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Abstract
The dissertation consists of eight studies in combination with a longer work, which 
links the eight studies together. The aim is two-fold: to develop a scientifi c approach 
within philosophical hermeneutics for the study of the culture-specifi c dimension 
of teaching in China, and to analyse the culture-specifi c dimension of teaching in 
China on the terms of this approach. An explicit ontological foundation makes up 
the base of the hermeneutic approach, and epistemology, methodology and so on 
are adapted in accordance with this. Implications of this hermeneutical approach 
for educational research is further outlined, and the hermeneutical approach is more 
clearly positioned in relation to so-called qualitative research. With this hermeneutical 
approach, cross-cultural educational research can be conducted without either uni-
versalism or exoticism, since it offers a possibility to understand phenomena in other 
cultures without claiming to share them. Based on this hermeneutical approach, an 
interpretational framework named traditional thinking is constructed as a theoretical 
synthesis of Chinese philosophy, that is Confucianism, Taoism, Chinese Buddhism, 
Moism and Legalism. With traditional thinking, the analysis of the culture-specifi c 
dimension of teaching in China generates an understanding consisting of a number 
of themes. The themes are: concrete activity, sociality, collectivism, relationalism, 
balance, order, patriotism, aesthetics, perfection, good examples, the nobility of 
teaching, family, hierarchy, equal competition, responsibility, talent, examination, 
body, improvement, critiques, effort, self-study. In this understanding, moral has a 
central position and refl ects on all themes. This is a social and relational morality 
that embraces knowledge and aesthetics, which is achieved and realised in concrete 
bodily activity. Morality serves a system in order, i.e. it helps keep its balance. It 
facilitates the functioning of the collective and gives patriotism a moral character. 
Perfection is the optimal moral standard, which characterises all good examples, 
and the striving for improvement depends on critique and effort. Since perfection 
is always attainable, teaching and self-study make up the human way to harmony. 
In this, family is a precondition for moral cultivation, just as equal competition is a 
precondition for a balanced hierarchy and for correct responsibility. Talent is decisive, 
which in turn requires examination.

Key words: Philosophical hermeneutics, understanding, Chinese philosophy, inter-
pretational framework, culture-specifi c dimension, teaching in China, Chinese educa-
tion, morality.
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nart Spolander som ställde sitt kinesiska bibliotek till förfogande, Ingrid Nilsson 
för sitt beundransvärda men inte avundsvärda arbete i det tysta, Ann-Marie Smeds 
för administrativ koll samt Wang Bingzhao, Lu Xianming och Zhou Limin för 
ovärderliga bidrag.

Arbetet med avhandlingen har aktualiserat vår språkliga belägenhet. Vi vill därför tacka 
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Så till Anders Olofsson, vår handledare. Under hela avhandlingsarbetet har Anders 
handledning varit ett pålitligt inslag som omfattat betydligt mer än själva avhand-
lingsarbetet. Med en superb blandning av humor, seriositet, genuint intresse, frenesi 
och vetenskaplig insikt har Anders lyckats få oss att komma vidare i arbetet och ibland 
att sätta punkt. Anders, enligt vår bedömning är du handledningens obestridlige 
Mästare, tack för allt! 
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Bestämningar

Föreliggande arbete är att hänföra till den alltmer påtagliga internationaliseringen 
inom både utbildningens och forskningens område. När det gäller forskning om 
utbildning är den komparativa pedagogiken ett stort och växande fält, och ett fl ertal 
internationella studier visar också på några generella tendenser inom utbildning i 
västvärlden (se exempelvis Andersson & Nilsson, 2000). Några sådana tendenser är 
en ökad betoning på valfrihet, föräldrainfl ytande, konkurrensutsatta utbildningsin-
stitutioner, entreprenörskap och livslångt lärande (Demaine, 1999; Walford, 2000), 
vilket noterats i exempelvis Sverige (Nilsson, 1997), Storbritannien (Whitty, 1997; 
Brine, 2000), Danmark (Hoff, 1998), Holland (Karsten, 1999), Finland (Kivinen & 
Rinne, 1998), USA (Apple, 2000; Popkewitz, 2000) och Kanada (McNay, 2000). 

Dessa tendenser tyder på en ökad diversifi ering och komplexitet inom nationella 
utbildningssystem men samtidigt paradoxalt nog en internationell konvergering 
(Whitty, Power & Halpin, 1998), vilket driver fram en homogenisering av under-
visningspraktiken (Reay, 1998). Med andra ord visar forskningen på strukturella 
förändringsprocesser inom utbildning och undervisning i västvärlden, från en 
formering av en nationell identitet till formering av en lokalt förankrad autonom 
individ med global medvetenhet och identitet (Apple, 1997; Andersson & Nilsson, 
2000). 

