berörda skulle kunna instämma i kan göra anspråk på giltighet.
Moral betraktas som en rationell diskussionsprocess i vilken alla berörda deltar
fritt och jämlikt i ett gemensamt sanningssökande och där endast det bättre ar-
gumentet får göra sig gällande (Habermas, 1995). En sådan kommunikativ pro-
cess kallas ofta i svenskt utbildningsteoretiskt sammanhang för deliberativt sam-
tal. Det har av vissa förts fram som ett ideal att sträva mot i den pedagogiska
praktiken mot bakgrund av att skolan ska fostra demokratiska samhällsmed-
lemmar (Roth, 2003). Diskursetik ställer krav på människors kognitiva och kom-
munikativa färdigheter.  

Oavsett vilka moraliska ställningsstaganden vi gör och vad vi anser om moral i
relation till förskola och skola så kan vi inte kringgå det faktum att värdepeda-
gogik bedrivs där vare sig vi vill det eller inte. Värden kommer till uttryck i de
sätt som lärare organiserar lektioner (Jackson, 1968; Jackson, Boostrom & Han-
sen, 1993), presenterar, värderar och väljer ut lärostoff (Ball & Wilson, 1996;
Gudmundsdottir, 1990; Jackson m fl, 1993; Pring, 2001), i vad och på vilket sätt
de väljer att tillåta och uppmuntra företeelser i klassrummet, i sitt förhållnings-
sätt och i sina lärarstilar, attityder och relationer till eleverna, hur de själva för-
håller sig till regler och på vilka sätt de reagerar på kränkningar, konflikter och
regelöverträdelser, hur de fostrar och förmedlar moral etc (Colnerud & Thorn-
berg, 2003; Halstead & Taylor, 2000; Hansen, 2001; Jackson, 1968; Jackson, Bo-
ostrom & Hansen, 1993; Johansson & Johansson, 2003; Skolverket, 2002;
Thornberg, 2003). Denna komplexa värdepedagogik benämns ofta i internatio-
nella sammanhang som ”moral education” eller ”values education” (båda ter-
merna översätts här med den svenska termen värdepedagogik) och den är hela
tiden pågående i förskolans och skolans vardag, i interaktionerna mellan peda-
goger och de unga.
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Values education just won’t go away, nor can it be suppressed. It is impossible
to teach children anything and not engage them directly or indirectly in values
education: values education simply ’comes with the territory’ (Santor, 2000, s
334).

Halstead (1996) gör en distinktion mellan explicit värdepedagogik och implicit vär-
depedagogik (”explicit values education” och ”implicit values education”) för att
fånga in hela den värdepedagogik som sker i skolan. Explicit värdepedagogik
associeras med de olika metoder som lärare använder för att skapa lärtillfällen
för elever när det gäller värdefrågor. Detta är officiella eller uttalade pedago-
giska praktiker. Den implicita värdepedagogiken däremot associeras med att
lärare själva utgör rollmodeller samt med andra aspekter av den dolda läropla-
nen. Även Cox (1988) gör en liknande distinktion i termer av ”explicit moral
education” och ”implicit moral education” och associerar också det implicita med
den dolda läroplanen. ”Implicit moral education” innebär, enligt Cox, att skolan
påverkar elever genom de implicita värden som kommer till uttryck genom sko-
lans organisation och attityder.

Hansen (2001) avgränsar emellertid termen värdepedagogik (”moral educa-
tion”) till den officiella och uttalade värdepedagogiska praktiken i skolan. Vär-
depedagogik kan då, menar Hansen, inkludera den medvetna och reflekterade
undervisningen av särskilda värden, attityder, dispositioner och övertygelser.
Den kan referera till lärares ansträngningar att lära elever att tänka och prata
om värden och normer. Den kan inbegripa pedagogiska program eller metoder
som syftar till att lära elever att bedöma situationer med klokhet och att agera
etiskt. Värdepedagogik kan vidare inkludera ansträngningar att lära elever att
känna och visa omsorg om andra individer och om naturen. Hansen skiljer detta
från undervisning som en moralisk aktivitet. I kontrast till den uttalade eller for-
mella värdepedagogiken menar Hansen (2001) att ”many of the moral meanings
inherent in teaching are unwilled and unintentional” (s 827). En del av detta är
inbyggd i själva läraryrket och andra delar är förbisedda aspekter och konse-
kvenser av vad lärare säger och gör.

Med sina distinktioner mellan uttalad och outtalad värdepåverkan i skolan upp-
märksammar både Halstead (1996), Cox (1988) och Hansen (2001) oss på att
ämnet är både svårare och mer komplext än vad det i första anblicken kan sy-
nas vara – både för praktiker och forskare. Ett sätt att försöka närma sig detta
fält är att sätta sitt fokus på läraren. Lärare gestaltar och medierar värden och
normer genom sitt sätt att tala och agera, bemöta elever samt organisera och
leda pedagogiska aktiviteter. Att fostra är en del av att vara lärare.
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Fostransstilar

Mot bakgrund av att läraren de facto har en fostrande roll är det möjligt att en
jämförelse med föräldrars sätt att fostra eller förhålla sig till sina barn kan vara
fruktbar även om det naturligtvis också föreligger skillnader mellan att vara för-
älder och att vara lärare. Anledningen till att jag här kommer att uppehålla mig
kring detta är att en motsvarande grundlig forskning kring lärares fostransstilar
saknas, även om annan värdefull forskning kring lärares värdepedagogiska
praktik har gjorts (se t ex Jackson m fl, 1993). Med en försiktig förhoppning om
att kanske kunna erhålla någon form av karta över olika sätt som lärares värde-
pedagogiska eller fostrande praktik kan tänkas gestaltas vänder jag mig således
till ett urval av forskning som gjorts för att försöka kategorisera föräldrars olika
fostransstilar.

Mot bakgrund av observationer av naturliga interaktioner mellan förälder och
barn i hemmen och intervjuer med föräldrar rörande uppfostran identifierade
Baumrind (1967) tre olika föräldra- eller fostransstilar (auktoritär, eftergiven och
auktoritativ). Så småningom uppmärksammade hon och andra forskare även en
fjärde fostransstil (oinvolverad eller avvisande-ignorerande) (Baumrind, 1971,
1989, 1991a; Maccoby & Martin, 1983; se även Berk, 2000; Krantz, 1994; Shaffer,
1996).

Auktoritär fostransstil innebär att föräldrar kräver och förväntar sig att barnen
ska lyda utan att ifrågasätta. Regler förklaras sällan. ”Gör det därför att jag sä-
ger det” är deras attityd. Föräldrarna sätter regler utan utrymme för förhand-
ling och kompromisser. Lydnad och respekt för vuxna betonas. Genom strikta
regler och begränsningar för barnens beteende försöker föräldrarna forma och
kontrollera barnens beteenden och attityder. Om barnet inte lyder uppfattas
det som att föräldrarnas auktoritet utmanas och de svarar med bestraffning,
maktutövning eller att de drar undan sin kärlek.

Eftergiven fostransstil innebär att föräldrar i mycket stor utsträckning låter bar-
nen göra vad de vill och fatta sina egna beslut. Till skillnad från de auktoritära
föräldrarna präglas deras föräldraskap av värme och acceptans. De undviker
att ställa krav, sätta upp regler och utöva kontroll. De har hög grad av accep-
tans vad gäller barnens impulsiva beteenden, inklusive aggressiva beteenden.
Även om en del föräldrar intar denna fostransstil på grund av att de tänker sig
att detta är bra för barn så finns det andra föräldrar som är eftergivande efter-
som de helt enkelt är osäkra och brister i självförtroende rörande sitt föräldra-
skap.

Oinvolverad fostransstil innebär att föräldrar är oengagerade och minimalt invol-
verade i sina barns liv och upplever föräldraskapet som en börda. De distanse-
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rar sig emotionellt från sina barn, till skillnad från de eftergivna föräldrarna. Om
de tillmötesgår barnets krav eller på annat sätt ingriper i en situation är det för
att själva slippa det obekväma i situationen (t ex barnets tjat eller gråt). Långsik-
tiga fostransmål och därtill knutna fostransstrategier, t ex att etablera och upp-
rätthålla regler när det gäller att hjälpa till i hemmet, att resonera med sina barn
kring eller exponera dem för en uppsättning värden eller normer när det gäller
det sociala samspelet med andra, saknas emellertid eller är mycket minimala.
Ofta är dessa föräldrar deprimerade och överbelastade med många stressfakto-
rer i sina liv, vilket resulterar i att de inte har så mycket tid och energi att avvara
till sina barn.

Auktoritativ fostransstil innebär att föräldrar ställer krav och sätter upp regler
och de förväntar sig att barnen vill samarbeta. Till skillnad från auktoritära för-
äldrar lyssnar de i mycket större utsträckning till sina barns känslor och syn-
punkter, förklarar för dem sina egna skäl och synpunkter och är öppna för ett
visst utrymme av förhandling. De uppmuntrar sina barn att delta i familjens be-
slutsfattanden. Respekt för både barn och vuxna betonas. Fostran vilar primärt
på resoneranden, att försöka få barnen att förstå varför de förväntar ett visst
beteende och ogillar ett annat. Relationen till barnen bygger på känslomässig
värme och närhet.

Hur är då barn till auktoritära föräldrar, eftergivna föräldrar, oinvolverade för-
äldrar respektive auktoritativa föräldrar? Baumrind och andra forskare har för-
sökt studera sambandet mellan hur föräldrar fostrar och hur deras barn är. Så-
dan forskning är förstås mycket vansklig och bör tolkas med stor försiktighet.
Låt oss ändå se vad de kommit fram till. Enligt dessa studier är det vanligare att
barn till auktoritära föräldrar har en lägre självkänsla, är mer fientliga, aggressiva
eller undandragande i umgänget med andra barn och använder oftare påstri-
diga och ovänliga metoder vid konflikter med jämnåriga jämfört med barn till
auktoritativa föräldrar. Det är vanligare att barn till eftergivna föräldrar är impul-
siva, aggressiva (särskilt pojkar), omogna, självcentrerade och brister i självkon-
troll samt är mindre socialt ansvarstagande jämfört med barn till auktoritativa
föräldrar.

Barn till oinvolverade föräldrar är oftare aggressiva, utagerande, olyckliga samt
har lägre självkänsla och oftare skolproblem än andra barn. Barn till auktoritativa
föräldrar är mer vänliga, samarbetsorienterade, socialt ansvarstagna, psykiskt
välmående, självständiga och prosociala samt har en högre grad av självförtro-
ende, självkontroll och social kompetens än andra barn (empiriska studier som
indikerar ett eller flera av dessa samband är bl a Baumrind, 1967, 1971, 1991a,
1991b; Denham, Renwick & Holt, 1991; Hart, DeWolf & Burts, 1993; Hart, Ladd
& Burleson, 1990; Herman, Dornbusch, Herron & Herting, 1997; Lamborn,
Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts &
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Dornbusch, 1994; för en tidigare forskningsöversikt se Maccoby & Martin,
1983).

Som tidigare nämnts är det viktigt att tolka dessa forskningsresultat med stor
försiktighet. För det första handlar det om grupptendenser och inte om absoluta
kontraster. Alla barn till en viss typ av förälder har således inte de särdrag som
forskningen beskriver men det är vanligare eller mer förekommande hos dem.
För det andra är det statistiska samband som studerats, inte orsak-och-verkan-
mönster. Det betyder att vi inte utifrån de olika studierna med säkerhet kan
hävda att de olika fostransstilarna leder till de olika särdragen, färdigheterna
eller beteendena hos barnen och de unga. En möjlig tolkning är att förälderns
sätt att förhålla sig till och fostra sitt barn å ena sidan och barnets sätt att vara
och agera i samspel med föräldern och andra vuxna och barn å andra sidan öm-
sesidigt påverkar varandra. Dessutom finns en mängd andra faktorer som in-
verkar, vilket leder oss till nästa punkt.

För det tredje innebär studierna en förenkling av en komplex social värld. Både
föräldrarna och barnen är inbäddade i en komplex sociokulturell kontext och
många faktorer kan tänkas påverka både förälderns sätt att fostra eller förhålla
sig till sitt barn och barnets utvecklande eller tillägnan av kognitiva, emotionella
och sociala särdrag eller färdigheter. Sättet att mäta föräldrastil samt särdrag
och färdigheter hos de unga är också förenklingar i undersökningarna (att t ex
mäta barns sociala kompetens genom en uppsättning psykologiska papper-och-
penna-test eller att välja en enkel uppsättning bedömningskriterier vid observa-
tionerna) som medför osäkerhet rörande om forskarna verkligen fångat in det
fenomen som de avser studera (t ex barnets sociala kompetens eller förälderns
fostransstil). För det fjärde kan inte studierna helt oproblematiskt generaliseras
till varken svenska förhållanden eller lärare-elev-relationer eftersom det rör sig
om olika kontexter. Huvudparten av studierna är genomförda i USA. Baumrinds
tidigaste studier är dessutom över 30 år gamla.

Även Krantz (1994) påpekar att denna uppdelning i föräldrars olika fostranssti-
lar inte är helt oproblematisk. För det första finns en stor variation inom de olika
stilarna. För det andra kan fadern och modern inom en familj ha olika föräldra-
stilar. För det tredje kan en förälder växla eller ändra föräldrastil bl a beroende
på sitiuation (se även Grusec & Goodnow, 1994). För det fjärde är det tänkbart
att föräldrar förändrar eller modifierar sin fostransstil som en följd av att deras
barn utvecklas och blir äldre. För det femte påpekar även Krantz att de fyra
fostransstilarna utarbetades för länge sedan och att samhället då kan skilja sig
från samhället nu på punkter som är väsentliga för detta fält. Williams (2003)
menar att en beskrivning av kommunikationsstilar som har en fast och bestämd
karakteristik hos en partner kan bli ett problematiskt sätt att beskriva den dy-
namiska, interaktiva och förhandlingsbara natur som relationer har. Enligt Willi-
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ams förändras kommunikationen mellan föräldern och den unge medan båda
parter utvecklas och lär sig att anpassa sin relation genom samspel och kommu-
nikation. Även andra forskare påpekar att förälder-barn-relationer inte är en
envägsprocess, en ensidig påverkan som går från förälder till barn, utan att det
snarare handlar om ett samspel eller en tvåvägsprocess där det råder en växel-
verkan mellan förälder och barn, en ömsesidig påverkan (se t ex Chamberlain &
Patterson, 1995; Eisenberg & Murphy, 1995).

Corsaro (1997) är kritisk till en deterministisk syn på barn. Han hävdar att barn
är aktiva och kreativa sociala aktörer som tillsammans med andra barn produce-
rar sin egen unika kultur och samtidigt påverkar vuxensamhället. Barn är inno-
vativa och kreativa deltagare i samhället. De deltar och är part i två kulturer –
barnens och vuxnas. Tillsammans med sina jämnåriga kan barnen innovativt
pröva och modifiera de normer och föreställning som de hämtar från vuxen-
världen. Att kamrater har en viktig påverkan vad gäller barns moraliska eller
prosociala utveckling har påvisats av olika forskare (se Carlo, Fabes, Laible &
Kupanoff, 1999). Mot bakgrund av detta kan vi ställa två kritiska frågor i rela-
tion till Baumrinds fostransstilar: hur kan föräldrars fostransstilar påverkas och
begränsas av (a) den påverkan som barnet självt bidrar med i samspelet med
sina föräldrar, och (b) den påverkan som kamrater och deltagande i kamrat-
grupper har på barnet?

Det är naturligtvis också viktigt att poängtera att det är skillnad mellan att vara
förälder och att vara lärare, även om det också finns likheter. En förälder är en
privat fostrare och har en annan känslomässig relation, med en längre relationshi-
storia och ett längre framtidsperspektiv, än vad en lärare i egenskap av profes-
sionell fostrare har med sina elever. Det är skillnad mellan att fostra egna barn
och att fostra andras barn. Det är också skillnad att fostra ett eller ett par barn
och att fostra en hel klass eller flera klasser. Dessutom har eleverna med sig till
förskolan och skolan tidigare erfarenheter och invanda mönster när det gäller um-
gänge med vuxna, hur de förhåller sig till vad vuxna säger och gör, förvänt-
ningar på hur vuxna är och hur vuxna reagerar samt föreställningar om vad
vuxna förväntar sig av dem. De egna föräldrarna är förstås den primärkälla jag
här tänker på men även andra signifikanta vuxna kan här komma i fråga, t ex
pedagoger i tidigare skolformer eller nära släktingar. Vilket jag tidigare nämnt
påpekar Krantz (1994) att föräldrar inom samma familj kan ha olika fostranssti-
lar. Utvidgar vi detta resonemang och applicerar det på förskolan eller skolan så
inser vi att elever kan komma att möta lärare som sinsemellan har olika fostransstilar
liksom lärare som har en annan fostransstil än de egna föräldrarna. Trots alla dessa
förbehåll som här presenteras när det gäller forskningsresultaten om hur barn
till föräldrar med olika fostransstilar tenderar att vara i det sociala samspelet
med andra barn är det ändå motiverat att presentera dessa eftersom det är
tänkbart att de kan ge en fingervisning om vilken påverkan pedagogers fost-
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ransstilar möjligen kan bidra med. Hur den reella påverkan ser ut är förstås en
empirisk fråga.

En del av de studier som gjorts om föräldrars fostransstilar indikerar dels att
det föreligger en variation inom respektive fostransstilar och dels att mellanfor-
mer förekommer (se t ex Baumrind, 1971, 1991b). Dessutom framgår det att
föräldern kan växla mellan olika fostransstilar, vilket Krantz (1994) påpekar. Det
handlar dock inte om statiska föräldrar i Baumrinds kategorisering av fostrans-
stilar utan om vilken fostransstil som är predominant hos föräldrarna, dvs som de
använder mest. De fyra olika fostransstilarna kan, enligt min mening, betraktas
som idealtyper kring vilka en variation och olika mellanformer kan gestaltas. Med
ett sådant synsätt är det kanske möjligt att denna kategorisering av fostranssti-
lar kan användas som en orienteringskarta för vuxna i rollen som fostrare, vare
sig det gäller föräldrar eller pedagoger, samt i studiet av dessa praktiker. Sam-
tidigt är det viktigt att stryka under att en sådan karta alltid har sina begräns-
ningar genom att den bl a medierar en förenklad beskrivning av verkligheten.

Lärare som fostrare

I en amerikansk studie intresserade sig forskarna för lärares strategier i sam-
band med att elever i skolåren F-6 bröt mot skolregler eller betedde sig på ett
sätt som uppfattades som problematiskt av lärare. I studien gjorde forskarna
bl a klassrumsobservationer där de studerade hur lärare reagerade på sådana
elevbeteenden och hur dessa eleverna reagerade på lärarnas reaktioner. De
fann att det var vanligare att elever lyssnade till och tillmötesgick lärarens krav
om läraren hade en auktoritativ orientering jämfört med om läraren hade en
auktoritär orientering. Eleverna tenderade dessutom att reagera med rädsla,
motstånd eller motvillig attityd när lärare uppträdde med hot, beskyllningar och
bestraffningar, även om de gjorde som läraren sa (Brophy & McCaslin, 1992).
Till detta resultat kan emellertid minst två reservationer göras. För det första är
det otillfredsställande att bara studera elevers omedelbara reaktioner i klass-
rummet utan att studera vilka konsekvenser lärares strategier får hos eleverna
på lång sikt. För det andra kan det diskuteras om elevers tillmötesgående av
lärares krav är ett entydigt positivt och önskvärt utfall. Anledningen till detta är
att ett sådant kriterium inte urskiljer i vilken grad det t ex handlar om att be-
främja och fostra till samarbete, ansvarstagande, hänsyn till och respekt för
andra å ena sidan och i vilken grad det handlar om att okritiskt upprätthålla
skolans dolda läroplan (jfr Jackson, 1968), en förtryckande elev-kontroll-ideologi
(jfr Nachtscheim & Hoy, 1976) och en fostran till underordning å andra sidan.

Johnson och Whittington (1994) presenterar en beskrivning av australiensiska
lärares syn på disciplinering eller fostran och ordningsskapande i skolan (school
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discipline). Över 3500 lärare fick i denna studie besvara en enkät som bl a inne-
höll öppna frågor kring detta ämne. Mot bakgrund av lärarnas svar konstrue-
rade forskarna tre kategorier: det traditionella, det liberal-progressivistiska och
det socialt kritiska orienterade synsättet. Dessutom lade de till en fjärde, teore-
tiskt grundad, kategori: laissez-faire-orienterade synsättet. Det traditionellt orien-
terade synsättet motsvarar Baumrinds auktoritära fostransstil och innebär att lä-
rarna har en föreställning om att de ska vara ”hårda men rättvisa” i samspelet
med eleverna. De menar att eleverna måste formas för att bli värdefulla sam-
hällsmedborgare. Kommunikation och lärande beskrivs som en envägsprocess
som går från lärare till elev. Eleverna förväntas respektera lärarna men det om-
vända förekommer sällan i dessa lärares utsagor. Den optimala lärmiljön anses
vara när eleverna är lydiga och konforma. Elevernas sociala utveckling uppfat-
tas inte vara lärarnas ansvar, utan detta ansvar uppfattas ligga på föräldrar och
andra utanför skolan. Dessa lärare föredrar en relation till eleverna som är di-
stanserad och opersonlig men med ett drag av paternalistisk välvilja. Majoriteten
av lärarna som har äldre elever (ca 12-17 års ålder) återger ett traditionellt ori-
enterat synsätt i studien.

Det liberal-progressivistiskt orienterade synsättet innebär att lärarna ser samarbete
och demokrati som viktiga delar i skolans fostran eller disciplinering, samt att
detta är en integrerad del i det totala utbildningsprogrammet. Lärare och elever
utarbetar tillsammans mål för året. Kommunikationen mellan lärare och elever
beskrivs som en tvåvägsprocess. Lärande ses mer som en process som initieras
och kontrolleras av eleven än som en envägskommunikation som utgår från lä-
raren. En del av dessa lärare, som lyfter fram denna mer konsultativa eller
handledande ansats, är kritiska till traditionella ansatser eftersom dessa gör lä-
raren ansvarig för elevernas beteenden. Lärare som är liberal-progressivistiskt
orienterade betonar vikten av att ge elever ansvar för sitt beteende i klassen.
Det är elevernas egna mål och arbete. Eleverna ges utrymme att utöva en viss
kontroll över sina liv och uppfattas ha både rättigheter och skyldigheter. Re-
spekten mellan lärare och elever beskrivs som ömsesidig. Lärarna inom denna
orientering anser att de undervisar ”hela eleven” och uppfattar att läraryrket
både handlar om att undervisa i skolämnen, bry sig om elevens sociala liv och
situation samt vara en klok samtalspartner till eleven. Att undervisa om sociala
färdigheter ses också som en del av lärarens roll. De betonar betydelsen av att
skapa en känslomässigt varm, förstående, trygg och uppmuntrande lärmiljö. Att
eleverna utvecklar en egen självreglering ses som ett mål i verksamheten. Att
utveckla nära och personliga relationer med eleverna i vilka eleverna känner sig
uppskattade ses som mycket viktigt hos dessa lärare. I stället för bestraffningar
framhåller dessa lärare att prata om elevernas ansvar och negativa beteendens
konsekvenser. Majoriteten av lärarna som har yngre elever (ca 5-12 års ålder)
återger ett liberal-progressivistiskt synsätt i studien. Om vi relaterar denna ori-
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entering till Baumrinds fostransstilar tycks den ligga närmast auktoritativ fost-
ransstil eller vara en mellanform mellan auktoritativ och eftergiven fostransstil.

Det socialt kritiska orienterade synsättet återfinns i enkätmaterialet hos mycket få
lärare i studien (ca 2-3% av lärarna). Dessa lärare uttrycker en kritik mot skolan
som disciplinerande eller fostrande institution. De menar att skolan själv, genom
sin struktur och sätt att fungera, hjälper till att skapa många av de disciplinpro-
blem som lärarna kämpar mot. De hävdar vidare att majoriteten av lärare lokali-
serar orsaken till dessa problem till de avvikande eleverna själva (psykologise-
ring av disciplinproblem) i stället för att lokalisera den till de sociala, ekonomiska
och politiska krafterna. Lärarna som i enkäten uttrycker ett socialt kritiskt ori-
enterat synsätt menar att skolan och dess undervisning gynnar vissa elevgrup-
per och missgynnar andra. Hur dessa lärare praktiskt hanterar värde- eller
fostransfrågorna i skolan framgår emellertid inte i studien. Denna kategori
överskrider dock Baumrinds kategorisystem genom att anlägga ett sociopolitiskt
eller ideologiskt kritiskt perspektiv på fostran eller disciplinering som fenomen.
Detta synsätt fångar ett slags medvetenhet kring skolans dolda läroplan eller
implicita värdepedagogik. Vad lärare gör med denna medvetenhet framgår som
sagt tyvärr inte i studien.

Laissez-faire-orienterade synsättet återfinns inte i enkätmaterialet utan är en teore-
tiskt grundad kategori som forskarna konstruerade för att göra sitt kategorisy-
stem mer komplett. Denna kategori motsvarar Baumrinds eftergivna fostrans-
stil. En första spontana tolkning av studiens resultat är att varken eftergiven
fostransstil och oinvolverad fostransstil tycks förekomma bland dessa lärare. Ett
problem med Johnson och Whittingtons studie är emellertid att hur lärarna be-
svarar frågor om fostran eller disciplinering och hur de i det verkliga skolvar-
dagslivet agerar naturligtvis inte behöver överensstämma. Till exempel förelig-
ger det en uppenbar risk att oreflekterade aspekter av lärarnas värdepåverkan
faller utanför denna studie.

Lunenburg och Schmidt (1989) genomförde en enkätstudie där både lärare och
elever fick ta ställning till en mängd påståenden om den egna skolvardagen. De-
ras studie indikerar att ju mer lärare är humanistiska och demokratiska (dvs
strävar efter ömsesidig respekt och vänskap i sina relationer med eleverna, är
tålmodiga, trevliga och lättillgängliga i samspelet med eleverna, är sensitiva och
öppna för elevernas förslag och idéer, uppmuntrar eleverna till självständighet
och att styra över och ta ansvar för sitt handlande, är toleranta och flexibla och
försöker att förstå problembeteenden i stället för att bara fördöma och be-
straffa) desto vanligare är det att eleverna känner sig positiva till skolan, känner
att skolarbetet är intressant och viktigt samt är positiva till sina lärare. Deras
studie indikerar vidare att ju mer lärare är auktoritära och övervakande (dvs
strävar efter att upprätthålla en hög grad av ordning bland eleverna, är oper-
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sonliga, otillängliga, hårda och stränga i samspelet med eleverna, primärt använ-
der hot och straff för att uppnå kontroll, misstänkliggör och misstror eleverna
och ofta tilltalar dem på ett obehagligt och argt sätt) desto vanligare är det att
elever känner sig negativa till skolan, känner att skolarbetet är ointressant och
oviktigt samt är negativa till sina lärare. Det är emellertid viktigt att påpeka att
undersökningen studerar korrelation och inte kausalitet.

Child Development Projekt (CDP) är ett värdepedagogiskt program för yngre
skolelever och utgår från principer som liknar auktoritativ fostransstil. I detta
pedagogiska program ses ämnesundervisning och värdepedagogik inte som två
isolerade eller motsatta pedagogiska processer utan som integrerade i undervis-
ningen på ett sätt som innebär att ämneslärande, socialt lärande och etiskt
lärande går hand i hand, inte minst genom lärarhandledda grupparbeten och
sättet att skapa en social gemenskap i klassrummet. I CDP-programmet betonas
att lärare etablerar varma och stödjande personliga relationer med eleverna, att
de hjälper eleverna att bygga relationer mellan varandra, att de hjälper eleverna
att förstå skälen bakom normer och regler, att de fostrar med en inriktning mot
att eleverna utvecklar självkontroll, samarbetsförmåga och andra sociala färdig-
heter samt internaliserar prosociala värden, samt att de låter eleverna vara med
och bestämma om regler, fatta beslut och lösa problem i klassrummet (Battistich,
Watson, Solomon, Schaps & Solomon, 1991; Solomon, Watson, Schaps, Battistich
& Solomon, 1990). Studier indikerar att i klasser där lärare arbetar utifrån CDP-
programmets principer ökar prosociala, dvs hjälpsamma, välvilliga och stöd-
jande, beteenden bland eleverna (Solomon, Watson, Delucchi, Schaps & Battis-
tich, 1988; Watson, Battistich & Solomon, 1997), liksom elevernas upplevelse av
gemenskap i klassrummet (Solomon, Watson, Battistich, Schaps & Delucchi, 1996;
Watson m fl, 1997), jämfört med andra klasser som undersöktes i dessa studier
(för en översikt och diskussion av CDP-programmet och forskningen kring
detta, se Colnerud & Thornberg, 2003).

I sin studie om hur lärare arbetar med att hjälpa elever att förstå etik och för-
hålla sig etiskt fann Johansson och Johansson (2003) återkommande mönster
rörande vad lärare betonar i sin värdepåverkan och hur de tänker sig att barn
lär om värden. Dessa mönster föreföll vara uttryck för olika barndomsförståelser
eller bilder av barnet. Johansson och Johansson urskilde fyra sådana förståelser
bland lärarna: det formbara barnet, det goda barnet, det emotionella barnet och
det förnuftiga barnet.

Idén om det formbara barnet innebär att barnet ska formas eller omvandlas till nå-
got som det ännu inte är. Tanken är att om barnet får lära sig att följa etiska
regler så utvecklar de också etisk förmåga. Denna barndomsförståelse kommer
ofta till uttryck i en stram ordning och uttalad vuxenstyrning i arbetet, liksom i
tydliga och bestämda regler. Skolan ska ha fasta rutiner, ställa krav och stå för
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ordning för att därigenom bli en lugn och trygg plats. Barnen förutsätts under-
ordna sig de instruktioner och regler som lärarna ger. De som bryter mot reg-
lerna korrigeras genom tillsägelser eller förmaningar. Lärare använder sin makt
för att få barnen att följa regler och instruktioner: barn tystas, utesluts, straffas
eller hotas med påföljder.

Idén om det goda barnet bygger på en tilltro till barnets inre vilja att agera gott
förutsatt att möjligheter ges. Lärarens uppgift uppfattas här vara att skapa
dessa möjligheter. Samtal med barnen ses som viktiga och läraren ses som en
förebild. Etik görs ofta till en fråga om att det känns gott att göra gott, t ex i
samband med konflikter mellan elever betonar lärare för barnen att det kommer
att kännas bra för eleverna om de reder ut sina konflikter. Normer blir mindre
viktiga för att lära moral. Upplevelsen av att vara god och kunna reglera sig
själv blir viktigare. Genom att lyssna på barnen och lita på dem tänker sig lä-
rarna att de utgör en förebild som lär barnen att lyssna på och visa andra tilltro.
I stället för att vara kontrollant litar den vuxne på barnens klokhet. Det är vik-
tigt att lyssna på barnens synpunkter och att låta alla komma till tals. Barnen ska
vara i centrum. Regler motiveras och det är viktigt att barnen förstår grunderna
för reglerna. De är inte heller absoluta och avsteg från dem sker ofta.

Idén om det emotionella barnet vilar på antagandet att det är via barnens empati,
deras inlevelse i andras känslor, som lärarna kan få dem att utveckla moral.
Dessa lärare arbetar med att eleverna ska förstå och leva sig in i andras känslor.
Det är vanligt att det värdepedagogiska arbetet sker spontant i samband med
att något inträffar mellan barnen, men särskilda inslag läggs också in i undervis-
ningen, t ex samarbetsövningar, samtal om olika känslor och känsloupplevelser,
vilket kan ske i relation till en film som man ser eller en bok som man läser. I
samspelet mellan barnen är det viktigt att få barnen engagerade i både den
egna känslan och i kamraternas känsloupplevelser. Lärarna strävar efter att ele-
verna ska bry sig om, leva sig in i och ta hänsyn till varandra och till gruppen
som helhet.

Idén om det förnuftiga barnet innebär att lärarna visar tillit till att barn förnufts-
mässigt kan resonera sig fram till goda beslut och får hjälp i denna process ge-
nom att olika val presenteras för dem. I den värdepedagogiska praktiken beto-
nas barnens ansvar och förmåga att göra moraliskt goda val. Moralfrågor han-
teras återkommande i skolvardagen. Lärarna skapar flera tillfällen för att ut-
trycka och samtala om moraliska frågor, t ex temaarbete om den gyllene regeln
och om att vara kompis. Samtalet framhålls som en viktig strategi för att ut-
veckla etik. Eleverna ges olika ansvarsuppgifter och uppmanas att uttrycka sig i
utvärderingar och i regelbundna kompissamtal. Resonemanget om det förnuf-
tiga valet återkommer i dessa samtal. Lärarna vädjar återkommande till elever-
nas fria vilja och deras förnuft. Det är vanligt att barnen får välja själv i situatio-
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ner då de förmanas eller har åsikter som skiljer sig från läraren om vad de ska
göra. Vanligtvis har läraren emellertid beskrivit konsekvenserna av elevernas
olika ”val”. Barns möjlighet till inflytande i sin läroprocess och att få uttrycka sig
och bli lyssnad på är värden som betonas här. Etiska regler är viktiga och för-
svaras med hänvisning till logik och förnuft. Dessutom har barnen själva i regel
medverkat till reglerna.

Sätter vi de här fyra barndomsförståelserna från lärarna i Johanssons och Jo-
hanssons undersökning i relation till Baumrinds fostransstilar så finner vi att
idén om det formbara barnet tycks ha konnotationer till auktoritär fostransstil
med avseende på den strama ordningen och uttalade vuxenstyrningen som ef-
tersträvas av lärarna. Eleverna förväntas lyda de regler som lärarna ger. Lä-
rarna använder maktmedel så som straff och hot för att få eleverna att följa
reglerna. Idén om det goda barnet tycks ha likheter med eftergiven fostransstil i
den bemärkelsen att det finns en uttalad tillit till barnens inre vilja att agera gott
och att vardagsetiken i stor utsträckning överlåts åt barnen själva att hantera.
Samtidigt finns det konnotationer till auktoritativ fostransstil eftersom dessa lä-
rare även betonar betydelsen av att låta alla komma till tals, att regler motiveras
och att man vinnlägger sig om att barnen förstår grunderna för reglerna. Idén
om det emotionella barnet tycks ha kopplingar till auktoritativ fostransstil i den
bemärkelsen att lärarna arbetar med att eleverna ska förstå och leva sig in i
andras känslor.

Även idén om det förnuftiga barnet tycks ha likheter med auktoritativ fostrans-
stil i den betydelsen att lärarna här betonar vikten av att samtala och resonera,
att ställa krav på elever genom att ge dem ansvar, att lyssna på elevernas syn-
punkter, att ge eleverna utrymme att förhandla och välja, att låta dem vara med
i utvecklandet av regler och att etiska regler framhävs som viktiga och försvaras
med hänvisning till logik och förnuft. Samtidigt är det även möjligt att betonan-
det av att låta eleverna i stor utsträckning göra sina egna val kan tolkas i termer
av eftergiven fostransstil. Det är möjligt att både idén om det goda barnet och
idén om det förnuftiga barnet kan röra sig om mellanformer mellan auktoritativ
fostran och eftergiven fostran.

Denna jämförelse mellan Baumrinds fostransstilar och lärarnas barndomsförstå-
elser i Johanssons och Johanssons studie är emellertid vansklig att göra och ris-
kerar att bli alltför ytlig. Till exempel föreligger osäkerhet att bedöma graden av
värme/närhet kontra kyla/distans till eleverna hos t ex de lärare som associeras
med idén om det goda barnet eller idén om det förnuftiga barnet, vilket har be-
tydelse för att tolka dem i termer av Baumrinds fostransstilar. Mot bakgrund av
Johanssons och Johanssons undersökning kan vi i alla fall med viss försiktighet
dra följande slutsatser när det gäller lärare som fostrare i relation till Baumrinds
fostransstilar: vi kan förvänta oss att finna (a) mellanformer mellan fostransstilar
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och (b) variation eller olikheter inom en fostransstil (det är t ex tänkbart att auk-
toritativa pedagoger kan skilja sig åt beroende på om de har en barndomsför-
ståelse som främst utgår från idén om det emotionella barnet eller det förnuftiga
barnet).

Induktion och maktutövning

Två grundläggande fostransstrategier som ofta nämns i studier och teorier om
uppfostran är induktion (induction) och maktutövning (power assertion). Induk-
tion innebär att fostraren samtalar och resonerar med sitt barn för att förklara
varför de förväntar sig vissa beteenden och ogillar andra (Steinberg & Meyer,
1995). Genom induktivt förfarande introducerar den vuxne krav, förväntningar
och konsekvenser samt ger logiska grunder som stödjer dessa. Detta kan göras
genom att beskriva logiska följder av handlingar, förklara och locka fram idéer
från barnet, att uppmärksamma barnet på konsekvenserna som hans eller hen-
nes handlingar har för honom eller henne själv och för andra personer (om bar-
net t ex brutit mot en etisk norm), att förklara och resonera över andras pers-
pektiv och känslor, att föreslå, resonera över och hos barnet framlocka alterna-
tiva handlingar som skulle kunna utföras i liknande situationer och att förklara
regler (Hart m fl, 1993). En del forskare avgränsar begreppet induktion till att
avse ett sätt att fostra och ingripa i situationer som innebär att fostraren upp-
märksammar barnet på de konsekvenser för andra som barnets aggressiva eller
negativa beteende leder till (Berk, 2000; Hoffman, 2000), vilket ibland benämns
som andre-orienterad induktion (se t ex Grusec & Goodnow, 1994; Krevans &
Gibbs, 1996).

Induktion anses stödja barnets utvecklande av samvete genom att klargöra hur
barnet bör bete sig, genom att uppmuntra till empatiska och sympatiska över-
väganden och genom att ge barnet möjlighet att förstå skälen bakom föräldrars
och andra vuxnas förväntningar (Berk, 2000). Enligt Hoffman (2000) gör induk-
tion två viktiga saker som inte maktutövning gör i samband med att barnet
kränkt eller gjort någon annan illa: (a) induktion uppmärksammar barnet på off-
rets nöd och appellerar till barnets empati, samt (b) tydliggör för barnet vilken
roll hans eller hennes handlingar har i orsakandet av offrets nöd.

