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Den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete [NaPA] är en av de samman- 
lagt 16 forskarskolor som riksdagen inrättade år 2001. Den representerar en 
strävan att bredda och förnya forskning och forskarutbildning med anknyt-
ning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet dels innehållsligt 
dels genom att svara upp mot kravet att samtliga institutioner som medver-
kar i grundutbildningen också skall bedriva forskning och forskarutbildning i 
anslutning till grundutbildningsuppdraget.

Umeå universitet är värdhögskola och de partnerhögskolor som med-
verkar är Högskolan Dalarna, Högskolan i Kristianstad, Karlstad universitet, 
Linköpings universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Malmö högskola samt 
Örebro universitet. Forskarskolan har en ledningsgrupp med representanter 
för partnerhögskolorna, yrkeslivet och de studerande.

Forskarskolan har organiserats så att framväxten av en sammanhållen 
forskningsmiljö i Pedagogiskt arbete stärks. Doktoranderna har tillsammans 
med handledarna deltagit i gemensamma kurser och seminarier. Flertalet av 
de avhandlingsprojekt som bedrivs inom Forskarskolan placerar sig inom de 
kategorier som har en mycket tydlig koppling till den pedagogiska praktiken. 
Arbetet inom forskarskolan har på ett avgörande sätt präglats av det faktum 
att samtliga doktorander har en så stark knytning till läraryrket.

Huvuddelen av de texter som presenteras i denna antologi har skrivits 
av doktoranderna inom NaPA. De har alla varit föremål för seminariediskus-
sioner under forskarskolans internat och ger en god bild inte bara av de 
avhandlingsprojekt som bedrivs inom forskarskolans ram, utan också det 
nya ämne och forskningsfält som på lärarutbildningens område i Sverige 
håller på att konsolideras: Pedagogiskt arbete.
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1. Bakgrund

I denna artikel kommer jag att diskutera etik i relation till undervisning.1 Det är 
framförallt det etiska livet i klassrummet och hur jag ska närma mig det som utgör 
artikelns centrala innehåll.2 Den drivande frågan i texten är en undran över den etiska 
dimensionen i lärares arbete. Den grundar sig både i mina konkreta erfarenheter som 
lärare under tio år, och i en pilotstudie som gjordes under hösten 2003.3 

I läroplanen står att alla som arbetar inom skolan ska visa respekt för den en-
skilde individen i det vardagliga arbetet och att varje elev ska träna sin förmåga 
att göra etiskt grundade ställningstaganden utifrån grundläggande värden och 
kunna leva sig in i och förstå andra människors situation.4 Dessa riktlinjer med 
etiska förtecken kan kallas för ett etiskt imperativ och utgör ett tydligt inslag i 
läroplanen, men måste liksom allt annat tolkas och sättas i relation till lärarens 
uppdrag. Min studie går emellertid inte ut på att undersöka om styrdokumentens 
formuleringar kring etik och värdegrund genomförs i den svenska skolan och inte 
heller om olika utbildningspolitiska insatser och dess effekter på skolan av idag. 
Jag strävar alltså inte efter att applicera någon viss etik eller princip på pedagogisk 
praktik, utan efter att studera den etiska dimensionen i pedagogiskt arbete. 

Ett huvudproblem i texten handlar om etikens förhållande till undervisning. 

Inom utbildningsteori är det vanligt att betrakta etik som något som utifrån ska 
tillämpas på utbildning, en etisk diskurs om vissa principer eller värden som i 
kontakt med undervisning omvandlas till tillämpad moral.5 Exempel på en sådan 
diskurs kan vara programmatiska regelsamlingar, principer eller någon gren inom 
fi losofi n som anses ha betydelse för teoretiserandet av utbildningsfrågor. Andra 
exempel kan vara en förståelse av etiken som socialt konstruerad kunskap, där 
relationen mellan etik och utbildning ligger i betonandet av vissa relationella 
principer av betydelse för utbildningen. Uppmärksamheten kan då vara riktad mot 
betydelsen av samarbete, omsorg eller kommunikativt handlande, där betoningen 
är lagd på hur de sociala interaktionerna formar en etisk praktik som främjar goda 
sociala förhållanden.6 Men även om de sistnämnda formerna för social interaktion 
har olika innebörder och ligger närmare min egen inriktning fi nns ett gemensamt 
drag, nämligen att etiken kommer utifrån och appliceras på skolan. 

Mina egna utgångspunkter ligger här i linje med Sharon Todd, som inspirerats 

Etisk förståelse av undervisning
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av Lévinas etiska tänkande.7 Genom att skifta fokus från att betrakta utbildning 
som en scen där vissa etiska principer borde tillämpas till en scen där förutsätt-
ningar och möjligheter för det etiska kan upptäckas avses något helt annat. Då 
handlar det inte om att tänka kring undervisning i relation till etik, utan snarare 
att refl ektera kring etik genom att studera olika undervisningssituationer. I mitt 
fall sker det genom praxisnära forskning, vilket inkluderar exempel från min 
egen praktik samt en empirisk studie baserad i första hand på videoinspelade 
lektioner. 

I början av mitt forskningsarbete befann jag mig i ett tillstånd av ”the desire or 
passion for explaining”, dvs. ett tillstånd som biologen och fi losofen Humberto 
Maturana beskriver som vetenskapens främsta drivkraft.8 Hillevi Lenz Taguchi 
beskriver denna längtan efter att förklara i termer av kolonisering eller frälsning 
av andra att göra dem till mig/lika mig att få dem att tänka och veta som jag, och 
hänvisar till Lévinas, som har kallat detta för ontologisk imperialism.9 

Från att kritiskt granska texter om skolans värdegrund har jag nu orienterat 
mig mot att problematisera etik i anslutning till pedagogisk praktik.10 Jag vill 
beskriva denna omorientering som mitt Gestaltskifte.11 Med hjälp av centrala 
begrepp från Lévinas kommer jag att analysera de samlade insikterna, eftersom 
hans etiska tänkande kan ge liv åt de pedagogiska möten jag observerat. Även 
om hans tänkande ofta framställs i abstrakta termer utgår han från livsvärlden i 
sina analyser av mellanmänskliga relationer och centrerar etiken i det konkreta 
mellanmänskliga mötet. Lévinas levererar ingen pedagogisk teori och kommer 
inte med några färdiga svar på hur man ska handla som pedagog. Men trots detta 
har han något viktigt att säga om det mellanmänskliga mötet i den pedagogiska 
praktiken som går bortom talet om kunskap. Det fi nns inte, enligt mitt sätt att 
se, något stort gap mellan det högst abstrakta skrivandet av Lévinas och det som 
berör lärare idag. De frågor han väcker befi nner sig i kärnområdet av det som 
berör lärare och som lärare ofta är bekymrade över.12 Gert Biesta skriver:

It is almost as if through reading Lévinas it becomes possible to recognize 
and acknowledge the legitimacy of those questions in an era in which 
many people especially politicians would only like to hear questions 
about teaching as a technique, as an instrument to put knowledge and 
values into the heads of (obedient) students.13

Det som Lévinas tänkande inte minst utmanar är det företräde som ofta ges åt 
det kognitiva i olika utbildningsdiskurser. Det innebär att den kritiska udden inte 
bara kan riktas mot själva undervisningshandlingen som sådan, utan även mot 
utbildningspolitik och policyfrågor inom skolan. Det leder fram till några relevanta 
frågeställningar som handlar om det etiska i förhållande till undervisning: Hur 
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kan vi förstå undervisningssituationen ur ett etiskt perspektiv? Vad skulle kunna 
kallas för en etisk dimension i undervisning? Är undervisning en etisk handling? 
Vilket samband fi nns mellan etik och kunskap i undervisning och lärande?