Samtidigt som forskning inom detta fält producerar relevant kunskap är fältet 
något begränsat i det att man fokuserar likheter mellan liknande länder, det 
vill säga under liknande kulturella, ekonomiska, historiska och politiska villkor. 
Internationell pedagogisk forskning torde därmed kunna berikas av forskning som 
fokuserar det specifi ka, också inom andra länder än västerländska. Vårt arbete 
är ett försök i den riktningen. Att valet föll på Kina berodde på att Kina enligt 
vår initiala, och mycket begränsade, kännedom var ett stort land med en enorm 
befolkning, och som präglades av annorlunda villkor än vårt hemland och dess 
mer näraliggande grannländer. Därigenom såg vi möjligheten att belysa annat 
än det redan kända. Vårt intresse var, och är alltjämt, sålunda inte att jämföra 
kinesisk undervisning med svensk/västerländsk, utan att söka klarlägga vad som 
gör undervisning i Kina till kinesisk undervisning. 

Att söka möjliggöra epistemisk läsning
Att vi riktat vårt intresse mot det som gör kinesisk undervisning till just kinesisk 
under visning understryker problematiken kring det vetenskapliga språkbruket. Vi vill 
därför inledningsvis beröra hur vi försökt åstadkomma en vetenskaplig framställ-
ning. En sådan redogörelse kan också fungera som något av en läsanvisning. Som 
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Bourdieu (1996) framhåller i sin problematisering av vetenskapligt skrivande kräver 
vetenskaplig text en granskande läsning enligt de processer som texten är en produkt 
av. Sådan läsning löper ständig risk att sättas ur spel av spontant igenkännande. 
Detta reser krav på en noggrant genomarbetad framställning, som underlättar en 
granskande läsning så mycket som möjligt. Språkbruket i framställningen ska fung-
era på ett särskilt sätt, trots att orden som används till stor del är desamma som 
i andra textsammanhang. En systematisk användning av begrepp, som spontant 
förväntas motsvara ett isolerbart innehåll, i en vetenskaplig framställning kräver en 
generell beredskap för alternativ begreppsförståelse vid både skrivande och läsning 
(Merleau-Ponty, 1997). 

Då vi på svenska, för en i första hand svenskspråkig läsekrets, försöker klargöra 
något specifi kt kinesiskt är risken uppenbar att spontant igenkännande sätter den 
nödvändiga läsningen ur spel. Vi har sökt motverka detta genom att undvika 
att direkt relatera vad som kan kallas det främmande till vad som kan kallas det 
välbekanta. Samtidigt söker vi klargöra det främmande med ett välbekant språk, 
vilket kan få det främmande att på ett enkelt eller direkt sätt inordnas i det väl-
bekanta (Bernstein, 1987). Därför vill vi understryka att när vi exempelvis skriver 
om det vi benämner ’moral’ är ordet välbekant men uttrycker något specifi kt. 
Trots att ordet är svenskt är den moraluppfattning det beskriver inte på något vis 
med nödvändighet spontant igenkänningsbar för svenskar. Sådant igenkännande 
är falskt och snarare ett misskännande. 

Enligt Hellesnes (1989) är en vanlig typ av etnocentrism att inte kunna distansera 
sig från egna förståelsekategorier utan tvinga dessa på det främmande, vilket 
exempelvis Defoort (1999) och Lai (1999) menar har orsakat betydande feltolk-
ningar av det kinesiska. Egna förståelsekategorier speglar i första hand den egna 
historiska situationen och inte något specifi kt kinesiskt (Blumer, 1969). Bakken 
(2000) menar att en förståelse av Kina kräver sensitivitet för skillnader, utan att 
sätta absoluta skilje- eller likhetstecken mellan Kina och västerlandet, och att om 
undertoner av kulturell determinism kan undvikas kan beskrivningar av Kina 
också spegla egna förhållanden. 

Problematiken kompliceras ytterligare av allt som följer med i samband med 
översättningar från kinesiska till svenska eller engelska. I likhet med Davies & 
Barme (2001) vänder vi oss emot antagandet om direkta ekvivalenter mellan språk, 
då det förutsätter ett metaspråk för att matcha ord, idéer och uttalanden enligt den 
universella kommunikationens lagbundenhet. Översättningar riskerar innebära 
inordning i egna förståelsekategorier. Denna risk är densamma oavsett om vi som 
forskare behärskar det kinesiska språket eller inte, så länge vi skriver på svenska. 
Fung (1966) menar att om exempelvis den kinesiska fi losofi n, på ett västerländskt 
språk, skulle begripliggöras på ett specifi kt kinesiskt sätt krävs alla gjorda och 
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ännu inte gjorda översättningar.1 Exempel på översättningsproblematiken är att 
många kinesiska ord utgör både det vi kallar substantiv och verb (Tu, 1978), och att 
kinesiska begrepp oftast är både preskriptiva och deskriptiva (Graham, 1995).  