Genom olika oklarheter i situationen kan barnets roll och ansvar för situationen
bli otydlig eller omedveten för barnet självt. Därför är det av stor betydelse att
vuxna använder sig av induktiv intervention menar Hoffman (2000). Induktion
associeras med auktoritativ fostran (Grusec & Goodnow, 1994; Hart m fl, 1993;
Steinberg & Meyer, 1995) och empiriska studier indikerar att föräldrars använd-
ning av induktion har betydelse för barns moraliska eller prosociala utveckling
(för forskningsöversikt se Eisenberg & Murphy, 1995; Hoffman, 2000; Maccoby
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& Martin, 1983 eller Solomon, Watson & Battistich, 2001; exempel på studier:
Hart m fl, 1992; Hart m fl, 1993 och Krevans & Gibbs, 1996).

I mitt pågående fältarbete i ett antal skolklasser för mitt avhandlingsarbete har
jag vid flera tillfällen observerat att lärare använder induktion i det sociala sam-
spelet med eleverna, både i samband med att elever gör andra elever illa eller
för att motivera och förklara vissa klassrumsregler.

Henrik: Fröken, Fredrik och Emil retar mig och säger att mina byxor är
fula.

Läraren: Varför säger ni så till Henrik?
Emil: [tyst]
Fredrik: [tyst]
Läraren: Hur skulle ni känna er om några retade er och kom och sa att ni

hade fula kläder?
Fredrik: [tyst]
Emil: Dåligt.
Läraren: Ja precis, ni måste tänka på hur ni är mot varandra. Ni måste vara

rädda om varandra. Ingen ska behöva vara ledsen här på skolan
för att andra är dumma mot dom. Eller hur?

Emil: Ja.
Fredrik: Ja.
Läraren: Glöm inte det nu, det är jätteviktigt!
(Ljudupptagning, kapprummet, förskoleklass.)

- - -

Läraren: Det är bara två saker ni skulle göra när ni kommer in från rasten.
Vad var det för nånting ni skulle göra? Vad är det ena? [Nickar åt
Viktor som räcker upp handen.]

Viktor: Ta av sig jackan och gå och sätta sig.
Läraren: Gå och sätta sig vad det ena jag tänkte på att man gör här inne. Å

det andra? Elin [som räcker upp handen]?
Elin: Va tyst.
Läraren: Ja. Det är lättare att börja då för allihopa. Om några fortfarande inte

har satt sig och om det inte är tyst så kan ju inte lektionen börja. De
som sitter på sina platser och är tysta störs ju och hör inte vad jag
säger. Det är jätteviktigt att ni kommer in och sätter er och är tysta
och lyssnar uppmärksamt. Då blir det en bra lektion.

(Ljudupptagning, inledningen av en lektion i klassrummet, år 5.)

I kontrast till induktion orienterar sig inte maktutövning (power assertion), dvs
att använda, utnyttja eller hävda sin vuxenmakt, i riktning mot barnets tankar
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och känslor i termer av att hjälpa dem att förstå och se samband, att känna em-
pati och utveckla ett inre värdesystem. Maktutövning orienterar sig i stället mot
att få barnet att lyda, att göra som den vuxne säger (Hart m fl, 1993), och asso-
cieras med auktoritär fostran (Maccoby & Martin, 1983; Hart m fl, 1993; Grusec
& Goodnow, 1994). Exempel på maktutövning är att använda sin fysiska storlek
och styrka för att gripa tag i barnet, hålla fast barnet, lyfta undan eller på annat
sätt avlägsna barnet från platsen, att använda befallningar eller kommandon, att
belöna eller bestraffa, att hota om bestraffning, att locka med belöningar, att
beröva barnet saker eller privilegier, att skälla och att prata på ett nedlåtande
sätt. Sådana strategier används för att främja lydnad och respekt för auktorite-
ter som viktiga värden (Hart m fl, 1993). I en amerikansk studie beskriver lärare
olika sätt att hantera en mängd situationer där elever beter sig problematiskt
(t ex trotsigt eller aggressivt). Låt mig här ge några exempel på lärarstrategier
från denna studie som enligt min mening kan tolkas som exempel på lärares
maktutövning och där vissa av dessa strategier naturligtvis kan problematiseras
i yrkesetiska termer:

1) icke-verbal maktutövning: exempel på detta är att gå närmare eleven, ögon-
kontakt (stirra) eller höja rösten

2) ”time out”: att avlägsna eleven från klass- eller gruppaktiviteten genom att
förpassa honom eller henne till ett hörn, ut till korridoren eller till expeditio-
nen – syftet kan antingen vara (a) att beröva eleven vissa möjligheter eller
(b) att ge eleven en chans att undkomma press eller förlägenhet, eller att få
tid att vara ensam, lugna ner sig, reflektera över händelsen och återfå fatt-
ningen

3) kritisera: att antingen kritisera elevens handlande i situationen (specifik hand-
lingskritik) eller kritisera eleven som person på ett generaliserande sätt (glo-
bal personkritik)

4) ”diagnostisering”: att säga att man genomskådar vad eleven håller på med el-
ler har för egentliga avsikter – sådana ”diagnoser” är försök att göra eleven
förlägen, snarare än att stödja eller instruera eleven, och grundbudskapet
är: ”du kan inte lura mig, jag vet vad du håller på med”

5) pressande förhörsmetoder: att utförligt ”grilla” eleven för att pressa honom eller
henne på klandervärdiga motiv, intentioner eller handlingar, och att an-
vända anklagande retoriska frågor

6) att på olika sätt skälla, förlöjliga, hota med bestraffning eller bestraffa (t ex kvar-
sittning, ta ifrån privilegier, social isolering, ersätta eller laga det man förstört
eller skadat, sända eleven till en annan vuxen för att få ett straff) (se Brophy
& McCaslin, 1992)

Fostran som primärt använder sig av bestraffning och hot om bestraffning är
problematisk, inte bara i termer av auktoritär elev-kontroll-ideologi eller vuxnas
oreflekterade förtryck mot barn och unga som grupp i samhället, utan även i
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termer av värdepedagogiska lärtillfällen. Edwards (2000) lyfter fram några av
de begränsningar och negativa effekter som han menar att bestraffning är be-
häftad med.

1) den provocerar lätt fram motstånd och förbittring, och kan resultera i att ele-
verna reagerar negativt mot andra eller revolterar öppet mot läraren

2) den kan resultera i fiendskap mellan eleven och läraren
3) den kan leda till oönskade känslomässiga bieffekter och alienera eleven från sko-

lan
4) den kan resultera i att eleverna ägnar sin tid åt att fundera ut hur de kan

komma undan med saker utan att bli upptäckta (riskkalkylering)
5) den kan leda till blind konformitet, dvs att eleverna inte får möjlighet att lära

sig att stå på egna ben och fatta rationella beslut utan i stället utveckla en be-
nägenhet att acceptera vad som sägs (inklusive slogans och propaganda)
utan att ifrågasätta

Bear (1998) menar bl a att bestraffning lär eleverna att vara stilla, tysta och fog-
liga medan den misslyckas med att lära dem prosociala alternativa handlingar.
Den gör inte mycket för att förändra elevernas sätt att tänka och känna – dvs
de kognitioner och emotioner som ligger bakom elevernas oönskade handlingar.
Enligt Bear slår bestraffning dessutom på relationen mellan eleven och läraren
och dess effekter är kortsiktiga. Det sistnämnda kan naturligtvis diskuteras, inte
minst i termer av avsiktliga och oavsiktliga effekter eller i termer av den dolda
läroplanen. Vissa pekar emellertid på att lärare kan vara kortsiktiga i betydelsen
av att de med sina interventioner är inriktade på att få kontroll över elevens
handlingar och sätt att uppträda i den aktuella situationen medan andra lärare
kan vara långsiktiga i betydelsen av att de med sina interventioner har ambitio-
ner att stimulera eller fostra eleven till att utveckla sina sociala, moraliska eller
demokratiska kunskaper och färdigheter som medborgare i samhället (se t ex
Bear, 1998; Brophy & McCaslin, 1992; Edwards, 2000).

Föräldrar använder ofta både induktion och maktutövning på ett varierat sätt
och ofta beroende på situation (Chamberlain & Patterson, 1995; Hart m fl, 1993).
Även i mitt eget fältarbete har jag kunnat iaktta att lärare använder både induk-
tion och maktutövning på ett varierat sätt. I en del situationer kan en viss
mängd av maktutövning vara fruktbar när det sker i kombination med induk-
tion eftersom denna påtryckning då har den viktiga funktionen att fånga bar-
nets uppmärksamhet så att de lyssnar till fostrarens budskap. Det gäller då att
hitta en lagom nivå, menar Hoffman (2000). Är makttrycket för lågt ger det
barnet ingen anledning att stanna upp, lyssna och bearbeta det induktiva bud-
skapet. Är makttrycket för högt avleder det barnets uppmärksamhet från det
induktiva budskapet till den vuxnes gestaltande av sin vuxenmakt.
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I en amerikansk studie beskrev lärarstudenter strategier som de hade använt i
sin praktik och i samband med att en eller flera elever överträdde regler på
skolan – dels en strategi som de upplevde som framgångsrik och dels en strategi
som de upplevde ineffektiv. De strategier som lärarstudenterna angav kategori-
serade forskarna i följande kategorier (Tulley & Hwang Chiu, 1995):

1) bestraffningar–typ 2: kvarsittning, ta ifrån privilegier och isolering
2) förklaringar: att t ex föra diskussion om önskvärda handlingar med en elev

eller med hela klassen
3) hot och varningar
4) positiva förstärkningar: beröm, gillande och belöningar
5) strategiförändringar: att byta eller ändra strategi för att hantera situationen,

t ex ändra röstläge, gå närmare eleven, att erbjuda elever som väger på sto-
len att i stället sätta sig på golvet och fortsätta med sitt arbete där

6) bestraffningar–typ 1: fysisk bestraffning, skrika åt eleven, kränkningar
7) att inte vidta någon åtgärd: att ignorera elevens agerande

I relation till fostransforskningen motsvarar eller inryms kategorin förklaringar i
begreppet induktion, medan kategorierna bestraffningar–typ 2, hot och varningar,
positiva förstärkningar och bestraffningar–typ 1 inryms i begreppet maktutövning.
Kategorin strategiförändringar kan vara ett uttryck för både induktion och
maktutövning beroende på vad för slags förändring det handlar om. Enligt lä-
rarstudenternas berättelser var positiva förstärkningar, förklaringar och strate-
giförändringar de mest framgångsrika strategierna. De mest ineffektiva strate-
gierna enligt lärarstudenterna var bestraffningar–typ 1, att inte vidta någon åt-
gärd samt hot och varningar. Bestraffningar–typ 2 uppfattades som ungefär lika
mycket framgångsrika som ineffektiva. Forskarnas slutsatser av studien är att
auktoritära strategier inte tycks vara lika framgångsrika eller effektiva som mer
humanistiska strategier (Tulley & Hwang Chiu, 1995).

Ett problem med studien är emellertid att den inte definierar och redogör för
vad lärarstudenterna menar med att en strategi är framgångsrik respektive inef-
fektiv. Om t ex vissa lärarstudenter menar att framgång handlar om att elever
lyder eller rättar sig i ledet medan andra menar att framgång handlar om att
elever införlivar en förståelse av en regel och dess poäng eller att framgång
handlar om att samspela och samarbeta med eleverna på ett sätt som bygger på
delaktighet, dialog och ömsesidig respekt så blir det problematiskt att klumpa
samman alla dessa uttolkningar och kalla det för ”framgång”. Utifrån ett värde-
pedagogiskt perspektiv räcker det heller inte med att bara vara upptagen av
nutidsorienterade, omedelbara konsekvenser i den aktuella situationen. Det är också
av vikt att reflektera över framtidsorienterade, fostrande konsekvenser som olika stra-
tegier kan ha, satta i ett större sammanhang.
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Mot bakgrund av detta är det således relevant att reflektera över hur pedago-
ger använder induktion och maktutövning. Hur de hävdar eller använder sin
vuxenmakt är både en värdepedagogisk och en yrkesetisk fråga. En lärare som
t ex talar kränkande eller nedlåtande mot en elev utgör själv en rollmodell för
både den tilltalade eleven och för övriga elever som är närvarande och förmed-
lar genom sitt uppträdande hur man kan bemöta eller behandla en person som
man tycker har handlat fel. Både i mina informella samtal och gruppintervjuer
med elever ur mitt pågående avhandlingsarbete och i Thomas och Hollands
(2002) studie framgår det att elever aktivt bedömer lärares uppträdande och de
regler som finns på skolan. Elever granskar sina lärare och reflekterar över om
de är värdiga. De är bl a kritiska till respektlös och orättvis behandling och till
inkonsekvenser i skolans regelsystem.

Sandra: But he takes the mick out of you and it’s not right taking the mick
out of other people.

INT: What sort of things?
Sandra: He calls you.
Sarah: He does.
INT: What sort of calling does he do?
Sandra: He thinks he’s being funny – he makes the rest of the class laugh

but he makes
you –

Terese: Feel dead embarrased.
(Fokusgrupp med flickor i åldrarna 12-13 år, i Thomson & Holland, 2002, s
108)

Det är rimligt att anta att en viktig förutsättning för induktion är att barnet dels
förstår och dels accepterar det resonemang, de skäl eller den förklaring som den
vuxne ger (Grusec & Goodnow, 1994). På en skola som jag vistats i för mitt av-
handlingsarbete fanns ett förbud mot att vara inne under rasterna. Trots för-
budet hände det ofta att elever vistades inne i kapprummet. Lärare använde
ibland induktiva ansträngningar för att motivera förbudet (ett resonemang som
går ut på att eleverna får ont i huvudet eller inte orkar koncentrera sig om de
inte är ute på rasterna). Vid gruppintervjuerna med eleverna framgår det också
att eleverna verkar ha förstått det induktiva budskapet. En del av eleverna kö-
per emellertid inte lärarnas resonemang, dvs accepterar inte det induktiva bud-
skapet.

Robert: Okej, men det här med att ni inte får vara inne på rasterna. Hur
kommer det sig att den regeln finns?

Viktor: Därför att vi inte ska få ont i huvudet. Att vi ska få frisk luft, säger
hon.

Henrik: Det är det vi inte får.
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Robert: Vad sa du?
Henrik: Vi får ju inte ont i huvudet.
Robert: Vad tänker ni när hon säger så, att ni inte ska få ont i huvudet?
Viktor: Jag tänker så här: Ååh, säkert. Varför sitter lärarna inne på rasten

då? Får inte
dom ont i huvudet?

Erik: Ja, lärarna bara ljuger för att vi inte ska få vara inne.
(ur intervju med tre pojkar i år 5)

- - -

Lina: Det är ju konstigt att vi elever behöver få frisk luft för att orka kon-
centrera sig när dom [lärarna] sitter inne på rasterna. Behöver lik-
som inte dom också då typ få frisk luft, om det är så himla viktigt?
Dom sitter inne nästan hela tiden på rasterna, men ändå så liksom
blir dom jättearga ifall vi är inne.

(ur intervju med två flickor, år 5)

Dessa elever accepterar inte den förklaring som lärarna anger som motiv till för-
budet. Den uppfattas inte som trovärdig eftersom lärarna själva är inne under
rasterna och eftersom eleverna helt enkelt inte tycks tro att man får ont i huvu-
det bara för att man inte vistas ute under rasterna. Eleverna upplever att lä-
rarna ljuger eller använder skenargument för att i detta fall rättfärdiggöra
denna skolregel.

Diskussionen kring induktion respektive maktutövning liksom diskussionen
kring auktoritativ respektive auktoritär fostran aktualiserar den distinktion som
Kelman (1958) gör mellan offentlig medgörlighet och privat acceptans i samband
med att vara exponerad för social påverkan. Offentlig medgörlighet (public comp-
liance) innebär att en individ öppet eller offentligt ändrar sig i linje med den
norm som den eller de som påverkar framhäver men privat kvarhåller sin avvi-
kande åsikt eller uppfattning. Privat acceptans innebär att individen även integre-
rar normen som den eller de som påverkar framhäver med sitt eget personliga
värdesystem, internaliserar personens eller gruppens åsikt eller uppfattning (se
även Pennington, 1999). Mot bakgrund av denna distinktion kan frågan ställas
om i vilken grad man bedriver en värdepedagogik som tar sikte på offentlig
medgörlighet, dvs att elever underordnar sig normer och värden på grund av
lydnad gentemot läraren samtidigt som eleverna inte värdesätter eller tror på
dessa normer och värden, och i vilken grad man bedriver en värdepedagogik
som tar sikte på privat acceptans, dvs att hitta värdepedagogiska förhållnings-
och arbetssätt som innebär att lärare stimulerar och stöder elever att integrera
etiska normer och värden med sitt personliga värdesystem.
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Avslutande reflektioner och konklusioner

Att en ständig och komplex värdepåverkan sker i förskolan och skolan kan vi
inte komma ifrån. Både pedagoger och barn påverkar och påverkas i de var-
dagliga interaktionerna. Att fostra är en del av att vara lärare eller pedagog.
Lärare gestaltar och medierar värden och normer genom sitt sätt att tala och
agera, genom sitt sätt att bemöta de unga och utföra sina arbetsuppgifter. Vär-
depedagogik sker både explicit och implicit.

Colnerud och Thornberg (2003) menar att ”studiet av vetenskapliga texter kring
värdefrågor och moralfrågor på skolans område… ger möjlighet till att utveckla
språket för det värdepedagogiska området och en begreppsapparat som vi idag
saknat. Studierna erbjuder språkliga distinktioner och teoretiska begrepp som
kan vara användbara i försöket att förstå praktiken och handla i den” (s 20). Ett
rimligt antagande som bl a görs i detta kapitel är att även studiet av vetenskap-
liga texter kring värdefrågor och moralfrågor på hemmets område kan tänkas
vidga vår förståelse och utveckla vårt språk för skolans värdepedagogiska om-
råde. Att hämta begrepp och kunskaper från ett område och tillämpa det på ett
annat är självklart inte ett helt oproblematiskt företag utan behöver göras med
försiktighet och eftertanke. I likhet med föräldrar är det rimligt att ponera att
lärare kan tänkas vara mer eller mindre auktoritära, eftergivna, oinvolverade
eller auktoritativa i sin roll som fostrare. Olika mellanformer liksom att pendla
mellan olika stilar kan naturligtvis också vara tänkbara uttryck. Låt mig summera
två tänkbara kluster eller idealtyper som kan ställas mot varandra och diskute-
ras i ljuset av distinktionen mellan offentlig medgörlighet och privat acceptans:

1) Auktoritär värdepedagogik: Auktoritär fostransstil, att primärt använda
maktutövning och idén om det formbara barnet tycks erbjuda ett värdepe-
dagogiskt förhållningssätt för de lärare som utgår den icke-rationella moral
som Wilson (1990) kritiserar. Essensen i en auktoritär värdepedagogik är att
just appellera till auktoritet: ”gör det därför att jag säger det” eller ”gör det
därför att det finns en regel om det”. Förnuftiga skäl eller appell till empati
tycks uppfattas som överflödiga. Målet för värdepedagogiken är lydnad och
siktet är således inställt på offentlig medgörlighet.

2) Auktoritativ värdepedagogik: Auktoritativ fostransstil och att primärt använda
induktion förefaller erbjuda ett värdepedagogiskt förhållningssätt i linje med
mer rationella idéer om moral: (a) förnuftsetiskt och diskursetiskt genom att
skapa förhandlingsutrymme, lyssna på de ungas synpunkter och uppmuntra
dem till samtals- och beslutsfattardeltagande, att resonera över och förklara
skälen bakom förväntningar och regler, att ge logiska grunder för dessa
samt resonera över handlingskonsekvenser, (b) omsorgsetiskt och närhets-
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etiskt genom att uppmärksamma barnet på de konsekvenser för andra som
barnets aggressiva eller negativa beteende leder till, att vädja till deras em-
pati, att arbeta för att få dem att känna ansvar för andra samt att som lärare
utveckla relationer till de unga som bygger på värme, omsorg och närhet.
Både idén om det emotionella barnet, som appellerar till omsorgsetik, och
idén om det förnuftiga barnet, som appellerar till en förnuftsetik, är kompa-
tibla med auktoritativ fostransstil och induktiv metod. Värdepedagogiken
har genom sin appell till barnets förnuft och känslor siktet inställt på privat
acceptans.

Auktoritär värdepedagogik motsvarar eller påminner om det traditionellt orien-
terade synsättet och auktoritativ värdepedagogik påminner i viss utsträckning
om det liberal-progressivistiskt orienterade synsättet hos lärarna i Johnson och
Whittingtons (1994) studie. Auktoritär värdepedagogik respektive auktoritativ
värdepedagogik utgör således två skilda logiker för lärares fostrande roll be-
träffande synsätt på moral, synsätt på barn och hur de tillägnar sig etiska vär-
den, synsätt på fostran och preferenser för strategier för att påverka barn och
unga i deras tillägnan av moral eller sociala normer, vilket tabell 1 schematiskt
illustrerar.

Tabell 1
Skillnader mellan auktoritär respektive auktoritativ värdepedagogik

Auktoritär värdepedagogik Auktoritativ värdepedagogik

Syn på
moral

ett icke-rationellt förhållningssätt till
moral; emotionellt bunden till en
bestämd och förgiven tagen mo-
ral; att som grund för den egna
moralen blott appellera till auktori-
tet, t ex okritiskt hänvisa till män-
niskor i maktposition, tradition,
religion, grupp, kultur, mode eller
majoritet; att okritiskt lyda en given
moral

förnuftsetik: att logiskt, förnuftigt
och opartiskt resonera utifrån
vissa moraliska principer, t ex rätt-
viseprinciper

omsorgsetik: omsorg om andra
grundad på empati och personliga
relationer

närhetsetik: att ta ansvar för den
makt man har i mötet med andra

diskursetik: att söka legitimitet ge-
nom det bättre argumentet i fria
diskussioner

Bilder av
barnet

det formbara barnet: barn ska for-
mas till något som det ännu inte
är genom stram ordning, gräns-
sättning och tydliga och bestämda
regler; barnen förutsätts under-
ordna sig de instruktioner och
regler som lärarna ger

det förnuftiga barnet: barn kan till-
ägna sig moral genom förnuftigt
resonerande och delaktighet i sam-
tal och beslut

det emotionella barnet: barn kan till-
ägna sig moral genom empati och
inlevelse i andras känslor
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Fostransstil auktoritär fostransstil: kräver att
barnen ska lyda utan att ifråga-
sätta; regler förklaras sällan; ge-
nom strikta regler och begräns-
ningar för barnens beteenden för-
söker pedagogen forma och kon-
trollera barnens attityder och be-
teenden; relationerna till barnen
är opersonliga och känslomässigt
distanserade

auktoritativ fostransstil: ställer krav,
sätter upp regler, förväntar sig att
barnen vill samarbeta; lyssnar till
barnens känslor och synpunkter,
förklarar sina egna skäl och syn-
punkter, uppmuntrar barnen att
delta i beslutsfattanden och skapar
förhandlingsutrymmen; respekt
för både barn och vuxna betonas;
relationerna till barnen bygger på
känslomässig värme och närhet

Primär
fostrans-
strategi

maktutövning: att använda sin vux-
enmakt uttryckt i kommandon,
hot, belöningar, bestraffningar
etc, för att få barnen att lyda eller
följa regler

induktion: att samtala och resonera
med barnen för att förklara varför
man förväntar sig vissa handlingar
och ogillar andra, samt att hjälpa
barnen att vidga sin repertoar av
möjliga sätt att tolka och handla
etiskt och socialt kompetent

Vad man
appellerar
till

appellerar till auktoritet: att påstå att
något är rätt, önskvärt eller gott
bara för att det finns en regel om
det eller bara för att man i egen-
skap av vuxen/lärare/pedagog
säger det, t ex: ”gör det därför att
jag säger det”, ”därför att vi har
en regel om det”, ”därför att på
den här skolan gör vi inte så”,
”därför att vi lärare har bestämt
det” etc

appellerar till förnuft och empati: att
förklara poängen bakom regler,
att beskriva logiska följder av
handlingar, att förklara och reso-
nera över andras perspektiv och
känslor etc

appellerar till delaktighet: att locka
fram idéer hos barnen, att lyssna
till deras synpunkter, att låta dem
vara delaktiga och medbestäm-
mande i beslutsfattanden och ge
dem förhandlingsutrymmen

Typ av so-
cial påver-
kan som
värdepeda-
gogiken tar
sikte på

offentlig medgörlighet: att nöja sig
med att barnen offentligt eller till
det yttre rättar sig efter den norm
som man framhäver utan att
egentligen bry sig om vad barnen
tycker och tänker om den

privat acceptans: att sträva efter att
barnen ser poängen bakom, accep-
terar och positivt värderar den
norm som man framhäver; att
barnen integrerar normen med sitt
egna personliga värdesystem

Auktoritär värdepedagogik och auktoritativ värdepedagogik utgör två idealty-
per som består av var sin sammanhängande logik. I likhet med Baumrinds fost-
ransstilar är det förstås tänkbart med en variation av mellanformer liksom varia-
tioner inom de olika värdepedagogiska stilarna. Avslutningsvis skulle även yt-
terligare tre kluster eller idealtyper kunna tecknas, dock något mer skissartat:

Eftergiven värdepedagogik med utgångspunkt i etisk relativism, etisk osäkerhet el-
ler den negativa inställning till moral och värdepedagogik som Wilson (1990)
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nämner, en idé om det goda barnet och med en eftergiven fostransstil. Läraren
undviker att ställa krav, sätta upp regler och utöva kontroll. Läraren låter bar-
nen i mycket stor utsträckning göra vad de vill och accepterar i hög grad deras
impulsiva inklusive aggressiva agerande. Det är möjligt att ponera att eftergivna
lärare i likhet med eftergivna föräldrar intar denna position på grund av att de
tänker sig att detta är bra för barn (ett medvetet avståndstagande av auktori-
tär värdepedagogik), alternativt är osäker i sin lärarroll och i interaktionerna
med eleverna.

Anti-värdepedagogik präglas av en negativ inställning till värdepedagogik. Det är
rimligt att anta att utgångspunkten hos läraren här är etisk relativism, etisk osä-
kerhet eller negativ inställning till moral, men det är också möjligt att läraren
medvetet bejakar en viss etik. Gemensamt för dessa lärare är emellertid att de
är negativa och skeptiska till och tar mer eller mindre avstånd från idén att det
skulle ingå i lärarens uppgifter att fostra, utbilda eller påverka eleverna i mora-
liskt hänseende. Läraren har heller inga långsiktiga värdepedagogiska mål och
därtill knutna strategier. Om pedagogen tillmötesgår barnens krav eller på annat
sätt ingriper i situationen (t ex i konflikter mellan elever, när elever gråter, tjatar
eller skriker) är det för att själv slippa det obekväma i situationen. Ett engage-
mang i att bygga nära och varma relationer till eleverna liksom att bry sig om
och stödja de emotionella, sociala och moraliska aspekterna av elevernas liv och
utveckling saknas eller är minimalt.

Denna oinvolverade fostransstil med sin negativa inställning till värdepedagogik
kan tänkas hänga ihop med att läraren är osäker, brister i värdepedagogisk
kompetens, har ett ointresse eller känner sig pressad, stressad och splittrad. Lä-
raren definierar sin lärarroll i termer av att undervisa i sina ämnen och inte ägna
sig åt fostran eller värdepedagogik. Problemet är, vilket jag tidigare har nämnt,
att läraren bedriver värdepedagogik eller moralisk påverkan vare sig han eller
hon vill det eller inte – ”values education just won’t go away, nor can in be sup-
pressed” (Santor, 2000, s 334). Att läraren i ord och handling tar avstånd från
värdepedagogik innebär inte att värdepedagogiken försvinner utan att ännu
mer av den förpassas till den dolda läroplanen där den verkar implicit.

En tänkbar mellanform mellan anti-värdepedagogik och auktoritär värdepeda-
gogik är att läraren menar att läraryrket enbart ska syssla med ämnesundervis-
ning och inte innefatta social fostran eller utbildning i moral och samtidigt utövar
hög grad av kontroll i klassrummet, sätter upp regler som vanligtvis inte förkla-
ras samt ställer höga krav på eleverna, utan att inse att han eller hon genom sitt
maktutövande de facto fostrar eleverna och medierar moraliska värden till dem.
Det traditionellt orienterade synsättet i Johnson och Whittingtons (1994) studie
tycks egentligen ligga närmare denna mellanform än en renodlad auktoritär
värdepedagogik.
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Kritisk värdepedagogik med utgångspunkt i diskursetik, en idé om det förnuftiga
barnet (vi skulle även här kunna lägga till en barndomsförståelse som inte fram-
trädde i Johansson & Johannsons, 2003, studie, nämligen idén om det förtryckta
barnet) och ett socialt kritiskt orienterat synsätt på disciplinering eller fostran i
skolan. En kritisk värdepedagogik skulle då bl a syfta till att stärka elevernas
frihet och motverka eller lösa upp förtryck och maktassymmetrier mellan lärare
och elever, mellan lärarna och mellan eleverna, synliggöra och motverka den
dolda läroplanens negativa och socialt reproducerande effekter och stimulera
eleverna till kritiskt tänkande i relation till förtryck och orättvisor i samhället (jfr
Johnson & Whittington, 1994; Veugelers & Vedder, 2003).

Syftet med detta kapitel har varit att föra en diskussion utifrån idén att olika
synsätt på moral, barn och fostran sammantaget bildar skilda logiker för peda-
gogers eller lärares fostrande roll. Jag har presenterat förslag på distinktioner
för en sådan praktik och fört en diskussion kring hur olika sätt att fostra unga
människor kan tänkas hänga samman med olika synsätt på moral och olika syn-
sätt på barn och hur de tillägnar sig etiska värden. Inför sin värdepedagogiska
uppgift och praktik behöver naturligtvis läraren eller pedagogen ställa sådana
frågor till sig själv och diskutera dem i sitt kollegial: Hur ser jag på moral? Hur
ser jag på barn och unga människor, och hur tänker jag mig att de utvecklar el-
ler tillägnar sig sociala och etiska värden och färdigheter? Hur ser jag på den
värdepedagogiska praktiken i förskolan, fritidshemmet eller skolan? Vilket sätt
fostrar jag på och varför? Kanske kan detta kapitel bidra som ett underlag eller
en infallsvinkel till en sådan diskussion.
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Läraren som moralisk agent3

Carina Henriksson

I artikeln står skolmisslyckanden sedda som upplevelser i klassrummet i centrum för
kunskapsintresset. Studien, som grundar sig på intervjuer och skriftliga upplevelse-
berättelser från elever vid ett individuallt program och ungdomar på § 12-hem, läg-
ger tonvikten vid interaktionen mellan lärare och elev. På vilket sätt kan lärarens
moraliska agerande och förhållningssätt bidra till negativa upplevelser i klassrum-
met? Vilka möjliga upplevelser av misslyckanden kan skapas i en lärande relation?
Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, undersöks de imanenta relationella och
temporala aspekterna av hur ett misslyckande kan upplevas av elever.

Under de senaste årtiondena har Sverige, liksom de flesta andra europeiska
länder, förändrats. Nationalstater har utvecklats till internationella arenor på
vilka en mängd minoriteter kämpar för erkännande och oberoende. Omställ-
ningen från ett homogent samhälle i vilket de flesta värden är nedärvda, själv-
klara och delade av de flesta medborgare, till ett heterogent samhälle i vilket
traditionella värden ifrågasätts, skär rakt igenom alla samhälleliga nivåer, från
makro till mikro. Denna förändring, eller förskjutning verkar även ha medfört
en förändrad syn på människan och hennes skyldigheter och rättigheter. Det är
inte längre självklart att fokus ligger på människan som kollektiv samhällsvarelse.
Läroplaner, både för grundskolan och gymnasieskolan, betonar elevens rättighet
att bli betraktad som unik individ; lärare uppmanas att beakta varje elevs en-
skilda livsvärld. Samtidigt betonas elevens skyldighet att ta ansvar för det egna
lärandet.

Det finns dock många barn vars sociala, ekonomiska och etniska bakgrund gör
det svårt att orientera sig i ett individorienterat samhälle. En ökande andel barn
diagnostiseras som bokstavsbarn och/eller syndrombarn och många unga
tvingas uppleva hur vuxna i deras närhet abdikerar från sina plikter som föräld-
rar, lärare och vägledare in i vuxenlivet.    

En del barn väntar otåligt på den nya dagen; de vaknar upp med ansikten som
lyser av förväntan; ännu en dag i ”paradiset” är deras. Skolan är en underbar,
spännande plats; det finns så mycket nytt att lära sig, läraren är uppmuntrande
och omtänksam och rasterna är fyllda av lek och skratt. De är lyckliga nog att få
uppleva vad Bollnow (1962) så levande beskriver som

                                    
3 En liknande version av tenna text är publicerad i Socialt Perspektiv 4/2003, Institutionen för
pedagogik, Växsjö Universitet.
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a sense of the joyful unfolding of lived time, which I would like to call ‘the
feeling of morning-ness’. I mean to signify the experience of a fresh, happy,
forward-looking sense of life—such as one experiences most purely in the
early hours of the morning” (Bollnow, 1962, s. 13).  

Andra barn upplever, ibland redan från första skoldagen, skolan som en syn-
nerligen otrevlig plats att tillbringa dagarna på. Inskriften över Dantes port till
helvetet, "Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”! (”I som här inträden, låten
hoppet fara!”), kunde lika gärna vara skriven över skolporten. De här barnen
tycker att skolämnena är varken intressanta eller lätta att förstå och ofta blir de
föremål för åtgärdsplaner och specialundervisning; läraren upplevs mer som
kontrollant än mentor och rasterna kan innebära ännu fler – och grymmare –
prövningar. De berättelser om misslyckanden i skolan, som jag fått ta del av ge-
nom elever vid statens särskilda skolor, så kallade § 12-hem, berör alla i någon
form den sköra relationen mellan elev och lärare.

Forskningsprojektet

De flesta av ungdomarna på § 12-hem kommer från socialt utsatta hem eller från
dysfunktionella familjer och de bedöms vara i behov av vård på grund av pro-
blem relaterade till bland annat beteendestörningar, alkohol eller droger och
kriminalitet. Dessutom karaktäriseras deras relationer till föräldrar, lärare och
andra signifikanta vuxna av instabilitet och osäkerhet (Svensson, 2003). Oavsett
anledningen till placeringen på § 12-hem, så har dessa ungdomar ofta en sak
gemensamt: upplevelser av att misslyckas i skolan eller mer generellt uttryckt,
negativa upplevelser av skolan.

Enligt den senaste undersökningen av omhändertagna ungdomars bakgrund
och villkor (ADAD 99, 2002), hävdar fyrtio procent av de omhändertagna ung-
domarna att de har avbrutit sina grundskolestudier, eller att de har blivit rele-
gerade en eller flera gånger. Nästan hälften av samtliga intervjuade uppger att
de har misslyckats i skolan. Vidare säger en majoritet (mellan sjuttiotre och åttio-
fem procent) att de är trötta på skolan, att de tycker att skolan är tråkig och att
de sällan eller aldrig gjorde sina läxor. Den höga andelen elever som hävdar att
de struntade i skolan och läxorna, kan framkalla en bild av dessa ungdomar som
obekymrade och nonchalanta men samma undersökning visar också att de är
mycket medvetna om sina utbildningsbrister. Nära hälften av de intervjuade
ungdomarna säger sig vara missnöjda med sina skolprestationer och två tredje-
delar vill ha hjälp.

När jag för ett antal år sedan påbörjade forskningsprojektet School as Lived Ex-
perience, var jag – och är fortfarande – intresserad av elevers upplevelser av att
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misslyckas i skolan. Jag hade i mina tidigare projekt samtalat med elever på
gymnasieskolans individuella program (IV) om deras skolupplevelser och för-
stått att misslyckanden i skolan berör och påverkar oss som människor på ett
mycket djupt plan, inte bara i nuet utan även i framtiden. Bergson (1946) be-
skriver vår upplevelse av tid som ett kontinuerligt flöde, the durée, som utövar
inflytande på vår syn på verkligheten och vår plats i den verklighet vi uppfattar
att vi lever i. Med en fenomenologisk vokabulär, har upplevelser i nuet inverkan
på hur vi upplever både vår protention (framtid) och vår retention (dåtid).

This phenomenological understanding of time perceives the present as em-
braced by the past and the future. The present is not just a mediator of past
and future events and experiences; the present is defined by the retention as
well as by the protention (Henriksson, 2003a, s. 8).

Vi har alla våra upplevelser och minnen – positiva såväl som negativa – av vår
skoltid. Det faktum att återträffar med gamla klasser är populära, vittnar delvis
om att våra skolupplevelser fungerar som Tors hammare Mjölner; de återkom-
mer ständigt. Vad som är intressant att notera, är att när vi drar oss till minnes
och samtalar om skolminnen, så är det sällsynt att dessa minnesbilder innehåller
hågkomster av kunskaper, som förmedlades av läraren; det vi talar om är hur lä-
raren förmedlade dem. Hur ofta hör vi samtal som ”Kommer du ihåg, när vi skulle
lära oss vilka prepositioner som styr ackusativ”? Eller ”Kommer du ihåg hur
mycket vi lärde oss under grupparbetet om samerna”? Snarare handlar våra
samtal om hur irriterad läraren blev, när vi ideligen blandade ihop prepositio-
nerna, eller om hur vi skrattade när läraren i samhällskunskap avslutade redo-
visningen av samearbetet med att jojka för oss. Det verkar, med andra ord, inte
vara didaktiken och läroplanen utan pedagogiken och den dolda läroplanen som
lever kvar i vårt minne. En mycket påtaglig påminnelse om att upplevelser av
misslyckanden skolan mer handlar om relationen mellan elev och lärare än om
relationen mellan elev och lärande, fick jag genom mina samtal med elever på in-
dividuella programmet och på § 12-hem. Eleverna delade med sig av sina upple-
velser av att misslyckas i skolan till mig dels genom Lived Experience Descrip-
tions (LED) dels genom intervjuer. Fortsättningsvis används omväxlande den
engelska förkortningen LED och min översättning av termen, upplevelseberättelse,
i detta kapitel.