2. Teoretiska utgångspunkter

2.1 Hermeneutik, fenomenologi och det mellanmänskliga mötet
Jag vill genom en hermeneutisk ansats och ett fenomenologiskt förhållningssätt 
undersöka pedagogisk praktik – lärarnas konkreta undervisningssituation – och 
generera ny kunskap kring fenomenet undervisning och dess etiska implikationer. 
Studiens empiriska material utgörs av kvalitativa data i form av observationer i 
klassrumsmiljö och intervjuer av lärare. En sådan ansats kan beskrivas i termer 
av innebördsrikedom, teoritillskott och heuristisk forskning, dvs. i betydelsen 
att fi nna, upptäcka eller blottlägga.14 Det innebär vidare att min ansats kan 
beskrivas som en undersökande praktik, där jag i mötet med den undervisning 
som framträder för ett resonemang om etik. Den kritiska udden är riktad mot 
den bakomliggande retoriken och svarar inte bara på kunskapsfrågan Vad är det? 
utan också på den fråga som tränger djupare: Hur är det som är och vad betyder 
att det är? 15

Mina utgångspunkter bottnar alltså i ett tänkande som hör hemma inom feno-
menologin och hermeneutiken.16 Det som är gemensamt för den fenomenologiska 
ansatsen är att den alltid utgår från den levda erfarenheten och vad som är givet i 
denna. Den inriktar sig på att utforska den levda erfarenheten och dess innehåll. 
Den metod eller det tillvägagångssätt som används inom fenomenologin går inte 
ut på att bevisa, utan på att uppvisa något.17 Begreppet närhetsetik används om ett 
perspektiv på etik som vuxit fram inom fenomenologin. Denna huvudlinje inom 
fenomenologisk etik betonar det etiska kravet och handlar i stor utsträckning om 
intersubjektiviteten mellan människor och hur etik och livsvärld är intrasslade i 
varandra.18 Lévinas utvecklar en etisk teori baserad på erfarenheten av den andre 
och det etiska kravet utifrån fenomenologiska utgångspunkter, men vidareutveck-
lade sedan sitt etiska tänkande utifrån denna grund.19 Med den fenomenologiska 
metoden har han utvecklat en fi losofi , där etiken framstår som giltig utifrån den 
värld av fenomen som vi upplever. I den ser Lévinas ett fi losofi skt angreppssätt 
som respekterar erfarenheten av verkligheten i dess mångfald, och förlägger det 
etiska kravet till människans livsvärld som sådan. 20 Det innebär helt enkelt att 
etiken ska sökas inom det konkret mellanmänskliga mötet.

2.2 Etik á la Lévinas
Lévinas viktigaste tanke uttrycks i tesen att etik är första fi losofi  (prima philosophia), 
där etik är förstådd som en relation av gränslöst ansvar till den andra personen.21 
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Även om det är på fenomenologiska grunder som Lévinas har kommit fram till 
sin idé om den etiska relationen till den Andre, så kan man inte säga att själva 
relationen är fenomenologisk, eftersom den Andre i singulär form inte är given 
som ett ämne för tanke eller refl ektion. Lévinas klargör att den andre inte är ett 
fenomen, utan en gåta, ”something ultimately refractory to intentionality and 
opaque to the understanding”.22 Det innebär att Lévinas fi losofi  inrymmer kun-
skapen om det som är verkligt annorlunda, om det Andra och den Andre. 

Ett ständigt återkommande tema är den icke-reducerbara relationen ansikte 
mot ansikte mellan människor. Detta kallar han för socialiteten. I denna etiska 
relation fi nns inget förtryck, inget våld, ingen kränkning, ingen förnedring efter-
som relationen bygger på att annanhet (alteritet) och olikhet har rätt till en egen 
existens i en ansvarig relation.23 Tilltalet i denna relation kommer från ansiktet 
hos den andre. Lévinas menar att Ansiktet är utsatt och hotat, som om det in-
bjöd till våldshandlingar.24 Det fi nns något i varje människa som undandrar sig 
rubricering, systematisering och kategorisering och det är Ansiktet. Hans analys 
av detta utgör det originella i hans tänkande.25 I hans tänkande fångas inte den 
etiska beskrivningen och tillämpningen så lätt i färdiga kategorier och fi losofi ska 
system. 

The relation with the Other, or Conversation, is a non-allergic 
relation, an ethical relation; but inasmuch as it is welcomed this 
conversation is a teaching [ enseignement ]. Teaching is not redu-
cable to maieutics; it comes from the exterior and brings me more 
than I contain. In its non-violent transitivity the very epiphany of 
the face is produced.26

Lévinas gör oss uppmärksam på tre reduktioner av verkligheten i det västerländ-
ska tänkandet: För det första vänder han sig emot ett neutralt betraktelsesätt 
som omvandlar allt till ett neutralt det, i tredje person singular. Lévinas hade 
egna erfarenheter av hur detta kunde ta sig rent politiska uttryck. Till exempel 
betraktade den nazistiska ideologin inte judarna som personer, utan som en 
vara eller ett ting, som man snabbt ville tillintetgöra. För det andra ser Lévinas 
också reduktionen av det andra och annorlunda till det Samma27 och identiska, 
och slutligen, för det tredje reduktionen av mångfalden till totaliteten. I de två 
sistnämnda reduktionerna handlar det om en typ av förgripande eller våld som 
försöker behärska det andra. Bengtsson uppmärksammar att det är mot denna 
bakgrund som Lévinas utvecklar sin etik, ofta i abstrakta formuleringar som 
ställer den ovane läsaren inför svåra prov. Det som är grundläggande för etiken 
är erfarenheten av den andre, såsom närvarande och levande i en relation ansikte 
mot ansikte.28 
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I Baumans sociologiska analyser är ekot från Lévinas påtagligt, inte minst i 
beskrivningen av denna relation som ”det moraliska jagets vagga och hem”.29 Det 
är här som moralen har sin början. Alla andra ursprungsanspråk är förmätna och 
falska, fastslår Bauman.30 Lévinas moraliska värld sträcker sig mellan mig själv 
och den Andre och utgör både ett vidsträckt rum, stort nog för att rymma det 
etiska jaget i full fl ykt, och ett snävt begränsat rum, eftersom det inte har plats 
för mer än två aktörer.31 Bauman skriver:

Låt mig upprepa att den moraliska urscenen, där det moraliska mötet 
mellan två, är grogrunden för allt ansvar för den Andre, och odlings-
ställe för all den ambivalens som anammandet av detta ansvar med 
nödvändighet rymmer. Eftersom det förhåller sig på det sättet verkar 
det rimligt att nyckeln till ett problem så stort som social rättvisa lig-
ger i ett problem så (skenbart) litet som den ursprungliga akten att ta 
ansvar för den Andre i närheten, inom räckhåll för den Andre som 
Ansikte. Det är här som den moraliska känsligheten föds och vinner 
styrka, tills den växer sig så stark att den kan bära ansvarets börda för 
varje fall av mänskligt lidande och elände, vad rättsliga regler eller 
empiriska undersökningar än må säga om orsaksrelationerna och den 
objektiva fördelningen av skuld.32

Baumans ord sträcker sig över ett vidare landskap än den pedagogiska miljö som jag 
har besökt. Men oavsett tyngden och vidden i hans beskrivningar och de kopplingar 
han gör till Lévinas äger hans tänkande en potential även för det mindre samman-
hanget, klassrummet som moralisk arena.33 Även om ett klassrum är en snäv plats, 
som inte rymmer alla de problem som ett samhälle och en hel värld brottas med, 
utgör den en plats där det moraliska subjektet kan växa och frodas. I mötet med det 
Andra kan subjektet, eleven (och för den delen även läraren) födas och växa i styrka 
för att kunna ta ansvar i det större sammanhanget. Skolan är en plats där mötet med 
olikhet och annanhet (alteritet) hos andra människor innebär att den egna livsvärlden 
problematiseras på ett mycket påtagligt sätt. Det är därför jag är övertygad om att 
Lévinas tänkande har relevans för den pedagogiska praktik jag studerar.