Hela detta problemkomplex är ständigt aktuellt när man som vi med det svenska 
språket söker beskriva något kinesiskt, utan att hemfalla till etnocentrism eller att 
beskriva Kina som den andre. I stället för att skapa nya begrepp för att beskriva 
det kinesiska har vi använt mer direkta översättningar, för att framställningen ska 
kunna fungera innehållsligt beskrivande. Dessa översättningar har vi samtidigt 
försökt framställa på så vis att sammanhanget får beskriva betydelsen. När vi 
använder exempelvis det svenska ordet ’moral’ är det, som vi ovan påtalat, inte en 
(för svenskar) spontant given moraluppfattning som åsyftas utan den moraluppfatt-
ning som sammanhanget beskriver.

För vetenskaplig text gäller också krav om både vetenskapsteoretisk stringens 
och läsbarhet. Med vår vetenskapsteoretiska hemvist är dock vetenskapsteoretiskt 
stringenta formuleringar svårförenliga med gängse språkbruk och därmed läsbar-
het. I spänningen mellan vetenskapsteoretisk stringens och läsbarhet har vi i 
framställningen prioriterat läsbarheten, exempelvis använder vi ibland ordet ’är’ 
där det mer vetenskapsteoretiskt stringenta vore ’det som i, och på grund av, en 
viss historisk situering gör skillnad, och därmed framstår, som’. Trots att vi strävat 
efter att hålla läsbarhetsprioriteringen inom vetenskapsteoretiskt acceptabla ramar 
vill vi påtala risken för att vårt språkbruk överförenklar och trivialiserar.  

Syfte
Detta är en avhandling i pedagogik som handlar om undervisning i Kina. Den 
disciplinära hemvisten gör framställningen till ett exempel på pedagogisk forskning. 
Som vi förstår det är edukationsprocessen den pedagogiska vetenskapens studieobjekt. 
All edukativ praktik, exempelvis fostran, undervisning och utbildning, är eduka-
tionsprocessens uttryck. Pedagogisk kunskap är kunskap om edukationsprocessen. 

Edukationsprocessen handlar om människobildande och människoblivande. 
Ett för avhandlingen grundläggande antagande är att skillnader mellan olika 
levnadssätt och livsvillkor också kan innebära skillnader i edukationsprocessens 
uttryck. Innebörden i människobildandet/människoblivandet förstår vi som relativ 

1  Tu (1989) tar som exempel på översättningsproblem upp att det klassiska kinesiska verket Chung-yung i olika 

engelska översättningar fått titlar som ’The Doctrine of the Mean’, ’The Mean-in-Action’, ’Central Harmony’, 

’The Unvobbling Pivot’, ’The Golden Mean of Tsesze’ och ’Standing Fast in the Middle’. Skillnader mellan 

kinesiska och västerländska språk problematiseras och diskuteras mer utförligt av Hansen (1992) och Hall 

& Ames (1987).
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levnadssätt och livsvillkor. Därigenom konstruerar vi vad vi kallar en kulturspecifi k 
dimension, och menar att studier av edukationsprocessen kan belysa, relativt 
kulturtillhörighet varierande, innebörder i edukativa praktiker. Vårt studieobjekt är 
denna kulturspecifi ka dimension. Studiet av detta objekt avgränsar vi till Kina och 
undervisning. Därigenom impliceras också, på en abstrakt nivå, dels att bestämma 
ett sätt att beforska studieobjektet på och dels att beforska studieobjektet på detta 
bestämda sätt. Studieobjektet anger både nödvändigheten av ett vetenskapligt 
tillvägagångssätt, för pedagogisk forskning i allmänhet och vårt studieobjekt i 
synnerhet, och nödvändigheten av att via detta bilda kunskap om studieobjektet. 
Mot denna bakgrund är vårt syfte:

– att utarbeta en vetenskaplig ansats inom den fi losofi ska hermeneutiken för studiet 
av den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension.

– att på denna ansats villkor bilda kunskap om den kinesiska undervisningens 
kulturspecifi ka dimension.

Principiell struktur
Vårt grundläggande antagande medför ett avståndstagande från både allmänmän-
sklig essens och exoticism. Att innebörder kan variera omöjliggör utgångspunkter 
som ’de är som vi är’ och ’de är inte som vi är’. Givet detta grundantagande och 
vårt övergripande syfte ser vi därför en ansats inom den fi losofi ska hermeneutiken 
som den mest framkomliga vägen för att bilda den kunskap som eftersträvas. Med 
ansatsen blir det väsentligt att, så långt möjligt är, synliggöra kunskapsbildningen 
och inverkan av egna fördomar. Vi gör detta genom att utveckla en tolkningsram, 
som vi benämner tanketraditionen, utifrån studieobjekt och syfte. 