Att förstå misslyckanden

När jag läste igenom elevernas LED och utskrifter av mina intervjuer, insåg jag
ganska omedelbart att jag hade rusat rakt in i min egen förförståelse. Genom
mina egna erfarenheter, andras berättelser och forskning samt teoretiska pers-
pektiv hade jag inte bara formulerat min forskningsfråga; jag hade också skapat
en inre föreställning av vad ett misslyckande i skolan innebär. Vad min förför-
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ståelse sa mig var att misslyckanden i skolan har att göra med kognitiva tillkor-
takommanden. Elevernas berättelser visade med all önskvärd tydlighet att jag
hade missförstått såväl innebörden som vidden av forskningsfrågan. Vad jag
förväntade mig att få, var inte vad eleverna var villiga att ge och det gjorde mig
naturligtvis både omtumlad och orolig. Var jag, som forskare på väg in i ett
misslyckande? Jag delade min oro med min mentor, som försäkrade att han
hade gjort en liknande erfarenhet i sin forskning. ”But ironically the material
that students gave instead is much more compelling and revealing about the pe-
dagogy of teaching” (van Manen, personlig kommunikation, 16 september,
2002,). De tröstande orden fick mig att minnas vad Wittgenstein (1953) skriver i
sina Filosofiska undersökningar:

Tingens för oss viktigaste aspekter är fördolda genom sin enkelhet och all-
daglighet. (Man kan inte märka en sak – därför att man alltid har den för ögo-
nen.) … Och det vill säga: Vi märker inte det som, när vi en gång sett det, är
det mest påfallande och starkaste (Wittgenstein, 1953, s. 63).

Sakta utvidgades och fördjupades min förståelse av elevernas LEDs och när jag
väl upplevt denna synvända, hade jag svårt att förstå hur jag kunnat missa det
uppenbara. Elevernas tolkning av min fråga handlade sällan om att misslyckas
på prov eller om svårigheter att förstå. Vad jag fick var berättelser om att miss-
lyckas med att uppföra sig enligt förväntan och om hur de blivit sedda av vuxna i
skolan. Misslyckanden i skolan kom därmed inte att kretsa kring elevernas kun-
skaper utan omkring lärarens etik och moral, sedda ur elevperspektiv. I be-
greppet att agera moraliskt vilar tanken att agera för någons bästa och vi för-
väntar oss, med all rätt, att lärare alltid har barnets bästa för ögonen.

This somewhat superficial assessment of what it means to be moral is
similarly evident in the occasionally casual use of the label ‘moral agent’, as if
teachers automatically become such simply because they work with children
(Campbell, 2000, s. 11).

Vad som anses vara barnets bästa är kulturellt, historiskt, politiskt och religiöst
betingat och eftersom det (än så länge) saknas en gemensam yrkesetik för lä-
rarkåren i Sverige, kommer lärarens moraliska handlande i klassrummet till stor
del att bygga på den enskilde lärarens etiska överväganden. Ofta utgår vi från
att lärarens etiska hållning är reflekterad och artikulerad men den är lika ofta
oreflekterad och tyst. Oavsett hur det moraliska budskapet framförs, vill jag
med Hansen (1986) hävda att "many of the moral meanings inherent in teaching
are unwilled and unintentional” (s. 827), vilket med andra ord skulle innebära
att det inte finns några ”amoraliska” lektioner. Frågan är vilka etiska normer,
reflekterade eller oreflekterade, Lisas lärare nedan arbetar efter?
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Att bli sedd

Lisa, som enbart har positiva minnen från sin tid i grundskolan, säger att hon
alltid har trivts i skolan och att hon inte skolkade eller var frånvarande på
grund av sjukdom. Efter att ha hoppat av naturbruksprogrammet, går hon över
till det individuella programmet. Tiden på IV blir något helt annat än hon hade
förväntat sig.  

Lärarna blev ju inte arga om tio elever var borta någon lektion, de verkade
mest irriterade. Det var aldrig någon som kom och frågade hur jag hade det.
Ibland funderade jag också på varför dom inte brydde sig eller varför dom
inte kom och frågade: ”Varför är du borta så mycket?” Jag upplevde att lä-
rarna dömde oss som gick på IV, för att vi gick på IV liksom, det spelade
ingen roll vad vi gjorde, vi var ändå värdelösa, för vi hade inte valt eller
kommit in på något nationellt program. Det kändes som om lärarna förvän-
tade sig att vi skulle skolka, så då gjorde vi det.

Lisa berättelser innehåller en mängd intressanta aspekter och upplevelser av
mellanmänskliga relationer men inom ramen för detta arbete får jag nöja mig
med att belysa och några av dem.

Det finns få barn – och vuxna för den delen – som blir så sedda som de som
faller utanför normaliteten. Börjeson (2000) uppmärksammar emellertid att det
inte så mycket handlar om huruvida barn blir sedda eller inte; sedda blir de all-
tid. Frågan är hur de blir sedda. Här är naturligtvis den mest intressanta frågan
hur läraren ser på sina elever och hur eleven upplever att de blir sedda av lära-
ren; det vill säga, sökarljuset riktas mot den pedagogiska relationen mellan elev
och lärare, eftersom den är av stor betydelse både för elevens kognitiva, emo-
tionella och moraliska utveckling.     

Vad Lisa formulerar i sin berättelse, utan att vara medveten om det, är essensen
i det så kallade Thomasteoremet: “If men define situations as real, they are real in
their consequences” (Thomas & Thomas, 1928, s. 572). Lisa och hennes
klasskamrater tolkar lärarnas ointresse, som en tillåtelse eller rent av en uppma-
ning att fortsätta skolka och konsekvenserna blir naturligtvis, i ett kortsiktigt
perspektiv, fortsatt skolk. På längre sikt får lärarens attityd konsekvenser inte
bara för lärandet utan kanske i än större utsträckning för elevens moraliska ut-
veckling och självbild.

Vad som är värt att notera i Lisas berättelse är att det etiska budskapet, som
eleverna uppfattar, inte är verbaliserat. Lärarna verkade mest irriterade över att
många elever var frånvarande, Lisa funderade över varför ingen brydde sig, det
kändes som de betraktade eleverna som värdelösa, Lisa upplevde att lärarna för-
väntade sig att IV-elever ska skolka. Inget av det Lisa beskriver uttrycker lära-
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ren med ord; den tysta kommunikation som uppstår mellan Lisa och hennes lä-
rare kan hänföras till begreppet symbolic denigration som innebär att läraren ge-
nom sina gester, sin kroppshållning eller sitt tonfall signalerar, att de betraktar
sina elever som inkapabla och till och med opålitliga (Swartz, Merten, & Bursik,
1987).

Augustinus beskriver i Confessions hur språket föds ur mänskliga gester, nästan
som om de var vårt naturliga språk:

Their [my elders] intention was shown by their bodily movements, as it were
the natural language of all peoples; the expression of the face, the play of the
eyes, the movement of other parts of the body, and the tone of the voice
which expresses our state of mind in seeking, having, rejecting, or avoiding
something (Augustinus i Wittgenstein, 1953, s. 11).

Mänskligt språk kan således betraktas som ordlöst – men inte tyst. Gesterna är
språket. Vi behöver se gesterna för att höra orden bakom dem men vi behöver
också höra gesterna, för att kunna se orden. Løgstrup (1956) hävdar att vi måste
göra en åtskillnad mellan vad som sägs och hur det sägs, vi måste skilja utsagan
från uttrycket. “Medan ett ord har pregnans och betydelseskärpa har åtbörden
uttryckskraft” (Lipps, 1938, i Løgstrup, 1956, s. 224). Åtbörden, gesten, hör sam-
man med tonen och tonen är en gest, som inom sig rymmer våra känslor för in-
nehållet i utsagan. Hur den andre säger något, styr vår förståelse av vad han
säger och är bestämmande för den tilltro vi skänker hans ord. I tonens och åt-
bördens, uttryckskraft är människan på ett långt mer inträngande sätt närva-
rande, än enbart genom vad hon säger (Lipps, 1938, i  Løgstrup, 1956; Pfeiffer,
1947, i  Løgstrup, 1956).

Lisa hör inte lärarna säga att de är irriterade, att de inte bryr sig om henne, att
de betraktar henne som värdelös eller att det är i sin ordning att skolka. Bud-
skapet medieras helt enkelt genom lärarens tysta kommunikationskanal; vid
somliga tillfällen består den av hela kroppens hållning, vid andra av en gest men
många gånger är lärarens blick tillräcklig för att eleven ska uppfatta budskapet.

Lärarens blick

När Piaget (1929) lyfter frågan om barns uppfattning av inre och yttre syn, låter
han oss ta del av ett barndomsminne hos en av sina informanter:  

When I was a little girl I used to wonder how it was that when two looks met
they did not somewhere hit one another. I used to imagine the point to be
half-way between the two people. I used also to wonder why it was one did
not feel someone else’s look, on the cheek for instance if they were looking at
one’s cheek (Piaget, 1929, s. 48).
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Beskrivningen av blickar som möts på halva vägen är en både spännande och
slående beskrivning av intersubjektivitet och mänskliga relationer. God pedago-
gik börjar ofta i ett möte mellan lärarens och elevens blick, en blick som kan
komma att utgöra grunden och skyddsnätet för ett barns utveckling och väx-
ande, både kognitivt, emotionellt och moraliskt. När vi går in i vad Buber (1923)
kallar en Jag-Du-relation, i vilken vi strävar mot reciprocitet, skapas en Vi-rela-
tion. Denna Vi-relation består av ett empatiskt deltagande i varandras liv, om så
bara under en kort tid. Mötesplatsen för lärarens reflekterande blick och ele-
vens förväntansfulla blick kan sägas utgöra en sådan Vi-relation. I bästa fall
uppstår pedagogiska ögonblick, när en Vi-relation stiger likt en såpbubbla, näs-
tan gripbar, i det spatiala utrymmet mellan elev och lärare. Ett barn som ofta
upplever sådana ögonblick, kommer troligen att upptäcka att hans eller hennes
relation till den speciella läraren är “more profound and more consequential than
the experience of friendship or romantic love” (van Manen, 1991, s. 7). I sämsta
fall, får många barn aldrig uppleva värmen i en Vi-relation med sin lärare; de
upplever snarare lärarens blick som en förbipasserande pil.

Paradoxalt nog kan lärarens förbipasserande blick samtidigt vara en pil rakt in i
barnets innersta. Blicken stannar inte på kindens utsida, den genomborrar hu-
den. Huden blir transparent; blicken gör elevens Vara transparent och utlämnad
till lärarens genomträngande pil och sårbar för blickens omdöme.

När jag blir medveten om den Andres blick, skriver Sartre (1969), blir jag också
medveten om hur jag uppfattas i den andres ögon; “The Other’s look shapes
my body in its nakedness, makes it emerge, sculptures it, produces it as it is,
sees it as I shall never see it. The Other holds a secret—the secret of what I am”
(s. 209). Sartre har blivit kritiserad för att ge en ensidig bild av ”blicken” efter-
som den även kan upplevas positivt, till exempel i en beundrande blick hos en
älskad, i en intresserad blick hos en lärare, eller i en uppmuntrande blick hos nå-
gon som får oss att känna oss värdefulla. Oavsett hur blicken är menad och
oavsett hur den uppfattas, blir den Andre det medium genom vilket jag ser mig
själv. Ansvaret för den jag blir genom den Andres ögon, vilar inte på den
Andre utan på mig (Henriksson, 2003b). Lärarens blick får därmed en pyg-
malioneffekt. ”It is the educator who, in his or her distrust, produces the bad
child” (Bollnow, 1962, s. 25). Lisa och hennes klasskamrater uppfattar och infriar
lärarens förväntningar på att de inte bara kommer att skolka, som IV-elever ska
de skolka. Det är dock inte enbart eleven Lisa som lärarens blick skapar; genom
blicken skapas också Lisas tolkning av sitt värde som människa: ”Vi var ändå
värdelösa.”

Vad innebär det för en ung människa att uppleva sig som värdelös? Vad menas
överhuvudtaget med att ha ett värde?
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Värde och värdighet

Kant (1785) diskuterar människan som moralisk varelse utifrån begreppen value,
price och dignity. Människan har, liksom djuren, ett visst naturligt, grund-
läggande värde. Det faktum att människan är kapabel att ställa upp egna mål
gör att hon även har ett pris (såtillvida att en människas användbarhet (useful-
ness) kan sägas ha ett högre värde än en annans). En människas pris blir där-
med en utbytbar handelsvara som syftar till ett bestämt mål. Men, säger Kant:  

A human being regarded as a person, that is, as the subject of a morally practi-
cal reason, is exalted above any price; for as a person (homo noumenon) he is
not to be valued merely as a means to the ends of others or even to his own
ends, but as an end in himself, that is, he possesses a dignity (an absolute inner
worth) by which he exacts respect for himself from all other rational beings in
the world (Kant, 1785, s. 186).

Hansen (1986) drar, ur Kants definition av människan som moralisk varelse, en
parallell till skolans värld. Undervisning kan ha ett pris, ett rent instrumentellt
värde, som utgår från utilitaristiska principer ”calculated by the extent to which
it serves one or another externally defined end” (Hansen, s. 830). Men under-
visning, hävdar Hansen, är mer än enbart ett medel eftersom det är "a moral
practice that partakes in the idea of dignity” (Hansen, s. 830).

Utbildning och livet i klassrummet genomsyras av moraliska föreställningar och
moraliska ställningstaganden, tysta såväl som uttalade. Jackson, Booström and
Hansen (1993) har noterat ett vanligt återkommande tema i relationen mellan
elev och lärare: ”Improper behaviour � teacher comment � compliance � ap-
proval” (s. 53). Läraren lägger märke till en elev som uppför sig opassande,
kommenterar det oönskade uppförandet, eleven lyssnar och rättar sig efter kri-
tiken och får i och med detta lärarens gillande. Lärarens kommentar är för det
mesta verbal men lika ofta medieras moraliska budskap genom lärarens kropps-
språk, ansiktsuttryck eller helt enkelt genom en blick.

Anna, som vid tidpunkten för vårt samtal, är elev på det individuella program-
met, berättar hur hon brukade uppleva sina matematiklektioner:

Jag kunde inte bara sätta igång och räkna ut talen… jag behövde tid att tänka
efter hur jag skulle lösa dom. Och så ville jag ha mina block fina, så innan jag
började räkna använde jag linjalen och drog upp streck mellan uppgifterna
och talen. Jag är noga med hur jag skriver… jag ville att siffrorna skulle se…
du vet, fina ut. Jag suddade en del innan jag var nöjd. Men medan jag gjorde
det, så funderade jag över talen och repeterade för mig själv… multiplika-
tionstabellen och så. Min lärare brukade snäsa åt mig: ”Anna, sluta strula om-
kring, sätt igång och arbeta.” Han trodde att jag undvek uppgifterna, att jag
var lat. Men det är jag inte! Jag är inte lat! Jag är inte dum! Jag är bara lång-
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sam. Sen, om jag bad om hjälp, så struntade han bara i mig. Typ, en elev som
behöver stödundervisning i så många ämnen… hon kan väl sitta där och rita
linjer och skriva siffror…

Hur ska vi förstå Annas ”strulande”? Ägnar hon den mesta tiden av lektionen
åt att dra linjer och skriva vackra siffror? Om det är så, kan det naturligtvis
vara så att det som en gång startade som en önskan att hålla böckerna snygga,
har utvecklats till en medveten strategi för att undvika svårigheter, i det här
fallet i svårigheter i matematiken. Det kan emellertid också vara precis det Anna
hävdar, hennes sätt att närma sig uppgiften; hon behöver helt enkelt tid. Oav-
sett hur vi uppfattar Annas uppförande, verkar det som om en modifierad vari-
ant av Jackson, Boostrom och Hansens exempel på relationen mellan elev och
lärare är i funktion här. Läraren använder både verbala och icke-verbala sym-
boler för att kommentera Annas olämpliga uppförande, det vill säga att hon inte
arbetar snabbt nog. Anna försöker men misslyckas med att rätta sig efter lära-
rens budskap och får därmed inte lärarens gillande.

Vad lärde sig Anna under matematiklektionerna? Hon lärde sig uppenbarligen
inte mycket matematik. Vad hon lärde sig var att hon alltid låg efter, att hon inte
arbetade och förstod snabbt nog, för att läraren skulle uppleva vad Jackson,
Boostrom och Hansen (1993) kallar ”assumption of worthwhileiness” (s. 24). I
lärarens ögon tjänade det helt enkelt inget till att försöka lära Anna något. Hon
lärde sig också att hon aldrig skulle få betyget ”Godkänd” hur mycket hon än
ansträngde sig. Den väsentligaste kunskapen Anna får under matematiklektio-
nerna är att hon lär sig sitt värde. Inte bara som elev utan i högsta grad som
människa. Lärarens syn på henne växer så sakteliga till att bli även Annas syn på
sig själv.

Det som händer i klassrummet sker på intet vis i smyg; tvärtom, så sker det i ett
offentligt rum och är synligt för alla i klassen. Annas klasskamrater noterar utan
tvivel vad som sker mellan Anna och hennes lärare, på elevkonferenser får
andra lärare vetskap om Annas misslyckande och hennes föräldrar kommer
(förhoppningsvis) att bli informerade. Faktum är att vem som helst, som råkar
vara intresserad av Annas skolkarriär är välkommen att titta på hennes betyg,
eftersom de är offentliga handlingar. På ytan formar alla i Annas närhet sin egen
förståelse för hur Anna är. På ett djupare plan, har Anna att uppleva – eller rentav
genomleva – denna förståelse. I denna både pedagogiska och moraliska process
lär hon sig att långsam och dum är synonymer. Hon lär sig att hon är dum och
därmed inte värd lärarens ansträngning och tid. I lärarens ögon – och sina egna
– är hon inte bara oväsentlig utan också osynlig:

When they approach me they see only my surroundings themselves, or fig-
ments of their imagination – indeed, everything, and anything except me.
That invisibility to which I refer occurs because of a peculiar disposition of the
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eyes of those with whom I come in contact. A matter of the construction of
their inner eyes, those eyes with which they look through their physical eyes
upon reality (Ellison, 1947, s. 7).

För denna osynlighet och för sin värdebestämning är det Anna som betalar pri-
set: sin värdighet. Det blir också uppenbart, i Annas berättelse, att det finns ett
nära samband mellan relationalitet och temporalitet.

Vara i tid och Vara-i-tiden

Heidegger (1927) diskuterar möjligheten att ”time is the horizon from which
something like being becomes at all intelligible” (s. 16). Den mest intressanta
aspekten är dock inte att vi kan göra en distinction mellan subjektiv tid och ob-
jektiv tid utan hur tiden påverkar vårt varande-i-världen. Den fenomenologiska
förståelsen av tid, ser nuet som omslutet av både det förflutna och framtiden.
Nuet är inte enbart en länk mellan tidigare och kommande upplevelser. Nuet
definieras av både dåtid och nutid:

The present still holds on to the immediate past without positing it as an ob-
ject, and since the immediate past similarly holds its immediate predecessor,
past time is wholly collected up and grasped in the present. The same is true
of the imminent future which will also have its horizon of imminence. But
with my immediate past I have also the horizon of futurity which surrounded
it, and thus I have my actual present seen as the future of that past. With the
imminent future, I have the horizon of past which will surround it, and there-
fore my actual present as the past of that future (Merleau-Ponty, 1962, s. 69).

Uppdelningen av subjektiv och objektiv tid är emellertid inte något modernt på-
fund. Redan i antika Grekland gjordes denna åtskillnad. Kronos var guden, som
regerade över den objektiva, mätbara tiden. Den subjektiva, upplevda tiden,
vilade i händerna på Kronos bror Kairos. Kairos’ tid är tid för eftertanke och
kontemplation (det är intressant att notera att vi utifrån ”kronos” har skapat en
mängd ord, som t ex kronometer, krönika, kronologi. Vilka ord kan vi etymolo-
giskt härleda till ”kairos”?).

Lippitz (personlig kommunikation, 5 augusti, 2003,) urskiljer ännu en dimension
av tidsbegreppet. Förutom den objektiva tiden ser han två aspekter av subjek-
tiv tid: den biografiska tiden, som är tid och den kulturella tiden, som är skapad
av samhälleliga institutioner, som till exempel skolan. I den bästa av världar
skulle inte Kronos och Kairos kämpa mot varandra; det skulle inte finnas någon
distinktion mellan objektiv och subjektiv tid eller mellan biografisk och kulturell
tid. En reflekterande och eftertänksam lärare vet att förena de två.  Olyckligt-
vis, så verkar läroplanens och kursplanernas diskurser (vilka jag hänför till den
kulturella sfären) ha koloniserat livet i skolan. Statliga och kommunala dokument
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reglerar inte bara vilka kurser och ämnen elever kan eller skall läsa, de styr
också tiden, som eleverna har till sitt förfogande för att slutföra sin utbildning.
Skolåret är indelat i terminer, terminerna i skoldagar och skoldagar i lektioner;
fyrtio minuter geografi, sextio minuter matematik, tio minuters rast. Hur väl ele-
verna har tillägnat sig kunskaper mäts i nationella så väl som lokala prov och
skolan har därmed instrument för att fastställa elevernas position. Barn och
ungdomar, som ligger efter, måste komma i kapp; de måste jaga de elever som lig-
ger före. De bör åtminstone hålla sig inom normaliteten.

Den kulturella tidsdiskursen patrullerar inte bara normalitetens gränser. Genom
att oavbrutet utvidga sina domäner, inkräktar den på den biografiska tempora-
liteten. Om ett positionellt tänkande tvingas dominera lärarens syn på eleverna
och undervisningen, är det troligt att han eller hon kommer att tillbringa skol-
dagarna i ett klassrum där en majoritet av eleverna antingen ligger före eller ligger
efter. I lärarens ögon är de aldrig i rätt position. I en rent positionell temporalitet,
läggs tonvikten på objektiv eller kulturell tid, tid som är mätbar och fragmente-
rad. Pedagogiska ögonblick blir till spridda punkter och vad som räknas är nuet.
Medan en del elever blomstrar – de känner sig både sedda och hörda av lära-
ren – så upplever andra elever inget annat än misslyckande.

Vad finns det då för alternativ till ett positionellt seende? Dewey (1899) hävdar
vikten av att se lärandet som en process men han höjer samtidigt ett varnande
finger. I en rent processuell temporalitet, riskerar vi att förbise vad barnet be-
höver i nuet. I stället för att se vad barnet är i nuet, ser vi barnet som det skall
bli. Framtiden är vad som räknas. Det finns alltid nästa lektion, nästa uppgift att
lösa, nästa val att göra. Att vara i tid är fortfarande viktigare än att vara-i-tiden.
Så, utmaningen för lärare är att låta barn leva i nuet samtidigt som de tillåts växa
in i framtiden. En möjlig väg, för att uppnå detta, skulle vara att sträva mot ett
förenande av biografisk och kulturell tid i skolan.

Skolans regler och samhällets normer   

När Jackson (1986) lyfter frågan om vad som kännetecknar god undervisning
gör han det utifrån två aspekter, det mimetiska och det transformativa. Ett mim-
etiskt förhållningssätt sägs då röra sig enbart kring överföring av objektiv kun-
skap medan ett transformativt förhållningssätt ger god undervisning en djupare
dimension:

In short, the transformative approach calls attention to moral dispositions and
attitudes that can accompany learning academic subject matter. The approach
focuses upon qualitative rather than quantitative change; it means more than
just adding on facts or skills but, rather, emphasizes changes in the person
(Jackson, i Hansen, 1986, s. 834).
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Även om Jackson hänför både den mimetiska och transformativa aspekten till
god undervisning, vilar över antagandet implicit tanken att den transformativa
är att föredra.

Vad som är intressant i Jacksons sätt att se god undervisning är antagandet att
undervisning, oavsett om den är mimetisk eller transformativ, syftar till change.
Det engelska ordet change kan översättas med dels förändring dels ändring. Att
ändra någon kan då tolkas som att det i personen (eleven) finns något icke
önskvärt som skall ersättas med något önskvärt. Att däremot förändra någon
eller något kan tolkas som om det i personen (eleven) finns ett embryo till något
önskvärt, som skall utvecklas. Den senare tolkningen av change framstår natur-
ligtvis som den mest tilltalande ur ett undervisningsperspektiv. För lärare som
arbetar med ungdomar på § 12-hem handlar det dock ofta om att ändra ett
oönskat beteende eller en negativ attityd till något annat, önskvärt.

Jackson (1990) konstaterar att det som utlöser en lärares ilska sällan har att göra
med elevers kognitiva svagheter. Istället handlar det om att eleven bryter mot
skolans regler och förväntningar. “The teacher’s wrath, in other words, is more
frequently triggered by violations of institutional regulations and routines than
by signs of his students’ intellectual deficiencies” (Jackson, 1990, s. 35).

Ken, som vid tiden för vårt samtal befinner sig på ett § 12-hem, berättar hur han
aldrig lyckades förstå logiken i skolans regler. Hans upplevelser av misslyckande
i skolan handlar om uppförande och den dolda läroplanen; en läroplan som var
allt annat än dold för Ken.

Det var ju dom gamla skolreglerna, att man inte får tugga tuggummi, man får
inte ha mössa på inomhus och massa sånt där. Det var så löjligt, man fick ha
kepsar på sig men inte mössor. En mössa eller en keps eller cowboyhatt, det
är fan i stort sett samma sak, eller? Det var bara dom reglerna jag bröt mot
men då skulle dom ju tvunget på och gnälla och då blev jag förbannad. Det
slutade med att jag stod och kastade stolar på kuratorn… så då bröt jag mot
lagen istället.

Kens berättelse visar hur skolan skapar sina egna lokala systemnormer, normer
som skapar etiska konflikter i klassrummet. ”Systemnormerna är sannolikt av-
sedda att underlätta dagliga beslut för läraren, genom att ange regler för hur
frågor skall lösas för att upprätthålla ordning”, hävdar Colnerud (1995, s. 126).

Den eviga kepsfrågan sorteras vanligtvis in under socialiserande ordningsregler
men är det ordning det handlar om? Om så är fallet, vems ordning och ordning
på vad? Den förklaring som ligger närmast till hands, när det gäller förbud mot
kepsar i klassrummet, är våra nedärvda sociala normer; man har inte huvudbo-
nad eller ytterkläder på sig inomhus har vi fått lära oss. Men det räcker inte som
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förklaring när vi försöker förstå den åtskillnad som, enligt Ken, görs av läraren.
Vad händer om vi bortser från de konkreta objekten och i stället ser huvudbo-
naderna som symboler för etiska normer och samhälleliga värden?  

Vuxnas upprördhet över ungdomars livsstilar verkar vara ”en nästintill histo-
riskt konstant företeelse” (Jönsson et al, 1993, s. 18). När ungdomar rätt och
slätt tolkar varandras grupptillhörighet genom kläder, frisyrer, smink och
kroppssmyckningar, verkar vuxna drabbas av tolkningsdyslexi; vi har svårt att
avkoda det vi ser. Vi ser bärare – inte av yttre gruppsociala markörer – utan av
inre moraliskt främmande (skrämmande) och hållningslösa normer. Jag vill inte
gärna tro att det är frågan om att kepsar och mössor stör lärarens estetiska
sinne, att det enbart skulle handla om att en skara barhuvade elever utgör en
vacker vy från katedern. Kan kepsfrågan helt sonika vara ett exempel på de
oreflekterade normer, som tyst smyger sida vid sida med reflekterade normer –
även hos den mest eftertänksamme läraren?

Ögat talar, säger Levinas (1969). Det talar inte bara till den Andre, som Sartres
(1969) ”blick”, det talar också till mig, ögats subjekt; det berättar vad jag ser.
Kan det vara så att synen skymmer andra sinnen hos den som ser och därmed
också andra, immanenta värden hos den beskådade? Eller kan det vara så att
vuxna behöver ordning i sin visuella värld för att deras visionära värld inte ska
bli kaotisk? Om elevernas yttre markörer försvinner, lurar ögat oss att tro att
det inre, som skall förändras är mer lättillgängligt eller att det som skall ändras
försvinner?

Sett ur ett elevperspektiv, vad är det vi kräver när vi beordrar ”kepsen av”?
För en sårbar och identitetssökande tonåring handlar det inte enbart om den
konkreta handlingen; det kan också upplevas som en uppmaning att lämna en
trygg gruppidentitet. Att vara barhuvad blir synonymt med att vara naken, att
vara värnlös både inför lärarens och inför kamraternas ”blick”. “The Other’s
look shapes my body in its nakedness” (Sartre 1969, s. 209). Det som för läraren
kan vara en yttre etikettsnorm, får för eleven en inre moralisk innebörd. Mer-
leau-Ponty (1962) gör en distinktion mellan the body for me (min fenomenologiska
kropp) och the body for others (min objektiva kropp). Men, säger Merleau-Ponty:

It is indeed not enough to say that the objective body belongs to the realm of
‘for others’, and my phenomenal body to that of ‘for me’, and we cannot re-
fuse to pose the problem of their relations, since the ‘for me’ and the ‘for oth-
ers’ coexist in one and the same world” (Merleau-Ponty, 1962, s. 106).

Återigen, verkar det kretsa kring hur man upplever att man blir sedd och om
lärarens syn på den objektiva kroppen stämmer överens med elevens upplevelse
av den fenomenologiska kroppen.
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I en deterministisk syn på socialiseringsprocessen kommer barn inte bara att
spela en i huvudsak passiv roll. Barn är “simultaneously a ‘novice’ with potential
to contribute to the maintenance of society and an ‘untamed threat’ who must
be controlled through careful training” (Corsaro, 1997, s. 9). Kens LED illustre-
rar Corsaros tes att barn inte bara internaliserar (eller tränas för att internali-
sera) samhällets normer. De kan också få förändringar till stånd. Normer och
vad som är etiskt korrekt varierar över tid, såtillvida att det som var omöjligt
tidigare kan vara accepterat idag. Lärarna har haft en period av tillvänjning och
lärt sig att ett med vuxna ögon sett säckigt yttre inte ovillkorligen korresponde-
rar med ett säckigt inre. Samtidigt pekar Kens upplevelse-berättelse på den
asymmetri som råder i förhållandet mellan lärare och elev. Skolan, säger Ken
under vårt samtal, har varit ”ett enda stort maktmissbruk på mitt liv”.

Läraren som moralisk agent

I sin självbiografi Tjänstekvinnans son beskriver Strindberg hur han i vuxen ålder
alltid undvek de delar i en bok som handlade om undervisning. I demoniska
drömmar, speciellt efter ett tungt kvällsmål, eller efter en synnerligen bekym-
mersam dag, befann han sig åter i Klara skola. Strindbergs alter ego, Johan,
kommer ihåg hur hans lärare regerade med hjälp av rottingen och hur läraren
aldrig såg Johan som den unika individ han var. Idag är barnaga förbjudet, inte
bara i skolan, utan i hela det svenska samhället. Men vad har egentligen förän-
drats?

Of course, the fact that teachers rarely spank their students does not mean
that cruelty has disappeared from the classroom. The hickory stick was not
the only weapon at the teacher’s disposal, and from a psychological point of
view surely not the most painful one (Jackson, 1990, s. 43).

I Maria folkskola i Stockholm förde läraren, vid mitten av 1800-talet, in elevernas
försummelser i en särskild ”Warnings Bok”. En av de mer vanartiga eleverna
fick vid upprepade tillfällen olydnad, oskick, lögn, ouppmärksamhet inskrivet i bo-
ken. Ett mer raffinerat sätt att peka ut elevers tillkortakommanden var att an-
vända sig av straffbrickor, som eleverna fick bära om halsen (se figur 3).

Figur 3. Exempel på skambrickor (Fritt efter Friman, 1985).

Idag är rottingen förvisad ur klassrummet; lärare får inte fysiskt misshandla sina
elever. Tyvärr upplever många elever idag att lärare förfogar över mer sofisti-

Skam Lat Oren
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kerade, subtila metoder att skada dem. Även om många elever upplever att de
blir illa behandlade av sina lärare, så är det troligtvis få lärare som medvetet
kränker sina elever. Det handlar snarare om att lärare handlar oreflekterat; för
vi vill väl inte tro att Lisas lärare medvetet ger signaler som säger att hon är
värdelös eller att Kens lärares ”Ta av dig mössan”! enbart är en spontan fort-
sättning på ”God morgon”?

Att lärare handlar oreflekterat, ibland rent av aningslöst, innebär inte att deras
handlingar upplevs som mindre smärtsamma för eleverna. Slaget av rottingen
har ersatts av lärarens genomborrande blick – eller avsaknad av blick och skam-
brickorna bärs inombords.

I den deterministiskt-funktionalistiska socialiseringsmodellen, mot vilken peda-
gogiken under så lång tid har lutat sig, framträder det asymmetriska förhållan-
det mellan lärare och elev tydligt. Barn är ett otämjt hot, som måste kontrolleras
om ordning och redan ska gälla, barn ses i huvudsak inte som barn utan som
vuxna i vardande och i värsta fall ger asymmetrin upphov till att ”the child’s real
childhood experiences are sacrificed for the adult’s image of the adult that the
child is to become” (van Manen, 1991, s. 75). Med den nya läroplanen, både för
grundskolan och gymnasieskolan, har en förskjutning skett mot en mer kon-
struktivistisk syn på barn och barndom. Barn inte bara spelar en aktiv roll och
är ivriga att lära, de konstruerar sin sociala värld och bestämmer sin plats i den
(Corsaro, 1997). Vad läroplanen och pedagogiken idag strävar mot är minskad
asymmetri mellan barn och vuxna i skolan. Redan som sjuåringar förväntas barn
söka kunskap på egen hand, katederundervisning har blivit ett skällsord och
lärare som envisas med traditionella undervisningsformer blir betraktade med
misstänksamhet.

Kan det vara så att vi i vår strävan att behandla barn som de värdefulla indivi-
der de är i detta nu, paradoxalt nog riskerar att svika dem, genom att betrakta
dem som jämlikar?   

However parents or teachers and children are not equals. In fact, children are
more than equal to parents and other educators. Because of their dependency
on pedagogical authority, children in a sense call upon those adults to serve
them. Pedagogical authority is really a designation of moral service” (van Ma-
nen, 1991, s. 69).

Om vi som vuxna är lyhörda, kan vi i mötet med det sårbara barnet uppleva
känslan att den verkliga auktoriteten i detta möte inte vilar på den vuxne utan i
barnet. ”We might say that the child’s presence becomes for the adult an expe-
rience of being confronted with a demand for his or her pedagogical responsi-
veness. So the child’s weakness turns into a curious strength that the child has
over the adult” (van Manen, 1991, s. 70).
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Barn är mer än våra jämlikar. En nära nog svindlande tanke. Har vi tid i skolan
att tänka den?
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Gestaltning av värdegrunden

Sara Övermalm

Detta kapitel behandlar skolans uppdrag att gestalta, fostra och förmedla värden,
med fokus på de krav detta ställer på lärarens kompetens och personliga egenska-
per. Efter en genomgång av läroplanens uppdrag och lärarfackens etiska riktlinjer,
uppmärksammas forskare som intresserat sig för lärares personliga egenskaper i
förhållande till det professionella. Forskarna lägger olika stor tonvikt vid huruvida
lärarens personliga egenskaper påverkar förmågan att fostra; dock ses det inte av
någon som oviktigt. Lärarfacken ger direktivet att lärare ansvarar för inte bara det
egna, utan även kollegors etiska förhållningssätt, vilket gör det intressant att under-
söka hur etisk reflektion och självinsikt kan utvecklas i kollegiet. Här hänvisas till en
pilotstudie där ett arbetslag diskuterat etik i lärarens arbetssituation, med fokus på
kollegial feedback samt möjligheter och svårigheter med att ge och ta konstruktiv
kritik. Denna studie, samt teorier kring kommunikation, talar för att arbetslagets
gemensamma reflektion kan vara en resurs för att öka etisk medvetenhet och be-
redskap.

De flesta av oss minns väl de lärare vi haft genom barn- och ungdomsår. Några
stannar kvar i minnet som mentorer, förebilder, stöttepelare och inspiratörer,
medan andra framkallar mindre goda minnen. Några bleknar fort tills det bara
återstår några diffusa anletsdrag medan andra förblir viktiga för oss genom li-
vet. De flesta av oss har, utifrån de erfarenheter som gjorts under de egna
skolåren, en uppfattning om vad som är en bra lärare, och de flesta kan även ge
exempel på sådana, liksom motsatsen. Vad som får känneteckna en god lärare
är kanske vanligtvis en kombination av goda ämneskunskaper, pedagogisk
skicklighet men inte minst personliga egenskaper och vad man uppfattat som ett
schysst förhållningssätt till andra. Eftersom läraren använder sig själv som det
viktigaste arbetsredskapet är det inte oviktigt hur vi ska hantera frågan om lä-
raren som yrkesmänniska och individ i den skola där vissa värden ska gestaltas
och hållas viktiga.

I detta kapitel vill jag diskutera värdegrund och värdefrågor utifrån ett lärar-
perspektiv med fokus på vad uppdraget att arbeta med och gestalta goda vär-
den betyder för läraren som individ och som kollegor i grupp. Jag intresserar
mig för samvaron i skolan som i sig förväntas gestalta goda värden och utgöra
en trygg och god tillvaro för såväl vuxna som elever. Skolan är en instans för
både utbildning och fostran. Ämneskunskaper ses som en självklar del i lärar-
kompetensen men vad krävs för att i sin profession kunna åta sig fostransupp-
draget? Här blir det aktuellt att formulera frågorna: Kan vem som helst bli lä-
rare, och vilka krav bör och kan vi ställa på lärares personlighet och sociala
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kompetens? Kan vi närma oss ett svar på dessa frågor, utan att det i sin tur
kränker individens rätt och integritet, vilket läroplanen också förespråkar? Jag
kommer att presentera detta problemområde genom att referera till dels för
skolan centrala dokument och dels andra relevanta texter. Med utgångspunkt
ur sociokulturell kommunikationsteori har jag genomfört en mindre förstudie för
att studera hur kollegor i arbetslag samverkar kring dessa frågor. Delar av
denna förstudie presenteras avslutningsvis i detta kapitel.