3. Klassrummets relationsetik

3.1 Studiens uppläggning, metod och genomförande
Min studie bygger på observationer och intervjuer på två svenska högstadieskolor 
under hösten 2003 och våren 2004. På båda skolorna användes videokamera för 
observation av klassrumsundervisning. Videon som verktyg valdes eftersom jag 
inser att varje ögonblick i det sociala samspelet är så oerhört innehållsrikt och 
mångfacetterat att även de minsta delarna i klassrumskommunikationen (ord, 
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gester, blickar) har något att säga om de större helheter som dessa mindre tecken 
är inbäddade i och utformar.34 

Klassrummet är på något sätt själva hjärtat i varje skola och utgör en perfekt 
plats för att kunna fånga det mellanmänskliga mötet. Klassrum, ofta fyllda med 
många människor, objekt och händelser, gör att det bara tar en kort stund innan 
man får bevittna någonting av etisk innebörd. Det kan vara ett samtal, handlingar 
av olika slag, kännetecken på den fysiska miljön osv.35

Det empiriska materialet utgörs av 35 timmar videoinspelade lektioner i sam-
manlagt 10 klasser. Totalt ingår 12 lärare i de två studierna. Huvudmaterialet är 
inspelat i två klasser, där sex lärare ingår. I nära anslutning till videoobservatio-
nerna utfördes s k stimulated-recall-intervjuer, där jag frågade lärarna vad som 
hände, vad lärarna tänkte och kände under själva händelseförloppet. I slutet av 
min fältvistelse gjorde jag djupintervjuer som fi ck karaktären av halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuer. Denna metodologiska triangulering gör att studien blivit 
bredare samtidigt som den fått en djupare dimension.

3.2 Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med mina studier är att vinna ny kunskap om den etiska 
dimensionen i lärares arbete. Mer precist uttryckt försöker jag förstå undervis-
ningssituationen ur ett etiskt perspektiv med särskilt fokus på den pedagogiska 
relationen.36 I min analys kommer jag inte att utgå från färdiga kategorier utan 
inriktar mig på att upptäcka fenomen som har etisk signifi kans och pröva nya 
begrepp för att beskriva pedagogisk praktik.37

I studien försöker jag fånga den pedagogiska relationen som den framträder i 
klassrummet och hur lärares förhållningssätt påverkar denna relation. Jag har också 
för avsikt att beskriva intersubjektiviteten i och fördjupa förståelsen av pedagogiskt 
arbete, samt generera nya begrepp om den etiska dimensionen i lärares arbete. 38

Jag har studerat de konkreta undervisningssituationerna i klassrumsmiljö 
med hjälp av direkta observationer, videofi lmning och intervjuer av lärare. I 
de följande avsnitten kommer jag att sätta mitt syfte i relation till några valda 
teoretiska begrepp. 

3.3 Etiska moment i undervisningen
För att belysa den etiska dimensionen i lärares arbete har jag valt ut episoder 
med etisk signifi kans i klassrummet. Exempel på sådana händelser är tillfällen 
när relationen mellan lärare och elev haft karaktären av konfl ikt, sårbarhet, 
förtroende, kränkningar, maktutövande och fostran. Sådana tillfällen har också 
varit då elevernas tystnad talat (sic!), ögonblick som kan beskrivas som atmos-
färisk täthet i klassrummet.39 Även tillfällen när lärarna framträtt som subjekt, 
dvs. som de människor de är bakom lärarrollen och visat på sin egen sårbarhet i 
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umgänget med eleverna, har valts. Säfström beskriver etiska moment så här: ”Ethi-
cal moment in teaching occur when the teacher’s self is fully present as unique 
and chosen through the dialogue with the student”.40 Vid några tillfällen blev 
jag vittne till att dialogen mellan lärare och elever blev så stark och påtaglig att 
lektionsplaneringen bröt samman för att sedan återupptas när relationen mellan 
läraren och klassen återställts. 

Dessa episoder utgör exempel på implicit etik, dvs. mellanmänsklig etik, som 
genomsyrar skolans vardag. Jag har valt att använda begreppet relationsetik för att 
tydliggöra hur människors förhållningssätt till varandra alltid har med ömsesidigt 
ansvar att göra. Den värld av mänskliga relationer vi lever i, dit även undervisning 
och fostran hör, kan inte enbart rubriceras som en psykosocial verklighet. 

Hur kan vi förstå sådana tillfällen med hjälp av det vi har lärt av Lévinas? När 
läraren går in i en etisk relation med eleven fi nns en öppenhet och en orientering 
mot eleven såsom ett tilltal: 

Saying is denuding, of the unqualifi able one, the pure someone, 
unique and chosen; that is an exposedness to the other where no 
slipping away is possible.41 

Ett sådant närmande till den Andre kallar Lévinas för närhet (eng. proximity): 

Proximity is quite distinct from every other relationship, and has to be 
conceived as a responsibility for the other; it might be called humanity, 
or subjectivity, or self.42 

Denna närhet kan förstås på två sätt: å ena sidan den fysiska, visuella och rumsliga 
närheten eller å andra sidan som den själsliga, emotionella och identitetsmässiga 
sidan mellan de båda parterna. I denna närhet skapas ett band till den Andre, som 
inte baseras på konvention utan på personligt engagemang. Bauman menar att 
mellanmänskliga möten genomsyras av engagemang och beskriver detta i termer 
av känsla, emotion, affekt och passion.43 Den klassrumsepisod som jag nu kommer 
att återge visar på denna mänskliga sida av pedagogiskt arbete och som jag med 
hjälp av Lévinas poetiska uttrycksform vill beskriva i sinnligt kroppsliga termer, 
som sensibility on the surface of the skin, at the edge of the nerves (sensibilité à 
fl eur de peau, à fl eur de nerfs)”.44

4. Tolkning och analys av en klassrumsepisod

4.1 ”En udda mattelektion”
Nu ska vi blicka in i ett klassrum på ett högstadium som är uppbyggt på följande 
sätt. Vid ena kortsidan av rummet hänger en whiteboardtavla på väggen. Framför 
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tavlan sittande på katedern inleder läraren sin lektion. Vid några tillfällen under 
lektionen reser sig läraren upp och går fram och tillbaka över den öppna yta som 
fi nns mellan de olika bänkarna i klassrummet. Bänkarna är placerade gruppvis 
och framför sig har läraren 20 elever.45 Eleverna har plockat fram matteböckerna 
och läraren ber om uppmärksamhet. 

Det verkar som om en helt vanlig lektion ska läggas till de övriga denna vecka, 
men läraren har något på sitt hjärta som han först vill ta upp med eleverna. Han 
berättar att han var upprörd och sårad över att de som grupp hade förverkat ett 
stort förtroende hos honom, genom att de hade skrivit ut en poänglista över 
elever som skulle straffas med vattenballonger. Läraren, som själv är mentor för 
fl era av dessa elever, har varit i kontakt med dem och deras föräldrar. Eleverna 
känner sig hotade och är mycket ängsliga. Läraren vill få eleverna att förstå och 
känna in deras situation. Syftet med det långa samtalet är att han vill få dem att 
tänka med hjärtat. Han återkommer ofta under lektionens gång till detta och 
vill att de ska leva sig in i de svagare elevernas situation. Han vill få in detta i 
deras hjärtan, vilket underförstått inkluderar känslor för de andra. Efter drygt 
tretton minuter har lärarens sagt det han vill säga och väntar på en reaktion från 
deras sida. Reaktionen uteblir och en livlig diskussion startar som pågår resten av 
lektionen. Diskussionen är stundtals mycket häftig, där anklagelser mot lärarna 
duggar tätt, och har karaktären av en maktkamp mellan elev och lärare. Under 
andra halvan av lektionen får varje elev möjlighet att ta ställning till vad de själva 
anser om listan. När lektionen lider mot sitt slut säger läraren: Ja, det här var en 
udda mattelektion. Lektionen som helhet andas etiskt liv och vissa dialoger, som 
är riktade till bara några få personer, har underliggande etiska betydelser. 

Vad kan jag se i mitt empiriska material som jag annars inte skulle se, med 
hjälp Lévinas etiska tänkande? När jag studerat etiska moment i klassrummet är 
det framförallt några av dessa som framträder särskilt tydligt i den pedagogiska 
relationen. Det är det ömsesidiga beroendet, ansvarigheten i relationen, ansiktets 
och blickars betydelse samt empatins betydelse i pedagogisk fostran. Några av de 
teoretiska begrepp jag har använt mig av i min analys är tillit, intersubjektivitet, 
makt, Vara-för-den-andre, samt det etiska sägandet. 