Den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension kan sägas innefatta 
produktion, reproduktion och införlivande av meningsordning.2 Därmed kan 
vi, enligt vår ansats (delstudie I-III) och med hjälp av tolkningsramen (delstudie 
IV), bilda kunskap om den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension 
på tre analysnivåer: en samhällelig produktionsnivå (delstudie VIII), en verksam-
hetsmässig reproduktionsnivå (delstudie VIII) och en individuell införlivandenivå 
(delstudie V-VII). Med vårt konstruerade studieobjekt, vårt syfte och vår ansats 
kan vårt anspråk med den kunskap vi bildar beskrivas som ’kinesisk undervisning 
är förståelig så här’. 

2  För detta, som vi menar förtjänstfulla, sätt att hantera edukationsprocessen genom en indelning i tre separata 

men ändå sammanhållna analysnivåer har vi hämtat inspiration från Bernstein (2000).
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I denna principiella struktur förefaller allt arbete och alla delstudier samtidiga. 
Så är inte fallet. Den kommande framställningen och delstudiernas inplacering 
däri följer dock den principiella strukturen, då den är den tankefi gur som varit 
vägledande genom hela forskningsprocessen. Framställningen uttrycker därmed 
delstudiernas internlogiska relationer, oavsett var och när i forskningsprocessen 
delstudierna tillkommit. Detta innebär att vi skiljer på forskningsprocess och rap-
portering av denna. Att delstudiernas tillkomst och publicering har skett i en viss 
tidsmässig ordning präglar dock delstudiernas innehåll. Detta är relevant att redogöra 
för, vilket vi gör nedan. 

Forskningsprocess
Vi påbörjade analysen på införlivandenivå med hjälp av tidiga versioner av herme-
neutik och tolkningsram (delstudie V-VI). Under arbetet med dessa delstudier blev vi 
alltmer övertygade om att vår analys behövde en vetenskapsteoretisk uppsträckning. 
Exempelvis var svårigheten med ett systematiskt särskiljande av empiriska storheter, 
tolkningsram och egna fördomar en besvärande belastning. Vi såg en tydligare 
vetenskapsteoretisk position som en förutsättning för att kunna driva analysen vidare. 
Därför gick vi vidare med hermeneutiken för att utarbeta en hermeneutisk ansats 
och klargöra dess implikationer (delstudie II och I). 

Med vår hermeneutiska ansats blev det möjligt för oss att så att säga styra upp 
analysen. Bland annat synliggjordes nödvändigheten av att precisera studieobjektet 
och i anslutning till det utveckla tolkningsramen för att kunna åtgärda svårighe-
terna och driva analysen vidare. Nästa steg blev därför att arbeta fram en mer 
explicit tolkningsram (delstudie IV), det vill säga tanketraditionen. Tanketradi-
tionen blev därmed en hermeneutiskt grundad konstruktion som, i vår använd-
ning av den, så långt möjligt är skulle hantera egna fördomar och möjliggöra 
den eftersträvade förståelsen av den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka 
dimension. 

Därefter återvände vi till analys på införlivandenivå (delstudie VII), främst för 
att utröna om vi via ansats och tanketradition på ett mer fruktbart sätt kunde 
hantera de svårigheter som belastat analysen inledningsvis. Att bilda en systematiskt 
sammanhållen förståelse var fortfarande problematiskt, varför studieobjektet preci-
serades ytterligare när analysen genomfördes på produktions- och reproduktions-
nivå (delstudie VIII). För att kunna fullfölja den gemensamma bild som analyserna 
på de tre nivåerna gav krävdes avslutningsvis att vi tydligare positionerade vår 
hermeneutiska ansats, och därigenom kunde klargöra den allmänpedagogiska 
vägledning ansatsen gav (delstudie III).
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Den fortsatta framställningen
Den fortsatta framställningen följer den principiella struktur som beskrivs ovan. 
Nästa kapitel fokuserar den hermeneutiska ansatsen, inklusive tolkningsramen. 
Därefter följer ett kapitel som fokuserar den kinesiska undervisningens kulturspeci-
fi ka dimension. Båda dessa kapitel innehåller dels en historisk genomgång och dels 
sammanfattningar av delstudier. Framställningen avslutas med ett kapitel där vi 
diskuterar arbetet och vad som framkommit.
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En hermeneutisk ansats

Med vår hermeneutiska ansats följer en betoning av historisk kontextualisering, det 
vill säga att historisk situering är av central betydelse. Detta gäller rimligen också den 
hermeneutiska ansatsen. Därför söker vi i detta kapitel klargöra historiskt betingade 
villkor, av relevans för vår ansats, via centrala begrepp som tolkning, förklaring, 
förståelse och de sanningsanspråk som olika innebörder i begreppen implicerar. Den 
historiska genomgången utmynnar i en sammanfattning av delstudie I-III. Kapitlet 
avslutas med hur vår tolkningsram, det vill säga tanketraditionen, motiveras av vår 
hermeneutiska ansats, samt en sammanfattning av delstudie IV.