Grundläggande värden i läroplanen och
yrkesetiska riktlinjer för lärare

Under läroplanens (Lpo 94) första underrubrik, Grundläggande värden, konstate-
ras att skolväsendet ”vilar på demokratins grund”. Man poängterar att var och
en som verkar inom skolan skall ”främja aktningen för varje människas egen-
värde och respekten för vår gemensamma miljö”. Här anges också att skolan
har som ansvar att förankra de värden som samhällslivet bygger på. De värden
som anges som samhällets grundstenar, är ”människolivets okränkbarhet, indi-
videns frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvin-
nor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta”. Dessa värden ska sko-
lan ”gestalta och förmedla”, vilket görs genom ”individens fostran till rätts-
känsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (s. 5).

Under  rubriken Förståelse och medmänsklighet betonas förståelse och inlevelse-
förmåga i mötet med andra människor, och man poängterar att mobbning och
trakasserier inte accepteras. Viktig i sammanhanget är också formuleringen
kring den trygghet som finns i att vara medveten om det egna kulturarvet, till-
sammans med ”förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värde-
ringar” (s. 5). Dessa formuleringar ger uttryck för att det mångkulturella sam-
hället behöver uppmärksammas i värdegrundsammanhang – att det inte är helt
givet att vi delar samma värden – och att empatisk kompetens krävs för att
kunna bemöta varandra på ett respektfullt sätt.

Mot bakgrund av statliga styrdokument för skolverksamheten kan vi således
konstatera att skolpersonal förväntas vara rustad för att förmedla vissa värden
och dygder eller etiska principer. Det som formuleras i läroplanen kan beskrivas
som en rådande värdediskurs, eller ett förhållningssätt som skall gälla och ge-
nomsyra all verksamhet. Lärarkompetensen blir här, som jag ser det, svår att
skilja från det personliga förhållningssätt som individer har gentemot andra in-
divider.

Hur skall då detta förhållningssätt till verksamheten och individerna inom den
kontrolleras? Colnerud och Granström (2002) talar om vad det kan betyda att
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vara professionell, och nämner en egenkontrollerad yrkesetik som ett av kriteri-
erna för att en yrkesgrupp ska kunna betecknas som professionell. För de yr-
keskårer som lyder under en yrkesetik, föreligger etiska råd eller liknande som
en kontrollerande instans. Colnerud och Granström förespråkar en utveckling
och ett förtydligande av lärares yrkesspråk och yrkesetik men poängterar att
detta är på grund av behovet av en fungerande yrkesetik för lärare och inte för
att statusmässigt höja läraryrket. Mitt syfte med att här belysa lärarens etiska
medvetenhet och agerande är att pröva tanken om hur en aktiv, öppen och
medveten kommunikation kring detta kan bidra till ett bättre arbetsklimat och
tryggare miljö för såväl elever som lärare. I denna fråga blir det intressant att
studera de yrkesetiska principer för lärare, som de Lärarförbundet och Lärar-
nas Riksförbund gemensamt presenterat.

De yrkesetiska riktlinjerna för lärare inleds med budskapet om eleven i centrum.
Skolan är således till för eleven och inte tvärt om, vilket torde betyda att elevens
behov skall styra skolan och lärarens prioriteringar. Vidare står att läsa att
”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning ta ansvar för elevernas kunskaps-
tillväxt” och ”stödja deras personliga utveckling”. Här framgår tydligt att an-
svaret är lärarens och att eleven har rätt till någon som bemödar sig för att kun-
skapsinhämtning och personlig utveckling ska ske. Riktlinjerna anger vidare hur
relationen mellan lärare-elev ska fungera, då läraren alltid ska ”bemöta eleverna
med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot
skada, kränkning och trakasserier”. Läraren förväntas behandla alla elever lika
och utan att låta sig påverkas i någon riktning. Detta gäller både bemötande och
bedömning. Relationen poängteras tydligt i formuleringen: ”Lärare förbinder sig
att i sin yrkesutövning verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med
eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras
synpunkter”. Ansvaret för att läraren genomför sitt uppdrag och ser till elever-
nas bästa, läggs både på läraren som individ och lärargruppen som kollektiv.
Här framgår även att den kollegiala gemenskapen inte får gå ut över dem som
är i centrum för verksamheten: eleverna.  

Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedago-
giska uppdraget och vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsättningarna
för elevernas lärande. (…) Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant
sätt att det kan leda till en handling eller underlåtenhet som kan skada ele-
verna. Lärare ingriper om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller
motverkar en elevs rättigheter  (Yrkesetiska principer för lärare, 2002).

För att ytterligare markera det ansvar lärare har gentemot eleverna och sam-
hället förbinder sig lärare att  ”påtala och engagera sig mot sådana utvecklings-
tendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna”. En yr-
kesetisk reflektion förväntas också vara en naturlig del i implementerandet av
de yrkesetiska riktlinjerna i verksamheten, då lärare förbinder sig att
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”återkommande diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbe-
tet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår”, samt ”påtala fel,
komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa
mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkes-
etik vilar på”.

Sammanfattningsvis kan man påstå att både läroplanen och lärarfackens yrkes-
etiska riktlinjer ställer krav på hur läraren skall agera gentemot elever och övrig
personal. Det ställs inga direkta krav på personliga kvalitéer, men indirekt ställs i
och med kravet att förmedla och gestalta vissa värden, ett krav om förhåll-
ningssätt i relation till andra. Mer konkret skulle man kunna tolka det som att en
lärare skall vara ett föredöme i att vara rättvis, generös, visa solidaritet och
medkänsla, vara respektfull mot alla oavsett person, vara tolerant, visa förstå-
else och medmänsklighet samt kunna upprätthålla förtroendefulla relationer.
Dessutom ingår det i lärarrollen, enligt de yrkesetiska riktlinjerna, ett ansvar att
tillse att kollegor inte behandlar elever på ett otillbörligt sätt. Att lärare förvän-
tas kunna gestalta och förmedla dessa värden på ett trovärdigt sätt kan antas
betyda att egenskaperna och värderingarna bör finnas i den personliga reper-
toaren. Är detta ett rimligt sätt att resonera, och hur kan man  hantera en situa-
tion där man uppfattar det som att en kollega brister på ett eller annat sätt? Det
är frågor jag vill belysa vidare i detta kapitel utifrån värdepedagogisk litteratur
och mot bakgrund av en förstudie som jag genomfört.

Vad krävs av en lärare?

Mot bakgrund av det ovan presenterade styrdokumentet, samt lärarfackens
egna riktlinjer, kan konstateras att lärares etiska och värderingsmässiga förhåll-
ningssätt är något centralt i skolan. En fråga jag vill ställa i anslutning till detta är
i vilken utsträckning en lärares hantering av yrkeslivets etiska dilemman är ett
led i gestaltandet och förmedlandet av de värden och det fostransuppdrag som
formuleras i läroplanen. Kan man skilja detta arbetet med detta uppdrag från de
situationer som ständigt uppkommer i en lärares vardag och manar till etiskt
ställningstagande? Är det inte så att de samlade beslut, ageranden, attityder
och bemötanden som fyller en lärares arbetsdagar, är att betrakta som de vär-
den läraren gestaltar och förmedlar? Att isolera ett aktivt, medvetet värdeför-
medlande från det vardagliga agerandet menar jag är mindre troligt, då lärare
genom sitt sätt att agera på sin arbetsplats, visar eleverna vad som är accepterat
och önskvärt beteende. Denna fråga handlar, menar jag, om huruvida person-
liga attityder och förhållningssätt gör personer mer eller mindre lämpade och
kapabla att axla det uppdrag som styrdokumenten formulerar. Denna fråga har
varit central för Fenstermacher (2001) som i sina studier riktat uppmärksamhet
mot lärares stil och beteende i undervisningen. Fenstermacher använder det
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engelska begreppet ”manner“, till vilket jag inte tycker mig finna en exakt mot-
svarighet på svenska. Jag översätter det dock i denna text med stil och beteende,
och i vissa sammanhang även med framtoning.

Fenstermacher beskriver hur han i början av dessa studier, hade uppfattningen
att lärarens stil och beteende var avgörande för lärarens förmåga att fostra ele-
ver och stimulera deras moraliska utveckling. Senare under studiernas gång, vi-
sade det sig dock att det är missvisande att strikt skilja en lärares stil och per-
sonliga beteende från de metoder och strategier läraren använder sig av i klass-
rumssituation. Studierna visade att ju mer man fokuserade på lärarens bete-
ende, desto mindre kunde man avgöra vad som skedde med elevernas utveck-
ling. Detta resulterade i att Fenstermacher och hans forskargrupp fick överge
sitt första ensidiga intresse för lärares stil och beteende, för att istället identifiera
de metoder och strategier lärare använde sig av i sin undervisning.

Vad dessa innebär i detalj ska jag inte gå in på här, då det väsentliga för detta
kapitel är Fenstermachers konstaterande att lärarens personliga framtoning inte
står i ett givet förhållande till lärarens framgång som fostrare, även om Fens-
termacher alltjämt vidhåller att det har betydelse. Detta påpekande är relevant,
då det nyanserar det krav som annars vore orimligt: att lärare ska betraktas
som klanderfria moraliska agenter. Det finns självklart ingen anledning att tro
att sådana krav kan och bör ställas på en viss yrkesgrupp. Dock vill jag betona
att en lärares etiska förhållningssätt och agerande inte är intressant enbart ut-
ifrån det fostrans- eller värdeuppdrag som åligger lärare (Lpo 94). Det lärar-
etiska uppdraget handlar enligt min mening i synnerhet om kravet på ett re-
spektfullt möte mellan människor i en miljö där unga elever står i ett beroende-
och förtroendeförhållande till lärare. I detta finns ett stort ansvar vad gäller at-
tityder, ageranden och förhållningssätt, oavsett hur det påverkar fostran av
eleverna och deras personliga moraliska utveckling.

Frågan om en lärare ska agera som, och se sig själv som ett föredöme eller ej,
ställer bl a Bergem (1995) då han ställer frågan om lärare ska betraktas som fö-
rebilder eller inte. Om så är fallet bör lärarutbildningarna rymma möjligheter till
studenternas personlighetsutveckling förfäktar han. I Bergems undersökning
om lärarutbildares och lärarstudenters uppfattningar i frågan, framkommer ar-
gument som både talar för och emot lärare som förebilder. Denna diskussion
ska jag inte fördjupa mig vidare i här, men jag vill uppmärksamma att Bergems
frågeställning för oss in i diskussionen om vad som bör och kan krävas av en
lärare. Om en lärare ska kunna betraktas som en förebild, och då inte endast
som ämneskunnig och pedagogiskt kunnig, torde detta ställa vissa krav som inte
bara berör den professionella rollen, utan även lärarens mer personliga sfär.
Hur man ska uppfatta rollen som förebild är dock ingen enkel fråga. Huruvida
lärare kan gestalta och förmedla de värden läroplanen uppmanar till, utan att
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själv agera som en förebild i enlighet med detta, verkar dock vara en mindre
trolig kombination. Detta leder oss vidare in i en diskussion om trovärdighet
och äkthet.

Blizek (1999) manar till lärares rannsakan av sig själva som pedagoger och före-
bilder. En lärare bör själv identifiera de områden där han eller hon brister i
självkännedom, och därmed har försämrad förmåga att bemöta och påverka
eleverna på ett bra sätt. Det är viktigt för alla människor att värdera och värde-
sätta sig själv, och en stor del i detta är beroende av hur man upplever att
andra ser på en själv. Andras attityder mot oss är en viktig del som orsakar,
lycka, glädje och smärta. Konsekvenserna av andras attityder mot oss är ofta
förbisedda, menar Blizek. De subtila tecken och beteenden som kännetecknar
vår attityd, avslöjar om vi anser en annan person vara oss likvärdig eller ej. Hi-
storien visar att vi behandlar andra riktigt illa först när vi ej betraktar dem som
likvärdiga oss själva. Att uppleva sig som mindre värderad, menar Blizek, ger
känslan av möjligheten eller risken att bli illa behandlad, varför attityder ibland
måste anses lika viktiga som vad vi faktiskt gör. En viktig del av omsorgstän-
kandet handlar därför om vilken attityd man har mot dem man möter.

För att kunna gestalta både omsorg och rättvisa i sitt agerande och varande,
menar Blizek att man måste genomskåda de egna motiven. Utan denna insikt
kommer man som lärare aldrig så långt som till att gestalta omsorg och rättvisa,
utan endast till att språkligt uttrycka detta. För att återknyta till Fenstermachers
diskussion om vad som krävs av en lärare för att kunna genomföra sitt fost-
ransuppdrag, vill jag påpeka att Blizek (1999) inte diskuterar hur en lärares atti-
tyder påverkar elevernas egna attityder och ageranden. Blizek nöjer sig med att
påpeka att attityder mot andra är viktiga, oavsett hur andras egen moral på-
verkas. Jag tolkar det som om Blizek, när han talar om skolan och attityder
gentemot studenter, finner att gestaltandet av omsorg och rättvisa har värde i
sig, oavsett fostransuppdrag.

Om attitydfrågan ska hållas central och ses som en viktig del i förmedlandet och
gestaltandet av läroplanens värdegrundsformulering, menar jag att detta får
direkta konsekvenser för hur vi ser varandra som kollegor, och vilket ansvar vi
har för den gemensamma sociala miljön. En naturlig men svår följdfråga är gi-
vetvis vem som skall avgöra vad en godtagbar eller önskvärd attityd är, och
hur man kommer tillrätta med situationer när någon tycks brista på detta om-
råde. Detta vill jag återkomma till när jag diskuterar lärargruppen som resurs.

Campbell (2001) drar paralleller mellan skolan och samhället i stort, då hon lyfter
fram lärares roll som moraliska agenter. Campbell ser det som en svårighet att
en aktiv, etisk medvetenhet bland lärare troligen skulle bidra till att olikheter
bland lärare som moraliska agenter blir konkreta och synliga. Å andra sidan
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skulle dessa synliga olikheter spegla samhället vi lever i, och därmed bidra till en
realistisk uppfattning av samhället. Risken med frågeställningen som sådan, vad
som skall krävas av en lärare för man ska förväntas kunna genomföra fostrans-
uppdraget, är att ett visst ideal riskerar bli normerande och att minoriteter kan
komma att diskrimineras. Campbells påpekande av mångfaldens värde även
inom skolan, tjänar därför ett viktigt syfte i hela denna diskussion. Det ideal
som bör råda för klassrumsklimatet såväl som för samhället i stort, bör mot bak-
grund av detta inte förstås som en homogen gemenskap, utan ett klimat där
skilda uppfattningar och synsätt kan hanteras och fungera sida vid sida. Detta
konstaterande för oss dock tillbaka till ursprungsfrågan: vad krävs av en lärares
etiska förhållningssätt för att kunna verka för ett sådant klimat?

Vad lärares etiska strategier kan och bör bygga på, utvecklas av Noddings
(1999), som  diskuterar etiska frågeställningar i skolan utifrån hur en omsorgs-
och rättviseaspekt kan komplettera varandra. Noddings för ett resonemang
kring vilket tänkande som kan och bör ligga till grund för lärarens etiska reflek-
tion, förhållningssätt, och handlande. Noddings menar att rättvisediskussionen
bidragit till den mänskliga välfärden och därför tjänat och tjänar ett syfte i eti-
ken. Dock påpekar Noddings att rättvisetänkandet ej duger som ensam rikt-
linje, särskilt inte i undervisningssammanhang. Omsorgsaspekten behövs för att
hjälpa oss se djupare och tar vid där rättvisetänkandet inte kan ta oss längre.
Den etiska problematiken i situationer och olika frågeställningar, är inte ur värl-
den bara för vi tagit ett, vad vi bedömer som rättvist beslut. Därefter följer frå-
gor som berör omsorg om de inblandade.

För att ytterligare styrka uppfattningen om att rättvise- och omsorgstänkandet
kompletterar varandra, hävdar Noddings att rättvisa ofta leder fram till beslut,
medan omsorg driver till handling efter beslutet. Dock poängteras att en önsk-
värd utveckling vore om omsorgsaspekten även fick vara en del av övervägan-
det, innan besluten fattas. Detta för att ett universellt rättvisetänkande aldrig
kan ersätta de aspekter som tar hänsyn till människors identitet, respekt och
gruppkänsla. Noddings menar att omsorgsaspekten uppmanar personer som är
verksamma inom skola, att arbeta för mer individuellt anpassade skolgångar,
eftersom omsorg handlar om att se, uppmärksamma och tillgodose individers
behov. Då omsorgsaspekten här får en framträdande plats parallellt med rättvi-
setänkandet, menar jag att detta bör ses som en uppmaning att tänka med
hjärta och hjärna. Rättvisa beslut leder oss ingenvart när vi jobbar med männi-
skor, om vi saknar förmåga att känna empati, ha inlevelse och se helhetsbilder
hos de individer vi arbetar med (Noddings, 1999). I förlängningen menar jag att
Noddings propagerande för omsorgens plats jämte rättvisans handlar att kunna
kombinera sin professionella roll med att vara en medkännande medmänniska,
vilket är en intressant tanke i anslutning till frågan om lärarens personlighet och
etiska kompetens.
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Under en förstudie i mitt avhandlingsprojekt samtalade jag med ett arbetslag
kring etiska aspekter i lärarens arbetssituation. Här blev vissa etiska frågor och
hanterandet av dem centrala. De etiska principer som kom i fokus vid samtal
kring bemötande av elever, var främst rättvisa och respekt. I det första fallet dis-
kuterades vikten av att behandla alla elever lika, samt att det inte alltid är själv-
klart att detta görs. Det kräver eftertanke och medvetenhet. I det andra fallet
handlade samtalet om hur man hanterar konflikter och etiskt svåra situationer,
utan att kränka elever och utsätta dem och sig själv för onödig påfrestning
(Övermalm, 2003, inspelning av samtal i arbetslag). Ett syfte med dessa samtal
var att få exempel på vilka etiska aspekter lärare fokuserar i grupp, när de om-
beds diskutera sin arbetssituation. Ytterligare ett syfte, som jag vill utveckla i
kommande avsnitt, var att se om det är fruktbart att låta kollegor i arbetslag ge
varandra feedback i frågor om etiska förhållningssätt.

Arbetslaget som resurs

Utifrån läroplanstext och de av lärarfacken rekommenderade etiska riktlinjerna,
samt utifrån min egen förstudie och annan forskning, konstaterar jag att etiska
frågeställningar och personliga ställningstaganden är centrala för lärare i deras
vardag. Då dessa personliga ställningstaganden samtidigt ska förmedla vissa
angivna värden, står läraren i många situationer utlämnad till sitt eget omdöme
och personliga förhållningssätt gentemot elever. Detta är visserligen något som
gäller många yrkesgrupper. Den personliga inverkan blir dock extra intressant i
ett yrke som inkluderar ett fostrande uppdrag. Jag inledde detta kapitel med
att ställa frågan om vem som helst kan bli lärare. Denna fråga är komplex och
jag har ingen intention att här besvara den, utan nöjer mig med att här belysa
vad jag uppfattar som relevanta perspektiv i anslutning till frågan. Det jag vill
göra är att utgå från tanken på arbetslag som en viktig enhet – i arbetslag kan
det ingå både självreflekterande och mindre reflekterande lärare – och disku-
tera på vilket sätt samarbete och reflektion inom arbetslaget kan spela en viktig
roll i frågan om etiska överväganden och förhållningssätt.

Ansatsen att vilja uppmuntra och initiera samtal bland kollegor, där gemensam
reflektion kring dessa frågor är central, bottnar i en tilltro till kommunikationens
möjligheter. En teoretisk förankring till denna tilltro, återfinns inom en sociokul-
turell kommunikationsteori, och uppfattningen om att man i samtalen skapar nå-
got gemensamt. Vygotskij (1999) talar om förståelse och likriktat medvetande.
De som ingår i en kommunikation kan ha mer eller mindre likriktade medvetan-
den, beroende på om de har gemensamma subjekt i åtanke under kommunika-
tionens gång. Finns ett gemensamt subjekt underlättas kommunikationen, och
man gör sig lättare förstådd (Vygotskij, 1999). Enligt detta synsätt torde kom-
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munikation kunna betraktas som individers tankeverksamhet i samspel med
andra i en viss kontext. Den syn på kommunikation som Säljö (2000) framför,
talar för att en öppen kommunikation, givet att alla inblandade är införstådda
med syftet och uppgiften, kan leda till självreflektion och insikt: ”Det är genom
deltagande i kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya sätt att
tänka, resonera och handla” (s. 115). Engeström (1993) menar att ett gott sam-
talsklimat i en lärargrupp kan utpräglas av ett okonventionellt, spontant sätt att
samtala. Engeström beskriver samtal utan tydlig turtagning, där det inte före-
kommer pauser och där samtalet beskrivs som spiralliknande eller som att fanti-
sera tillsammans. Engeström hänvisar i anslutning till detta till Vygotskij, som ini-
tierade tanken att individuella tankar kan ses som en del av kommunikation.
Denna uppfattning om kommunikation som gemensamt tänkande och skapande
av förståelse är, menar jag, intressant som utgångspunkt för den typ av kollegial
kommunikation jag syftar på.

Under förstudien till mitt avhandlingsprojekt, där jag samtalade med lärare i ett
arbetslag, framkommer det tydligt att lärarna ser en potential i den egna grup-
pen. Mycket tidigt i samtalet samlades diskussionen dock kring stress och tids-
brist, som två avgörande problem i lärarens arbetssituation. De berättar att de
inte hinner med att knyta önskvärda sociala kontakter med kollegor. Något som
de äldre lärarna upplever var mer förekommande tidigare. Min tolkning av lä-
rarnas utsagor är att bristen på personliga kontakter kollegor emellan även för-
hindrar den gemensamma etiska reflektionen och den öppenhet som lärarna ut-
trycker som önskvärda.

De framhåller visserligen den trygghet och det stöd som man ändå känner i det
egna arbetslaget, men påpekar att den etiska reflektionen, den konstruktiva kri-
tiken och verkliga feedback som de skulle kunna önska, inte känns möjlig utifrån
den situation de nu arbetar i. De menar att etisk reflektion, konstruktiv kritik
samt rak och ärlig feedback skulle kunna utvecklas mer om tid fanns för detta.
Feedback och konstruktiv kritik kollegor emellan, ställs dock mot det faktum att
de, förutom viljan att bedriva god undervisning, måste ha den egna integriteten
som lärare i åtanke. Onödig prestige kan förhindra fruktbara utbyten och för-
bättringar av den egna verksamheten, medan respekten för varandras kun-
nande och personlighet ständigt måste vägas mot detta. I anslutning till detta
menar lärarna att det kräver ett nära samarbete och stort förtroende för var-
andra om de ska kunna ge och ta råd och konstruktiv kritik. Jag finner det in-
tressant att lärarna dels diskuterar de behov som de har av varandras hjälp och
stöd, samtidigt som detta beskrivs som något problematiskt och känsligt.

Är då den typ av feedback, gemensam reflektion och öppen kommunikation
som lärarna efterlyser realistisk? Kan detta även komma att omfatta och foku-
sera varandras attityder och etiska förhållningssätt? Är det rimligt att sådant
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diskuteras i lärargruppen? Under samtalen med arbetslaget i min förstudie, kom
frågan om den konstruktiva kritikens möjligheter och svårigheter upp.

Lärare 1: Jag funderade just på detdär…för att…undrar hur vi är…vi vuxna
som är i skolan när vi är med andra på lektioner. Tycker någon att
jag agerar på ett konstigt sätt antingen mot elever eller att  jag har
någon konstig pedagogik eller någonting som inte är bra, hur öp-
pen är då den vuxne att komma efteråt till mig då och säga ”du
jag tänkte på detdär du sa”?

 [De övriga kommenterar instämmande.]
L 2: Ja…jag förstår precis vad du menar.

Samtalet fortsatte kring en mattelektion då en lärare gått in som resurs på en
annan lärares lektion. Utifrån dialogen nedan menar jag att det framgår, att det
kan uppfattas som en kränkning av en kollegas integritet som lärare om man
blandar sig i det som räknas som den andres pedagogiska ansvar:

Lärare 1: Jag fick dåligt samvete nu när jag var inne  på matten…(L2:
Ja…jag tänkte på dig!) När tjejerna.. som sitter….fyra tjejer som
sitter, och de ville inte jobba alltså. De hade gjort sina uppgifter
och sa ”äh, vi ska göra ett visst antal uppgifter” Och då tänkte
jag säga åt dem…för då kan de väl gå hem då. Men…det var inte
det…Det är ju jättetrevliga tjejer.. (L2: Ja, men de har skinn på
näsan) De vart sur på mig.

L 2: Ja, detdär är ju en jättekänslig fråga…
L 1: Och då tänkte jag…ska jag slinka in då…när det är X (den andre

lärarens namn, min parentes) som har lektion. Men…du känner väl
likadant. Jag vet ju att du var irriterad du också.

L 2: Ja…oh ja...men, jag hade ju drivit dem i en och en halv
timme…nästan två timmar i sträck. (L 1: Och så kommer jag….)
Och så kommer du…när det var 20 minuter kvar. Och det var
väl sista 10 kanske som…de orkade inte…

L 1: Men jag lovar dig, de hade inte gjort nånting så länge jag var
där. (L 2: Nä nä) Det vet jag, jag kollade dem.

L 2: Men de brukar jobba bra dedär.
L 1: Det vet jag, de kan ju allt. (L 2: De kan ju allt) Men ändå…ska de

bara sitta där då?
L2: Nä det ska de ju inte…
L 1: Nej, men sånt där….Det är ingen som säger någonting sånt. Det

är ingen som skulle komma till dig och säga…men vad….
L 2: Det är synd det egentligen.

Detta samtal mynnade sedan ut i frågan om var man drar gränserna för kolle-
gors beteenden. Nedanstående kommentar handlar enligt min mening om det
problematiska i att upptäcka kollegors negativa attityder. Jag har ovan refererat
till Blizek (1999), som poängterar vikten av att vara uppmärksam på attityder
och deras betydelse. Blizek förespråkar självinsikt, medan citatet nedan refere-
rar till en situation där självinsikt saknas och ansvaret istället läggs på de vuxna
runt omkring som uppmärksammar ett oacceptabelt förhållningssätt.
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L 3: Jag hörde att en assistent talat nedlåtande till en elev. ”Men vad
gör du, är du dum eller?” Och det kan man ju säga kanske till sin
kompis eller…men att som vuxen assistent, det passar sig ju ab-
solut inte att säga så. Men…det var ju två stycken som hörde det-
här…men de ingrep inte…de gjorde inte det i alla fall. Och tydli-
gen var det så att han hade denhär attityden…och då är det all-
varligt. Man vågar inte trampa någon på tårna.

Här tycks det etiska problemet framstå som självklart, då en vuxen verbalt
kränker en elev. Det etiskt svåra som Lärare 3 uttrycker det, är dock när det
krävs insatser från en själv som kollega och medansvarig för verksamheten. Min
mening är inte att påstå att det ytterst skulle vara lärarkollegiets uppgift att
granska och tillrättavisa varandra, även om man som vuxen och personal har
ansvaret att ingripa om man uppfattar en situation som är direkt kränkande för
en elev. Den potential jag ser i lärargruppen menar jag dock kan vara en väg till
den självinsikt Blizek (1999) förespråkar. Vidare menar jag att ett sammansvet-
sat och medvetet arbetslag kan ha en funktion där man ger stöd och feedback
som sträcker sig utöver den icke konstruktiva klapp-på-axel-respons, som jag
menar att tidsbrist och bristande samarbete ofta tycks resultera i. Jag vill här
nedan ge ett litet, men ändå talande exempel på hur det kan gå till när en lärare
vågar ge feedback och försöker tolka eller analysera en kollega. Detta exempel
ger en antydan om hur kollegial feedback kan se ut när man känner sig trygg i
en grupp.

I dialogen nedan har No-läraren berättat för de övriga i arbetslaget om en vik-
tig erfarenhet från sin första tid som lärare. En av kollegorna, här kallad  Lärare
3, ger respons genom att försöka sätta sig in i händelsen och den andre lärarens
specifika arbetssituation som No-lärare. Utifrån detta drar Lärare 3 sedan slut-
satser rörande No-lärarens beteende och stil (här vill jag åter uppmärksamma
Fenstermachers, 2001, begrepp ”manner” som jag menar att detta handlar om) i
klassrummet, i jämförelse med den personlighet som hon upplever att lärarens
har som privatperson. No-läraren har just talat om ett tillbud under en kemilek-
tion och som fick honom att reflektera över vilket ansvar man har som lärare,
samt att disciplin krävs för att kunna garantera elevers säkerhet:

No-läraren: Så…gör inte bomullskrut. (…)
L2: Det fanns busiga elever även på den tiden.
No-l: Även på den tiden…
L3: Då kan jag förstå lite grand… om man jämför…eh….jämför

NO-lärare…kan jag förstå att du har….eller….jag upplever dig
som en varm person…väldigt positiv glad och…så tror
jag….när du har lektion, då är det disciplin som gäller….Det
kanske du lärde dig då…och….eleverna har ju  olika slags re-
spekt för olika lärare. Men när de pratar om dig då hör man
liksom att med X (No-lärarens namn), då är det såhär. Och det
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är väl kanske ett måste om man har ett sådant ämne (NoL: Det
är det…det är ju…)

L3: …Alltså det är något som jag inte känner igen när vi träffas så-
här…för då tycker jag att du är en annan människa.

No-l: Man fick ju lära sig….tre saker fick man lära sig…”Inte ett le-
ende före november. ” Det är det enda jag minns från min lä-
rarutbildning. Då skulle man vara bestämd.

No-lärarens korta respons visar även att han uppfattat sin kollegas poäng, och
bekräftar att den mer disciplinerade klassrumsmiljön är något han känner igen
hos sig själv, och härleder dels till No-ämnenas karaktär, och dels till sin egen
lärarutbildning.

I den fortsatta dialogen kommenterar flera av de andra lärarna uttrycket ”inte
ett leende före november”, på ett sätt som tyder på en underförstådd gemen-
sam förståelse (Övermalm, 2003, inspelning av samtal i arbetslag). Tappan (1992)
utvecklar tankar kring hur kommunikation kan se ut när det gället etiska fråge-
ställningar kopplade till en specifik grupp. Tappan menar att språket spelar en
nyckelroll i vår moraliska utveckling. Vi skapar moral i språket,  varför också en
diskursanalys kan visa hur vi utvecklas moraliskt. Här menar Tappan att grup-
per utvecklar egna, sociala språk/förhållningssätt. Med anledning av detta blir
det intressant att undersöka om man i lärargrupper inte bara kan utan också är
särskilt lämpade för att råda, stödja och vägleda varandra i moraliska frågor.
Det gemensamma förhållningssättet torde då vara en styrka, som bäddar för
förståelse, konstruktiv kritik och uppbackning snarare än en i grunden kritisk
inställning till varandra. Samtidigt varnar Hargreaves (1994) för en alltför okri-
tisk välvilja gentemot gruppsamarbete. All samverkan är inte god, menar Har-
greaves som varnar för att påtvingad kollegialitet inte leder till något konstruk-
tivt.

Sammanfattande slutord

I detta kapitel har jag ställt frågan om vilket uppdrag lärare har när det gäller
värderingar och fostran. Styrdokument och rekommendationer från lärarfacken
visar att det finns direktiv både vad gäller ett konkret fostransuppdrag, och
allmänna direktiv om etiska förhållningssätt som ska råda mellan individerna
som arbetar och verkar inom skolan. Här tolkar jag det som att  fostran till goda
medborgare, skapandet av förutsättningar för en god inlärningsmiljö och elever
och personals känsla av trivsel och trygghet på sin arbetsplats, är tre parallella
mål som direktiven syftar mot. Till detta är varje lärare skyldig att bidra med
sina ämneskunskaper och pedagogiska kompetens.
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Den huvudfråga jag ställt är om lärarens personligt etiska förhållningssätt, bete-
ende och bemötande av andra är en viktig del i detta, och om det i så fall bör
och kan ställas krav på personliga egenskaper. Den forskning jag refererat till
lägger olika stor tonvikt vid huruvida lärarens personliga egenskaper påverkar
förmågan att fostra. Dock ses det inte av någon forskare som oviktigt. Frågan
på vilket sätt man kan eller har rätt till att ställa krav på etisk självinsikt hos dem
som önskar bli lärare, har inte varit min intention att besvara i denna text. Jag
har dock velat lyfta fram aspekter som är relevanta i frågan, samtidigt som jag
påpekat risken med frågeställningen som sådan, då den skulle kunna leda vi-
dare till att önska ett etiskt ideal där minoriteter diskrimineras. Det som istället
är intressant att undersöka vidare, är på vilket sätt etisk reflektion och självin-
sikt kan utvecklas på skolor, bland de lärare som där finns. Här har jag försökt
lyfta fram den potential som jag menar finns i den samarbetande lärargruppens
gemensamma reflektion.
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Moralisk pluralism alltid redan i
pedagogisk praktik

Niclas Rönnström

I den här artikeln argumenterar jag för att pedagogisk praktik bör förstås som holis-
tisk, och moralisk undervisning som pluralistisk. Skolundervisning har ofta förståtts i
värdeneutrala och objektiva termer vilket skapat en dualism mellan fostran och un-
dervisning. Vi bör hellre förstå pedagogisk praktik i holistiska termer då den alltid in-
rymmer moraliska aspekter, och när moraliskt lärande alltid sker explicit eller impli-
cit i alla skolans miljöer. Skolans aktörer har också skäl att beakta moraliska aspekter
i en normativ mening, men i så fall hur och vilka? Ofta har moraliska fostransinsat-
ser varit reduktionistiska i det att ett enda traditionellt moraliskt perspektiv tjänat som
utgångspunkt för undervisning i och förståelse av moralfrågor. Men reduktionismen
bör inte tas som pedagogisk utgångspunkt då den inte gör mångfald, komplexitet
och konflikter rättvisa. Med en moralisk pluralistisk utgångspunkt uppmärksammas
moraliskt lärande utifrån flera irreducibla aspekter, konflikter och kompetenser, och
detta är att pedagogiskt fruktbart i en tid av moralisk oenighet och social komplexi-
tet.

Ethical action takes place when spaces are opened for concrete choices made by situated hu-
man beings. Enmeshed in relationships and projects, such human beings must attend to the
impinging social and political contexts and attempt to overcome the carelessness, systematiza-
tion, and neglect that stand in the way of morality. Unable to depend on abstract formulations
or ahistorical norms, they must continue clarifying their experience and creating their values
by means of continuing dialogue.

(Greene, 1990, s 67)

Är det något man kan vara enig om när det gäller moralfrågor så är det att oe-
nighet råder. Meta-etiker är oeniga om vad värden är för något, om och hur vi
kan ha kunskap om värden och hur dessa värden eventuellt kan motivera män-
niskor att handla (se McNaughton, 1988; Smith, 1994). Normativa etiker är
också oeniga och det pågår fortfarande heta debatter mellan pliktetiker och
konsekvensetiker utan tecken på att de närmar sig varandra. Samtidigt gör ny-
tillkomna pragmatiker, diskursetiker, postmodernister, environmentalister och
feminister den normativt etiska agendan fullspäckad med till synes svårlösliga
frågor och divergenta svar. Dessa frågor behandlar vem, eller vad, som skall
räknas som moraliskt subjekt, om och hur värden och normer kan rättfärdigas
och vad moraliskt handlande kan innebära (Sterba, 1998; för en utmärkt intro-
duktion till postmoderna etiska utkast satt i relation till utbildning, se Blake,
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Smeyers, Smith & Standish, 1998;  se även Baumann, 1995). De forskare som be-
handlar moralisk undervisning är inte heller eniga om vad den kan innebära i
vår tid, och de psykologiskt orienterade forskare som studerar moralisk ut-
veckling hos barn är också oeniga om hur den skall förstås. Pedagoger verk-
samma i skolan är inte heller överens om vad etiska problem består i, vilka de är
och hur de kan hanteras (Colnerud, 1995). Idag lever vi dessutom i ett samhälle
som kännetecknas av pluralism med avseende på människors värdeorienter-
ingar. Visst kan man mot denna bakgrund bli något skeptisk till att pedagoger i
Sverige åläggs att förankra en enda värdegrund hos alla elever i vårt skolsystem
under dessa pluralistiska sociala, och oeniga moraliska, villkor. Mot denna frag-
mentariska moraliska horisont blir skolans moraliska fostransuppdrag minst sagt
problematiskt. Hur ska pedagoger och andra skolaktörer förstå villkor för mo-
ralisk fostran idag? Ett avgörande val står mellan dualism och holism med avse-
ende på överföring av kunskaper och värden, och ett annat står mellan reduk-
tionism och pluralism med avseende på moralisk undervisning. Holism innebär i
detta fall att överföring av kunskaper inte kan ske särskilt från moraliska aspek-
ter. Pluralism innebär att flera olika moraliska aspekter, och till viss mån traditio-
ner, erkänns som irreducibla och moraliskt signifikanta.

I den här artikeln avser jag utreda villkor för moralisk undervisning i skolan.
Först diskuterar jag moraliskt lärande i termer av holism och dualism, sedan ar-
gumenterar jag för att moralisk pluralism kan innebära en fruktbar teoretisk ram
för att förstå moral och moralundervisning i skolan. Till sist redogör jag för vad
moralisk pluralism kan innebära med utgångspunkt från två pedagogiska och
moralpluralistiska filosofer, Kenneth Strike och John Dewey.

Holism som villkor för moraliskt lärande och
undervisning

Ett första viktigt vägval med avseende på moralisk undervisning består i huru-
vida undervisningssituationer eller pedagogisk praktik bör förstås i holistiska
eller dualistiska termer. Holism innebär i det här sammanhanget att överföring
av kunskaper inte kan ske särskilt från moraliska, subjektiva och sociala aspek-
ter. Dualism innebär att särskilja överföring av kunskaper från fostransaspekter,
och dualism bygger på antagandet att kunskapsöverföring och fostran är två
helt olika aktiviteter. Enligt holismen blir pedagogiska neutralitetsideal svåra att
försvara, till exempel ideal om att undervisning skall vara värdeneutral eller ute-
slutande saklig och objektiv. En dualistisk uppfattning om undervisning och pe-
dagogisk praktik medför åsikten att det är möjligt att ägna sig åt den ena aktivi-
teten utan att samtidigt ägna sig åt den andra. En dualistisk position kan spåras
hos dem som anser att lärare ska ägna sig åt undervisning utan att ägna sig åt
fostran. Nedan avser jag visa att vi har skäl att överge en dualistisk uppfattning
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om undervisning för en holistisk position: moralisk undervisning bör förstås som
en explicit eller implicit ofrånkomlig aspekt av pedagogisk praktik och skolun-
dervisning, och att alla pedagogiska handlingar kan förstås i moraliska eller fost-
rande termer.