4.2 Analys av episoden utifrån fenomenologisk etik
Det som ligger bakom det etiska samtalet, som genomsyrar hela lektionen, är 
att läraren känner sig sårad av några elever i klassen, eftersom de har svikit hans 
förtroende. Lärarens balansgång mellan att belasta klassen som helhet och att få 
vissa elever att stå för det de gjort är svår. Det är i synnerhet mellan Lena och 
läraren som detta kommer fram väldigt tydligt:
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5.07. Läraren:  För det jag skulle vilja säga lite grann här är ni har väl hört att 
jag blev väldigt upprörd och väldigt eh ja sårad. Jag vet inte vad 
man ska kalla det, sårad eller upprörd, inte så arg. Därför att var 
det naturligtvis jag som såg Lena skriva ut de här sakerna. Men 
jag i min enfald lyssnade på henne och vad heter det nu, tittade 
inte på papperna. För det var ju något jag skulle förstöra inför 
skolavslutningen och för mig såg det ut som det 

5.41. Lena: Ja, vad skulle jag säga 

5.42. Läraren:  Ja, jag kan ta det med dig sen, för det är en grej mellan dig och 
mig. Men i varje fall är det på det viset att så drar hon fram, jag 
tycker det ser ut som en sångtext, va. Så jag låter henne då så 
att säga göra det. 

Det som händer här är att läraren framträder som subjekt, dvs. som den människa 
han är bakom sin lärarroll, och visar sin egen sårbarhet i dialogen med eleverna. 
En möjlig parafrasering av vad Bauman säger om begreppet person är att läraren 
vid det här tillfället visar sitt ansikte för eleverna. Det innebär att visa sitt rätta 
jag bakom personen (ordet persona betyder den mask som döljer, inte avslöjar 
ansiktet).46 Läraren kan gömma sig bakom sin mask, lärarrollen, och på det sättet 
göra sig ansiktslös och stereotyp. I lärarens resonemang kan man också skönja 
spänningen mellan de institutionella reglerna (att inte tillåta eleverna vissa saker), 
och att öppet lita på varandra i lärare-elev-relationen.

Lärarens möte med eleverna kan förstås som ett möte mellan personer vars 
liv är sammanfl ätade. Människan är till sin natur intersubjektiv; vi är helt enkelt 
riktade mot varandra som levande subjekt. Men denna intersubjektivitet är sår-
bar. Kommunikationen kan när som helst avbrytas och kollapsa. Den spontana 
tillit som läraren har haft till klassen har grundligen naggats i kanten och läraren 
känner sig sårad och utelämnad. Episoden visar att den pedagogiska relationen är 
väldigt sårbar i båda riktningarna. Detta ömsesidiga beroendeförhållande, vilket 
kan beskrivas som ett socialt band mellan människor, kan beskrivas som att Jaget 
är bundet till den Andre genom känslor och genom att den Andre fångas i mina 
känslors nät upprättas således ett band av ömsesidigt beroende: Denna grundläg-
gande ömsesidighet är också min egen skapelse och mitt eget ansvar.47

Det pedagogiska maktförhållandet

På många olika sätt råder det ett maktförhållande mellan människor och vi 
utlämnar oss åt andra genom våra samtal. Vårt liv ”utspelar sig i relationer” och 
våra inbördes förhållanden är alltid oundvikligen maktförhållanden.48 Våra liv är 



135

sammanfl ätade med varandra. Løgstrup menar att detta maktförhållande är ett av 
grundvillkoren i människans liv. Han formulerar det på följande sätt: 

Att våra liv med eller mot varandra består av att den ene är utläm-
nad åt den andre betyder, att våra inbördes förhållanden alltid är 
maktförhållanden. Den ene har mer eller mindre av den andres liv 
i sin makt.49

Vi kan aldrig bli av med makten, eftersom den hör ihop med våra relationer.50 
Användningen av makt i våra mellanmänskliga relationer behöver inte uppfattas 
som något negativt, utan det avgörande är hur makten används. Även om lärare-
elev-relationen kan betraktas som ett dialogiskt förhållande, där båda är likvärdiga 
parter i ett intersubjektivt förhållande, så fi nns det all anledning att framhålla 
att detta är ett icke-symmetriskt förhållande. Det fi nns en asymmetri mellan ett 
Jag och ett Du, där den ena parten är starkare än den andra. Den pedagogiska 
relationen är en sådan relation, där läraren har att ansvara för eleven och eleven 
har att ansvara inför läraren. Vi kan uttrycka det annorlunda: man är ansvarig 
inför någon som är starkare än en själv och att man är ansvarig för någon som är 
svagare än en själv.51 

Med makt följer också ett ansvar och risken för maktmissbruk är hela tiden 
överhängande. Utmaningen för lärare i skolan ligger emellertid inte i att montera 
ner makten, utan i att bedöma hur makten ska kunna användas för elevernas 
bästa.

Ansiktets språk

Några av de fenomen som framträder under lektionen är de betydelser som 
ligger i ansiktsuttryck, blickar och gester i den konkret mellanmänskliga kom-
munikationen i klassrummet. De innebörder som lärarens ansiktsuttryck och 
blick har visar sig i mitt fall bära på underliggande etiska uttryck. Jackson et al 
har i en studie visat på hur ögonen och området runt omkring dem är den mest 
uttrycksfulla regionen på den mänskliga kroppen och att det är där vi människor 
fäster vår blick när vi försöker fånga andras respons. Ansiktet kan avslöja vad som 
fi nns i vårt inre. Variationerna i ansiktsuttryck som passerar lärarens ansikte under 
en lektion är större än man kan föreställa sig vid första påseendet – prima facie 
– och dessa ackompanjeras ofta av gester och kroppsspråk, som även bär på etisk 
signifi kans.52 Mina observationer visar att de olika icke-verbala uttrycksformerna 
ofta kan läsas som moraliska kommentarer eller budskap i anslutning till den 
aktivitet som pågår. 

Vid ett tillfälle under lektionen blir detta mycket påtagligt. När läraren för 
en livlig diskussion med klassen om hur de vuxna har hanterat den uppkomna 
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situationen kring den utskrivna listan medger han att det fi nns brister i detta. 
Lena fäster blicken på läraren och säger något (ohörbart). Läraren vänder sig mot 
Lena, får ögonkontakt och säger följande: 

33.45. Läraren: Ja, och då kan man ju säga att vi på något vis har gjort fel, ef-
tersom Lena känner sig fruktansvärt kränkt, kanske lika kränkt 
som jag gjorde.

(Paus 3 sekunder.)

33.54. Lena: Kränkt?

33.55. Läraren: Mm. Ja, det är möjligt det är värre Okej, och Emil har blivit 
kränkt på något vis, eftersom man utpekat honom!

Under det korta samtal som utspelas mellan Lena och läraren har båda ögon-
kontakt med varandra. När man ser den transkriberade texten kan man tro att 
det inte händer något under den korta pausen på tre sekunder. Men genom att 
skifta mental växel och lägga in ytterligare en modalitet, dvs. uttrycksform, i den 
språkliga kommunikationen kan sekvensen förstås och förklaras i ett annat ljus.53 
Fokus hamnar då på lärarens ansikte och vad läraren vill säga genom kroppsspråk 
och i det här fallet genom sin mimik. Det som händer i konversationen är att 
läraren lutar sitt huvud åt sidan och med sitt ansiktsuttryck förstärker det han 
vill säga. 

Bara några dagar efter den här händelsen lät jag läraren titta på stora delar av 
den videoinspelade lektionen. Under intervjun fanns det ingen episod som lära-
ren reagerade så starkt på som just denna. Läraren reagerade häftigt på ord och 
ansiktsuttryck. När han först såg händelsen utbrast han direkt och spontant:

Det där var fult. Det där var så elakt. Alltså, allvarligt, när jag säger 
det då vill jag bita av mig tungan. För vad säger jag det för. Nu vill 
jag ge henne dåligt samvete för att hon blåst mig.