Hermeneutik
Det som brukar förknippas med hermeneutik var ursprungligen en angelägenhet 
inom teologi och fi losofi , samt även inom juridik och fi lologi. Därefter spreds använd-
ningen till övrig humaniora och på senare tid har hermeneutik också rönt intresse 
inom samhällsvetenskap.3 Hermeneutik ingick i den så kallade praxis-kunskapen, 
som inte ska förstås som motsats till teoretisk kunskap (Gadamer 1988). Praxis 
motsvarar mera den levande människans förhållningssätt. I aristotelisk tappning 
utgör praxis den kunskap som en fri man kan ägna sig åt utan att diskvalifi cera sig 
själv, en kunskap som är underställd vissa villkor men som kan undervisas om.

Klassisk hermeneutik
Tidig hermeneutik ingick i den verksamhet som innebar att förstå och uttolka. 
Hermeneutiska tolkningar formulerades som instruktioner för hur något skulle 
förstås, exempelvis kommentarer till svåra textavsnitt (Bruns, 1992). På de områden 
där samhällsutvecklingen i stort medförde att texter av vikt för samhällslivet inte 
längre kunde förstås bokstavligt utvecklades refl ektioner kring tolkning och förståelse, 
främst inom teologi och juridik (Gadamer 1988). Inom teologin var det i första hand 
Bibeln som inte längre omedelbart kunde återge Guds ord och spegla det kristna 
frälsningsbudskapet.4 Under 1400- och 1500-talen började hermeneutik förknippas 
med metodiska regler för tolkning som skulle garantera den rätta förståelsen av 
framför allt Bibeln, men även andra klassiska religiösa texter. Rätt förståelse av de 
religiösa texternas särskilda sanningsinnehåll ansågs kunna förändra människan. 

3  Vi ser det vidgade intresset för hermeneutik i relation till omgivande omständigheter och inte som orsakat av 

någon slags inneboende egenskap hos hermeneutiken.

4  Bruns (1992) diskuterar liknande problematik inom andra religioner.
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Med andra ord, människan skulle med hjälp av korrekt tolkning av religiösa texter 
skåda den Gudomliga Sanningen och inrätta sina liv därefter. 

Parallellt med denna utveckling pågick en liknande inom juridiken, kopplat 
till att samhällets rättspraxis började förändras. Tanken om allas likhet inför 
lagen började ta form och få fäste. Övergången från att några står över lagen och 
bestämmer dess tillämpning till att lagen är överordnad och lika för alla reste 
krav på både omformulering av lagarna och uttolkning av dessa. Inom juridiken 
kom sålunda hermeneutik att användas i rättsskipningen, i konkretiseringen av 
rättstänkandet. 

Under 1600-talet började den nya vetenskapen växa fram, exempelvis uppställde 
Galilei mekanikens lagar. Tanken om att lagbundenheten i naturen kunde nås 
via matematisk konstruktion, och verifi eras via systematisk observation, fördes 
fram. Den vetenskapliga metoden fi ck en ny innebörd, den skulle säkra vetande 
och kunskap (Potter, 2000). Samtidigt sökte man säkra detta nya kunskaps- 
och metodideal på Guds Sanning. Ett tydligt exempel är Descartes som för att 
rättfärdiga en ny metodisk väg till kunskap grundlade denna på det orubbliga 
självmedvetandet. Den nya vetenskapens kunskap skulle garanteras av förnuftet. 
Sanningen blev teoretisk, vilket grundlade distinktioner som teori – praktik, tanke 
– handling, kropp – själ: 

På så sätt är detta jag, dvs. själen, genom vilken jag är vad jag är, 
helt skilt från kroppen och till och med lättare att få kunskap om än 
denna; och även om denna alls inte funnes, skulle själen förbliva allt 
vad den är. (Descartes, 1953, s 49) 

Genom förnuftet ansågs människan kunna ställa sig utanför, och därmed också över, 
naturlagarna i den grad att inte ens den egna kroppen behövdes i eller för förnuftigt 
tänkande. Genom sitt förnuft intog människan sin rättmätiga plats som skapelsens 
krona, hon var av Gud skapad till naturens herre och ägare. Bacons sats ’Kunskap 
är makt’ slog igenom på bred front (Sundin, 1994). För hermeneutikens del innebar 
detta att de gamla klassiska texterna måste omtolkas enligt de nya idealen. Med 
hjälp av det ökande logiska medvetandet sökte man eliminera tolkningens subjektiva 
inslag. Uppgiften var dock fortfarande att rekonstruera den auktoritära texten i dess 
autentiska mening.
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En omvandlingsperiod
Att människan inte bara är natur utan också kultur började diskuteras under 
1700-talet, Berlin (1998) hävdar att Vico är den förste som började utreda betydelsen 
av mänsklig kultur och historia i sina uppgörelser med cartesianismen. Genom tanken 
att sann kunskap inte bara innefattar vad tingen är utan också varför de är som de 
är, identifi erades en gräns för det rådande naturvetenskapliga idealet. Detta ideal 
fungerade för studier av mänskligt beteende, men om man sökte förstå mänskliga 
känslor, motiv och betydelser i andra kulturer eller andra tider gick man bortom 
mänskligt beteende. Mänskliga fenomen skulle förstås inifrån och naturfenomen 
utifrån. 