Hansens (2001) översikt på moralforskning i skolor pekar på att undervisning
alltid innebär ett moraliskt projekt. Undervisning är alltid en moralisk aktivitet,
menar Hansen. Alla skarpa skiljelinjer mellan undervisning och fostran, intellek-
tuell och moralisk träning, anser han vara vilseledande. Som bäst kan dessa sär-
skiljanden fungera som redskap för att kunna beskriva pedagogisk praktik, men
vi får inte tro att de speglar den pedagogiska praktikens kommunikationsvillkor.
Enligt Hansen är de objektivitets- och värdeneutralitetsideal som dominerat
moderna skolor under förra seklets senare hälft rakt igenom falska. Dessa ideal
ansågs en gång fungera som en garant för rationalitet, som ett skydd mot ide-
ologisk indoktrinering och som respekt för människors privata sfärer, men de
har snarare medverkat till att skapa en förvriden bild av skolan som social prak-
tik och den pedagogiska praktikens kommunikativa villkor. De så kallade vär-
deneutrala sanna kunskaperna hävdas numer vara impregnerade med värden
då de väljs på vissa värderingsgrunder i termer av mer eller mindre goda skäl,
och då lärande också beror av kommunikation så undergrävs värdeneutralitet
och den ensidiga objektivismen. Wenger (1998) beskriver hur traditionellt sakligt
informativa idéer om lärande fått oss att skapa lärandemiljöer utan att beakta
sociala och moraliska aspekter:

If we believe, for instance, that knowledge consists of pieces of information
explicitly stored in the brain, then it makes sense to package this information
in well-designed units, to assemble prospective recipients of this information
in a classroom where they are perfectly still and isolated from any distraction,
and to deliver this information to them as succinctly and articulately as possi-
ble (Wenger, 1998, s. 9).

Wenger menar inte att denna syn på lärande är falsk, utan alltför reduktionis-
tisk. Den fångar endast en aspekt av lärandets villkor: memorering av uttryckt
ämnesinnehåll. Lärande måste, enligt Wenger, förstås i termer av deltagande i
sociala praktiker där ämnesinnehåll överförs i specifika sociala kontexter inom
vilka lärandepraktikerna formar deltagarnas personliga identiteter och deras
sociala kontexter. Denna utvidgade syn på lärande ger oss skäl att ifrågasätta
idéer om värdeneutral överföring av värdeneutral kontextoberoende kunskap
(Wenger, 1998). Habermas (1998) teori om kommunikativt handlande kan för-
klara varför vi med Hansen och Wenger har skäl att överge dualism till förmån
för holism med avseende på överföring av kunskaper. Habermas menar att
varje kommunikativ handling avslöjar eller uttrycker såväl objektiva, sociala, mo-
raliska som subjektiva aspekter.
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Vi kan alltså inte överföra information enligt någon sorts telekommunikations-
modell för lärande, där lärande förstås som kodande och avkodande av be-
stämda meddelanden oberoende av kontexter för lärandet. När vi handlar
kommunikativt beror vi alltid av, och aktualiserar, flera aspekter samtidigt. När
matematikläraren yttrar, ”idag ska vi jobba enskilt med den gröna matteboken,
och när ni är klara med den kommer ni fram till mig för att få ett diagnostiskt
test”, förhåller han eller hon sig till eleverna i flera dimensioner. Objektivt genom
att referera till föremål som matteböcker, socialt genom att etablera relationer till
eleverna, moraliskt genom att relationsskapandet tar en viss karaktär som kan
prövas moraliskt, och subjektivt genom att förhålla sig till sina egna erfarenheter
och avsikter i termer av uppriktighet eller autencitet. Instruktionen ovan äger
dessutom rum inom skolan som institution, vilken i sin tur utgör en del i ett poli-
tiskt påbjudet skolsystem och kan förstås i ljuset av åtskilliga års utveckling av
skoltraditioner (Habermas, 1998).

Mot denna kommunikativa bakgrund blir ideal om värdeneutralitet och ensidig
objektivism orimlig. Skolpraktiken genomsyras alltså av samtidighet med avse-
ende på fostran och ämnesundervisning, vare sig vi vill detta eller inte. Alla
handlingar i skolan kan tolkas som moraliska handlingar, och elever och lärare
påverkar varandra i moraliskt hänseende både avsiktligt och oavsiktligt, ut-
tryckligen eller underförstått, i deras vardagliga pedagogiska praktik (Hansen,
2001).

I ljuset av denna utvidgade och holistiska syn på lärande har vi dessutom skäl
att kritisera alltför instrumentella tolkningar av skolan som lärandemiljö. Att se
skolan som en plats där moraliskt neutrala medel används för att nå färdigfor-
mulerade mål blir ohållbar i relation till idén om skolan som social och kommuni-
kativ praktik. Hansen (2001) menar att den mål-medeldistinktion som blivit allt
vanligare i skola, och styrning av offentlig sektor i allmänhet, kan vara moraliskt
problematisk. När distinktionen vanligtvis förstås i termer av fixerade mål som
överordnade policyorgan bestämt, vilka i sin tur skall nås med ändamålsenliga
effektiva pedagogiska medel, riskerar de pedagogiska aktiviteternas moraliska
och sociala aspekter att negligeras.

När undervisning uteslutande förstås som instrumentell i förhållande till fram-
tida mål att uppnå, kan moraliskt problematiska undervisningspraktiker ibland
legitimeras med hänvisning till att det är det framtida tillståndet eller målet som
räknas. Moraliska aspekter kan negligeras ”här och nu” då målet är en medbor-
gare ”där och då”, anses det så länge innehållslig och metodisk värdeneutralitet
fungerar som premiss. Färdigformulerade mål tillsammans med effektivitetsideal
tenderar att uppmuntra till strategiska förhållningssätt mellan skolans olika aktö-
rer. Filosofen Immanuel Kants klassiska maxim om att ett moraliskt subjekt inte
endast kan reduceras till ett medel utan också alltid är ett mål i sig själv bortses
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ofta från i en alltför mål och resultatorienterad skola, menar Hansen. Risken blir
att skolans aktörer alltför sällan utvecklar eller respekterar den autonomi som
Kant hävdade gäller för alla människor, eller att lärare inte utvecklar den lärar-
professionalism som idag, enligt Bergem (2000), måste inkludera etisk kompe-
tens.

Med Hansens utgångspunkt bör vi således uppfatta skol- och undervisnings-
praktik som holistisk då dess olika innehåll, aktörer, relationer och organisatio-
ner samspelar med varandra. Hela skolans verksamhet, innehåll samt aktörernas
relationer och personligheter påverkar den faktiska, och inte endast den av-
sedda, moraliska undervisningen. När skolan förstås som en plats där mellan-
mänskliga relationer etableras och legitimeras, och personliga identiteter formas,
blir undervisningen inneboende moralisk. Såväl lärare som elever socialiseras
som moraliska subjekt i skolan vare sig de vill det eller inte. Utifrån Hansens
översikt, Wengers teori om sociokulturellt lärande och Habermas flerdimensio-
nella syn på kommunikation ges vi skäl att integrera moralundervisning med all
annan skolaktivitet därför att den moraliska fostran faktiskt alltid äger rum sam-
tidigt.

Även om vi kan genomföra mer explicit moralisk undervisning i våra skolor,
äger den ändå alltid rum till vardags. Vi kan ju tänka oss att göra moralisk un-
dervisning till ett schemalagt ämne, som t.ex. matematik, och nöja oss med att
undervisa om moral i avgränsade ämnesmoduler i traditionella former. Matema-
tik kan kanske läras uteslutande i ämnesmoduler då den inte inrymmer begrepp
som dygder, rättvisa, bemötanden, moral, uppförande, respekt eller omsorg. Moraliskt
lärande står dock i en annan beroendeställning till den sociala värld i vilken vi
överför kunskap, integreras och socialiseras i, än vad matematiskt lärande gör.
Det är nog sådana villkor som ligger bakom våra vardagliga intuitioner om vik-
ten av att leva som man lär i moralfrågor.

Moralisk pluralism eller reduktionism i
pedagogiska kontexter?

Ett annat viktigt vägval med avseende på moralundervisningens karaktär
handlar om att utgå från en reduktionistisk eller en pluralistisk syn på moral.
Under denna rubrik kommer jag att argumentera för att en pluralistisk mo-
raluppfattning kan vägleda skolaktörer i relation till både deskriptiva och nor-
mativa aspekter av den pedagogiska praktiken. I en deskriptiv mening aktuali-
seras alltid flera olika moraliska aspekter i skolpraktiken, och därför är det bra
att inte redan på förhand reducera moralförståelsen till ett perspektiv eller en
traditionell teoretisk position. Ur en normativ mening har pedagoger skäl att
beakta att moraliska konflikter ofta uppstår mellan olika irreducibla moraliska
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aspekter, och att reflektivt och praktiskt förhålla sig till såväl värden, dygder,
rättigheter, plikter som omsorgsaspekter i pedagogisk praktik.

Vi har sett att skolans arbete kan förstås som en social praktik där personliga
identiteter formas, och precis som i andra former av socialt liv inkluderas mora-
liska aspekter i skolpraktikerna. Att flera olika moraliska aspekter alltid aktuali-
seras i skolan får vi nog betrakta som ett socialt faktum. Värden, normer, bemö-
tanden och dygder utgör en del av all mänsklig samvaro, men vilka aspekter,
värden, normer, bemötanden, dygder vi bör eftersträva är en helt annan och
mycket viktig pedagogisk fråga. En sak är ju att tolka den praktik som äger rum
i moraliska termer med deskriptiv ansats, men en pedagog förväntas ju också ta
ställning till vilka mål som skall nås, vilka värden som skall försvaras, vilka nor-
mer som skall råda, och vilka handlingar som skall uppmuntras och berömmas
eller klandras. Dessutom åläggs svenska pedagoger idag att fostra i enlighet
med vissa grundläggande värden (Lpo 94). Den pedagogiska praktiken är alltså
inneboende normativt moralisk. Men vad ska då prioriteras i de skolor som un-
der 1900-talet värnat om objektiv ännu ej bevisad falsk ämneskunskap, och vär-
deneutrala undervisningspraktiker? Hur ska vi idag återinföra moralisk insikt
och undervisning i den pedagogiska praktiken?

Utbildningsfilosofen Noddings förespråkar en moralisk vändning i skolan. I re-
lation till skolans olika möjliga mål efter millennieskiftet skriver hon:

What do we want for our children? What do they need from education, and
what does our society need? The popular response today is that students need
more academic training, that the country needs more people with greater
mathematical and scientific competence, that the a more adequate academic
preparation will save people from poverty, crime, and other evils of current
society. Most of these claims are either false or, at best, only partly true - - - I
have argued that education should be organized around themes of care rather
than the traditional disciplines. All students should be engaged in a general
education that guides them in caring for self, intimate others, global others,
plants, animals, the environment, objects and instruments, and ideas. Moral
life so defined should be frankly embraced as the main goal of education
(Noddings, 2002, s. 93 och 99).

Noddings bör inte förstås som motståndare till en akademisk eller intellektuell
skola. Hon vill snarare återförena moral och intellektuell träning så som de varit
förenade i sekler innan vår moderna tidsepoks ensidiga upptagenhet i objektivi-
tetsideal, effektivitet och värdeneutral rationalitet( Hansen, 2001). Noddings
normativa perspektiv sammanfaller i flera avseenden med Hansens mer deskrip-
tiva perspektiv i det att de båda argumenterar för vikten av att återförena mo-
ral och pedagogik, vilket skulle kunna utgöra argument för att såväl forskare,
elever, föräldrar och skolsystemets olika professionella aktörer i större ut-
sträckning har skäl att beakta moraliska aspekter i skolundervisningen: Om vi
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ändå alltid är moraliska, är det då inte också hög tid att fundera över hur vi är
det, och hur vi bör vara det?

Standish (2001) beklagar sig över den styvmoderliga behandling moralfrågor får
i skolvärlden idag. Han menar att värdeneutralitetsidealen har satt djupa spår i
vår mentalitet: ”Var inte så dömande!”, ”Blanda inte ihop sport och politik!”,
”Men nu blandar du ju in värderingar i samtalet!”. Idealen får oss att blunda för
att moral och värderingar genomsyrar pedagogisk praktik, och att värdeneut-
ralitet i sig kan förstås som ett påbjudet värde. Standish betonar etikens primat i
all mänsklig verksamhet, och vill i Levinas anda påminna oss om det absoluta an-
svaret inför den andres ansikte. Standish menar att etiken måste föregå alla
andra tankeoperationer och handlingar, så att vi alltid påminner oss om vårt an-
svar gentemot varandra. Etiken kan hjälpa oss att ta ett steg från nutidens tids-
typiska för givet tagna prestationskrav, objektivistiska inställningar, målsätt-
ningsdokument, resultatförväntningar och effektivitetsnormer.

Det som kan vara problematiskt med detta postmoderna korrektiv i form av ett
absolut ansvar inför den andre är hur det skall tillämpas och förstås i pedago-
gisk praktik. Idén kan tyckas vara för mystisk, abstrakt och vag för att vägleda
pedagoger i moralfrågor under de faktiska förutsättningar skolan befinner sig i
idag, med just effektivitetsnormer, måltäta policydokument och resultatkrav.
Om vi nu inte kan särskilja moralisk fostran från ämnesundervisning, och vi inte
bör göra det i en normativ mening, vad ska vi då rikta den moraliskt pedago-
giska uppmärksamheten mot när läroplaner, lektioner, skolorganisationer och lä-
rarutbildningar planeras? Holism innebär att inte särskilja fostran från ämnes-
undervisning, men vilka moraliska aspekter bör vi då beakta i undervisning och
annan skolpraktik? Låt oss se vilka utgångspunkter moralpedagoger traditio-
nellt utgått från, och hur pluralism kan erbjuda nytänkande med avseende på
moralisk fostran i skolan.

Det råder i stort sett samma sorts oenighet i den normativa moralundervis-
ningslitteraturen som i den normativa etiken. En mångfald etiska traditioner har
utgjort utgångspunkter för moralundervisningsprojekt och forskning om mora-
liskt lärande i skolan. Noddings (2002) menar att den aristoteliskt förankrade,
och därmed dygdetiska, "Character Education"-skolan har spelat en betydande
roll i vår tids idéer om moraliskt lärande och moralisk undervisning:

Contemporary character education programs, like their earlier counterparts,
concentrate on the inculcation on virtues. Character is defined as the posses-
sion and active manifestation of those character traits called virtues - - - I have
considerable sympathy for what they are trying to accomplish (Noddings,
2002, s.3).
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Noddings sympati grumlas dock av allvarliga invändningar mot den dygdetiska
karaktärsdanande moralundervisningstraditionen då hon anser den bygga på
otillräckliga eller direkt olämpliga utgångspunkter. Den är otillräcklig på så sätt
att dess utövare och teoretiker ofta negligerat relationsaspekter som tillit, om-
sorg och respekt, och dessutom kan den vara olämplig då den inte gör skillnad
på indoktrinering och lärande. Både feministen Noddings och den mer kogniti-
vistiskt orienterade Kohlberg menar att indoktrinering inte kan accepteras som
moraliskt lärande i skolan (Noddings, 2002). Om Noddings kritik är riktig, så
drabbas även Fenstermachers (2001) empiriska studier om ”Manner in tea-
ching”. Fenstermachers forskning syftar till att deskriptivt undersöka pedago-
gers moralundervisningsstrategier. Hans forskningsstrategi utgår från dygdeti-
ken, och även om han inte är explicit normativ så utgår han ifrån att det tradi-
tionella dygdbegreppet utgör den moraliskt signifikanta utgångspunkten för
skolundervisning.

Noddings (2002) menar att vi inte bör reducera moralisk undervisning till
dygdetik, även om fostran till dygder mycket väl kan utgöra en del av denna
undervisning. Att dygder kan vara otillräckliga som enda utgångspunkt för mo-
ralisk undervisning kan påvisas med ett exempel. Det är fullt möjligt att uppfylla
den amerikanske moralpedagogen Bennets karaktärsdanande program, som
innehåller dygder som medkänsla, ansvar, ärlighet, arbete, vänskap, mod, själv-
disciplin, lojalitet och tro, samtidigt som man begår brutala övergrepp mot män-
niskor från främmande kulturer. Inget hindrar att medkänsla och ansvar ute-
slutande riktas mot den egna gruppens medlemmar beroende på dygdernas
kontextuella natur. Den ensidiga okritiska fokuseringen på att något är rätt eller
fel tränger också undan prövande diskussioner om varför det eventuellt förhåller
sig så (Robenstine, 1998). Att reducera moralisk undervisning till karaktärs-
danande dygdprogram är därför otillfredsställande, men vi kan också ifråga-
sätta andra försök till moralisk reduktionism i relation till både deskriptiva och
normativa aspekter av den pedagogiska praktiken.

Moralisk reduktionism innebär att ett moraliskt perspektiv, eller att en enda
normativt etisk teori, hålls som riktig, eller allra mest moraliskt signifikant. Detta
tycks ha sina fördelar då moralen kan bli mer praktisk ju färre faktorer de mo-
raliska agenterna har att hålla reda på. Ofta har moralfilosofiska perspektiv tjä-
nat som utgångspunkter för moraliskt lärande och undervisningsprogram i sko-
lan, även om den relationen inte är självklar. Colin Wringe menar att alltför ofta
har reduktionistiskt normativt etiska debatter inom moralfilosofin fått genom-
slag i skolkontexter (Wringe, 2000). Teorier och kontroverser på den filosofiska
arenan har okritiskt överförts som vägledande för moralpedagogiska program
och teorier. Wringe menar att filosofer gärna ser konkurrerande teorier, till ex-
empel pliktetik och konsekvensetik, som oförenliga, men att detta inte behöver
vara fallet på den praktiskt pedagogiska arenan. På den filosofiska arenan har
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det traditionellt ansetts vara förkastligt att både hålla pliktetik och konsekvens-
etik som antagliga. Filosofer som gjort det har hamnat i den besvärliga positio-
nen att:

Being accused of relativism, unless one is prepared to say which principle
overrides the other when they conflict, or to concede that all are ultimately
reducible to one or other of their number. At a philosophical level this may
meet the discipline’s essential demand for coherence and comprehensiveness
but what is less clear whether this demand is merely a feature of our profes-
sional philosophising, or whether it in any way belongs to moral life we are
presuming to philosophise about (Wringe, 2000, s. 660).

Wringe ser ingen nödvändig koppling mellan moralfilosofisk tradition och mo-
ralundervisning, och menar samtidigt att moralisk pluralism, vilket bör skiljas
från relativism, kan försvaras mot bakgrund av den pedagogiska praktikens
komplexitet. I pedagogiska kontexter kan en mångfald moraliska aspekter be-
höva beaktas just därför att de utgör inneboende aspekter av den praktiska
pedagogiken. Utbildningsfilosoferna Noddings och Strike (1999) för också icke-
reduktionistiska resonemang. Att karaktärsdanande moralfostran alltför ofta
har hävdats som tillräcklig fostran utgör ett reduktionistiskt problem. De menar
också att moralundervisning alltför länge har präglats av hävdade motsatsför-
hållanden mellan proponenter för rättvisa eller omsorg, när vi hellre kan tala om
rättvisa och omsorg som förenliga men irreducibla och ibland konfliktfyllda
aspekter av pedagogisk praktik och moralundervisning. Noddings (1999), som
förespråkar en omsorgsmoral, vill inte förneka att rättvisebegreppet har plats i
skolans moraliska fostran även om detta begrepp traditionellt har uttolkats på
ett sätt som undergräver andra moraliska kvaliteter, som till exempel omsorgs-
aspekter. Hon vill inte reducera all moral till omsorg men hon vill däremot ge
omsorgsetiken ett prioriterat värde i skolan samtidigt som hon försvarar mora-
lisk pluralism.

Det är dock oklart vad som bör binda oss till att prioritera omsorgsaspekten.
Habermas har tagit moralisk mångfald som utgångspunkt i sin diskursetik. Det
är en pluralistisk teori i det att den beaktar flera aspekter av vårt moraliska liv,
men den ger rättviseaspekten ett prioriterat värde till skillnad från Noddings
omsorg. Det är en öppen fråga vilka aspekter som bör eller inte bör prioriteras,
eller om någon aspekt bör prioriteras överhuvudtaget. Min poäng här är sna-
rare att försvara pluralism mot reduktionism. En alltför stark prioritering av en
moralisk aspekt kan också innebära en glidning mot reduktionism, även om om-
sorgsaspekter bör ha en stark ställning i relation till barn i skolan. Låt mig ge tre
argument mot moralisk reduktionism.

För det första tycks konsekvensetiker, pliktetiker, feminister, diskursetiker och
dygdetiker tala om olika aspekter av moralen, men de vill ändå oftast placera
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moralen hos en överordnad aspekt eller teori. Det är därmed oklart varför vi
har skäl att prioritera en av dessa aspekter. Människor kan tänka, känna och
röra på sig, och alla dessa aspekter är viktiga för oss. Varför ska vi då prioritera
någon enda av dem då de alla är viktiga för mänskligt liv? För det andra finns
inga utsikter idag för en omfattande moralisk reduktionism då divergensen och
oenigheten är slående i moralfrågor inom akademi och samhälle. För det tredje
föreslås idag pluralistiska och kontextkänsliga moralteorier som alternativ till
traditionell reduktionistisk moral. Pluralistisk moral hävdas kunna förklara mo-
ralisk oenighet bättre än andra alternativa teorier (Se t.ex. Dewey, 1985). Såväl
teoretisk oenighet som moralkonflikter hävdas bero på att moralen just innefat-
tar flera olika faktorer, eller aspekter som är irreducibla och socialt nödvändiga.
De kan vara dygder, rättvisa, omsorg och värden. Pluralistiska teoretiker, som
t. ex. Dewey och Strike, gör anspråk på att förena, eller upplösa traditionellt an-
tagna motsättningar som inneburit argument för reduktionism. Sådana motsätt-
ningar kan handla om huruvida moralisk kompetens bottnar i känsloliv eller för-
nuft, huruvida normer är universellt eller kontextuellt giltiga, eller huruvida mo-
ral skall förstås som absolut eller situationskänslig. Låt oss därför undersöka hur
den moraliska pluralismen kan upplösa motsättningar och istället förstå dem som
inneboende spänningar i moralen, vilket leder till att moralisk kompetens till
stora delar förstås som konflikthantering och balansering mellan olika aspekter i
moraliskt handlande.

Strikes (1999) moraliska pluralism utgår ifrån att moraliska teorier är kontextbe-
roende samtidigt som han understryker möjligheten till universaliserbarhet. Han
menar att den hävdade oförenligheten beror av en missuppfattning av villkoren
för universaliserbarhet, och att striden mellan universalisternas rättvisereduk-
tionism och omsorgsteoretikernas kontextuella reduktionism bottnar just i denna
missuppfattning:

The case that justice and caring are deeply different has been thought to de-
pend on claims such as that universalizability and reciprocity decontextualize
moral judgements and that appeals to personhood involve a desituated self in
which who we are and who are ours counts for little morally. I have shown
that these claims are largely untrue. The conclusion to draw, I believe, is that
while justice and caring affirm different moral goods, they are not deeply dif-
ferent views of the moral life. The tensions between them are at best under-
stood from the perspective of moral pluralism (Strike, 1999, s. 35).

Strike menar att vi har skäl att förkasta invändningar mot universalism som an-
tyder att de alltid undergräver kontextkänslighet. Universaliserbarhet är central
för alla rättviseteoretiker och pliktetiker, och denna moraliska egenskap har ofta
hävdats oförenlig med kontextkänslighet. Så behöver det inte vara, menar
Strike. Universaliserbarhet kan förstås i termer av att:
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Om S är ett skäl för A att göra handlingen H i omständigheterna C, så är
också S skäl för alla andra att göra H i de fall som liknar C i alla relevanta om-
ständigheter.

Strike menar att denna generella precisering av universaliserbarhet inte utesluter
omsorg, situationsanpassning och kontextkänslighet, snarare tvärtom. Den gör
oss också känsliga för vårt ansvar inför den andre genom att inte reducera
denne till en på förhand given förståelsehorisont, roll eller funktion. Vad som
utgör en relevant och lika omständighet kan inte bestämmas på förhand utan
detta måste vi alltid rikta noggrann uppmärksamhet på i reflektion och kommu-
nikation med avseende på moraliska situationer. Att pluralism kan förklara mot-
sättningar bättre än reduktionism motiverar Strike så här:

The claim that justice and caring are deeply different because justice requires
universalizability and caring is situated and context sensitive is not true. It has
also shown that sometimes in order to secure certain moral goods such as
those that are associated with the rule of law, we may need to balance context
sensitivity against such goods as predictability. These arguments suggest that
moral pluralism is a better account of the tension between justice and caring
than is the idea that justice and caring are deeply different (Strike, 1999, s. 29).

Det är alltså skillnad mellan att erkänna spänningar mellan de olika moraliska
faktorerna rättvisa och omsorg, och att se dem som oförenliga. Moralisk plura-
lism utgår från att dessa spänningar mellan olika aspekter av moralen är mora-
lens problematiska kärna, och på så sätt förklaras moraliska konflikter som ett
resultat av denna inneboende men inte oförenliga spänning. Dessa spänningar
motiverar att moralisk problemlösning innefattar reflektion och kommunikation i
relation till de olika kontexter i vilka moraliska konflikter uppstår. I skolkontex-
ter, med dess komplexa sociala värld kopplat till kravet från ett skolsystem, har
vi skäl att utgå från moralisk pluralism i relation till moralisk undervisning. Låt
oss titta närmare vad moralisk pluralism kan innebära.

Hur kan vi förstå moralisk pluralism?

Vad menar då Strike och Dewey med moralisk pluralism, och varför ska vi anta
den som utgångspunkt i moralundervisning och vår förståelse av villkoren för
denna undervisning? Moralisk pluralism innebär alltså att erkänna konflikter
mellan många olika värden och aspekter utan att aprioriskt bestämma vad som
bör eftersträvas och hävdas som riktigt i varje enskild moralisk situation. Moral
förstås som irreducibelt komplex. Vi kan jämföra pluralister med utilitarister som
hävdar att deras lycko- eller nyttomaxim utgör det enda moraliska riktighets-
kriteriet. En pluralist kan säga att det är mycket troligt att utilitaristernas maxim
kan vägleda oss i moraliskt problematiska situationer, men låt oss inte förutbe-
stämma att deras maxim alltid är det som bör vägleda oss i varje situation. Strike
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(1999) menar att pluralism kan erbjuda en mer fullständig moralundervisnings-
teori till skillnad från reduktionisternas antingen-eller-perspektiv, t. ex. antingen
dygder, ansvar, lust, plikt, omsorg, rättvisa eller konventionalism. Strikes mora-
liska pluralism begränsar sig inte till att lösa spänningen mellan rättvisa och om-
sorg, utan moraliskt liv innehåller fler aspekter att beakta, till exempel dygder
och andra värden. Strike vill göra den moraliska komplexiteten rättvisa snarare
än att förenkla, och därmed förvränga moral. Det är förstås alltid svårt att hålla
flera moraliska bollar i luften vilket skulle kunna motivera reduktionism, men
detta vore att vilseleda, menar Strike.

Strike motiverar pluralism som moralundervisningsteori även om vi kan ana att
ju fler aspekter vi har att beakta i moraliskt relevanta situationer desto svårare
blir det att göra teorin praktisk. Strike ger åtminstone fyra argument för en plu-
ralistisk utgångspunkt. För det första undviker pluralister att endast beakta en del
av det moraliska livet i undervisningen. Reduktion vore att vilseleda elever i de-
ras moraliska förståelse. Moralisk pluralism innebär att beakta spänningen mellan
moraliskt relevanta aspekter. För det andra tränas elevernas förmåga att lösa mo-
raliska konflikter då pluralismen utgör ett fruktbart reflektionsredskap för att
förstå moraliska konflikter i dess irreducibla komplexitet. Reduktionism skulle
undergräva denna träning, förståelse och viktiga moraliska kompetens, menar
Strike. För det tredje undviker pedagoger att fostra till dogmatiska regelföljare då
den pluralistiska teorin medför reflektion och kontextkänslighet. För det fjärde,
hävdar Strike, att erkännandet av komplexitet och pluralism medför multikultu-
rellt goda karaktärsdrag (dygder) som tolerans och vilja till ömsesidighet och
dialog. Men det dyker upp nya frågor för den moraliska pluralisten. Hur ska vi
då välja mellan de olika teorierna eller intuitionerna? Vad innebär det att balan-
sera mellan olika irreducibla inslag i konkreta situationer? Vad gör att pluralism
inte reduceras till relativism, där allt kan gå för sig?

En pedagogisk filosof som utvecklade en reflektiv moralisk pluralism med rele-
vans för utbildningsfrågor under 1900-talets första hälft var John Dewey
(Rönnström, 2003). Dewey förenade universaliserbarhet med kontextberoende,
känslor och förnuft, och hans pluralism kunde skiljas från relativism som under-
gräver möjligheten till kunskap i moralfrågor. Felet med reduktionistiska ansat-
ser var, enligt Dewey, att de förutsatte snarare än undersökte vad som kunde
förstås som moraliskt signifikant i varje enskild moralisk situation. Dewey place-
rade inte moralen hos antingen känslor eller förnuft utan han vidhöll att tre uni-
versella förmågor samspelade i moraliska omdömen: a) förmågan att reflektera för-
nuftigt och förutse konsekvenser, b) förmågan att känna sympati med nära, an-
norlunda och globala andra, samt c) förmågan att kommunicera och därmed skapa
sociokulturella band och delade erfarenheter. Alexander (1995) menar att vi bör
förstå Deweys sympatibegrepp i likhet med vår tids omsorgsbegrepp: “an un-
derlying disposition to care for and be cared for by other [ ] presupposed in all mature,
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explicit, self reflective and cognitive endeavours”. Kommunikation, eller dialog,
var essentiellt för Deweys moraliska pluralism då han menade att den utgjorde
den sociala världens livsnerv samt möjliggjorde och utvecklade vår reflektions-
förmåga (Rönnström, 2003).

Dessa förmågor utgjorde den bas mot vilken vi antogs kunna rättfärdiga mora-
liskt handlande, värden, plikter och dygder. Deweys argument för moralisk
pluralism kan i första hand förstås i en deskriptiv mening. Dewey menade att
traditionella moraliska begrepp som värden, dygder och plikter växer fram som
en nödvändig konsekvens av socialt liv och evolutionens krafter. Värdebegreppet
växer fram genom att vi lär oss reflektera över begär i relation till andra begär,
önskningar, resurser och människor. Rättvisebegreppet, med rättigheter och plik-
ter som kännetecken, växer fram när vi alla lever i samhällen som präglas av
olika typer av relationer, vilka kännetecknas av såväl konkurrens, samverkan,
underkastelse som maktutövning. Dygdbegreppet växer fram som ett svar på våra
mer spontana uttryck för gillande och ogillande i relation till egna och andras
handlingar. Enligt Dewey är därför värden, rättvisa och dygder både beroende
och oberoende irreducibla moraliska aspekter att beakta i moralisk teori och
handling (Rönnström, 2003). I alla sociala praktiker kan vi räkna med att de plu-
ralistiska aspekterna aktualiseras, men hur de aktualiseras, förstås, tolkas och
handlas utifrån varierar med kontext.

Deweys argument för moralisk pluralism kan också förstås i en normativ me-
ning. Vi kan inte lita till att våra moraliska traditioner och vanor är tillräckliga
och giltiga under föränderliga sociala omständigheter, vilket gör att vi har skäl
att reflektera, praktiskt pröva och kritiskt och empatiskt kommunicera i moral-
frågor kring dygder, värden och normer. Enligt Dewey bestod moralens kärna
i konflikter mellan och inom de olika moraliska aspekterna. Människor måste all-
tid förhålla sig till dessa nödvändiga aspekter av moralen, och den ständigt
återkommande uppgiften består i att undersöka och legitimera vilka personliga
och kollektiva värden, vilka rättigheter och plikter, samt vilka dygder som kan
försvaras genom kritisk reflektion, sympati och öppen och ärlig kommunikation.
Dewey riktade därför sin uppmärksamhet på procedurer för undersökning och
reflektion. Som moral- och utbildningsfilosof formulerade han sitt uppdrag som
det att undersöka vilka procedurer som kan leda till fruktbar moralisk reflektion
och problemlösning. Vi var alla tvungna att utgå från de traditioner vi lever i,
utan att för den skull vara helt och hållet bundna till dem tack vare vår reflek-
tiva och kreativa förmåga. Dewey hävdade att även moraliska teorier behöver
revideras i ljuset av ändrade förhållanden och ny kunskap, och bemötte kritiker
som anklagade honom för moralisk relativism genom att hävda:

It is stupid to suppose that this signifies that all moral principles are so relative
to a particular state of society that they have no binding force in any social
condition. The obligation is to discover what principles are relevant to our
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own social estate. Since this social condition is a fact, the principles which are
related to it are real and significant, even though they be not adapted to some
other set or style of social institutions [ ] It is the insistence on a uniform and
unchanging code of morals [ ] which brings about the extreme revolt which
says that they are conventional and of no validity. Recognition of their close
relationship to social forces will create and reinforce search for the principles
which are truly relevant in our own day (Dewey, 1985, s. 283).

Dewey förstår värden som analoga med fakta, och han ansåg att de bästa nor-
mativa moralteorierna bör ges samma status som de bästa deskriptiva veten-
skapliga teorierna. Normativa teorier eller moraliska vanor som har visat sig
fruktbara över tid bör spela en betydelsefull roll i moraliska valsituationer. De
kan inte bortses från, även om de inte är absoluta eller kan ge detaljerade be-
skrivningar av hur vi alla bör handla i konkreta situationer. Normativa teorier
ges status som värdefulla redskap i moralisk reflektion och handling (Rönn-
ström, 2003). Deweys pluralism kan därför ses som procedurisk i det att den i
huvudsak uppehåller sig vid hur vi genom reflektion och kommunikation kan
komma fram till moraliskt legitima värden, normer och dygder, men också till
moraliskt försvarbar pedagogisk praktik.

De generella reflektiva frågor Dewey (1985) menade att vi kunde ställa i mora-
liskt problematiska situationer, och i relation till teorier, värden, dygder och plik-
ter, var: Är de konsistenta med andra värden, egna och andras livsplaner,
kända fakta och teorier? Är de öppna för revision i ljuset av nya erfarenheter?
Leder de till en god karaktär i längden eller löser de bara problem här och nu?
Är de antagliga i relation till erkända värden och plikter, och andras välbefin-
nande? Dewey uppmuntrade oss till att ställa kritiska frågor till egna och andras
moraliska föreställningar: Varför värderar vi just detta? Hur kom det sig att vi
började värdera detta? Var och när är dessa värden funktionella? Vem tjänar
på att vi värderar detta (Rönnström, 2003)? Deweys moraliska pluralism kan
därför förstås som en reflektiv och kritisk moral, snarare än en helt relativistisk
moral, där avvägningen mellan olika moraliska aspekter sker genom att pröva
dem mot varandra i en sorts reflektiv balansakt.

Enligt Dewey (1985) är det inte mellan förnuft och begär, utan mellan kortsik-
tiga önskningar och långsiktiga önskningar konflikter uppstår. Begärliga impul-
ser är inte onda utan de blir möjligen onda i relation till andra mål som värderas
högt. Deweys reflektiva moral rekommenderar inte att moralisk fostran eller
utveckling bör ske genom att förneka begär och önskningar. Vi bör snarare
förhålla oss reflektivt till våra begär, och ägna oss åt att finna reflektivt hållbara
värden i livet så ofta vi kan så att vi grundlägger sådana värden som vanor. Det
är inte så att saker blir värden bara för att vi gillar dem, utan detta reser frågan
huruvida det som gillas kan kvalificeras som riktigt värdefullt. Endast reflektion
och praktisk prövning kan avgöra detta. Människor måste därför vara delaktiga
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i att formulera gemensamma mål, men också ges möjlighet att själva reflektera
över vad de håller som värdefullt, och också få ägna sig åt detta så att goda
moraliska vanor bildas. Reflektivt hållbara värden kan sägas vara de som också
leder till en god karaktärsutveckling och harmonierar med reflektivt prövade
plikter och rättigheter. Vi bör avsätta tid för att njuta av det reflekterat goda,
och:

The proper course of action is, then, to multiply occasions for enjoyment of
these ends, to prolong and deepen the experiences connected with them. Mo-
rality then becomes positive instead of a struggle against the seductive force
of lesser goods (Dewey, 1985, s. 208).

Med avseende på rättigheter och plikter menar Dewey att det finns interna plik-
ter i sociala praktiker, och om man inte uppfyller dessa plikter så kan man inte
längre sägas delta i dessa praktiker. En schackspelare måste till exempel följa de
regler som konstituerar spelet annars är det ju inte längre schack, och om det är
schack man vill spela kan man inte undergräva spelets basala struktur. Detta är
ett kriterium som måste gälla varje uppfattning av plikter, menar Dewey, med
villkoret att plikten verkligen är basal för den aktuella kontexten. Plikter och rät-
tigheter uttrycker det sätt på vilket ett antal människor med inbördes relationer
blir samspelta och effektiva i reglerandet av deras aktiviteter och sökandet efter
det goda. Det som bland annat skiljer plikter från värden är att en person bör
följa plikterna, om de kan rättfärdigas, oavsett om han i stunden känner för
dem. Plikter och rättigheter (rights) har en balanserande, formande och reflek-
tiv funktion i relation till individers och gruppers värden (goods):

To lead the individual to broaden his conception of the Good; they operate to
induce the individual to feel that nothing is good for himself which is not also
a good for others. They are stimuli to a widening of the area of consequences
to be taken into account in forming ends and deciding what is Good. This con-
clusion confers an independent standing upon the conception of Right, and
yet makes clear its ultimate moral connection with the conception of the
Good. It preserves Right from being arbitrary and formal and Good from
being narrow and private (Dewey, 1985, s. 225).