När jag observerade lektionen gjorde jag inga noteringar om vad som hände i 
detta ögonblick, eftersom det då var dolt för mig under lektionens ytskikt. Jag 
antecknade emellertid i slutet av lektionen att läraren sade till Lena att han ville 
prata med henne efteråt, vilket han också gjorde. Han säger vidare:

Där klev jag över. Det är så patetiskt…kände bara när jag sa det. 
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När vi för andra gången tittar på avsnittet kommenterar läraren att han är ironisk. 
Han reagerar ännu starkare på det egna ansiktsuttrycket och blicken. Han kastar 
sitt huvud bakåt och utbrister känslosamt:

Det ser man, helvete, vad säger jag för någonting. 

Läraren berättar under intervjun att han hade en känsla av att det han försökte 
säga inte hade nått in i henne och att han hade något sorts agg mot henne. Up-
penbarligen är detta en av drivkrafterna bakom de ord han levererar till henne. I 
samma andetag som läraren talar om hur han själv kände sig kränkt avslöjar han 
med sitt ansikte sina tankar att hon ska känna dåligt samvete.54 När jag vid upp-
repade tillfällen har sett denna sekvens framgår mycket tydligt att lärarens ansikte 
uttrycker en vädjan till eleven att reagera på det han har sagt. Kort sagt, det sagda 
ackompanjeras med det icke-verbala sägandet genom mimik och gester. 

Undervisningens etiska potential

De ovanstående episoderna, och det fi nns många fl er exempel från lektionen, 
utgör några exempel på det som Lévinas kallar för det etiska sägandet, dvs. orien-
teringen mot den andra personen.55 Lévinas skiljer alltså mellan sägandet (le dire) 
och det sagda (le dit) i det mellanmänskliga mötet. Om det sagda är innehållet, 
ordens identifi erbara betydelse, består sägandet av det faktum att orden är riktade 
till en samtalspartner, som just i detta ögonblick råkar vara du som läsare.56 För 
Lévinas är sägandet inte ontologi utan ”the essence of essence”.57 Det betyder att 
sägandets innebörd (signifi cation) sträcker sig bortom det sagda, som är ontolo-
giskt. Förenklat uttryckt: Sägandet är etiskt och det sagda är ontologiskt.58 Om 
ontologin är läran om varat, består etiken, för Lévinas, i problematiseringen av 
min värld genom den Andres närvaro.59

Sägandet i de transkriberade episoderna är bland annat tilltalet, vilket inklu-
derar både verbala och icke-verbala modaliteter.60 Pedagogiskt innebär detta att 
varje undervisningssituation innehåller en etisk potential eller möjlighet. Det 
kan t ex vara bekräftelse eller engagemang genom blickars möten, ansiktsuttryck 
och gester. Bauman menar att Vara-för inte handlar om konvention utan om 
engagemang. Han bygger upp sitt resonemang på Arne Johan Vetlesens förståelse 
av mötet person-person: 

Blicken upphör att vandra runt och stryka över rörliga former, blicken 
möter en annan blick och hejdar sig – ett engagemang växer fram, 
skenbarligen från ingenstans, förvisso inte från någon tidigare avsikt, 
instruktion, norm; framväxten av ett engagemang är lika överraskande 
som dess närvaro är manande. Möten är havande med engagemang, 
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och det tycks inte fi nnas något sätt att kontrollera detta särskilda 
havandeskap. 61 

I det pedagogiska mötet mellan Lena och läraren, som jag hänvisat till, möts 
blickarna men engagemanget uteblir. Hur skulle blickarnas möte ha sett ut om 
läraren istället för att ha sökt efter eget medlidande eller egen bekräftelse, med 
sin blick bekräftat endast hennes utsatthet, som hon i ord och gester uttryckligen 
visar? Mina observationer sträcker sig inte längre än till det som hände i klassrum-
met. Det jag i varje fall med egna ögon såg var att läraren efter lektionen hade 
ett enskilt samtal med Lena utanför klassrummet. Vad de samtalade om vet jag 
inte, förmodligen om det som hade hänt. Men det är möjligt att ett engagemang 
uppstod i detta samtal mellan fyra ögon. I mina anteckningar har jag bland an-
nat noterat att läraren samtalar med Lena i slutet av lektionen i en förtroligare 
relation, där han tittar henne i ögonen. 

Visst är det möjligt att tala om sådana typer av undervisningssituationer i 
socialpsykologiska termer, vilket Aspelin på ett mycket ingående och belysande 
sätt har gjort.62 Men att med hjälp av ett etiskt språkbruk beskriva och tolka 
liknande situationer, kastar inte bara nytt ljus över lärare-elev-relationen, utan 
kan också ge en annorlunda förståelse av vad undervisning är. Det kan t ex vara 
hur vi ska möta olikhet och annanhet i skolan. Jag vill här referera till Gunilla 
Dahlberg som menar att Derrida har talat om dekonstruktion som bekräftelse, 
engagemang och ansvar och som ett välkomnande av den andre genom en 
form av gästfrihet.63 Detta visar Derrida genom att öppna sig för olikhet och 
välkomna främlingen, vilket betyder att bekräfta annanheten (alteriteten). Den 
dekonstruktiva handlingen innebär att säja ett trefaldigt Ja till den andre vilket 
betyder bekräftelse. Det är ett välkomnande som kan öppna upp för demokratins 
löfte, menar Dahlberg, och talar om pedagogik som relation. Med hänvisning till 
Lévinas menar hon att vi i en pedagogisk verksamhet alltid måste börja i etiken, 
eftersom relationen till den Andre är en etisk relation och att denna relation 
föregår all refl ektion.64

Julian Edgoose menar att sägandet är allt det som vi försöker att dölja i våra 
interaktioner och som underminerar den implicita kraften av det sagda. Detta 
förklarar något om dess etiska potential och hänvisar till att vi aldrig riktigt vet 
hur den andre reagerar i ett samtal. Det fi nns en osäkerhet inför varje möte och 
att det pekar på nödvändigheten av att jag behöver respondera på denna osäkerhet 
i relationen. Han formulerar det så här: 

This emphazising of the need for my respons is an exposure of the Saying 
behind the said. To converse is to become vulnerable to the uncertainty 
of the other’s reaction and thus to take the risk of responsibility for 
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him or her. When one does not know how one’s student will react, the 
inescapable uncertainty of one’s reception highlights one’s vulnerability 
and responsibility.65 

 
Den etiska potential som fi nns i sägandet tror jag både kan underminera och un-
derbygga en etisk relation. Edgoose påvisar den ovisshet som alltid fi nns och den 
osäkerhet som egentligen vidlåder varje samtalspartner om vi vågar erkänna det. 
Det kastar också ljus över inte bara den sårbarhet utan även den etiska potential 
och möjlighet som ligger inrymd i varje pedagogiskt möte. 

Det fi nns slående likheter mellan Lévinas etiska sägande och Løgstrup’s etiska 
krav. Inte minst genom att det handlar om subtila fenomen som inte alltid ut-
trycks verbalt. Det etiska krav som fi nns implicit i varje mellanmänskligt möte 
är ett tyst krav, enligt Løgstrup. Det saknar talförmåga och är ouppfyllbart.66 På 
samma sätt är ansvaret för den andre gränslöst hos Lévinas. Det går inte att fylla 
ett visst mått eller uppfylla ett visst mål och sedan vara nöjd. Det utmanar istället 
liknöjdhet, rutin och säkerhet som läraren kan invagga sig själv i utan att inse att 
det kanske är i osäkerheten och sårbarheten i varje möte som styrkan ligger. Det 
etiska sägandet inordnas inte så lätt i kognitiva begrepp och kunskapskategorier 
utan sträcker sig bortom plikter, konventioner och fastlagda dokument kring till 
exempel yrkesetik och värdegrund.67 

Avslutande kommentarer 

Den pedagogiska relationen beskrivs ofta som ett triangelförhållande, som uppstår 
i mötet mellan lärare, elev och ett innehåll (kunskap). Denna triangelmetafor 
säger oss att undervisning alltid är en undervisning om något till någon och att 
det i all undervisning fi nns en specifi k undervisningsintention.68 Den hjälper oss 
till en ontologisk förståelse av vad undervisning är och syftar till, men den har 
sina begränsningar när det gäller att förstå den etiska dimensionen i pedagogisk 
verksamhet. Som jag ser det behöver triangelmetaforen kompletteras med den 
etiska relationen om den ska kunna ha ett relevant förklaringsvärde och kunna 
beskriva läraryrkets specifi ka karaktär.