Herder med fl era inom den tyska 1700-talsfi lologin arbetade vidare med projektet 
människan som kulturvarelse, men trots att en kulturell relativism börjar skönjas 
levde fortfarande tanken om ett allmänmänskligt väsen och universella lagar/regler 
för mänskligt beteende (Berlin, 1998). Gud var fortfarande den yttersta instansen. 
Tankefi guren utvecklades hos Kant till människans dubbla natur, dels som kropp 
och därmed också del av den naturvetenskapliga världen, och dels som Vilja som är 
något fundamentalt annorlunda än det som naturvetenskapen kan studera (Mår-
tensson, 1994). Inom hermeneutiken fi ck distinktionen natur – kultur genomslag 
under 1800-talet. 

Under senare delen av 1700-talet började också den rådande synen på språkets 
betydelse och funktion som avbild av verkligheten att ifrågasättas. Tankar om 
att språket inte är idéer eller mentala konceptualiseringar hos talaren utan ett 
kommunikativt medium som begränsar, strukturerar och konstituerar mänsklig 
tankeverksamhet framfördes i Tyskland av exempelvis Herder, Heyne och Lich-
tenberg (Leventhal, 1986). Att tolka en text blev därmed mera frågan om ett 
sökande efter förståelse av kulturer eller historiska perioder, i stället för ett försök 
att rekonstruera den i texten inneboende sanningen.

Uttolkarens kritiska medvetenhet om sig själv, sin bundenhet till sitt språk och 
sin kultur började lyftas fram som väsentligt. Eftersom språket betraktades som en 
konstitutiv offentlig/social kommunikativ aktivitet kom tolkningsverksamheten 
sålunda att innebära att språkligt konstruera och uttrycka förslag på hur något 
skulle förstås. Detta var inte enbart en idémässig utveckling utan kom också till 
uttryck som en förändring av såväl undervisning som forskning. Exempelvis kan 
seminarieverksamhet, avhandlingsskrivande och det offentliga försvarandet av 
avhandlingen härledas till denna tid. Med andra ord, den betoning av refl ektion 
och kritisk diskussion som förknippas med det bildningsideal som kännetecknar 
det humboldtska universitet – Humboldt själv deltog också som student i Heynes 
seminarier (Leventhal, 1986). Värt att notera är att detta sker i ett samhälle som 
befann sig i industrialismens begynnande och där en byråkratisk statsapparat 
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började växa fram. De humboldtska idealen kan sägas symbolisera övergången 
från det skolastiska till det forskande universitet (Clark, 1989; Gellert, 1993). 

Humanvetenskaplig hermeneutik 
Under 1800-talet genomförde främst Schleiermacher och Dilthey en systematisk 
ombearbetning av hermeneutiken (Gadamer, 1997). Schleiermacher utvidgade her-
meneutiken till att omfatta alla språkliga uttryck fi xerade i text. Tolkning sågs inte 
längre som förståelsens hjälpmedel utan tolkning och förståelse sammanbands, 
tolkningens problem var förståelsens problem. Genom att omfatta alla slags texter, 
och därmed till viss del överge de heliga skrifterna, övergavs föreställningen om 
text som förmedlare av gudomlig sanning. Utgångspunkter blev i stället att textens 
sanna betydelse endast stod att fi nna i den värld som utgjorde textens ursprung och 
uppkomst, och att syftet var att rekonstruera de ursprungliga omständigheterna. 

För att göra hermeneutiken allmängiltig kopplade Schleiermacher förståelse till 
individualitet, att förstå blev att förstå den andre. Grundantagandet var att i varje 
mänsklig kulturprodukt kommer alltid en individualitet till uttryck, och varje 
individualitet manifesterar det gemensamma livet (Bruns, 1992). Att förstå en 
text blev att förstå författaren bakom texten, att förvandla sig själv till författaren. 
Tolkningen handlade om att reproducera författarens ursprungliga produktion 
genom inlevelse, empati och återupplevelse (Gadamer, 1997). Reproduktion var 
dock skild från produktion, det gällde därför att genom en dialog via texten förstå 
författaren bättre än vad denne förstod sig själv (Bruns, 1992). Hermeneutiken 
sågs sålunda som det allmängiltiga tillvägagångssättet att återskapa den historiska 
epok och det individuella medvetande som låg bakom en viss mänsklig kultur-
produkt. 