Den tredje irreducibla moralfaktorn är dygden vilken, enligt Dewey, har sitt ur-
sprung i hur människor klandrar och berömmer varandra. Dewey ville ändra
rättfärdigandeförhållandet som enligt honom leder till konventionalism, och han
hävdade det otillräckliga i att något uppfattas som en god moralisk standard
eller dygd därför att det generellt gillas i ett samhälle. Deweys reflektiva moral
var avsedd att sträcka sig bortom tid och rum genom att kritisera rådande kul-
tur och konventioner. Han ville finna de karaktärsdrag som bör gillas, uppskat-
tas och berömmas genom att klara reflektionstest. Dygder bör därför underkas-
tas reflektion, och balanseras mot andra aspekter i moralen. På så sätt under-
kastar Dewey allt moraliskt liv våra rationella kapaciteter, men samtidigt lyfter
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han fram ytterligare en kritisk universell aspekt i vårt moraliska handlande,
sympati:

A person of narrow sympathy is of necessity a person of confined outlook
upon the scene of human good. The only truly general thought is generous
thought. It is sympathy which carries thought out beyond the self and which
extends its scope till it approaches the universal as its limit. It is sympathy
which saves consideration of consequences from degenerating into mere cal-
culation [ ] To put ourselves in the place of others [ ] is the surest way to attain
objectivity of moral knowledge (Dewey, 1985, s. 270).

Deweys reflektiva pluralism kan ses som ett exempel på hur irreducibla aspekter
kan fungera som balanserande för varandra, och hur samtliga aspekter både ses
som oberoende och beroende inneboende delar av en mer fullständig moralupp-
fattning.

Sammanfattning: Holism och moralisk pluralism i
pedagogisk praktik.

Mitt första vägval handlade om holism eller dualism med avseende på moralisk
undervisning i skolan. Jag har påvisat skäl till att förstå den som holistisk. När vi
förstår pedagogisk praktik som en social praktik där identiteter formas innebar
detta också att undervisning måste förstås som en moralisk aktivitet. Moraliskt
lärande sker, och moraliska aspekter aktualiseras, i den vardagliga skolprakti-
ken, underförstått eller uttryckligen, medvetet eller omedvetet. Ideal om vär-
deneutrala kunskaper, metoder eller undervisningsmål är missriktade, och kan
leda till att moraliska aspekter i undervisningspraktiken negligeras trots att de
alltid är närvarande. Holismen medför flera implikationer med avseende på mo-
ralisk undervisning.

För det första kan alla pedagogiska handlingar och all pedagogisk kommunikation
förstås utifrån moraliska aspekter. För det andra sker moraliskt lärande kontinu-
erligt i alla skolans miljöer. Det moraliska lärandet är inte beroende av särskilda
undervisningsmoduler då det äger rum vart än människor samspelar. För det
tredje har skolans aktörer skäl att i en normativ mening beakta moraliska aspek-
ter vid planering av undervisning och övriga skolaktiviteter. Detta kan innebära
att pröva huruvida överföring av kunskaper sker i moraliskt godtagbara rela-
tioner så att moraliska kompetenser utvecklas hos elever och pedagoger. Detta
kan också innebära att utveckla en social organisation som understödjer mora-
lisk utveckling. Vad detta i sin tur innebär kan både utvecklas, prövas och revi-
deras i samverkan med berörda skolaktörer. Att förstå moraliskt lärande som
socialt situerat innebär att det inte är tillräckligt att informera elever om mora-
liskt innehåll på vilket effektivt sätt som helst. Det moraliska lärandets beroen-
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deställning till den sociala världens karaktär gör att vi har skäl att uppmärk-
samma hur moraliskt innehåll kommuniceras och efterlevs i moraliskt godtagbara rela-
tioner så att moraliska kompetenser utvecklas i en pluralistisk mening. Den moraliska
pluralismen uppmärksammar oss på vad moraliskt lärande kan omfatta för
aspekter och kompetenser.

Mitt andra vägval ledde till moralisk pluralism. Flera moraliska aspekter aktuali-
seras alltid i skola och samhälle. Värden, dygder, rättigheter, plikter och omsorg
är inneboende aspekter av skollivet. När vi studerar moraliskt liv i skolan har vi
skäl att utgå från att samtliga dessa aspekter har moralisk signifikans. När vi
fostrar moraliskt i skolan har vi också skäl att beakta samtliga dessa aspekter.
De är alltid redan närvarande i skolpraktiken, och en viktig pedagogisk uppgift
kan då vara att sträva mot att pedagogisk praktik blir moraliskt försvarbar i re-
lation till de pluralistiska aspekterna. Pedagoger har skäl att låta begrepp som
dygd, värden, rätt, plikt och omsorg eller motsvarande, vägleda pedagogiskt
handlande. Moralisk kompetens kan då förstås i termer av förmågan att både
vägledas av, kommunicera med andra om och reflektera över dessa irreducibla
moraliska aspekter av moraliskt liv och pedagogisk praktik. Att uppmärksamma
dessa aspekter vore ett sätt att återintroducera moral i skolan. Det vore olyck-
ligt om pedagogisk reflektion reducerades till en jakt på effektivast möjliga me-
del i relation till färdigformulerade mål under lönsammast möjliga arbetsformer.
Det är inte bara så att den moraliska pluralismens aspekter måste balansera var-
andra i moralisk handling och reflektion. Den moraliska pluralismens största ba-
lansakt kan idag handla om att uppmärksamma oss på skolans moraliska under-
skott.
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Värdepedagogik och
antropocentrism
Människa–djurrelationen

som utbildningsvetenskaplig fråga

Helena Pedersen

I den svenska skolans styrdokument är människa–djurrelationen frånvarande som
värdepedagogisk fråga. Då människans relation till djuren sätts in i en större sam-
hällsvetenskaplig kontext och dess implikationer tydliggörs, framstår det som en
brist att frågan saknas i den formella formuleringen av skolans värdegrund. Denna
uppsats diskuterar tänkbara förhållningssätt till värdepedagogisk teori och praktik
som bygger på ett utvidgande av den moraliska sfären till att omfatta även andra
upplevande varelser än människan. Den teoretiska diskussionen hämtar idéer från
moralfilosofi, kritisk teori/kritisk pedagogik samt ekofeministiska samhällsanalyser,
som reflekteras mot empiriskt material från en pilotstudie. Ett sätt att omsätta dessa
utvidgade värdepedagogiska teoretiska ansatser till undervisningspraktik är genom
humane education, som konkretiserar människa–djurrelationens samband med andra
värdepedagogiska frågor såsom mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, jäm-
ställdhet och demokrati. Då människa–djurrelationen kan tillföra viktiga perspektiv
till vår samlade värdepedagogiska förståelse, bör grundprinciperna för humane edu-
cation lyftas fram i framför allt Lpo 94.

Inledning och syfte

Värdefrågor har under de senaste åren ägnats relativt stort utrymme i den pe-
dagogiska debatten i Sverige. Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) betonar
värdefrågorna, den s.k. värdegrunden, som ett av skolans viktigaste uppdrag.
När man tittar närmare på hur värdegrunden definieras och ringas in, tydlig-
görs vilka frågor som betraktas som angelägna värdefrågor, och vilka som faller
utanför skolans formella värdediskurs. En fråga som i denna mening inte ges
utrymme är människans relation till djuren i samhället. Med ”djur” avses här
främst ryggradsdjur med kognitiv kapacitet, även om denna gränsdragning är
diskutabel. Denna uppsats tittar närmare på människa–djurrelationen som en
värdefråga i skolan, vilka anledningar som kan finnas för pedagoger att upp-
märksamma denna fråga, hur den osynliggörs, och hur ett förändrat förhåll-
ningssätt till skolans värdepedagogiska uppdrag skulle kunna formas på ett sätt
som gör det mer inkluderande till sin karaktär. För detta syfte kommer några
grundläggande relevanta moralfilosofiska idéer och begrepp att presenteras,
och utbildningsteoretiska reflektioner som kan relateras till dessa kommer att
föreslås och diskuteras. Indikationer från en pilotstudie kommer också att pre-
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senteras, liksom aktuella samhällsföreteelser som knyter an till frågan. Till sist
ska vi undersöka hur en utvidgning av skolans värdegrund skulle kunna kon-
kretiseras ur praktiskt undervisningsperspektiv.

Låt oss börja med att titta närmare på olika anledningar att behandla djuretiska
frågor i en pedagogisk kontext. Vad har djur för koppling till skolan, där det ju
är barnet/eleven som står i centrum för verksamheten? Är det inte en väldigt
perifer fråga för utbildningsvetenskaplig forskning? Finns det överhuvudtaget
någon forskning utförd på området? De vetenskapsteoretiska reflektioner som
närmast följer utgör en grund för diskussionen av dessa frågor.

Djuretik i skolan: Relevans och motiv

Antropologen och filosofen Barbara Noske (1997) kritiserar samhällsvetenskap-
liga forskare för att ha överlåtit studiet av djur till naturvetenskapen. Detta
medför att det konstruerade subjekt–objektförhållandet mellan människa och
andra djur befästs och medverkar till ett reduktionistiskt synsätt på andra arter.
Därmed diskuterar vi djur och människor med helt olika termer: Människor i
egenskap av kultur, mental kapacitet och sociala relationer; djur i termer av ar-
ter och populationer, biologi och instinkter. Detta innebär, enligt Noske, en risk
för att frågor som skulle kunna uppvisa en kontinuitet mellan människa och djur,
liksom en förändrad djursyn i samhället, aldrig kommer att ställas. Här uppstår
dessutom ett cirkelresonemang. Om vi t.ex. definierar begreppet kultur som nå-
gonting specifikt mänskligt, kommer djur per definition aldrig att kunna tillskri-
vas detta sammanhang, vilket är ett sätt att hålla gränsen intakt.

Den traditionella vetenskapliga uppdelningen av att studera djur och människor
som helt separata diskurser håller emellertid på att utmanas. Det vetenskapliga
studiet av människa–djurrelationen har etablerats som ett eget, tvärvetenskap-
ligt forskningsfält under namnet antrozoologi (anthrozoology). Även beteck-
ningen ethnozoology förekommer, särskilt inom sociologisk forskning (Arluke,
1993). Fältet har egna vetenskapliga tidskrifter, såsom Anthrozoos (ISAZ4, 2003a)
och Society & Animals (PsyETA5, 2003b). Det finns även flera forskningscentra
som fokuserar på människa–djurrelationen och djurs roll i samhället, t.ex. Tufts
University Center for Animals and Public Policy; Center for the Interaction of
Animals and Society, University of Pennsylvania; samt Department for Animals
and Society, University of Utrecht. The American Sociological Association har
dessutom 2002 bildat underavdelningen Animals & Society (Alger, 2003), vilket
ytterligare betonar en växande insikt om djurens relevans för samhällsveten-

                                    
4 International Society for Anthrozoology
5 Psychologists for the Ethical Treatment of Animals



158

skaplig forskning. Utbildningsvetenskap är en av många discipliner som är läm-
pad att sammanföras med ett antrozoologiskt perspektiv (ISAZ, 2003b). Några
motiv till detta tas upp nedan.

Hur kommer skolan in i detta resonemang? Låt oss först konstatera att relatio-
nen med djur utgör en stor del av vårt vardagsliv. Även om inte alla människor
regelbundet har kontakt med levande djur, är vi alla del av en samhällsordning
som förutsätter en självklarhet i att djur utnyttjas för ett närmast oändligt antal
mänskliga syften. De flesta samhällsaktörer, på individ- såväl som på institu-
tionsnivå, deltar dagligen i ett rutinmässigt användande av djur för konsum-
tions-, experiment-, och en mängd andra syften. Övergreppen mot djur äger
ofta rum i institutionaliserad form. Utbildningsinstitutioner utgör i detta avse-
ende inget undantag. Skolan ger sitt bidrag till samhällets djurutnyttjande på ett
direkt sätt, som i djurlaborationer i undervisningssyfte, eller på ett mer indirekt
sätt, som genom samverkan i olika former med aktörer som i sin tur utnyttjar
djur i sin verksamhet. Det finns flera anledningar att anlägga ett kritiskt perspe-
ktiv på dessa företeelser. En anledning är den etiska problematik som uppstår
när djur utsätts för lidande eller på annat sätt får sina intressen kränkta av
människor. En annan anledning knyter an till människans perspektiv: Många fi-
losofer och forskare har uppmärksammat den känslomässiga avtrubbnings- och
tillvänjningseffekt våld mot djur kan leda till för den person som utövar våldet
(se t.ex. Regan, 1976; Solot & Arluke, 1997; Capaldo, 2002). Vad innebär det när
skolan som samhällsinstitution legitimerar skadande, dödande, eller på andra
sätt utnyttjande av djur? Hur påverkas eleverna?

Denna uppsats tar som utgångspunkt att skolan, i egenskap av sitt uppdrag som
förmedlare av värderingar, har en viktig uppgift i att medvetandegöra och ta
ett ansvar även för dessa frågor. Detta är angeläget inte minst med tanke på att
skolan och dess lärare medierar värderelaterade budskap även på ett omedve-
tet plan (Hansen, 2000). Eftersom skolan bidrar till att utveckla framtidens sam-
hällsmedborgare, konsumenter och forskare bör den förhålla sig kritisk till de
attityder och normer den legitimerar. Vidare antar denna uppsats en syn på
skolan som inte bara passivt reflekterande rådande samhällsordningar och
strukturer, utan som aktivt reproducerande av dessa. I detta ligger även en
möjlighet för skolan till kritisk omvärdering av normativa budskap liksom av
förändrade praktiker. Vad gäller synen på djur, ligger i huvudsak två ontolo-
giska utgångspunkter till grund för den fortsatta diskussionen: 1) Människans
relation till djuren är inte en gång för alla förutbestämd, varken i kraft av natu-
rens ordning eller av någon religiös eller annan form av auktoritet. Det ligger
helt inom människans kontroll att förändra denna relation. 2) Denna uppsats tar
avstånd från den cartesianska uppfattningen om djur som biologiska maskiner,
och betraktar djur i egenskap av individuella, upplevande varelser vars situation
har betydelse för dem.
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Frågor som gäller djurens situation i samhället tas idag med jämna mellanrum
upp i media och i politiska sammanhang. Det tyder på att det finns en ökande
medvetenhet om de etiska problemen med djurutnyttjande för mänskliga syf-
ten, inte minst bland barn och ungdomar. Detta förhållande kontrasterar skarpt
mot innehållet i Lpo 94, där människa–djurrelationen och dess implikationer inte
uppmärksammas. Hur bemöter skolan det djuretiska intresse som många elever
verkar hysa idag? Attityder gentemot djur kan manifesteras på otaliga sätt inom
ramen för skolans verksamhet: Genom innehållet i kursplaner, undervisningsma-
terial och -metoder, externa aktörer i skolan, skolmåltider, bemötandet av ele-
ver som är vegetarianer eller veganer, eller helt enkelt genom att inte alls upp-
märksamma dessa frågor. Vems värderingar är det som ges utrymme, varför,
och på vilken grund kan de rättfärdigas? På vilket sätt bidrar dessa explicita och
implicita budskap till att uppmuntra empati och kritiskt tänkande hos skolelever?
Här följer exempel på hur frågor som dessa har behandlats av den pedagogiska
forskningen.

Tidigare forskning

Djuretiska studier och debatter har pågått sedan lång tid tillbaka, men upp-
nådde ny status och större kännedom för allmänheten under 1970-talet då bl.a.
filosofen Peter Singer riktade sin uppmärksamhet mot detta område inom moral-
filosofin (Ryder, 1998a). Även inom andra discipliner än filosofin har djuretiskt
relaterade studier producerats, i Sverige exempelvis doktorsavhandlingar inom
vetenskapsteori (Forsman, 1992), sociologi (Lundmark, 2000), teologi
(Röcklinsberg, 2001), och idéhistoria (Libell, 2001). Vad gäller den svenska pe-
dagogiska forskningen har frågan i stort sett förbisetts, trots att den har rele-
vans för t.ex. utbildningsfilosofi, utbildningssociologi, didaktik, och inte minst
värdepedagogisk forskning i dess olika skepnader. I USA är situationen delvis
annorlunda. Organisationen Psychologists for the Ethical Treatment of Animals
har på sin hemsida en förteckning över ett femtiotal utbildningsvetenskapliga
avhandlingar som behandlar människa–djurrelationen ur olika perspektiv
(PsyETA, 2003a).

Det förekommer att värdepedagogiskt inriktade studier tar upp männi-
ska–djurrelationen, även om frågan sällan står i centrum för diskussionen. Ett
undantag är Selby (1995), vars forskning om humane education refereras till i
avsnitt 7. I Smith & Standish (1997) nämns grymhet mot djur i samband med
vissa fundamentala etiska ställningstaganden i samhället som ålägger oss att inte
döda, skada eller stjäla. Man förhåller sig dock inte till den institutionaliserade
och ofta socialt accepterade formen av våld som gör djur till offer för både ska-
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dande, dödande, och andra former av övergrepp (såsom i djurfabriker och i
forskningslaboratorier).

Även Haydons (1997) förhållningssätt till värdepedagogik inbegriper värde-
ringar gentemot djur. Hans fokus ligger på de personer som hyser starka djur-
etiska värderingar, vilka metoder som kan rättfärdigas för att skydda djur mot
övergrepp, samt konflikter mellan olika värderingar i samhället. Haydon menar
att det är enbart genom förändringar i samhällets moraliska klimat som bety-
dande förändringar kommer att uppstå i behandlingen av djur, men anser sam-
tidigt att det inte verkar rimligt att skolan ska förmedla värderingar rörande
djuretiska aspekter då det inte finns någon allmän konsensus i dessa frågor i
samhället. Haydon diskuterar inte de implicita budskap som utgör den s.k.
dolda läroplanen, som gör att skolans verksamhet knappast är värdeneutral i
något avseende; vad gäller attityder gentemot djur lika lite som andra frågor.
Han diskuterar inte heller huruvida skolan kan ha en roll i att förändra samhäl-
lets moraliska klimat, eller att det kan finnas anledning att utsätta reproduce-
randet av ett rådande förhållande för kritisk granskning.

Frazer och Kornhauser (1986) tar upp etiska frågor i samband med naturveten-
skaplig undervisning, främst inom högre utbildning. Djurförsök nämns i ett par
avsnitt som en fråga som omfattar ett (potentiellt) etiskt dilemma. Ett av bidra-
gen (Sjøberg, 1986) talar om naturvetenskapen som en ideologi, vars dolda läro-
plan i naturvetenskapliga läromedel förmedlar ett implicit syfte att förstå natu-
ren för att kontrollera, manipulera och dominera den.

Flera studier har gjorts i det sammanhang Sjøberg tar upp ovan, dvs. naturve-
tenskapens dolda läroplan så som den tar sig uttryck i djurförsök inom utbild-
ning. Exempel på sådana studier är Solot & Arluke (1997), Balcombe (2000) samt
Pedersen (2002). Solot och Arlukes empiriska undersökning fokuserar på hur
amerikanska skolelever i årskurs 6 hanterar en undervisningssituation i ämnet
biologi som går ut på dissektion av grisfoster (I USA är djurförsök som under-
visningsmetod vanligt förekommande även i lägre årskurser; i Sverige är detta
fenomen mindre omfattande, även om exempel finns även här, se t.ex. Peder-
sen, 2002). De menar att djurdissektioner för unga elever fungerar som en initi-
erings- och socialisationsprocess till vetenskapens och forskningens värld. De får
genom dessa övningar lära sig att sentimentalitet och medkänsla med de djur
som används likställs med pjoskighet och inte hör hemma inom vetenskapen.
Detta kan få till följd dels att eleverna utvecklar känslomässig likgiltighet, dels
att många begåvade elever, hellre än att tvingas utföra djurförsök, väljer att av-
stå från en naturvetenskaplig karriär. Den dolda läroplanen förmedlar här bud-
skapet att vetenskapen, naturen och djuren placeras in i en tydlig hierarki, där
människan/vetenskapsmannen har makten över, och kontrollerar, övrigt liv.
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Nedan skisseras resonemang som kan ligga till grund för värdering av de etiska
implikationerna av en sådan dold läroplan.

Några filosofiska och teoretiska grundidéer

Djuretik
Djuretiken ställer frågor om vad människan får respektive inte får göra med
djur, huruvida vi har några plikter gentemot dem, och hur dessa i så fall ser ut.
Har djur intrinsikalt (inneboende) värde, dvs. existerar de för sin egen skull,
eller är deras värde instrumentellt och därmed avhängigt vilken nytta de utgör
för människan? Bör djur tillskrivas rättigheter i någon form? Är det rätt att or-
saka djur lidande? Att döda dem? I så fall, under vilka omständigheter, och för
vilka syften? Hur kan vi förhålla oss till intressekonflikter och andra etiska di-
lemman? Människa–djurrelationen har behandlats inom de olika traditionella
västerländska moralfilosofiska teorierna såsom utilitarismen och rättighetsteorin.
Fokuseringen på djuretiska frågor har ofta skett genom argumentation för (eller
emot) en förskjutning av gränsen mellan vilka individer som är berättigade till
moralisk status, och vilka som inte är det. Det handlar vanligen om vilka egen-
skaper en varelse måste ha för att anses vara värd moralisk hänsyn, och vilka
moraliskt relevanta skillnader som finns mellan människa och djur. Exempel på
egenskaper hos djur som har förts fram som grund för en förändrad djursyn i
samhället är intressen, som bygger på förmågan att uppleva lidande (Singer,
1999), respektive livssubjekt, som bygger på en rad förmågor såsom viljeattity-
der, känsloliv, och en individuell välfärd som innebär att individens situation har
betydelse för den individen (Regan, 1999).

Vi kan alltså betrakta djurs värde som instrumentellt eller intrinsikalt till sin ka-
raktär. Den instrumentella synen, som ligger till grund för människans självpå-
tagna rätt att utnyttja djuren helt utifrån sina egna villkor, underbyggs vanligen
med argumentet att djur saknar egenskaper såsom rationalitet, självmedveten-
het, förmågan att agera moraliskt eller andra egenskaper som gör dem funda-
mentalt olika människan (och lägre stående i värdehierarkin). Denna argumenta-
tion innebär emellertid i förlängningen en inkonsekvens: Vilka moraliskt rele-
vanta egenskaper människan än anses ha, är det är svårt att hitta egenskaper
som alla människor och enbart människor har. Följden av detta resonemang blir
då att vi antingen måste utesluta vissa människor (t.ex. spädbarn, senildementa
eller gravt utvecklingsstörda) från den moraliska gemenskapen, eller utvidga
denna moraliska sfär till att omfatta åtminstone vissa djur (såsom primater) (Sin-
ger, 1999). Den absoluta moraliska gränsdragningen människa–djur blir annars
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godtycklig, och ett uttryck för artpartiskhet (speciesism6) – godtyckligt förtryck
eller diskriminering av andra levande varelser enbart på grundval av deras art-
tillhörighet. Termen artpartiskhet kan jämföras med de analoga termerna rasism
och sexism (Ryder, 1998b).

De moralfilosofiska teorierna ovan har emellertid kritiserats av bl.a. feministiskt
inriktade forskare, t.ex. ekofeminister, för att vara i grunden mer eller mindre
antropocentriska till sin karaktär: De sätter människan i centrum och värderar
andra varelser utifrån huruvida de besitter egenskaper som liknar människans
eller inte; en uppfattning som ofta medför en reduktionistisk syn på djur. Ex-
emplet ekofeministisk filosofi integrerar feminism, ekologi och miljö i sina analy-
ser av förtryckande samhällsstrukturer. Dessa strukturer bygger på grund-
läggande föreställningar, värderingar och attityder som förklarar, underblåser
och legitimerar förhållanden av dominans och underordning i samhället
(Warren, 2000). Detta innebär att det finns viktiga kopplingar mellan ideologier
som diskriminerar på basis av t.ex. kön, etnisk bakgrund och klasstillhörighet,
och ideologier som sanktionerar exploatering av naturen och andra arter
(Sturgeon, 1997).

Förtryckande strukturer innefattar värdehierarkiskt tänkande, värdedualistiska
kategorier (såsom man/kvinna, människa/djur, förnuft/känsla, själ/kropp, kul-
tur/natur), maktförhållanden och privilegier. Ett uttryck för detta tänkande är
att exploateringen av naturen har legitimerats av människans överlägsna för-
måga till rationellt förnuft; en egenskap som främst män har ansetts vara i be-
sittning av (Warren, 2000). Ekofeminismen tydliggör alltså sambandet mellan en
androcentrisk (manscentrerad) och antropocentrisk (människocentrerad)
världsbild. Enligt detta synsätt är därmed människans utnyttjande av djuren en
del i ett större mönster av dominans, underordning och exploatering. Vi ska nu
gå vidare med att utforska utbildningsteoretiska perspektiv på en sådan sam-
hällsordning.

Exempel på utbildningsteoretisk förankring: Kritisk pedagogik
Hur kan vi teoretiskt knyta an vårt förhållande till djur till utbildningsveten-
skaplig forskning? Då det gäller området värdepedagogik vill jag föreslå en kri-
tisk teoretisk/kritisk pedagogisk ansats för att närma sig frågan, dels eftersom
jag har den uppfattningen att skolan har ett ansvar att reflektera självkritiskt
över de värderingar den medierar och legitimerar, och dels eftersom det kan
finnas anledning att formulera en motvikt till den sociala acceptans som råder
kring djurutnyttjandet i vårt samhälle – och som skolan, som varande en del av
samhället, i hög grad medverkar till.

                                    
6 Det finns olika varianter av svenska översättningar av begreppet speciesism: Artförtryck,
art-ism, artpartiskhet och speciesism. (Förf. anm.)
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Vilka element inom kritisk teori och kritisk pedagogik ger oss indikationer om
att dess sammanhang kan utvidgas till att omfatta djuren, när det är mänsklig
frigörelse som står i fokus för dessa idéer? Det finns en tendens inom Frank-
furtskolans kritiska teori att lyfta fram kritik mot exploatering av naturen. Det
är också i Frankfurtskolan som vissa ekofeminister framhåller att rörelsens filo-
sofi har sin epistemologiska hemvist (Warren, 2000). Vidare är idén om den
dolda läroplanen, som verkar ha relevans för medieringen av djuretiska liksom
övriga värderingar i skolan, ett närvarande element i kritisk teori. Kritisk peda-
gogik, en kritisk utbildningsteori som uppstått ur kritisk teori, har många ver-
sioner, men kan karakteriseras som en önskan att få utbildningsväsendet att
agera mot förtryck och orättvisor, och att uppmuntra människor att se med di-
stans på den givna sociala ordningen av instrumentell rationalitet och ge dem
redskap för att förverkliga sin inneboende potential (Masschelein, 1998).

Henry Giroux (1983, 1997) som förutom av Frankfurtskolans kritiska teori är
influerad i synnerhet av Gramsci, Bourdieu och Freire, har utvecklat en kritisk
pedagogik som ser på pedagogisk verksamhet som intimt länkad till frågor om
etik och maktrelationer, och placerar in denna verksamhet i ett bredare, politiskt
sammanhang. Enligt hans synsätt producerar och legitimerar pedagogiken olika
former av moraliska och politiska regler som i sin tur konstruerar särskilda
världsbilder. Etiken är central i Girouxs kritiska pedagogik, som antyder att lä-
rare måste uppmärksamma hur olika diskurser förser elever med olika etiska
referenser vilka strukturerar deras relation med resten av samhället. Sett ur
detta perspektiv handlar etik mindre om ett personligt val än om en social
diskurs som har att göra med ansvaret för ”den andre”. Den dolda läroplanen,
motstånd mot dominerande och förtryckande strukturer liksom förändring av
förfördelade eller undertryckta gruppers situation är andra centrala element i
Girouxs teori, som även föreslår hur en värdepedagogisk ansats som betonar
kritisk medvetenhet och aktivt medborgarskap kan se ut till form och innehåll.
Giroux betonar människans makt att åstadkomma förändringar i termer av ut-
vidgad demokrati, rättvisa, jämlikhet och frihet, och ser också en potential hos
skolan som en drivande kraft bakom en sådan process.

I sin teori inkorporerar Giroux även influenser från feministiska och ekologiska
rörelser, med betoning på idén om en delad ideologisk grund mellan olika ut-
tryck för dominans. Han hävdar att inte bara människor, utan hela ekosyste-
met, ingår i ett mönster av förtryckare och förtryckta (Giroux, 1997). Mot bak-
grund av inspirationskällorna till Girouxs kritiska pedagogik, och att centrala
begrepp som strukturell dominans och underordning är belysande även för
människa–djurrelationen i samhället, verkar det rimligt att en sådan teori kan
ligga till grund för att närma sig dessa frågor i en värdepedagogisk kontext.



164

Denna teoretiska plattform bör då prövas mot resultatet av en empirisk under-
sökning.

Inledande empiriska steg: Vad pågår i skolan?…

För att kunna betrakta ovanstående teoretiska reflektioner i ljuset av ett empi-
riskt material, följer här en presentation av en mindre pilotstudie jag genom-
förde under januari-mars 2003. Materialet är mycket begränsat och avsikten
med presentationen är endast att ge exempel på vad som kan hända då de teo-
retiska reflektionerna ovan möter perspektiv från verksamheten i en skola.

Pilotstudien bestod av tre delar: En översiktlig kritisk analys av några nationella
och lokala styr- och policydokument (däribland Lpo 94), analys av ett läromedel,
samt två halvstrukturerade intervjuer som genomfördes på en mellanstadieskola
i utkanten av en större svensk stad. Avsikten med pilotstudien var bl.a. att få
en fingervisning om hur skolan arbetar med värdefrågor, vilka djuretiskt relate-
rade budskap som kan förekomma i skolan, hur de som arbetar i skolan förhål-
ler sig till dessa frågor, samt att få viss återkoppling på hur värdepedagogiska
och djuretiska idéer fungerar när man försöker sammanföra dessa. Skolan val-
des ut genom en personlig kontakt som själv arbetar som lärare vid skolan. Ur-
valet skedde därför inte på helt godtycklig grund. En intervju genomfördes
med skolans rektor, och en med en av skolans SO-lärare. Intervjuerna berörde
tre huvudsakliga områden: 1) värdefrågor i skolan, 2) människa–djurrelationen
(som värdefråga i skolan), samt 3) skolans samarbete med externa aktörer
(sponsorer och liknande). Intervjuerna var omkring en timme långa och spelades
in på band.

Ett påfallande intryck av intervjuerna är att uppdelningen mellan NO- och SO-
ämnen är tydlig när det gäller frågor om djur. Dessa behandlas i princip helt
inom NO-undervisningen, där djur studeras i termer av biologiska fakta samt
möjligen deras roll i ekosystemet. Djur verkar därmed huvudsakligen ses ur art-
snarare än individperspektiv (med undantag av elevernas egna husdjur, som
diskuteras i individtermer). SO-undervisningen, och särskilt EQ-undervisningen
som denna skola infört som värdepedagogisk ansats, är förbehållen värderingar
och relationer människor emellan. Etiska diskussioner om djur respektive männi-
skor verkar alltså behandlas som helt åtskilda, separata diskurser i undervis-
ningen. Denna ordning är också i linje med styrdokumenten (som även hänvisa-
des till av intervjupersonerna under intervjuerna), och verkade inte vara före-
mål för ifrågasättande eller interna diskussioner.

I den mån djurfrågor tas upp som värdefråga ur ett samhällsperspektiv, verkar
detta ske främst på elevernas egna initiativ (t.ex. då media har haft inslag om
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långa djurtransporter). Detta står i kontrast till andra värdefrågor, såsom
mänskliga rättigheter etc., där både rektorn och läraren gav intryck av att anse
att skolans fostrande ansvar är absolut. Det är inte heller förvånande med
tanke på innehållet i Lpo 94, men risken är att behandlingen av djuretiska frågor
i skolan får en tillfällighets- och ad hoc-betonad karaktär, som är beroende av
att det råkar finnas någon särskilt engagerad elev närvarande. Skolan signalerar
därmed att frågorna inte har särskilt stor tyngd.

Denna skola verkar även eftersträva att ge en idyllisk bild av människans djur-
utnyttjande då man låter eleverna besöka bondgårdar och 4H-gårdar. Ingen-
ting nämndes om huruvida man även tittar på t.ex. slakteriernas verksamhet och
den behandling djur utsätts för där.

Vad beträffar sponsring och liknande former av samarbeten med aktörer utan-
för skolan, är idag många representanter för näringsliv och organisationer
mycket aktiva i sina utåtriktade aktiviteter gentemot skolor, eftersom barn och
ungdomar anses utgöra en viktig målgrupp. Intervjupersonerna uttryckte emel-
lertid uppfattningen att sponsring förekommer i mycket begränsad omfattning
vid deras skola. Som exempel på läromedel i denna skola fanns dock material
producerat av Arla/Mjölkfrämjandet (Mjölkfrämjandet, 1996). Det är dock
oklart i vilken utsträckning, och på vilket sätt, materialet faktiskt används i
denna skola. Arlamaterialet uttrycker djuretiska budskap där en viss ideologi
och/eller ekonomiska intressen satt tydlig prägel på innehållet: Det är knappast
subtilt i sina ansträngningar att få barn att konsumera mer mejeriprodukter. Det
förmedlar dessutom en förskönande bild av situationen för djuren i lantbruket,
utan att ta upp ett enda av de många etiska problem som är förbundna med
animalieproduktionen.

I styrdokumenten, framför allt Lpo 94, framstår människa–djurrelationen genom
osynliggörande som en icke-fråga för pedagogiken. Eleverna uppmanas till kri-
tiskt tänkande och aktivt samhällsdeltagande, men detta verkar ha sina be-
gränsningar: Det rådande paradigmet som tillåter och legitimerar ett systema-
tiskt djurutnyttjande bör inte i grunden ifrågasättas. Samtidigt verkar det som
om inte alla elever känner sig benägna att inordna sig i denna ordning. Av in-
tervjuerna framgår att det förekommer element av motstånd, även hos mycket
små barn. Enligt en berättelse, som återgav en diskussion i en förskoleklass där
det kom upp vilka djur man kan äta och inte, reagerade en liten flicka med att
hålla för öronen och säga att hon inte ville höra eftersom hon inte tycker om att
man dödar djur. Hur skolan tar om hand sådana känslor hos barn förklaras inte
av pilotstudien, men det framkommer inte mycket som talar för att denna elev
har hopp om att på allvar bli bekräftad.
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En sammanfattande tolkning av pilotstudien är att denna skola verkar förmedla
budskap som uttrycker, och reproducerar, en djursyn som innebär att vi bör
visa omsorg om djur så långt våra egna syften tillåter. Exempelvis synen på dö-
dande av djur verkar styras helt av vilken funktion djuret har för människan.

En av intervjupersonerna återgav en episod då eleverna, vid besök på 4H-går-
den, funnit ”sina” kaniner dödade. Detta verkade erkännas av skolan som en
etisk fråga. Däremot tyder ingenting på att dödandet av djur inom livsmedels-
produktionen betraktas som problematiskt av skolan. Dödandet kan i det sist-
nämnda fallet anses som normaliserat, vilket underlättas av dess institutionalise-
rade och dolda karaktär, i kontrast till fallet med kaninerna, som i detta fall gi-
vits en speciell status som keldjur för människan.

Pilotstudien väcker också frågor om maktförhållanden på olika nivåer: Vem, och
vilka intressen, dikterar vilka värden som omfattas respektive utesluts i skolans
värdepedagogiska verksamhet – i undervisningen, läroplanen och läromedlen?
Hur medvetna är rektorer och lärare om dessa förhållanden? Varför tar man
hellre elever till lantgårdar än till slakterier? Varför pratar man i skolan hellre om
husdjur än om försöksdjur? Att få en fullständig bild av skolans djuretiska
dolda läroplan är naturligtvis omöjligt, men ett sätt att närma sig detta begrepp
är att belysa olika företeelser på olika nivåer och från olika perspektiv – inte
minst ur elevperspektiv, vilket är centralt. Här kan en kritisk pedagogisk ansats
vara användbar, under förutsättning att diskussionen förs i ett sammanhang
som inte kategoriskt begränsar emancipationssyftet till människan och därmed
får en exkluderande funktion – vilket faktiskt, enligt min uppfattning, skulle
motsäga den kritiska pedagogikens själva grundvalar.

…och i övriga samhället?

Pilotstudien ovan har gett oss vissa antydningar om vad som kan förekomma på
pedagogikens mikronivå i fråga om mediering av budskap gällande männi-
ska–djurrelationen. Finns det företeelser även på makronivå som kan vara in-
tressanta att spegla mot klassrummets värld i detta avseende?

Låt oss börja med att titta på vad som sker i Sverige. I februari 2003 gav Jord-
bruksdepartementet ut ett diskussionsmaterial om djuretik för gymnasieelever.
Materialet distribuerades till rektorer och huvudlärare i samhällskunskap, reli-
gion, filosofi och biologi vid gymnasieskolor över hela landet. Syftet med materi-
alet är, enligt Jordbruksdepartementet, att ge underlag och inspirera till diskus-
sioner om våra värderingar kring förhållandet människa–djur
(Jordbruksdepartementet, 2002). I maj samma år arrangerade departementet ett
seminarium om djuretik för elever från skolor som arbetat med materialet. Syftet
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med seminariet var att elever från olika delar av landet skulle kunna träffas, ut-
byta erfarenheter och fortsätta diskussionerna kring djuretiska frågor
(Jordbruksdepartementet, 2003a). Under de senaste åren har Jordbruksdepar-
tementet även tagit en rad andra initiativ som tyder på att djuretik finns på den
politiska agendan. I april 2000 utformade departementet ett politiskt program
för djuretik (Jordbruksdepartementet, 2002b), i maj 2001 arrangerades en inter-
nationell konferens om etik och djurs välfärd i Stockholm
(Jordbruksdepartementet, 2003c), och under 2004 etableras en ny djurskydds-
myndighet i Sverige (Jordbruksdepartementet, 2003d).

Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 tar också upp djuretik. I ut-
värderingens SO-del förekommer ett etikavsnitt, ”Vad är rätt och vad är
rättvist”, där flera frågor om djurförsök samt människors respektive djurs
värde ingår. Samma tema tas upp vid lärarhögskolan i Malmö. Där har man kon-
struerat en datorbaserad interaktiv undervisningsmodul med syftet att låta lä-
rarstudenterna delta i en fiktiv djurförsöksetisk kommitté (Svingby, 2003).