Figur 1 Undervisningspyramiden
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Pyramidmetaforen lyfter fram etiken som ytterligare en dimension i pedagogiskt 
arbete och kastar således nytt ljus över vad undervisning är. Det problematise-
rar samtidigt uppfattningen att etik kan inrymmas under begreppet kunskap i 
triangeln. Ur ett fenomenologiskt perspektiv, där etiken återfi nns i det konkret 
mellanmänskliga mötet och inryms i människans egen livsvärld, framstår etiken 
onekligen som en moralisk relation mellan människor. Som vi har sett är under-
visning alltid en undervisning om något för någon. Men både lärarens relation 
till något (kunskapen) som till någon (eleven) har etisk signifi kans. Det innebär 
att det inte räcker med att se undervisning enbart som en kognitiv verksamhet, 
där det gäller att utveckla och bilda människor enbart på det kunskapsmässiga 
området. Utan den fjärde punkten riskerar undervisningen att betraktas som en 
rätt platt företeelse. Men om vi förstår etiken som en relation och inte bara som 
ett innehåll, kan undervisning förstås som en etisk yrkesverksamhet, där etiken 
inte bara genomsyrar val av innehåll och metod, utan även genomsyrar och i allra 
högsta grad påverkar förhållningssätt och bemötande mellan lärare och elever i 
skolan. 

 En stor del av pedagogiken har psykologiserats, vilket har lett till att man har 
överbetonat det begreppsliga lärandet och det förståndsmässiga vetandet. Risken 
fi nns, menar Uljens, att vi förlorar ett språk som tillåter oss att även tala om vårt 
varandes existentiella, etiska och kulturella människoblivande. Ett enögt stirrande 
på huvudets utbildning betyder att vi inte ser frågan om hjärtats bildning.69 Det 
betyder inte att lika enögt stirra med det andra ögat, utan att öppna båda ögonen 
för att kunna se att kunskap förutsätter etik och att även tillerkänna etiken ett 
kunskapsvärde. Det som kommer fram i de episoder jag har studerat är hur den 
etiska dimensionen ligger implicit i varje mellanmänskligt möte och att det inte 
går att frikoppla etiken från pedagogiken. 

Det mellanmänskliga mötet är i grunden en etisk tilldragelse. Vi har genom de 
olika episoderna kunna se glimtar av detta. För Lévinas är mötet mellan jag och 
andra tiden och platsen för ansvar. Med en sådan etisk förståelse av undervisning 
framstår onekligen läraryrket som ett ansvarsfullt yrke. Samtidigt framstår det 
som en spännande utmaning med tanke på den etiska potential som fi nns i mötet 
mellan lärare och elev. 

Att försöka blottlägga den etiska möjlighet som fi nns i det konkret mellan-
mänskliga tror jag kan vara av explorativ karaktär. Det kan då handla om hur den 
mellanmänskliga empatin i det sociala rum som klassrummet utgör kan byggas 
upp, hur det moraliska subjektet kan födas och hållas vid liv, samt hur bekräftelsen 
av den Andre kan öppna upp för demokratins löfte. I anslutning till detta får 
Martin Bubers ord om det pedagogiska mötet utgöra slutorden i denna artikel:

Pedagogiskt fruktbar är inte den pedagogiska ansträngningen utan det peda-
gogiska mötet.70



141

Referenser

Aspelin, Jonas (1999) Klassrummets mikrovärld, Stockholm/Stehag: Brutus Öst-
lings Bokförlag Symposium.

Asplund, Johan (1970) Om undran inför samhället. Lund: Argos

Bauman, Zygmunt (1995) Postmodern etik. Göteborg: Daidalos

Bauman, Zygmunt (1997) Skärvor och fragment. Essäer i postmodern moral. Över-
sättning från engelska Sven-Erik Torhell, Göteborg: Daidalos.

Bauman, Zygmunt (1999) Vi vantrivs i det postmoderna. Översättning: Sven-Erik 
Torhell. Göteborg: Daidalos.

Bengtsson, Jan (1998) Fenomenologiska utfl ykter. Göteborg: Daidalos.

Bengtsson, Jan (2004) Försök till en ontologisk förståelse av undervisning i 
Bengtsson, Jan (red.) (2004) Utmaningar i fi losofi sk pedagogik. Lund: Stu-
dentlitteratur, 17–40.

Biesta, Gert (2003) Learning from Levinas: A response. Studies in Philosophy and 
Education 22 (1): 61–68, January 2003. Kluwer Academic Publishers 

Buber, Martin (1953/1993) Om uppfostran. Ludvika: Dualis Förlag.

Colnerud, Gunnel & Thornberg, Robert (2003) Värdepedagogik i internationell 
belysning. Forskning i fokus, nr 7, Skolverket. Stockholm: Fritzes förlag

Critchley, Simon (1999) The Ethics of Deconstruction. Derrida and Levinas. 
Edinburgh: University Press.

Critchley, Simon and Bernasconi, Robert (ed.) (2003) The Cambridge Companion 
to Lévinas. Cambridge: University Press

Dahlberg, Gunilla (2003) Är olikheten vår största likhet? Om välkomnandets 
och gästfrihetens pedagogik i LOCUS tidsskrift för forskning om barn och 
ungdomar, 2/03

Derrida, Jacques (1997) Of Grammatology. Corrected Edition. Translated by 
Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore and London: The John Hopkins 
University Press.

Derrida, Jacques (1999) Adieu to Emmanuel Lévinas. Translated by Pascale-Anne 
Brault and Michael Naas. Stanford University Press

Edgoose, Julian (2001) Just decide! Derrida and the ethical aporias of education. 
I: Biesta, Gert, J.J and Egéa-Kuehne, Denise (ed.) (2001) Derrida & Education, 
London and New York: Routledge.

Fjellström, Roger (2004) Skolområdets etik. En studie om skolans fostran. Lund:
Studentlitteratur

Frånberg, Gun-Marie (2004) ”Man måste börja med sig själv .. Värdegrunden i 
den nya lärarutbildningen. Umeå: Umeå universitet, Värdegrundscentrum. 
Tillgänglig på: www.vgc.umu.se



142

Holmgren, Anders (2004a) Lärare-elev-relationen i blickpunkten. Pilotstudie hös-
ten 2003. Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete, Umeå universitet. 

Holmgren, Anders (2004b) Värdegrunden och klassrummets etik. I: Lindgren, 
Joakim: Perspektiv på Skolans värdegrund – Värdegrundscentrum intervjuserie 
”Möte med forskare”. Umeå: Umeå universitet, Värdegrundscentrum.

Honneth, Axel (2003) Erkännande. Praktisk-fi losofi ska studier. Översättning från 
tyskan Carl-Göran Heidegren. Göteborg: Daidalos.

Jackson, Philip W., Boostrom, Robert E., Hansen, David, T. (1993) The Moral 
Life of Schools. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Kemp. Peter (1991). Det oersättliga. En teknologietik. Stockholm/Skåne: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposium AB 

Kemp, Peter (1992) Levinas – En introduktion. Göteborg: Daidalos.

Lenz Taguchi, Hillevi (2000) Emancipation och motstånd. Dokumentation och 
kooperativa läroprocesser i förskolan, Akademisk avhandling, Lärarhögskolan i 
Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande, HLS Förlag.

Lévinas (1961/2002) Totality and Infi nity. An essay on exteriority. Translated by 
Alphonso Lingis. Pittsburgh: Duquesne University Press.