Historicismen fi ck inom hermeneutiken en allt större betydelse under 1800-talet, 
som ett centralt inslag i att återupplevelsen av den andres psyke skulle säkras. 
Historicismen vidarefördes som historicitet av Dilthey under 1800-talets slut,5 i 
samband med dennes vidareutveckling av hermeneutiken. Detta skedde i samband 
med att den alltmer genomgripande industrialiseringen innebar nya ekonomiska/
samhälleliga uppgifter för universiteten. Att dessa betraktades som forskningscen-
tra, platser för det gemensamma utforskandet av sanningen, innebar nya metodiska 
krav på vetenskapen (Gellert, 1993). 

5  Skiftet mellan historicism och historicitet kan också beskrivas som en övergång från att betrakta människan 

som historiskt determinerad till att betrakta människan som inplacerad i en historisk situation som hon är 

delaktig i och därför kan påverka, och i viss mån överskrida.
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Förståelse sågs fortfarande som inlevelse i den andres psyke, men Dilthey menade att 
hermeneutik var en metodlära för humanvetenskaperna (Geisteswissenschaften) på ett 
sätt som motsvarade positivismen inom naturvetenskaperna (Naturwissenschaften) 
(Dilthey, 1988). Humanvetenskaperna ansågs kräva en annan epistemologi och meto-
dologi än naturvetenskaperna (Makkreel, 1975). Naturvetenskaperna var enligt Dilthey 
inriktade på att avslöja de lagar enligt vilka naturen fungerar på ett sådant sätt att naturen 
kunde förutses. Med andra ord skulle naturen förklaras. Humanvetenskaperna var å sin 
sida inriktade på människans historia och kultur, kort sagt produkter av mänskligt liv 
(Dilthey, 1988). Mänskliga produkter var enligt Dilthey omöjliga att förklara i termer 
av lagbundenhet, däremot var det mänskliga psyket bakom produkterna möjligt att 
förstå för inlevelseskickliga människor (Bruns, 1992). Sådan inlevelseskicklighet kunde 
garanteras via hermeneutiken. 

Dilthey införde en skarp distinktion mellan förklaring och förståelse, och att herme-
neutik ansågs generera förståelse innebar samtidigt ett avståndstagande från förklaring 
(Bengtsson, 1998). Under 1800-talet frångicks också Gud som yttersta instans men 
fortfarande var det Sanningen, med stort S, som skulle nås (Bruns, 1992). Skillnaden 
mot tidigare var dock att denna sanning inte längre garanterades av Gud utan av 
Metoden6, det vill säga humanvetenskaplig hermeneutik, på motsvarande vis som 
metoden inom den naturvetenskap man tagit avstånd ifrån. 

För att sammanfatta - inom klassisk hermeneutik hålls tolkning och förståelse isär. 
Tolkning ses som ett hjälpmedel för att förstå, tolkning är detsamma som förklaring. 
Det som ska förstås, det tolkning ska leda fram till, är inte vilken sanning som helst utan 
Guds Sanning i dess autentiska mening. Inom humanvetenskaplig hermeneutik ses tolk-
ning och förståelse som två sidor av samma mynt, tolkning kan inte vara ett hjälpmedel 
som förklarar eftersom förklaring och förståelse är väsensskilda. Det som ska tolkas och 
förstås, men inte förklaras, är ett mänskligt psyke och humanvetenskaplig hermeneutik 
är den Metod som garanterar att objektiv sanning nås trots tolkningens subjektiva 
inslag. Till detta kan läggas att inom en tredje inriktning, fi losofi sk hermeneutik, 
anses distinktionen mellan förklaring och förståelse omöjlig (Ricoeur, 1993). Tolkning 
kan liknas vid ett sökande efter, och ett prövande av, argument och alternativ som 
bär upp en förklarande förståelse eller förstående förklaring (Vattimo, 1996). Denna 
sanning är historiskt, kulturellt, språkligt och framför allt socialt betingad (Heidegger, 
1992; Warnke, 1993). Vi drar slutsatsen, av dessa skillnader i begreppsinnebörd och 
sanningsanspråk, att en utarbetad hermeneutisk ansats är en nödvändighet. 7

6  Dilthey (1988) framhåller att metoden kännetecknar övergången från metafysik till vetenskap.

7  Vattimo (1995) menar att hermeneutiken på senare år närmast kommit att utgöra ett fi losofi ns gemensamma 

språk, och att hermeneutik därför måste omdefi nieras för att reducera den konturlöshet som råder. I Sverige 

har begreppet hermeneutik under mer än två decennier använts i skiftande sammanhang, närmast som ett 

moderord (jfr Andersson, 1986).
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Filosofi sk hermeneutik
Vi hävdar ovan att hermeneutik inte kan beskrivas som enhetlig och att en utar-
betad hermeneutisk ansats är en nödvändighet. Vi utarbetar en sådan inom den 
fi losofi ska hermeneutiken. Detta sker i två steg, då ansatsen måste vara giltig för 
pedagogisk forskning i allmänhet och vårt studieobjekt i synnerhet. Delstudie I-III 
avser huvudsakligen ansatsens mer allmängiltiga aspekter, och sammanfattas i det 
följande. Sammanfattningarna är så utformade att de sammantaget kan läsas som 
en koncentrerad beskrivning av vår ansats.