Internationellt förekommer också olika typer av initiativ. Många av dem rör den
specifika frågan om djurförsök i undervisningssyfte, samt studenters rätt att
erbjudas alternativ till sådana metoder. Bl.a. flera europeiska länder har lagstif-
tat om förbud mot djurförsök på grundskole- och gymnasienivå (Orlans, 2000).
Flertalet länder har dock överhuvudtaget inga lagar som styr användningen av
djur i utbildningssyfte. Från studenthåll förekommer på många håll starka på-
tryckningar, varav flera har varit framgångsrika, för att ersätta den djurför-
söksbaserade undervisningen med alternativa lärandeprocesser och därmed
påverka sin utbildning i en etisk riktning (Pedersen, 2002).

På FN-nivå finns flera aktuella exempel på uppmärksamhet kring etiska frågor i
vidare bemärkelse. Millenniumprojektet (ACUNU7, 2003) samt UNESCOs pro-
gram Non-Violence Education (UNESCO, 2003) är initiativ som båda har
kopplingar till det värdepedagogiska området och vars grundvalar i mycket lig-
ger i linje med ett djuretiskt hållbart samhälle. Dock uttrycks detta sällan som
explicita målsättningar inom ramen för sådana projekt. Arbete pågår dock för
att uppmärksamma människa–djurrelationen inom Millenniumprojektet.

Några av ovanstående fenomen kan tyda på att djuretiska frågor börjar upp-
märksammas i kraft av sin pedagogiska relevans. Ännu har emellertid frågorna
långt ifrån vunnit fullt erkännande. På de flesta nivåer när det gäller värdepe-
dagogiskt relaterade policyformuleringar och beslutsfattande kan man konsta-
tera att ansatserna utgår från en djupt antropocentrisk a priori-föreställning om
djur såsom ovärdiga eller irrelevanta att inkluderas i utbildningsvärldens defini-

                                    
7 American Council for the United Nations University
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tion av vad etik, moral, värden och relationer handlar om. Även det värdepe-
dagogiska verksamhetsfältet kan emellertid stå inför en förändring: I USA och
Kanada ger humane education-rörelsen insikt i att det både är möjligt och angelä-
get att kombinera erkända värdepedagogiska ansatser som fokuserar på
mänskliga rättigheter, social rättvisa, tolerans, demokrati- och jämlikhetsfrågor
samt miljöfrågor, med ett djuretiskt tänkande. I inledningen till denna uppsats
antyder jag avsikten att undersöka hur en utvidgning av skolans värdegrund
skulle kunna konkretiseras i undervisningen. De viktigaste idéerna bakom hu-
mane education kommer därför att presenteras i följande avsnitt.

Humane education: Att utveckla empati, rättvisa
och ansvar för allt levande

Humane education (hädanefter förkortad HE – jag väljer att använda denna för-
kortning i brist på en adekvat svensk översättning), som har sitt ursprung i en
hundraårig tradition, är en undervisningspraktik och en process som stödjer
elever i att utveckla empati, ansvarskänsla, kritiskt tänkande och insikt i att de
har möjlighet att agera utifrån sina egna ställningstaganden och påverka värl-
den. HE integrerar människans relation med djur, miljö och andra människor,
för att förebygga olika former av våld, förtryck, diskriminering och negativa
stereotypiska föreställningar om såväl människor som djur och se samband mel-
lan dessa frågor både på lokal och global nivå. Här hämtar HE inspiration från
historiens många samhällsförändrare som har engagerat sig både för mänskliga
rättigheter och djurs rättigheter8 (Selby, 1995). Zoe Weil, en av grundarna till
organisationen International Institute for Humane Education som i samarbete
med University of Maine etablerat en magisterutbildning i HE, ger följande be-
skrivning av de grundläggande idéerna bakom verksamheten:

Humane education has become a holistic and comprehensive movement that
draws connections between human rights, animal protection and environ-
mental preservation. It is a field of study and method of teaching that exam-
ines what is happening on our planet, from human slavery to animal exploita-
tion; from globalization to ecological degradation; from media monopolies to
cultural ideologies. It explores how we might live with compassion and re-
spect for everyone: not just our friends, neighbors and classmates, but all
people; not just our companion dogs and cats, but all animals; not just our
school and home environment, but also the earth itself, our ultimate home. It
invites students to envision creative solutions and to take individual action, so
that their life choices can improve the world. (Weil, 2002, s. 19)

                                    
8 Som några exempel kan nämnas William Wilberforce, som förde kampanjer för avskaffan-
det av både slavhandeln och grymhet mot djur, Mary Wollstonecraft, som förespråkade re-
former av såväl kvinnors som djurs situation, samt Alice Walker, som betonat försvar av
djurs rättigheter som en del i kampen mot förtryckande strukturer.
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I den praktiska undervisningssituationen betonar HE bl.a. dialog, de erfarenhe-
ter och perspektiv varje elev kan bidra med till lärandeprocessen, nyfikenhet,
interaktion, delaktighet och självuppskattning. Situationer där eleverna konkret
får erfara innehållet i undervisningen är minst lika viktiga som textboksstudier
och andra mer traditionella undervisningsmetoder. Fyra övergripande mål har
identifierats för HE: Främjande av en livsbejakande och livsrespekterande etik,
en medvetenhet om hur människa, djur och natur är sammanlänkande och öm-
sesidigt beroende av varandra, en medvetenhet om olika värdesystem och ett
kritiskt förhållningssätt gentemot dessa, samt ett engagemang i demokratiska
idéer och processer (Selby, 1995). Uppmuntran till aktivt medborgarskap är ett
centralt element inom HE. Konkreta exempel på HE-aktiviteter kan vara att ele-
verna jämför olika produkter och bedömer dem på grundval av deras påverkan
på miljön, människor och djur, eller analyserar läromedel producerat av anima-
lieproduktionens branschintressen i jämförelse med material från djurrätts- och
djurskyddsorganisationer. Undervisning i HE kan ske i form av eget ämne, eller
integreras i andra ämnen.

I USA och Kanada förekommer HE både i form av formell och icke-formell un-
dervisning upp till forskarutbildningsnivå. Den icke-formella verksamheten står
flera HE-inriktade ideella organisationer för, som föreläser och informerar i
skolorna på olika nivåer, både i form av klassrumsundervisning och fortbildning
för lärare. För närvarande har 13 amerikanska delstater lagstiftat om HE-pro-
gram i skolorna (Antoncic, 2003).

Avslutande reflektioner

Barbara Noskes inledande kritik mot att den samhällsvetenskapliga forsknings-
traditionen inte befattar sig med människa–djurrelationen verkar, enligt min pi-
lotstudie, finnas grund för även i de svenska läro- och kursplanerna. Dessa do-
kument är styrande för skolans undervisningspraktik, och min pilotstudie an-
tydde också att de verkar ha stark förankring i verksamheten hos den skola jag
besökte. I undervisningen blir en följd av detta att djur och människor studeras
och behandlas som separata diskurser, i separata termer och inom separata
etiska system. Ur ett kritiskt perspektiv kan denna ordning ses som en del av en
exploaterande struktur där människan inte bara har tagit sig rätten att närmast
obegränsat utnyttja andra arter, utan även miljön och andra människor.

Studiet av människa–djurrelationen, som har sin vetenskapliga hemvist inom an-
trozoologin, är därför angeläget inte minst som värdepedagogisk fråga – både i
sin egen rätt, och för att frågan har möjlighet att utveckla den utbildningsveten-
skapliga forskningen och undervisningspraktiken genom att tillföra nya pers-
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pektiv till vår samlade pedagogiska kunskap och förståelse. Ett förslag på tänk-
bara teoretiska utgångspunkter för att närma sig ett värdepedagogiskt forsk-
ningsområde med människa–djurrelationen i fokus har skisserats, med inspira-
tion från kritisk pedagogik, moralfilosofi samt ekofeministiska teorier.

Flera initiativ som nyligen tagits av bl.a. Jordbruksdepartementet tyder på att
djuretik som värdefråga i skolan kan stå inför ett erkännande i Sverige. Ännu
finns dock inte frågorna integrerade i skolans styrdokument, vilket är ett avgö-
rande steg. Med tanke på att Sverige ofta framhåller sin långtgående djur-
skyddslagstiftning, förvånar det att djuretiska frågor inte finns formellt närva-
rande i t.ex. Lpo 94. Att dessa frågor verkar vara viktiga för många unga män-
niskor idag utgör också ett starkt motiv till nya initiativ inom skolsystemet, men
behandlingen av ämnet får inte hänga på att någon särskilt engagerad (och
verbalt aktiv) elev ser till att frågorna tas upp. Skolan måste ta ett ansvar för att
etiska aspekter av människa–djurrelationen sätts in i ett sammanhang, problema-
tiseras och ges kritisk belysning på samma villkor som övriga värderelaterade
frågor.

Ett sätt att både i undervisningen, i styrdokumenten och i forskningen förhålla
sig till människa–djurrelationen och dess kopplingar till övriga värdepedagogiska
frågor är att göra det inom ramen för begreppet humane education. HE ligger i
linje med de teoretiska ansatser som diskuterats i detta kapitel (men kan även
behandlas ur ett flertal andra teoretiska perspektiv), och kompletterar i hög
grad de värdepedagogiska bristerna i Lpo 94. För att ta tillvara och utveckla
HE-principerna i den svenska utbildningskontexten bör vi börja med att se över
skolans läroplan och tydliggöra betydelsen av människa–djurrelationen som en
del i en större värdepedagogisk helhet, istället för att, som för närvarande är
fallet, osynliggöra frågan.
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Skolforskares etiska dilemman och
relationer till sina informanter

David Lifmark

Kapitlet behandlar forskningsetiska dilemman och relationer till informanter i sko-
lan. Genom en granskning av tre avhandlingar där empirin utgörs av intervjuer och
observationer i grundskolans senare år blir olika dilemman och tillvägagångssätt
synliga. Det gäller bland annat forskarens uttalade eller outtalade normativa håll-
ning; hur dennes personliga och yrkesmässiga bakgrund kan prägla texten; avväg-
ningar mellan en önskan att nå ett förtroligt förhållande till informanter och en vilja
att skapa distans; forskarens eventuella egna sympatier eller antipatier gentemot
uppgiftslämnare; olika sätt att hantera informations- och konfidentialitetskravet
samt frågan om hur HSFR:s rekommendation om att forskare ”bör ge uppgiftsläm-
nare, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta del av etiskt känsliga
avsnitt, kontroversiella tolkningar etc i undersökningsrapporten innan den publice-
ras” bör tolkas. Texten mynnar ut i en förhoppning om fler samtal mellan och inom
universitet och högskolor, samt mellan dessa och skolans praktiker.

När forskningsetik får stor uppmärksamhet rör det ofta tydligt kontroversiella
spörsmål, som Stanley Milgrams socialpsykologiska studier kring människors be-
nägenhet att lyda auktoriteter. Försökspersonerna, som trodde att de hjälpte till
i ett inlärningsexperiment där andra var försökspersoner, utsattes i mångas
ögon för grova kränkningar av den personliga integriteten. Ett annat, svenskt
och nutida, exempel gäller debatten om huruvida material om enskilda individer
från Christopher Gillbergs forskning bör eller får lämnas ut till utomstående som
vill granska forskningens metoder och resultat. Mindre ofta diskuteras vad man
skulle kunna kalla forskares vardagsetiska problem i kontakten med de männi-
skor som med sina ord och handlingar blir delar av ett empiriskt material. I min
forskning om lärares syn på värdegrundsuppdraget i den mångkulturella skolan
är forskningsetiska frågor i hög grad relevanta, men jag hoppas att sidorna som
följer kan intressera även andra, såväl praktiker i skolan som dem som befors-
kar och teoretiserar den.

Min ena huvudfråga i denna artikel gäller forskningsetiska dilemman som forskare
hanterar i mötet med skolans värld, hur de kan bemästras och påverka den färdiga
texten. Bör forskare, vilka beskriver lärares och elevers moraliska praktik och
etiska tänkande om denna, även synliggöra de egna etiska övervägandena, i
förhållande till forskarsamhället, informanter och övriga berörda och vad bör i
så fall prioriteras? En medveten etik bland skolforskare kan vara central för
framtida studier om och i skolan, eftersom forskningsetiskt tvivelaktiga avhand-
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lingar måhända minskar lärares och skolledningars, elevers och föräldrars be-
redvillighet att samarbeta med universitet och högskolor. Att minimera riskerna
för att enskilda människor och grupper känner sig kränkta av forskningsproces-
ser och publiceringen av dess resultat kan vara det viktigaste skälet till att
forskningsetiska reflektioner bör prioriteras. Men en annan infallsvinkel är
tänkbar: Kan det vara försvarbart att som forskare i större eller mindre ut-
sträckning dölja sina syften och avsikter, i syfte att till exempel problematisera
eller avslöja maktförhållanden eller rena övergrepp? Med andra ord, kan forsk-
ningsfrågan vara av sådan vikt att etisk hänsyn till deltagande personer bör sät-
tas åt sidan, som Stanley Milgram menade?

Den andra frågan, som hänger samman med den första, rör skolforskares rela-
tioner till sina informanter och de bilder av dem som skrivs fram. Vilka perspektivval
görs, och i vilka syften? Hur interagerar forskarna med lärare och elever? Hur
påverkar forskarnas prioriteringar och sätt att skriva bilderna av människorna i
skolan? Det viktigaste i min förförståelse av de avhandlingar som granskas
nedan, vid sidan av den egna bakgrunden som lärare, är de forskningsetiska
principer som publicerats av HSFR (1999). I HSFR:s regler är det i första hand
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet som är intres-
santa för min analys, samt den rekommendation som säger att forskaren ”bör
ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta
del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc i undersökningsrap-
porten innan den publiceras” (HSFR, 1999, s. 11).

För att ge olika synvinklar på frågorna har jag valt tre avhandlingar som stude-
rar relationer mellan elever och mellan elever och lärare i den svenska skolan.
Pedagogen Garpelins (1997) Lektionen och livet: ett möte mellan ungdomar som till-
sammans bildar en skolklass är inriktad på relationer, mellan elever och mellan ele-
verna och de förväntningar som de möter på högstadiet. Garpelins syfte är att
”skapa en fördjupad förståelse av ungdomars möte med högstadiet”, ”förstå
ungdomars sätt att som elever förhålla sig till olika företeelser i skolan”, ”förstå
klassrumsprocessen” och att ”bidra till utvecklingen av ett relationellt perspek-
tiv” (s. 33).

Lundgren (2000) är etnolog och för några år sedan publicerades hennes Tre år i
g: perspektiv på kropp och kön i skolan. Lundgrens studie syftar till att ”analysera
aspekter av högstadieelevernas pågående könskonstruktion med avseende på
hur kropp och kön som befintliga och analytiska kategorier förstås, används och
förmedlas” och ”beskriva sådana rörelser och förståelser som jag upplever som
centrala för gestaltandet av kön” (s. 10 f).

Molloy (2002) vill med sin avhandling Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läs-
ning av skönlitteratur på högstadiet ”bidra till en utveckling av den ämnesdidak-



176

tiska diskussionen inom svenska med didaktisk inriktning”. Studien tar sin ut-
gångspunkt i de didaktiska frågorna varför, vad, vilka, vem och hur i förhål-
lande till lärares och elevers läsande av skönlitteratur. Avhandlingens syfte är
att ”tolka och analysera vad som kan hända i mötet mellan läraren, litteraturen
och eleven i skolan” (s. 15).

Just dessa avhandlingar valdes av flera skäl. De tre författarna intar (1) ett tyd-
ligt elevperspektiv och (2) samlar sin empiri hos elever i skolår sju till nio, med
hjälp av deltagande observation kombinerat med intervjuer, vilket möjliggör re-
levanta jämförelser. Endast Molloy har som ambition att även lyfta fram lärares
syn på skönlitteratur och elevers läsning av den. Garpelin använder även vi-
deokamera och mikrofoner, riktade mot eleverna. De tre har (3) även skilda
akademiska hemvister, vilket troligen kan påverka såväl insamlandet av empirin
som analysen av den. Att de tre studierna (4) är publicerade under de senaste
åren ser jag också som en fördel för min analys, eftersom deras tal om skolan
och dem som verkar där berör samma tidsperiod.

Det urval av undersökningarnas alla episoder och analyser som jag gör kan na-
turligtvis ifrågasättas. Förhoppningen är dock att göra författarna så stor rätt-
visa som utrymmet medger, och därför blir exemplen relativt många och citaten
likaså eftersom jag tror att somliga kan uppfatta de skilda valen av perspektiv
som kontroversiella. Avslutningsvis för jag ett resonemang, med hjälp av några
texter som är inriktade på bland annat forskningsetiska frågor, vilka kan un-
derlätta jämförelsen av Garpelins, Lundgrens och Molloys överväganden och
resultat.

Forskares val av skola och klass, att ta den första
kontakten och informera

Är valet av skola och klass(er) och de enskilda informanter som forskaren väljer
att studera en etisk fråga värd att begrunda? Garpelin (1997) menar så och re-
dogör för hur han fått nödvändiga formella tillstånd och att skolledningen och
hela lärarkåren gav sitt samtycke. Garpelin betonar att forskaren redan från
början bör ”vara tydlig i sitt sätt att förhålla sig till de nyckelpersoner från vilka
man fått sitt tillstånd” och att ett ”alltför förtroligt sätt” gentemot dessa ”kan få
ödesdigra konsekvenser”. Målet var att verka som ”professionell främling” i
klassrummet och inte samarbeta mer än nödvändigt med elever, lärare eller öv-
rig personal:  ”Genom att inta en vänlig men strikt professionell attityd och en
klar egen roll i förhållande till skolledningen upplevde jag inga som helst pro-
blem. Relationen kännetecknades av ömsesidig respekt med ganska sparsam
kommunikation” (s. 50). En förutsättning för att den utvalda klassen skulle
kunna komma ifråga var att klassföreståndare, samtliga elever och deras föräld-
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rar var positivt inställda till projektet. Klassföreståndarna fick veta att projektet
inte fokuserade på ”lärarna och deras aktivitet i klassrummet” och Garpelin för-
klarade för dem bakgrunden till att han inte sökte kontakt med dem exempelvis
efter lektioner och i samband med raster, varför han höll sig till elevernas café.
Om en lärare vid något tillfälle tycktes brydd av forskarnas och inspelnings-
utrustningens närvaro drog de sig undan. Det kunde ibland vara svårt att få
inblandade lärare att inse att ”man är intresserad av hur ungdomarna som ele-
ver har det i skolan och inte hur lärarna sköter sin undervisning och sin relation
till eleverna” (s. 52).

Samtliga berörda fick alltså information om syftet bakom forskarnas tänkta när-
varo, möjliga konsekvenser för lärare och elever, att de har rätt att ta del av
insamlat material och att de när som helst kunde säga att de inte längre ville
delta. Detta senare erbjudande upprepades under den tre år långa studien.
Garpelin lyfter fram ett etiskt dilemma, i det att han ifrågasätter om det hade
varit möjligt för en enskild elev att avböja, när de övriga i klassen var positivt
inställda och frågan kom strax efter skolstarten i sjuan. Vad som ytterligare för-
svårade någons eventuella avböjande var att forskaren och hans kollegor er-
bjöd klassen ett bidrag till klasskassan, som kompensation för det merarbete
som eleverna fick, men även som en medveten ”morot”. Det urval som forskare
gör bland tänkbara intervjupersoner menar Garpelin är en viktig fråga, både ur
etisk och forskningsmässig synvinkel:  

”Klassrumsstudier kräver takt och ansvar. Etiken måste sättas främst. Att välja
ut och tala med vissa lärare/elever om olika förhållanden på skolan, i lärarkåren
eller i klassen kan leda till misstänksamhet och motstånd bland de övriga. De
kan med rätta känna sig utsatta och utan möjlighet till insyn.” Garpelin, 1997, s.
55) Med hänvisning till sina erfarenheter från läraryrket och psykosocialt arbete
med ungdomar valde Garpelin att intervjua i princip alla elever i klassen, för att
minimera risken att någon eller några skulle känna sig mindre betydelsefulla.
Han kunde också annars ha missat viktiga berättelser, men även ”påverkat de-
ras syn på projektet och deras villighet att delta, men inte minst för att det
skulle kunna påverka deras egen självbild” (s. 56).

Lundgren (2000) skriver i avhandlingens inledning att hon aldrig närt ”någon
längtan efter att skriva om skolan”. Hennes forskningsintresse ligger i köns-
teori, ”och visst kände jag mig engagerad av jämställdhetsfrågor, men tanken
att skolan skulle bli mitt fält föll mig aldrig in”. Den skola hon studerade valdes
utan ”några särskilda krav”, men svårigheterna med att få tillträde till en klass
att vistas i under deras högstadieår var stora. Flera tillfrågade klassförestån-
dare gav uttryck för att undervisningen var ”en närmast privat angelägenhet”
och förklaringarna var att klasserna ändå blev oroliga på grund av ”spring av
vikarier och praktikanter”, att forskarens närvaro skulle störa elevernas arbets-



178

ro och få dem att känna sig bevakade: ”Dessa farhågor var naturligtvis befo-
gade” (s. 10). Lundgren berättar att hon gav sig ut i skolan ”utan att jag egent-
lig mening hunnit läsa in mig på fältet” och ”kan sannerligen säga att jag därför
gick ut med vidöppna ögon” (s. 12). Medan Lundgren från början redovisar en
positiv bild av eleverna som pratar och skrattar uppsluppet i korridoren, känner
hon sig illa till mods och som elev igen inför den första kontakten med lärarna.
Hon tar ett djupt andetag innan hon öppnar dörren till personalrummet och kli-
ver in:

De tittar på mig. En del hejar försiktigt, medan andra låtsas som inget. En glad
skylt meddelar att ett möte pågår någonstans i skolans inre regioner. Jag ki-
kar in i fikarummet, ett stort rum med flera bord. Runt ett av borden sitter ett
tiotal lärare och pratar och vid kaffeautomaten står ännu ett par. När jag visar
mig i dörren vänder sig flera mot mig och tittar. Jag ler och ser mig omkring
som om jag sökte någon. Det gör jag inte. Sen går jag. (Lundgren, 2000, s. 40).

Lundgren (2000) stötte på etiska problem: ”Fältarbetet inleddes visserligen med
att jag fick en kort stund av en lektion för att inför klassen presentera det unge-
färliga syftet med min närvaro” (s. 16). Alla elever svarade ja på frågan om de
ville delta, men Lundgren fick intryck av att de gjorde så för att de vuxna ville
eftersom eleverna rimligen inte kunde ha en uppfattning om vad forskarens
närvaro skulle innebära för dem eller hur resultatet, den färdiga avhandlingen,
skulle kunna påverka dem. På ett annat ställe i avhandlingen synliggör Lund-
gren att hon även informerat minst en person till på skolan om sin forskning,
klassens tekniklärare Hans: ”Jag har tidigare berättat för honom om det unge-
färliga syftet med min närvaro” (s. 68).

Gunilla Molloy (2002) beskriver det som ett ”practical matter” att få kontakt
med och tillträde till de fyra skolor och fyra klasser som hon följde under de tre
högstadieåren. Hon skrev till de fyra rektorerna och beskrev sitt forsknings-
projekt och ringde dem en vecka senare. Tre av fyra rektorer valde en lärare
och klass medan den fjärde överlät beslutet till lärarna. Den frivilliga, kvinnliga,
läraren delade klassen med en manlig lärare från och med åttonde klass, som
inte ville bli intervjuad eller ha med Molloy under lektionerna. Han tog hand om
skrivundervisningen och hon litteraturen. Samma uppdelning mellan skrivning
och litteratur skedde på en annan skola, även där mellan en kvinna och en man.
Om informationen till berörda elever skriver Molloy:

Vid det första besöket presenterade jag mitt forskningsprojekt för eleverna.
Jag sa att jag var intresserad av att se hur man arbetar med skönlitteratur i
skolan och att deras klass blivit utvald. Vid mina första återkommande besök
kom elever ibland och frågade ´vad jag gjorde där?´ till dess nyfikenheten ef-
ter första terminen i årskurs 7 verkade vara mättad. Molloy, 2002, s. 88).
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Urvalet av elever för intervjuer under de tre årskurserna skedde enligt princi-
pen var åttonde elev på klasslistan så att hon kunde förklara för eleverna varför
bara vissa blev utvalda, med små korrigeringar för att få två pojkar och två
flickor från varje klass: ”De elever och de lärare som jag intervjuade informera-
des om HSFR:S etiska regler i samband med den första intervjun. Även de ut-
valda elevernas föräldrar informerades. Samtidigt fortsatte jag att genom alla
årskurserna att ge öppna skriftliga enkäter till alla elever.” (Molloy, 2002, s 89).
Enkätfrågorna rörde elevernas fritidsintressen, TV-program de såg, böcker och
tidningar de läste samt musik de lyssnade på.

Elevers integritet

Anders Garpelin (1997) hävdar att om man studerar människors handlande i
relation till andra och den mening de ger egna och andras handlingar ”är det
oförsvarligt att gå in i ett fältarbete utan att reflektera över hur man ska gå till-
väga på ett sätt som håller en granskning, både enligt forskningsetiska principer
och det som mellanmänskligt känns moraliskt rätt” (s. 49). Han pekar på dilem-
mat i att han både vill skydda elevernas integritet genom att försvåra att de kan
bli igenkända och ”visa att jag uppskattar deras insats genom att ge en verklig
bild av deras möte med högstadiet”. Genom att i texten bibehålla den grupp-
struktur som fanns i klassen finns risken att ungdomarna kan känna igen grup-
perna och att flera elever kan identifiera egna och andras utsagor, medan han
bedömer det som osannolikt att någon lärare skulle kunna identifiera eleverna
(s. 71 f).

Garpelin lät de fingerade namnen följa kön, vilket han tror kan öka risken att
elever känns igen. För att motverka detta är antalet namn som förekommer re-
ducerat. Särskilda åtgärder vidtogs även för att ”skydda de ungdomar som jag
upplevt att i vissa avseenden befunnit sig i ett mer eller mindre utsatt läge”.
Ungdomarna informerades om att de möjligen kunde känna igen varandra ”och
att den garanti jag tyckt mig kunna ge dem är att ingen utomstående skulle
kunna identifiera dem”. Garpelin påpekar dessutom att avhandlingen skulle
publiceras först efter det att klassen lämnat skolan (s. 72) och återkommer även i
slutet av texten till problemet med hur ”mycket man kan och bör ljuga när man
använder ett material som ligger så nära viktiga förhållanden för ens uppgifts-
lämnare”. Han berättar, med hänvisning till HSFR:s etikregler, att han ”vidtagit
en del åtgärder för att säkra ungdomarnas anonymitet” och ”vissa detaljer och
omständigheter är förvanskade” (s. 162).

Många elever i Lundgrens (2000) undersökning ville läsa i hennes fältdagbok
och försökte ofta ta den ifrån henne, vilket ledde till att hon såg sig tvungen att
skriva på lösa papper eller inte alls i elevernas närvaro. Hon tillät inte att ele-
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verna läste hennes anteckningar, men det ”hände att jag gav vika för deras
önskningar och läste upp valda delar som handlade om just den person som
frågat” (s. 14). Vissa elever accepterade Lundgrens erbjudande och skrev själva
i anteckningsboken, vilket gav inblick i händelser och teman som annars skulle
ha gått henne förbi. Med de förtroenden som elever gav under de tre åren för-
sökte hon handskas ”hederligt”, ”där etnologen ibland velat förmedla, har pri-
vatpersonen bitit sig i tungan” (s. 16). Trots att många elever insisterade på att
deras namn skulle vara med i avhandlingen valde Lundgren att inte lämna ut
dessa, eller några andra.

Även Molloy (2002) förde anteckningar, öppet, under sina besök i klasserna:
”Jag förklarade detta med att jag arbetade med fyra skolor och inte ville blanda
ihop vad jag såg i den ena skolan med vad jag såg i en annan.” Hon tillät att
elever som ville läste hennes anteckningar, ”vilket var vanligt under den första
terminen” (s. 88). Under intervjuerna med eleverna var Molloy noggrann med
att påpeka att vad de sade, bland annat om de arbetsuppgifter lärarna gav ele-
verna, inte skulle föras vidare till lärarna. Men hon spekulerar ändå över vilken
betydelse det kan ha haft då ”både eleven och intervjuaren vet att dessa upp-
gifter kommer att betygsättas av läraren”, särskilt mot bakgrund av att flertalet
av de åtta pojkarna inte hade läst den bok som lärarna föreslagit och som skulle
diskuteras under intervjun. De flesta pojkarna ville snabbt få intervjuerna avkla-
rade, och såg till att de inte drog över på rasten, medan de åtta flickorna
”visade alla … på olika sätt att det var roligt att bli intervjuad” (s. 90).  Molloy
är medveten om det dilemma som Garpelin vill undvika genom att inte umgås
med lärarna: ”Att elever betraktar en vuxen person, som förefaller känna deras
lärare och som frågar dem om uppgifter som ibland är givna som läxor med en
viss avvaktan, ligger i sakens natur” (s. 96 f).

Forskarens relation till informanterna och bilder
av lärare

Garpelin (1997) hänvisar som framgått till sina lärarerfarenheter. Ett exempel är
efter en inledande klassrumsscen, hämtad från en annan forskare, som beskri-
ver hur lärarens lektionsprojekt havererar: ”De som har erfarenhet av att ha
arbetat som lärare med högstadieungdomar kan lätt känna igen vad det hela
handlar om i scenen ovan, även om det sällan går så här långt” (15 f). Mot slutet
av undersökningen skriver Garpelin att även om avhandlingar i första hand
skrivs för forskarsamhället och studenter som läser dem som kurslitteratur, så
vill han nämna något om övriga implikationer studien kan ha, att det kan vara
en ”framkomlig väg för lärare, individuellt eller tillsammans med kollegor, att
utifrån ett relationellt perspektiv reflektera över det som sker i mötet mellan
elever och mellan elever och lärare under lektionerna” (s. 174). Denna rekom-
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mendation bör ses i ljuset av hur Garpelin tidigare skildrat hur utvecklingen av
gruppdynamiken i klassen lett fram till att enskilda elever blir ensamma och iso-
lerade och mobbade. Om lärare fritt låter elever välja bänkkamrat kan det bli
”katastrof” för den eller dem som blir över. Likaså hade flera elever tidigare av
lärare tvingats gå igenom en smärtsam process då de inför högstadiet skulle
välja vilka de ville gå i samma klass som, vilket visar på att det som i förstone
kan vara ett enkelt val för lärarna, att ge elever valfrihet, kan ha negativa sidor.

Hur dessa unga människor framöver ska kunna fortsätta att vara delar av
varandras utveckling, beror på hur de vuxna väljer att hålla samman eller
splittra dem när de nya högstadieklasserna konstrueras. Även om många mår
bättre av en trygg övergång tillsammans med sina kamrater från den gamla
klassen, kan vissa ungdomar vinna på att få komma loss från gamla mönster.
(Garpelin, 1997, s. 164)

Den kritik som framkommer mot lärarna, när elever far illa, riktas inte mot nå-
gon enskild lärare. Snarare betonas lärares och elevers gemensamma ansvar för
varandras välbefinnande, och det sätts in i ett sammanhang. Om en pojke som
mobbades av elever i både den egna klassen och andras skriver Garpelin, och
det är som jag uppfattar dem, de normativt mest tydliga orden i avhandlingen:

Varken klasskamrater eller skolpersonal har agerat för att försvara honom.
Ingen av medlemmarna i ´restgruppen´ [de elever som inte hör till någon av
klassens tydliga grupper] har heller synts till för att i teamsamverkan försöka
bistå honom när det som bäst skulle behövts. Det kan kosta på att försvara
någon som saknar status, speciellt om man själv upplever sig som utsatt.
(Garpelin, 1997, s. 141)

Det är möjligen symptomatiskt att Garpelin (1997) i förordet, när han tackar ele-
verna, också inkluderar ”Era fantastiska lärare” (s. 9). Som framgår nedan blir
helhetsbilden av lärarnas gärning mörkare i Lundgrens och Molloys avhand-
lingar, och ingen av de två kallar heller lärarna ”fantastiska” när de tackar dem i
förordet.

Garpelin (1997) redogör även för andra förhållanden som han som forskare be-
hövde ta hänsyn till: ”Att som 41-åring träda in i ett klassrum och förklara att
man är intresserad av hur ungdomar i allmänhet och de själva i synnerhet ser på
högstadiets betydelse i deras liv kanske inte är det lättaste.” (s. 51) I övrigt är
Garpelin sparsam med beskrivningar av egna känslomässiga reaktioner och
skildringar av hur han personligen ser på eleverna, deras tankar och handlingar.
Han var vaksam på att inte bland eleverna uppfattas som en av lärarna, eller
som att han hade lika starka eller starkare band till dem än till eleverna. I rollen
som ”professionell främling, och gäst, får ”det som upplevs etiskt riktigt… gå
före sökandet efter intressanta forskningsresultat. Hur man uppträder, vem
man pratar med, var och med vem man dricker kaffe kan ha stor betydelse, ex-
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empelvis för hur man kategoriseras.” Och i samband med publicering är relatio-
nen till informanterna fortfarande viktig, att de ”känner sig trygga beträffande
hur forskarna senare kommer att hantera det insamlade materialet, att de kän-
ner att de varit delaktiga i något där deras insats varit värdefull samt att de er-
far att deras deltagande även varit till nytta för dem själva” (s. 58).

Både Garpelin och Lundgren intar i sina undersökningar ett konsekvent elev-
perspektiv. En viktig skillnad är att Lundgren dels betraktar relationen mellan
elever och mellan lärare och elever ur ett mycket tydligt och återkommande
konfliktperspektiv och dels ofta solidariserar sig med enskilda elever, gentemot
både lärare och andra elever. På en vägg i skolan som Lundgren studerar
hänger fotografier av skolans personal bakom glas: ”Tavlans centrala placering
skvallrar om de porträtterade personernas betydelse. Det är de vuxna, de som
bestämmer” (Lundgren, 2000, s. 44 f). Lärare utövar ”symboliskt våld” mot ele-
ver genom ämnesuppdelningen, med den till lektioner styckade tiden och vän-
tan på dessa. Elevers motstånd uttrycks i fötter på bänkar, tankeflykt och prat
som inte upptäcks av läraren. Öppna protester fick stå för enskilda elever, men
när ”någon suckade åt vad läraren sagt eller när någon grimaserade bakom lä-
rarens rygg, då kunde han eller hon räkna med att få leenden och nickar som
stöd” (Lundgren, 2000, s. 64).

Lundgren (2000) argumenterar för att återgivandet i avhandlingen av många
enskilda händelser och repliker är viktigt. Genom vad som synes vara privat och
personligt kan forskaren ”visa hur diskursiva omständigheter förankras i och
görs meningsfulla för varje subjekt” och utan exemplen skulle en viktig del av
”analysen av dessa processer i vilka identiteter formas och materialiseras går
förlorad” (s. 20). Lundgren skriver att samvaron med eleverna ”grumlade” di-
stinktionen mellan henne och informanterna, ”eller rättare sagt rollfördelningen
oss emellan”, och eftersom eleverna står i centrum beskrivs lärarna främst ge-
nom de förras ögon samt att det ”blev uppenbart att det material jag samlade
också var starkt påverkat av min egen närvaro” (s.15). Några exempel, radade
efter varandra, visar den forskarroll Lundgren intog i förhållande till eleverna,
och indirekt till lärarna.

Under en lektion får en flicka slag måttade mot sig och radergummin slängda på
sig. Några pojkar kallar henne omväxlande ”Mens-Kristina”, ”Fet-Kristina”,
”Äckel-Kristina” och mer därtill. En av pojkarna gömmer en acetonflaska, efter
att vikarien Susanna kommit tillbaka och funnit en eldsvåda på golvet: ”Jag ler
mot honom och skvallrar inte – ett billigt sätt att vinna gillande, och i detta speci-
fika fall ett sätt att accepteras tillräckligt för att över huvud taget kunna vara
kvar i klassrummet.” (Lundgren, 2000, s. 109) Till slut ryter Susanna till, ”då an-
greppen mot Kristina är så uppenbara att de inte kan ignoreras”, men trots
detta ”tar killarna ingen överdriven notis”. (s. 109) Susanna fortsätter att för-
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nedras då Abbe vevar ett järnstativ i luften, och håller det så högt att läraren
inte kan ta det från honom.

Därefter ber han mig komma fram och sätta mig vid honom i stället. Jag tän-
ker att jag aldrig för mitt liv skulle vilja sitta bredvid honom, att jag föraktar
honom, för tillfället hatar honom. Jag skakar på huvudet, försöker döda ho-
nom med blicken, vill att han ska se att han inte imponerar, men inget biter.
”Hur kan du sitta bredvid Kristina Fnask?” (Lundgren, 2000, s. 111).

Vid ett tillfälle skriver eleven Mattias om hur han inför ett geografiprov känner
det som att han ”satt och väntade på sin dödsdom”: ”Vi kommer att dela min-
nen av prov, Mattias och jag, minnen av en kropp i uppror” (Lundgren, 2000, s.
101). En annan elev frågar om Lundgren (2000) också tyckte att det var tråkigt i
skolan och hon svarar ja, inte bara för att hon tyckte så, utan för att ”jag ska-
pade en gemenskap med Lesse som jag fann önskvärd och nödvändig, och det
handlade om att jag bekräftade en elevposition tillsammans med honom mot
skolsystemet” (s. 122). Nämnda Lesse måttar vid ett tillfälle en karatespark mot
Lundgren, ”visserligen inte menad att träffa, men ändå! Jag ler tillbaka, förvå-
nad och med den skrämdes bultande hjärta i halsgropen” (s.128). Lundgren tol-
kar karatesparken som ett välkomnande, eftersom han tidigare hade klagat på
att hon inte varit på skolan på några dagar.