Lévinas, Emmanuel (1974/2002) Otherwise than Being or Beyond Essence. Trans-
lated by Alphonso Lingis. Pittsburgh, Duquesne University Press.

Lévinas, Emmanuel (1990) Etik och oändlighet. Samtal med Philippe Nemo. 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB.

Lévinas, Emmanuel (1998) Entre nous. On Thinking-of-the-Other, Translated 
from the French by Michael B Smith and Barbara Harshav. London: The 
Athlone Press. 

Lpo 94 anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet, 1998.
Stockholm: Fritzes.

Løgstrup, Knud E. (1956/1992) Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos.

Maturana, Humberto R. (1991) Science and Daily Life: The Ontology of Scen-
tifi c Explanations. I: Steier, F., Research and refl exivity. London, Thousand 
Oaks and New Delhi, Sage Publications.

Nationalencyklopedin på Internet, www.ne.se

Permer, Lars-Göran och Permer, Karin (2002) Klassrummets moraliska ordning. 
Iscensättningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrum-
met. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola.

Säfström, C. A. (2003) Teaching Otherwise. Studies in Philosophy and Educa-
tion, 22 (1): 19–29, January 2003, Kluwer Academic Publishers. Printed in 
Netherlands. 



143

Todd, Sharon (2003) Learning from the other. Levinas, Psychoanalysis, and Ethical 
Possibilities in Education. State University of New York Press.

Uljens, Michael (2004). Arvet efter Kant. Föreläsning vid disciplindagarna Be-
greppet ut/bildningsvetenskap, 21–22 oktober 204 vid Lärarhögskolan i 
Stockholm.

Noter
1  Undervisning kan ontologiskt defi nieras som en praktisk intersubjektivitet eller, annorlunda uttryckt, 

en intersubjektiv praxis. Se Bengtsson, Jan (red.) (2004) Utmaningar i fi losofi sk pedagogik, Lund: 
Studentlitteratur, 33. Den dubbla beteckningen anger att undervisningen består av handlande och 
intersubjektivitet. Det som saknas i en sådan defi nition är en etisk dimension. 

2  Etik (av grek. ethos el. ethikos = bruk eller sed) har i stort sett samma innebörd som ordet moral (av 
lat. mores = seder). Ordet etik används ofta för att beteckna refl ektioner över moralen (moralfi losofi ), 
medan moral betecknar våra orefl ekterade handlingar i vardagslivet. Den etik jag avser när jag under-
söker praktiken är en implicit etik, dvs. etik som ligger underförstådd i undervisningen och som inte 
enbart handlar om refl ektion, utan som också får sina praktiska handlingsuttryck i mellanmänskliga 
relationer. I den bemärkelsen skulle man också kunna kalla den för en moral.

3  Holmgren, Anders (2004a) Lärare-elev-relationen i blickpunkten – Pilotstudie hösten 2003. Nationella 
Forskarskolan i Pedagogiskt arbete, Umeå universitet. Några av resultaten visade att ansiktsuttryck, 
ögonkontakt, kroppsspråk har underliggande etiska innebörder som ska tolkas i ett virrvarr av mel-
lanmänsklig kommunikation i klassrummet. Dessa etiska uttryck är ofta dolt under lektionens ytskikt, 
men kan observeras tydligare med hjälp av videon som redskap.

4  Lpo 94 anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet, 1998, Stockholm: Fritzes, 10. 
Detta utgör bara några av alla de riktlinjer om etik som fi nns i läroplanen. 

5  Se Todd, Sharon (2003) Learning from the other. Levinas, Psychoanalysis, and Ethical Possibilities in 
Education, State University of New York Press, 5. Med Lévinas förståelse av intersubjektivitet kan 
undervisning förstås som en etisk relation, vilket innebär att handlandet även präglas av ett etiskt 
moment.

6  Todd (2003),5.
7  För Lévinas är etik inte något programmatiskt eller systematiskt och han refererar inte enbart till ett 

disciplinärt fält. I en intervju med Philippe Nemo hävdar Lévinas: ”min uppgift är inte att bygga upp 
etiken; jag försöker enbart spana efter dess mening. Jag tror faktiskt inte att all fi losofi  måste vara 
programmatisk…Man kan tvivelsutan bygga upp en etik enligt det jag just har sagt, men det är inte 
mitt egentliga tema”. Se Lévinas, Emmanuel (1990) Etik och oändlighet – Samtal med Philippe Nemo, 
Stockholm/Stehag: Symposium, 105.

8  Maturana, Humberto R. (1991) Science and Daily Life: The Ontology of Scentifi c Explanations. I: 
Steier, F., Research and refl exivity. London, Thousand Oaks and New Delhi, Sage Publications. 

9  Lenz Taguchi, Hillevi (2000) Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser 
i förskolan, Akademisk avhandling, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld 
och lärande, HLS Förlag , 26. 

10  Jfr Holmgren (2004b), 45 ff.
11  Det som starkt bidragit till denna omorientering som forskare har varit läsningen av Lévinas´ och 

Derridas texter.
12  Jfr Biesta, Gert (2003) Learning from Levinas: A response. Studies in Philosophy and Education 22 (1): 

January 2003, Kluwer Academic Publishers, 65.
13  Ibid.
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14  Se Colnerud, Gunnel & Thornberg, Robert (2003) Värdepedagogik i internationell belysning. Forskning 
i fokus, nr 7, Skolverket, Stockholm: Fritzes förlag, 207. Jag har också tagit intryck av Johan Asplunds 
metafor att forskningsprocessen kan liknas vid en detektivroman, där det handlar om att lösa en gåta 
eller ett mysterium. God forskning innebär två viktiga moment: att formulera mysteriet och sedan 
lösa detta. Se Asplund (1970) Om undran inför samhället, Lund: Argos, 12ff. 

15  Jfr Lévinas (1990), 41. 
16  Hermeneutik avser numera enligt Nationalencyklopedin en vetenskapsteoretisk inriktning som framhä-

ver betydelsen av förståelse och inlevelse i human- och samhällsvetenskaperna. (Nationalencyklopedin 
på Internet, www.ne.se)

17  Bengtsson (1998) Fenomenologiska utfl ykter, Göteborg: Daidalos, 183ff. Fenomenologi (grek. pha-
enesthai, visa sig; phenomenon, det som framträder för någon) betyder läran om det som visar sig för 
medvetandet.

18  Ibid., 184. De främsta företrädarna för denna linje är den fransk-litauiske fi losofen Emmanuel Lévinas 
och den danske etikern Knud E. Løgstrup. Deras etiska teorier ligger ibland mycket nära varandra, 
men sinsemellan har de utvecklat olika utgångspunkter och motivering av det etiska kravet. I min 
studie utgår jag främst från Lévinas teorier. 

19  Ibid. Det etiska kravet är kopplat till ansiktet, det uttrycksfulla hos den Andre och är en vädjan (ap-
pell) om icke-våld. Relationen till en annan människas ansikte har alltid varit etiskt, enligt Lévinas. Se 
vidare Lévinas (1990), 101f. 

20  Bengtsson (1998), 208. Se även Kemp, Peter (1992) Lévinas – en introduktion, Göteborg: Daidalos, 
10f. Jfr. Hans skildring av denna livsvärlds sinnliga dimension är förmodligen mindre känd, men 
inte desto mindre originell och i dagens fi losofi  kanske det bästa alternativet till Heideggers märkligt 
osinnliga beskrivning av det mänskliga befi nnande-sig, Befi ndlichkeit. (11).

21  Lévinas (1990), 111 ff. Se även Critchley, Simon and Bernasconi, Robert (ed.) (2003) The Cambridge 
Companion to Lévinas, Cambridge: University Press, 6. Etik som första fi losofi  innebär att etiken bör 
vara det tänkande som föregår alla andra former av tänkande.

22  Ibid., 8. Men man blir lätt trött av att den andre är en spännande gåta, menar Bauman, och man gör 
sig en föreställning av den Andre. Denna bild ersätter då den Andre. Bauman skriver: ”den Andre 
är nu fi xerad – lugnande och tröstande. Det fi nns inte något kvar att bli upprörd av. Jag vet vad den 
Andre behöver, jag vet var mitt ansvar börjar och slutar. Vad den Andre nu än må göra så kommer det 
att noteras och användas mot honom”. Se Bauman (1997), 91–92.

23  Se Honneth, Axel (2003) Erkännande. Praktisk-fi losofi ska studier. Översättning från tyskan Carl-Göran 
Heidegren. Göteborg: Daidalos, 142 ff. Lévinas begrepp alteritet betyder ”det verkligt andra”, annanhet. 
Se Kemp (1992), 35. 

24  Lévinas, (1990), 100
25  Lévinas, (1990), 16
26  Lévinas, (1961/2002) Totality and Infi nity. An essay on exteriority. Duquesne University Press Pittsburgh, 

Pennsylvania, 51.
27  Jfr Kemp. Peter (1991) Det oersättliga. En teknologietik. Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bokförlag 

Symposium AB, 97: ”Det Samma, dvs. som något som utan undantag framstår som ägnat att behärs-
kas av ett begreppssystem/.../ I den fi losofi ska spekulationen ville man härleda allt ur ett och samma 
Vara.”

28  Bengtsson, 209. Jag håller med om att Lévinas tänkande framställs i abstrakta formuleringar, vilket 
har varit en stor utmaning för mig i min läsning. Men med fokus på det mellanmänskliga mötet fi n-
ner jag samtidigt att hans tänkande kastar nytt ljus över pedagogiskt arbete och öppnar upp för nya 
perspektiv och dimensioner när det gäller både pedagogisk teori och praxis. Det fi nns alltså inget stort 
gap mellan Lévinas tänkande och det som engagerar lärare idag. Det fi nns tvärtom en vokabulär där 
det kroppsliga och sinnliga får utrymme och som med sin språkdräkt sätter ord på mycket av det som 
lärare upplever dagligen i sina klassrum. 
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29  Bauman, Zygmunt (1995) Postmodern etik, Göteborg: Daidalos, 139.
30  Ibid. 
31  Bauman, Zygmunt (1999) Vi vantrivs i det postmoderna. Översättning Sven-Erik Torhell. Göteborg: 

Daidalos, 67 ff. 
32  Ibid., 96–97.
33  Det visar inte minst Sharon Todd i sin bok Learning from the Other, där Lévinas tänkande bryts mot 

andra fi losofers tänkande och balanseras mot praktiska undervisningsfrågor, där klassrummet inte 
lämnas utanför diskussionen.

34  Jfr Aspelin, Jonas (1999) Klassrummets mikrovärld, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, 49/154.

35  Se Jackson et al (1993) The Moral Life of Schools, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, xix.
36  Den pedagogiska relationen innebär här och i fortsättningen lärare-elev-relationen.
37  Asplund defi nierar ett fenomen som ”en händelse eller företeelse som måste förklaras, någonting som 

är djupt problematiskt på ett eller annat sätt”. Se Asplund, Johan (1970) Om undran inför samhället, 
Lund: Argos, 111.

38  Med vilket jag avser kommunikationen mellan människor, inter-subjektivitet det som vi ibland kallar 
för mellanrummet. I det här fallet mellan lärare och elever.

39  Även tystnaden – det osagda – det som fi nns mellan raderna har betydelse. Lévinas talar till och med 
om det ohörbara språket, det exempellösa språket, tystnadens språk. Se Lévinas (1998) Entre nous. 
On Thinking-of-the-Other, Translated from the French by Michael B Smith and Barbara Harshav, 
London: The Athlone Press, 199: “The language of the inaudible, the language of the unheard of, 
the language of the non-said. Scripture!” (Min kurs.) Denna dimension av det outsagda, ickeverbala 
tecknen är i det här sammanhanget av betydelse. Det är precis dessa ickeverbala ansiktsuttryck och 
varierade gester (das Mienenspiel und die Geste), som Husserl exkluderar från det som har betydelse 
(Bedeutung), som för Lévinas utgör ”a vital locus of ethical signifi cation”. Se Critchley, Simon (1999) 
The Ethics of Deconstruction. Derrida and Lévinas. Edinburgh: University Press, 177.

40  Säfström, Carl Anders (2003) Teaching Otherwise. Studies in Philosophy and Education, 22 (1): January 
2003, Kluwer Academic Publishers. Printed in Netherlands, 26.

41  Säfström (2003), 26 och Levinas (1998), 50. 
42  Lévinas (1998), 46.
43  Bauman, Zygmunt (1997) Skärvor och fragment. Essäer i postmodern moral. Översättning från engelska 

Sven-Erik Torhell, Göteborg: Daidalos, 72.
44  Lévinas, Emmanuel (1974/2002). Otherwise than Being or Beyond Essence, Pittsburgh, Pennsylvania: 

Duquesne University Press, 15.
45  De elever som nämns i artikeln har getts fi ngerade namn.
46  Ibid., 145 Bauman skriver: ”Masker är inte lika pålitliga som ansikten, de kan tas av och sättas på, de 

döljer lika mycket som de avslöjar (om inte mer). Jfr Lévinas fenomenologiska beskrivning av ansiktets 
rättframma och försvarslösa sätt att visa sig. Att ansiktets hud är den mest blottade huden. Det fi nns, 
menar Lévinas, i ansiktet en väsentlig fattigdom och detta bevisas av att människor försöker dölja 
denna fattigdom genom att förställa sig, ja genom att se obesvärad ut. Se Lévinas (1990), 100.

47  Bauman (1997), 84–85. 
48  Løgstrup, Knud E. (1956/1992) Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos, 76 f. 
49  Ibid, 83.
50  Jfr Foucault, som talar om maktens mikrofysik och att i denna bildar alla mänskliga förhållanden ett 

nätverk av maktrelationer. Se Permer, Lars-Göran och Permer, Karin (2002) Klassrummets moraliska 
ordning, 47.

51  Bauman (1997), 85.
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52  Se Jackson et al (1993), 29 ff.
53  Med modalitet menar jag här det förhållningssätt eller den uttrycksform till det sagda som kommer 

fram genom blickar och ansiktsuttryck. 
54  Jfr uttrycket ”ansiktet är själens spegel.”
55  Jfr Critchley, Simon (1999) The Ethics of Deconstruction. Derrida and Levinas. Edinburgh: University 

Press: “The saying is my exposure corporeal, sensible to the Other, my inability to refuse the Other´s 
approach” (7).

56  Critchley, Simon and Bernasconi, Robert (ed.) (2003) The Cambridge Companion to Lévinas, Cam-
bridge: University Press: ”word are being adressed to an interlocutor.” (18, Min kurs.). 

57  Levinas, Emmanuel (1974/2002) Otherwise than Being or Beyond Essence. Translated by Alphonso 
Lingis, Pittsburgh, Duquesne University Press, 37 f. 

58  Critchley and Bernasconi, 17. 
59  Kemp (1992), 41.
60  Critchley (1999) har tolkat sägandet hos Levinas så här: “It is a verbal or non-verbal ethical perform-

ance, whose essence cannot be caught in constative propositions.” (7)
61  Bauman (1997), 72. 
62  Se Aspelin, passim. Aspelins bok har inspirerat mig på många sätt, både när det gäller metodologiska 

överväganden och sätt att förhålla sig till studieobjektet: konkreta relationer mellan verkliga personer 
i skolans värld.

63  Dahlberg, Gunilla (2003) ”Är olikheten vår största likhet? Om välkomnandets och gästfrihetens 
pedagogik” i LOCUS – tidsskrift för forskning om barn och ungdomar, 2/03, 13.

64  Ibid. Jfr Frånberg, Gun-Marie (2004) ”Man måste börja med sig själv ..” Värdegrunden i den nya 
lärarutbildningen. Umeå: Umeå universitet, Värdegrundscentrum [www.vgc.umu.se] 89 ff. Frånberg 
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68  Jfr Bengtsson (2004), 34.
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