Det faktum att Lundgren (2000) solidariserar sig med flickor som blir kränkta i
klassrummet gör inte att hon förhåller sig okritisk till deras utsagor om hur man
bör förstå pojkarnas beteende. Lundgren vill se andra förklaringar till det som
hände, än att Kristina en gång gett tillbaka och knuffat in Jesper i ett skåp och
flickorna som ”förringar” övergreppen genom att kalla pojkarna ”omogna” och
”problembarn”: ”De ler åt mig och min upprördhet” (s. 113). När Eva och Kris-
tina senare diskuterar hur man ska se på kvinnor som väljer att vara hemma-
fruar och kommer fram till slutsatsen att deras arbete innebär stort ansvar, och
att dessa kvinnor inte bör ses ner på, skriver Lundgren om elevernas sätt att
tänka som kulturell smärtlindring. Termen, myntad av Alan Feldman efter rätte-
gången mot den svarte amerikanen Rodney King som misshandlades svårt av
flera vita poliser, syftar på att man hellre vill se individers val och enskilda hän-
delser i stället för det strukturella förtryck som egentligen ligger bakom. Detta
menar Lundgren att flickorna gör när de accepterar tanken på kvinnor som
väljer att ta hand om barn och hushåll i stället för att yrkesarbeta.

Lundgren (2000) beskriver scener där läraren framstår som maktlös, om inte
förnedrad, som vikarien Susanna ovan. Oftare framstår det dock som att lärar-
nas främsta uppgift är att kontrollera eleverna, även om det ibland inte går.
Teknikläraren Hans befäster traditionella könsroller genom att förlöjliga en
pojke som intresserar sig för heminredning och uppmanar pojkarna att inte göra
som flickorna när de hamrar, dvs ”hålla längst fram och bara mesa er.” (s. 162).
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Läraren i engelska, Helene, försöker behålla kontrollen över en lektion som gått
överstyr och markera hierarkin genom att ställa frågor till elever som inte räckt
upp handen. Svenskläraren Siv ”tar läroplanens intentioner om att eleverna ska
lära sig ta eget ansvar på stort allvar” (s. 88) men kallar eleven Kristina
”uppstudsig” när hon finner den givna uppgiften fånig. Det av Siv initierade
projektet ”Boken om mig” menar Lundgren att man kan betrakta som en
påtvingad bikt där eleverna förväntades skriva om sig själva men inget fick veta
om läraren, vilket kan ses som ett sätt att via informationsobalans kolonialisera
eleven. I olika elevutsagor beskrivs lärarna bland annat som ”dinosaurier” som
”borde vara döda”, inte vet ”ett skit om mig, och de bryr sig inte ett jävla skit,
heller” (s. 141), att de tror att ”bara man har en jävla sjal så tror man på Gud,
typ” (s. 139), att det ”är rasterna man gillar. Det är bara då man lär sig något
som är viktigt för livet. På lektionerna är man bara… Då är det bara jävla lärar-
nas skit, hela tiden. Man sitter som en jävla vegetable” (s. 53).

Molloy (2002) riktar sig, som Garpelin, inte bara till forskarsamhället i sin text,
utan även till lärare och skriver att undersökningens ”utgångspunkt är en fråga
som uppstått ur min egen praktik som lärare” (s. 14) och den har fått näring av
erfarenheter hon gjort i skolor som lärarutbildare. Denna gemensamma bak-
grund märks vid flera tillfällen: ”Vi svensklärare kan därför ställa oss frågan vil-
ken forskning och vilka teorier som skulle kunna vara oss behjälpliga för att för-
stå vari ´tråkigheten´ för eleverna kan bestå” (s. 56). ”Men vad vet vi lärare om
ungdomars livsvärld i dag?” (s. 60). Däremot ville Molloy inte påverka forsk-
ningsprocessen genom att exempelvis ge förslag till lärare som frågade henne
om råd, men sa att hon gärna återkom efter undersökningen var avslutad:
”Med det svaret önskade jag signalera en solidarisk hållning; att jag som lärare
förstod deras behov av att diskutera sin metodiska gestaltning, men att jag som
forskare inte kunde tillfredställa deras behov just då” (s. 99).

Vid avhandlingens slut skisserar Molloy hur hon skulle vilja se svenskämnets
konstruktion och dess lärarroll. Några av dragen, utifrån avhandlingen som
helhet är: Svenskläraren diskuterar kursplanen med kollegor och elever; motive-
rar för eleverna varför det är bra att läsa skönlitteratur; tvingar inte elever att i
övningssyfte och inför klassen argumentera för teser de inte tror på; förmår
ifrågasätta sina egna didaktiska val; samarbetar mer med SO-lärare; tar större
hänsyn till elevernas egna val av litteratur och tolkningarna av den, än till vad
författare av klassiker kan tänkas ha avsett med sina verk; rekommenderar
skönlitteratur som även har kvinnliga författare och perspektiv; använder ele-
vers texter som utgångspunkt för en fördjupad förståelse av litteraturen och sig
själva; låter det jämlika deliberativa samtalet om demokratifrågor bli ett verktyg
i arbetet med värdegrunden;  väjer inte för klass- och könskonflikter;  vågar
och vill samtala om anorexi, bulimi, incest, självmord, våldtäkt, tvångsgifte,
mobbning och mångkultur; kan erkänna att hon inte har svar på alla livsfrågor
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men vill diskutera dem; läser även nyskriven skönlitteratur för ungdomar och är
mer samtalspartner om böckerna än faktakontrollant; skriver egna texter som
används i undervisningen och inte bara kräver att elever skriver för att hon ska
kunna sätta betyg.

Mot denna bild av det ideala svenskämnet som växer fram i avhandlingen kon-
trasterar de lärare som skildras i empirin. Den negativa bilden förstärks av att
samma kritik av enskilda lärare nämns i avhandlingens inledning, återkommer i
redovisningen av empirin och upprepas en tredje gång i den avslutande analy-
sen. De många ifrågasättandena bottnar alltså i att studiens lärare, som Molloy
beskriver dem, handlar och resonerar omvänt det ideala svenskämne som be-
skrevs ovan. Ett exempel är eleven Angela i åttonde klass, som fått i uppgift att
skriva en självbiografisk novell. När läraren fick texten, som beskrev en sam-
lagsdebut på stranden, ville hon inte diskutera den med eleven eller i klassen,
utan frågade i stället Molloy (2002) om hon inte borde kontakta föräldrarna:
”Kvinnlig sexualitet blir censurerat i detta klassrum. Frågan vem eleverna i sko-
lan skriver sina texter för, kan därmed ställas.” (s. 246)

Utöver kritik mot enskilda lärare i empirin förkommer också kollektivt klander:
”Lärare”, ”de flesta lärare” eller ”svensklärare” har svårt att inse att föreställ-
ningar om vad som är lämplig litteratur i skolan är och har varit en
”konstruktion”, ”kanske” inte inser att det är bokens ”litterära repertoar som
hindrar transaktionen mellan läsaren och texten” (s. 70), uppmärksammar inte
tillräckligt hur placeringen i klassrummet missgynnar flickor (s. 77) och ”vad för-
fattaren menat” är en fråga som visar på en litteratursyn som är ”vanlig bland
svensklärare” (s. 219).

Gunilla Molloy (2002) fick inte samma kontakt med de intervjuade pojkarna som
med flickorna. Forskningsprocessen bidrog till att hon fick ”granska” sig själv
”som könsvarelse” och fundera över huruvida hon relaterade annorlunda till
pojkar som hellre såg på våldsamma actionfilmer än ”flickor som delade mitt in-
tresse för skönlitteratur”. Hon menar också att ”känslor finns med i en forsk-
ningsprocess” (s. 100), vilka väcktes av slagsmål mellan pojkar i klassrummet,
nedsättande ord om elever som besvarade lärares frågor, flickor som fick höra
”hora” och andra könsord och sexuella trakasserier som förekom i två av de
fyra klassrummen. Molloy skriver att det hade varit enklare, känslomässigt och
intellektuellt, att intervjua en pojke som hon upprepade gånger hört kalla en
flicka för ”hora” om hon accepterat lärarens förklaring att pojken inte begrep
vad ordet betydde. Det hade krävt att hon övergav den egna synen på indivi-
den ”som en relativt autonom person, inskriven i sin historiska och sociala tid”
(s. 101).
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Kontextualiserande iakttagelser

En intressant fråga är i vilken grad forskare och andra som intresserar sig för
skolan försöker sätta in lärares handlingar och tolkningar av skilda fenomen i
sammanhang vilka gör dem så begripliga som möjligt. Jag kan, med risk för att
generalisera grovt, tänka mig två huvudpositioner. Den ena betonar starkt lära-
rens ansvar för elevers lärande och sociala utveckling och lägger lite vikt vid
andra faktorer som påverkar vad lärare gör och inte gör tillsammans med ele-
ver. Den andra positionen fråntar inte enskilda lärare deras ansvar, men försö-
ker kontextualisera detta ansvar, i förhållande till andra aktörer och ramar i
skolan och det omgivande samhället.

”Lärare får ofta stå i det ’mediala blåsvädret’”, skrev Lundgren (2002) när hon
berättade om problemen att hitta en klass hon kunde studera, att lärare är
”vana vid spott och spe” (s. 10). Vid ett tillfälle citerar hon en elev om tycker att
skolan är dålig på att anpassa sig efter enskilda elevers behov, men som sedan
konstaterar: ”Fast det är klart, det finns ju så dåligt med resurser.” En annan
gång är det Lundgren själv som tillägger att en del lärare på grund av tidspress
och rädsla för kaos prioriterade ordning framför andra mål, som
”jämställdhetsarbete, men också eget ansvarstagande och självständigt arbete,
fick emellanåt underordnas” (Ibid. s. 159).

Även Molloy (2002) kan se företeelser i lärarnas situation, vilka kan försvåra att
det svenskämne som hon med egna kommentarer och hänvisningar till forskare
vill se blir verklighet. Hon kritiserar lärarutbildningen och berättar exempelvis
att klassen på Cederskolan hade fem svensklärare under högstadiet, varav bara
två var behöriga i ämnet. Detta berodde bland annat på att den ordinarie lära-
ren inte ville undervisa eftersom svenska var för tungt.  Detta faktum nämns av
avhandlingsförfattaren, men några tydliga samband mellan lärares brist på rele-
vant utbildning, och att de i denna klass avlöser varandra, och den problema-
tiska undervisning som bedrivs betonas inte. Molloy lyfter också fram en av
skolorna som visar att det kan gå att bedriva en undervisning där elever åtmin-
stone ibland kommer till tals både i planeringen av och under lektioner. ”Under
mina klassrumsbesök har jag sett hur lärare försökt förhindra mobbning och
bekämpa tendenser till trakasserier, främlingsfientlighet och intolerans”(s. 308 f),
även om detta arbete inte bedrivits inom svenskämnet också, vilket hon före-
slår.

Den nyexaminerade läraren och småbarnsmamman Cissi känner sig ”otrygg i
ämnet”. Då hon ”skall förbereda, hålla och efterarbeta tjugofyra lektioner i
veckan i helt nya klasser, krymper tiden för läsning av skönlitteratur” (s. 212).
Cissi ser att andra betraktar svenskämnet som ett ”slaskämne”, där obehöriga
som hon själv kan tas in, ”jag tycker inte att det har hanterats med värdighet”
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(s. 253). Andra saker som Cissi svårligen kan påverka, men som kan göra ämnet
tungt, är den dominerande gruppen pojkar som tar avstånd från att läsa skön-
litteratur, antalet elever som inte har svenska som modersmål och NO-ämnenas
starka status som gör grupperna stora och med dåliga schemapositioner.

När Garpelin (1997) inte bara skriver om elevers, utan även om lärares utsatthet
blir effekten annorlunda, mot bakgrund av att han inte tidigare givit mängder
av exempel på deras tillkortakommanden. Garpelins poäng är att det inte bara
är elever som känner en press att bete sig i linje med en förväntad roll. Han ger
ett exempel med en lärare som inte märker att gylfen är öppen, vilket kunde ha
lett till att läraren tappade masken och att lektionen havererade. Tack vare den
avspända relationen i klassrummet slutade episoden i stället med ett gemensamt
skratt mellan lärare och elever. En lärare som inte klarar att behålla kontrollen,
och lämnar klassrummet, kan uppleva en katastrof på det personliga planet och
en lärare som på raster umgås med elever kan bli baktalad i vissa personalrum.

Att redovisa forskningsetiska problem och
lösningar

Min huvudfråga som beskrevs i inledningen var att studera forskningsetiska
dilemman som forskare hanterar i mötet med skolans värld, hur de kan lösas
och sätta sin prägel på den färdiga texten. Hermerén (1996) hänvisar till en un-
dersökning av Aldair med flera som i socialpsykologiska tidskrifter funnit att
akademiska författare sällan redogör för vilka forskningsetiska problem de
mött, och hur de hanterat dem. Det betyder inte, hävdar Hermerén, att fors-
karna inte gjort viktiga överväganden, men problemet är att om inte dessa görs
explicita försvåras diskussioner: ”Hur löstes urvals- och frivillighetsproblemati-
ken? Vilken information gavs före projektet? Efteråt? Hur reagerade försöks-
personerna? Utan sådana beskrivningar blir det svårt eller omöjligt för andra
forskare att kontrollera undersökningarna” (s. 33 f)

Även Pettersson (1994) argumenterar för att forskare bör vara tydliga med
etiska överväganden som aktualiseras genom hela forskningsprocessen. Såväl
ämnesval och forskningsprocess som publicering och eventuell tillämpning kan
medföra dilemman som bör reflekteras över. Dessa överväganden bör relateras
till de parter som berörs av undersökningen, i första hand forskarsamhället,
uppdragsgivare/finansiär, deltagande part och samhället/tredje part. Petterson
vänder sig mot att forskningsetiska reflektioner enbart är av nöden vid sär-
skilda moraliska problem, som då forskaren vilseleder informanter i syfte att
uppnå viktig kunskap: ”Så innebär t.ex. konstaterandet att etiska problem inte
föreligger också en forskningsetisk bedömning. Ska forskningsetiken enligt de-
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finitionen bara syssla med problemfall i en snävare mening, blir termens tillämp-
ningsområde alltför begränsat.” (s. 44)

Bland de tre avhandlingar som studerats i denna artikel är det Garpelins som
tydligast redogör för forskningsetiska problem och lösningar. Ett av flera exem-
pel är det bidrag som han gav till klasskassan, som morot och kompensation för
elevernas merarbete. Tack vare upplysningen kan man diskutera skäl för (var-
för ska elever jobba gratis åt forskare?) och emot (fungerade pengarna som en
otillbörlig påtryckning?) detta handlande. Molloy informerar exempelvis sina in-
tervjupersoner, inklusive elevernas föräldrar, om HSFR:s etiska regler (vad som
sades sägs inte), men de övriga eleverna, som blev observerade och fick be-
svara enkäter om sina privatliv, och deras föräldrar, fick uppenbarligen inte
samma information. Lundgren är ännu mer sparsam med information och det är
svårt för läsaren att få en klar bild av hur hon tänkt kring olika forskningsetiska
dilemman.

Man kan ställa sig frågan hur viktigt det är att som forskare vara tydlig med
sina etiska överväganden. Är det Garpelin som är övernitisk eller Lundgren
som är försumlig? Vad är att betrakta som självklarheter, vilka inte behöver mo-
tiveras, och vad är kontroversiellt? Jag tror att en diskussion om dessa frågor
är viktiga för skolforskare och en tanke kan vara att man involverar övriga be-
rörda, som elever och föräldrar, lärare och skolledningar i samtal - gärna utifrån
konkreta exempel – om vad som är rimliga överväganden och gränssättningar.
Även samtal och erfarenhetsutbyten mellan forskare från olika ämnestraditioner
kan vara värdefulla. Därför får några antropologer, vars forskningsetiska re-
flektioner publicerats i antologin Det respektfulla mötet (1993) komma till tals
nedan.

Kränkningar i klassrummet och forskarens roll

En väns vän gick för några år sedan in i en psykos, och har inte sedan dess va-
rit i närheten av att se på världen med de ögon hon hade innan det svarta hålet
öppnade sig. Förmodligen kan ingen, och definitivt ingen lekman, säkert säga
vilka orsakerna till hennes tillstånd är. Vad man vet är att hon under flera år i
skolan utsattes för sexuella trakasserier och könsord av manliga klasskamrater
och att ingen i skolan lyckades få stopp på det. Jag påmindes om denna unga
kvinna vid läsningen av hur flickan Kristina attackerades i Lundgrens närvaro.
Min omedelbara reaktion var: Varför ingriper inte Lundgren? Som framgått ac-
cepterade inte författaren flickans bagatelliseringar av det inträffade. Om och i
så fall hur Lundgren argumenterade för sitt eget agerande i klassrummet berät-
tar hon inte. Hon ler först inställsamt mot en av pojkarna som tar över klass-
rummet och därefter berättar avhandlingsförfattaren hur hon hatar en annan
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pojke och försöker ”döda honom med blicken”, samtidigt som hon inget gör för
att hindra det som sker.

Hermerén (1996) resonerar om olika former av kränkningar som forskare kan
möta eller orsaka, och en variant är när människor inte känner sig kränkta – på
grund av utmattning, psykisk kris eller avtrubbning av olika slag – fast de up-
penbarligen har goda skäl att göra det. Hermerén menar att sådana personers
”intressen bör också skyddas” (s. 158). Efter flera forskningsskandaler i USA
och oklarheter i myndigheters bedömningar tillsattes en kommission ”med upp-
draget att dra fram i ljuset de grundläggande etiska principer från vilka forsk-
ningsetiska regler kunde härledas” (Petterson, 1994, s. 130). Detta resulterade i
den så kallade Belmontrapporten. Pettersson (1994) resonerar i liknande banor
som Hermerén ovan då han analyserar Belmontrapporten och en av dess bä-
rande principer, den om ”respect for persons”, vilken bygger på tanken om in-
dividens autonomi och att ”persons with diminished autonomy are entitled to
protection” (s. 132).

Frågan är om Kristina i Lundgrens studie är en person med begränsad auto-
nomi som av skäl som hon själv inte kan styra över inte känner sig kränkt. Om
svaret är ”ja” blir följdfrågan vilka Lundgrens alternativ i så fall var. Ur plikt-
etisk synvinkel kan man argumentera för att hon borde försöka förhindra att
Kristina for illa, och följaktligen gjort något så att förföljelsen fick ett slut. Om
man resonerar konsekvensetiskt blir det viktigt att reflektera över gentemot
vem och vad Lundgren har ansvar och i vilket tidsperspektiv: Mot sig själv och
avhandlingsprojektet, där denna scen kunde vara viktig för att visa hur kön kon-
strueras i klassrummet? Gentemot kollegor och forskarsamhället, som kanske har
synpunkter på huruvida hon observerar eller ingriper? Som medmänniska gent-
emot Kristina? Som vuxen och förebild gentemot de övriga eleverna i klassen, vilka
möjligen lärde sig att man bör acceptera sådant förtryck? Gentemot pojkarna som
kränkte Kristina, som uppenbarligen försökte imponera på Lundgren och som
kanske fortsatte övergreppen mot Kristina för att se hur långt de kunde gå in-
nan Lundgren ingrep? Mot läraren, som var oförmögen att hantera situationen?
Mot Kristinas, och övriga elevers, föräldrar? Mot skolledningen, som är ytterst an-
svarig för elevernas välbefinnande i skolan?

När Petterson (1994) ovan talar om personer som kan kallas deltagande eller
tredje part, vilka kan beröras av forskningen är det alltså uppenbart att det i
skolsammanhang kan vara många. Petterson skiljer även mellan fyra olika slags
normer och värdesystem som påverkar, eller bör påverka, forskares beslut. (1)
Forskningspolitiska normer styr vilka slags projekt som får stöd och därmed ini-
tieras. Ett sådant område gäller genusforskning, som Lundgren är en del av. (2)
Forskningsidealet handlar om det kvalitetskrav som forskarsamhället ställer på
exempelvis systematik och vetenskapligt acceptabla metoder. (3) De etiska nor-
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merna är centrala i denna text, men frågan är om inte även (4) de juridiska kan
vara relevanta att reflektera över i studier som Lundgrens. Vad jag åsyftar är
när forskaren hamnar i situationer där individer kränks till den gräns att det
kan vara fråga om lagbrott. Även om ingen har juridisk skyldighet att försöka
förhindra brott, så kan enskilda vuxnas passivitet bidra till attityder som leder
till fler brott, och ökat mänskligt lidande.

Det är intressant att notera att varken Molloy eller Garpelin beskriver några lik-
nande scener, som den där Kristina råkar illa ut i Lundgrens undersökning.
Däremot nämner de att elever har blivit mobbade, men inga kränkningar som
de själva har bevittnat syns i närbild. Molloy berättar att lärare har försökt
motarbeta mobbning, medan Garpelin skriver att en pojke farit illa utan att per-
sonalen tagit honom i försvar, som det verkar eftersom de inte upptäckt pro-
blemet. Det är möjligt att den klass han studerade var långt mer harmonisk och
präglades av större respekt mellan elever och mellan lärare och elever, än
Lundgrens, och att det faktum att han inte skildrar något könsförtryck beror
på att det inte förekom eller var mer dolt. För detta talar att alla elever beskri-
ver de studiemotiverade och lärarorienterade ”Stenåstjejerna” som klassens vik-
tigaste normsättare i Garpelins undersökning. Hos Molloy och Lundgren är det
i första hand pojkar som dominerar talutrymmet.

Vad betyder det här för dem? Integritet och
påstådda brister

Den andra frågan i denna texts inledning handlade om skolforskares relationer
till sina informanter och de bilder av dem som skrivs fram. Akademiska förfat-
tare riktar sig oftast i första hand till andra akademiker. Men jag tror att det
finns skäl att anta att akademiker som skriver om skolan, kanske särskilt med en
etnografisk ansats, också blir lästa utanför universiteten. Jag kan bara tala ut-
ifrån min egen erfarenhet som lärare; om en doktorand skulle tillbringa tre år i
min klass, skola eller i en annan skola i min kommun hade jag nog inte varit en-
sam om att sluka avhandlingen. Kanske är det också särskilt viktigt att då be-
grunda frågor som rör informanters och övriga berördas integritet och informe-
rade samtycke.

Titeln till Molunds (1993) artikel, Vad betyder det här för dem? Om det etnografiska
skrivandets moraliska komplikationer, fångar vad jag är ute efter här. Molund refe-
rerar till somliga antropologer som varnar för att, på grund av tacksamhets-
skuld och sympati gentemot informanterna, skönmåla eller på andra vis för-
vanska bilden av dem. Molund menar dock att vi ur moralisk synvinkel snarare
bör oroa oss för det omvända, att forskaren ska ”fjärma sig från sina förpliktel-
ser mot informanterna då hon återvänder hem och så småningom sätter sig ner
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för att skriva”. Att i förordet tacka de berörda för hjälpen ”upphäver inte tex-
tens brister och duger inte som kompensation för sveda och värk” (s. 89 f).

Om de ”dem” Molund talar om är lärarna i Lundgrens, Garpelins och Molloys
avhandlingar inställer sig några centrala frågor. Är lärarna alls intressanta, ex-
empelvis huruvida de kan identifieras, att beakta ur forskningsetiska perspektiv,
om studien i första hand har ett elevperspektiv? Garpelin är tydlig med hur han
försökt minska risken att elever ska bli igenkända, men säger ingenting om att
han gjort likadant med lärarna, förmodligen eftersom han inte skildrar några
episoder som kan uppfattas som kränkande av enskilda lärare. I Molloys av-
handling kommer flera lärare till tals, medan Lundgren bara omtalar dem.

Som framgått ovan är min tolkning av såväl Lundgrens som Molloys undersök-
ningar att de lämnar ett starkt intryck av brister i lärares undervisning och om-
sorg om eleverna. Särskilt Lundgren bortser helt från allt i skolan som inte hör
till klassrumsinteraktionen och det som sägs av eleverna i intervjuerna. Den om-
givande kontexten i form av exempelvis skolledningens, arbetslagets, kollegor-
nas, föräldrarnas eller elevvårdens ansvar är helt frånvarande med följden att
läsaren kan tro att enbart läraren är ansvarig för det som sker i skolan. Det är
rimligt att göra en metodisk avgränsning, som Lundgren och Garpelin gör ge-
nom att bara fokusera på elevernas perspektiv. Min fråga är om det är forsk-
ningsetiskt problematiskt att skildra händelser som framställer enskilda, för per-
sonalen på skolan förmodligen lätt identifierade lärare (Lundgren nämner ingen-
ting om hur hon eventuellt har försvårat det) som oreflekterade, maktfullkom-
liga och stundtals närmast grymma, utan att de ges någon möjlighet att ge sin
syn på saken? Garpelin förordar att forskaren som använder elevperspektivet
inte under studiens gång bör fraternisera med lärare och Molloy spekulerar i
huruvida vissa elever var mindre öppna med henne på grund av att hon också
talade med lärarna.

Man kan å ena sidan argumentera för att lärare är tjänstemän med makt över
beroende elever, vars yrkesutövande bör granskas i offentlighetens ljus. Å
andra sidan kan lärare betraktas som privatpersoner, med rätt till konfidentiali-
tet, personlig integritet och värdighet. I så fall borde Lundgren, vid sidan av att
det i mina ögon hade varit intressant rent forskningsmässigt, möjligen givit plats
åt även lärarnas röster, kanske i intervjuform efter att observationstiden var
över. Detta skulle vara i linje med HSFR:s rekommendation: ”Forskaren bör ge
uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta del
av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc i undersökningsrappor-
ten innan den publiceras” (HSFR 1999, s. 11). Frågan blir då vad som bör be-
traktas som känsligt eller kontroversiellt, och av vem.
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Bartholdsson (2003) skildrar i sitt bidrag till antologin Skolkulturer att det kan bli
komplicerat, och intressant, när olika aktörer i skolan betraktar samma förete-
else. Hon lät de berörda lärarna ta del av en artikel hon skrivit innan den gick i
tryck som handlade om lärarnas beslut att låta pojkarna vara utomhus på rasten
medan flickorna fick vara inomhus i syfte att ge flickorna ”mer rum och ro”, vil-
ket upplevdes som orättvist. Lärarna var nöjda med artikeln, men när föräldrar
läste den och vid utvecklingssamtal tog upp den olika behandlingen av flickorna
och pojkarna, menade en av lärarna att Bartholdsson blivit utnyttjad av barnen
som gjort en stor sak av en liten, eftersom hon var intresserad av den:

Frågan är: var det jag som förstorade ett förhållande bortom sina proportio-
ner, genom mitt intresse för hur barnen upplevde situationen? Eller var det
verkligen så att jag, som läraren uttryckte det, utnyttjades av barnen? Eller är
det så att det i själva verket finns en massa små saker i barns liv som upplevs
större än vad vuxna vill tro? Det handlar naturligtvis om vilket perspektiv
man väljer att se händelsen utifrån.” (Bartholdsson, 2003, s. 123)

Denna mångstämmiga skildring är knappast möjlig att uppnå om man tar ett så
ensidigt konfliktinriktat elevperspektiv som Lundgren gör i sin avhandling, i
högre grad än Molloy. Det ingår uttryckligen i Lundgrens forskarroll att hon
ville bidra till en polarisering mellan elever och lärare, som i samtalet med en
pojke då hon ”skapade en gemenskap med Lesse som jag fann önskvärd och
nödvändig, och det handlade om att jag bekräftade en elevposition tillsammans
med honom mot skolsystemet” (Lundgren, 2000, s. 122). Det går att argumen-
tera för en sådan hållning och Judith Narrowe (1993) ger i sin artikel om antro-
pologisk forskning i skolan en intressant, och självkritisk, skildring av ett lik-
nande förhållningssätt. Hon beskriver hur hon, både som antropolog och in-
vandrare, var benägen att ta parti för the underdog när hon gick från rollen som
lärare till forskare i en miljö där hon märkte att hon solidariserade sig med
”turkarna” gentemot ”svenskarna”. Denna tendens, som enligt Narrowe är
vanlig i den antropologiska ämnestraditionen, ”kan i sina avarter kritiseras som
etiskt icke oantastlig paternalism”. Det blir då mycket viktigt ”att vi klart redo-
gör för både våra professionella intressen och personliga åsikter och identifierar
våra fördomar. Något annat vore oetiskt” (s. 57 f).

Om ”det professionella intresset” är att beskriva det förtryck som man som av-
handlingsförfattare ser i både skolan och samhället, gentemot barn i allmänhet
och flickor i synnerhet är det måhända förklarligt att man inte slösar tid på att
låta förtryckarna förklara hur det känns att förtrycka. Det är möjligt att sådana
studier är nödvändiga, kanske särskilt nu när oproblematiserat tal om
”värdegrund”, ”elevinflytande” och ”deliberativa samtal” ibland riskerar att
sänka ett rosa skimmer över en skolverklighet som också rymmer en dold läro-
plan med skolplikt, sortering inför gymnasium och högskolestudier samt rena
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skändningar. Utan forskare med Lundgrens patos skulle förmodligen mycket av
detta inte synas utanför skolan, bakom allt det rosa.

Lärares ramar, frirum och utveckling

Jag ser dock i första hand problem med forskare som vill förändring i skolans
(genus)praktik, genom att enbart fokusera på lärares ageranden, eller brist
därpå, utan att åtminstone antyda något av vidden av den komplexitet som ut-
märker läraryrket. Skälen är flera. Jag tror att få lärare medvetet kränker elever
eller är nöjda med att elever gör varandra illa i deras närvaro. De intressanta
frågorna borde i så fall kretsa kring varför det ändå kan bli så. Vad i lärares ar-
betsförhållanden, bakgrund eller förhållningssätt gentemot elever bidrar till en
miljö där elever behandlar varandra väl, snarare än tvärtom? Gunnar Bergs
forskning kan betraktas som ett försök till att sätta in skolans, och därmed en-
skilda lärares, verksamhet i kontexter som synliggör det utrymme för föränd-
ring, frirummet, som faktiskt finns.

I Bergs (2003) senaste arbete, Att förstå skolan. En teori om skolan som institution
och skolor som organisationer, är en grundläggande tanke att lärares arbete bör
förstås mot bakgrund av de institutionella ramar som omger skolan, i form av
exempelvis lagar, läroplaner och timplaner. Även skolan som lokal organisation
kan på olika vis försvåra eller underlätta en förändring av verksamheten i önsk-
värd riktning. En viktig del är den lokala skolkultur som grupper och enskilda
lärare verkar i. En annan är den nämnda dolda läroplanen, som skolan som in-
stitution ålägger enskilda skolor och lärare, det vill säga att bland annat via
skolplikten förvara och med hjälp av exempelvis betyg och konkurrens vid in-
tagning till gymnasiet och högskolan, sortera elever. Jag undrar ibland i hur stor
utsträckning som den dolda läroplanen (konkurrens, närvaroplikt) motverkar
vissa av de mål som den officiella läroplanen (allas lika värde, elevers inflytande
och frihet) stipulerar.

En konsekvens av Bergs syn på skolan borde bli att den som verkligen vill för-
ändring i skolans värdeförmedlande praxis, brutalt uttryckt, noga bör välja sina
fiender. Är det enskilda elever som kränker andra? Är det grupper av elever,
exempelvis pojkar, som bör påverkas i en viss riktning? Är det enskilda lärare,
blivande eller nu verksamma, som bör vara i fokus? Är det grupper av lärare,
eller hela kollegiet, på en viss skola? Är det enskilda skolledare eller dessa som
kollektiv? Är det kommunala politiker som sätter ekonomiska ramar för skolors
verksamhet, och även på många håll försöker påverka deras pedagogiska
praxis? Är det politiker på statlig nivå, som sätter ekonomiska ramar för kom-
muner och styr skolor med lärarutbildning, skollag, läroplaner, programmål,
kursplaner och timplaner? Är det statliga myndigheter, som Skolverket, vilka
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har ett övergripande ansvar för kontrollen av hur enskilda skolor arbetar?
Självklart kan inte alla avhandlingar behandla alla dessa komplexa frågor. Men
det kan däremot finnas en poäng i att enskilda forskare åtminstone visar på de-
lar av det nät av förbindelser som lärare arbetar inom.

Utrymmet tillåter inte att jag i detalj går in på de resonemang som förs av Carr
och Kemmis (1996) i deras Becoming Critical. Education, Knowledge and Action Re-
search. Jag vill endast synliggöra en risk som jag ser med vissa former av aktions-
forskning, där forskarens syfte är att hos lärare bidra till vad författarna kallar
”enlightenment” (s. 147), i meningen att det finns ett klart definierat mål som
forskaren ser och där problemet endast består i de metoder som krävs för att
också föra praktikerna dit. Jag har varit i sammanhang där universitetsrepresen-
tanter talat om sitt mål i termer av att höja nivån på lärares tankar om och prak-
tik i den mångkulturella skolan, som om det vore odiskutabelt vad detta mål i
sig innebär. Återigen, forskare bör inte avstå från att kritisera vare sig lärares
tolkningar av verkligheten eller hur de handlar i den. Däremot tror jag att det
är viktigt att forskare är försiktiga med att slå fast vilka tolkningar och vilken
praxis som är de rätta. Ett annat förhållningssätt, som präglas av en mer jäm-
bördig och komplementär relation mellan forskare och praktiker, ger Rönner-
man (1995) uttryck för i sin skildring av utvecklingsprojekt tillsammans med
grundskollärare. Med hänvisning till Carlgren menar Rönnerman att ”ett tän-
kande om praktiken kan utvecklas mellan den praktikgrundade förtrogenhets-
kunskapen och teoretisk kunskap” (s. 34).

Kolonialiserade eller försummade elever

I en avslutande återblick på de tre avhandlingar som har behandlats ovan vill
jag beröra en företeelse som just illustrerar det komplexa och ibland paradoxala
som kan vara inbyggt i lärares uppdrag. Det gäller frågan om elevernas privatliv
i förhållande till lärares pedagogiska verksamhet, vilket Garpelin inte tar upp,
men där Molloy och Lundgren tycks tänka helt olika och båda kritiserar lärarna
hårt från sina respektive utgångspunkter. Jag tänker på läraren i Lundgrens
studie som initierade skrivprojektet ”Boken om mig”, vilket forskaren ser som
ett led i skolans problematiska ”kolonialisering” av elevernas privatliv.

Molloy, å andra sidan, önskar att fler lärare kan och vill diskutera känsliga frå-
gor, gärna med utgångspunkt i elevernas privata berättelser. Ett sådant exem-
pel var flickan i åttonde klass som skrev en påstått självbiografisk novell om en
samlagsdebut på stranden, vilken läraren inte visste hur hon skulle hantera.
Bortsett från att det kanske begicks ett lagbrott på stranden, om flickan inte
fyllt femton, så ser jag flera problem med Molloys önskan om lärare och bli-
vande lärare följer den utan att reflektera över eventuella konsekvenser. Det är
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möjligt att läraren har kunskaper som gör att det inte vore bra att tala om så-
dant i klassen. I andra sammanhang kan läraren veta saker om enskilda elever
som han eller hon på grund av tystnadsplikten måste tiga om, inför andra elever
och forskare. Inte alla har heller samma liberala syn på sexualitet som Molloy,
och eleven som kanske inte kan förutse somliga klasskamraters reaktioner kan
få problem om läraren bidrar till att elevens sexliv blir offentligt känt. Det går
även att ifrågasätta liknande lärarledda diskussioner, av respekt för pryda ele-
ver vilka inte behöver vara födda i så kallade kyskhetskulturer.

Det finns en annan svårighet då lärare, som Molloy föreslår, leder diskussioner
om till exempel anorexi, självmord och sexuella övergrepp, även om initiativet
kommer från en eller flera elever. I klassen kan det finnas andra elever som har
personliga erfarenheter av dessa saker som gör att de skulle må dåligt ifall det
diskuterades öppet i klassen, och i synnerhet om man förväntas berätta om pri-
vata detaljer. Att hitta en balans mellan vissa elevers behov av att diskutera pri-
vata och känsliga erfarenheter och andras önskan att ha dem ifred och slippa
höra om andras, är en av läraryrkets många svåra avvägningar.

Avslutande frågor i ett förhoppningsvis fortsatt
samtal

Inledningens två övergripande frågor om forskningsetiska dilemman och fors-
kares relationer till sina informanter aktualiserar problem som många forskare, i
skolan och andra miljöer, tvingas överväga. Det kan gälla:

1) balansen mellan forskarens uttalade eller outtalade normativa hållning, och
hur befogad den kan anses vara, kontra andra relevanta perspektiv som då
möjligen förblir dolda

2) på vilka sätt forskarens personliga och yrkesmässiga bakgrund präglar per-
spektivval, stoffurval och tolkningar och i vilken grad denna bakgrund
eventuellt bör synliggöras och problematiseras

3) fördelar och nackdelar då forskare undersöker en för dem i förväg mer eller
mindre bekant praktik, såsom skolan. Vilka vinster respektive förluster kan
bli följden av att exempelvis före detta lärare beforskar skolan, i jämförelse
med forskare som enbart har egen eleverfarenhet därifrån?

4) avvägningar mellan en eventuell önskan att nå ett förtroligt förhållande till
sina informanter, i syfte att skapa så djup förståelse för ett problem som möj-
ligt och risken att man som forskare riskerar att förlora en måhända nöd-
vändig distans, eller går miste om andra centrala personers eller institutio-
ners syn på det diskuterade problemet
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5) sätt på vilka forskare kan hantera egna sympatier eller antipatier gentemot
informanter, om och i så fall hur de påverkar forskningsprocessen och resul-
taten samt frågan om dessa bör skrivas fram i själva texten

6) hur forskare kan finna en kompromiss mellan å ena sidan kravet på att i för-
väg ge berörda relevant information och å andra sidan hantera svårighe-
terna om få saker kan förutses i en induktiv forskningsprocess

7) vilka personer och grupper som ur etiskt och vetenskapligt perspektiv är be-
rörda av olika forskningsprojekt, och vilken hänsyn som i så fall bör tas till
dem

Granskningen av de tre avhandlingarna ovan visar att vad jag i inledningen
kallade forskningsetiska vardagsproblem kan lösas på olika vis. Dessa val, och
motiven för dem, hoppas jag blir föremål för fortsatta diskussioner; mellan fors-
kare och praktiker inom skolan, samt mellan forskare med samma och olika aka-
demisk tillhörighet.
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Exempel på forskningsområden eller forskningsobjekt är lärares värdepedagogiska uppdrag, lärares
yrkesetik, elevers rättigheter i skolan samt elevperspektiv på ansvar och arbete. Därutöver diskuteras i
ett kapitel relationen mellan människa och djur som ett tänkbart inslag i skolans arbete med värdefrå-
gor och i ett annat kapitel de forskningsetiska problem som kan uppstå när forskare studerar lärares
arbete och skolpraktiken.
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