Hermeneutik och pedagogik

I delstudie I tas utgångspunkt i grundläggande ställningstaganden inom hermeneutik 
för en diskussion om implikationer av en fi losofi sk-hermeneutisk ansats vid studier av 
edukationsprocessen. Denna ansats kännetecknas av en dialogisk kollektiv rationali-
tetsmodell relaterad till studieobjektet. Ansatsens ontologiska grund är den mänskliga 
tillvaron, som kännetecknas av kastadhet. Människan är inkastad i tidigare gjorda 
utkast, i en historisk situation, en gemenskap och ett språk. Människan är kroppsligt 
inbegripen i en historisk värld, och i specifi ka situationer, som delas med andra.

Denna situationens prägling, som ger mänsklig existens dess mening, relevans 
och värden och som innebär att världen erhåller en konsistens som sitter i kroppen, 
ger förståelsen riktning. Förförståelsen är förståelsens förutsättning. Förförståelsen 
kan varken övervinnas, förbises eller redogöras för på ett uttömmande sätt. 

Förståelse är av relationell och språklig karaktär, och nås via ett avgörande av 
den fråga man underkastas då det främmande bryter mot den egna förförståelsen. 
Frågan måste ställas. Ju mer precist icke-vetande desto mer precisa frågor, och 
ju mer precisa frågor desto mer precisa försök till förståelse. Frågan avgörs när 
delar och helhet fogas samman så att de av helheten bestämda delarna bestämmer 
helheten. Den hermeneutiska cirkeln beskriver när förståelse nås, när man förstår 
annorlunda. 

Om det främmande friktionsfritt och utan att utmana inordnas i det redan 
kända omöjliggörs både en annorlunda förståelse, och en kritisk distans till de 
delar av förförståelsen som sätts på spel av frågan och det främmande. I de fall 
förståelse är en vetenskaplig angelägenhet beskriver horisontbegreppet strävan att 
förhindra ett sådant inordnande. Genom att erkänna studieobjektets annan-het 
öppnas en horisont som skiljer från den egna, och därmed också det avstånd som 
är förutsättning för att förstå annorlunda. Avståndet är inte stabilt, och centralt i 
det vetenskapliga arbetet är att genomföra horisontsammansmältningen under så 
kontrollerade former som möjligt. 
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Ett forskningsprojekt enligt denna ansats förutsätter dels att människans vara är 
tolkande, dels att förståelse är relationell och språklig. Kunskap garanteras av argu-
mentation och möjlighet till kritisk granskning, det vill säga kunskap avgörs i den 
medvaro som exempelvis den vetenskapliga disciplinen pedagogik utgör. Kunskap är 
relativ social samvaro. Förståelse förmedlas via förklaring och förklaring fullbordas 
i förståelse, förklaring ingår i förståelse.

Planering och organisation av ett forskningsprojekt kan beskrivas som en refl ek-
terande design som genomgående fokuserar studieobjektet. En sådan design inbe-
griper metateoretiska överväganden vilket, tack vare fokus på edukationsprocessen, 
gör designen handlingsvägledande då den kan tolkas och bedömas i konkreta 
forskningssituationer. Studieobjektet preciseras fortlöpande, och icke-vetandet 
blir alltmer bestämt, vilket uppmuntrar variation i tolkningsarbetet då data kan 
relateras till såväl edukationsprocessen som andra data.

De data som samlas in är alltid redan initialt tolkade. Hur kvalifi cerade dessa är 
avgörs bland annat av hur bestämt icke-vetandet är. Den vetenskapliga förståelsens 
språkliga karaktär reser krav på tolkningsverksamheten. Mer än empiriska data 
krävs för att ej fastna på en ytlig utsagenivå. I de data som utgörs av text är en 
distansering verksam. Denna distansering möjliggör för forskaren att öppna en 
horisont som skiljer från den egna genom att erkänna annan-heten hos det texten 
handlar om. Detta kan vara mer problematiskt att genomföra ju mer textens 
tillkomst är knuten till, eller framprovocerad av, forskaren, vilket i sådana fall 
försvårar dialektiken mellan närhet och distans. 

I forskningsprojektets alla inslag tas hänsyn till att data alltid förutsätter tolk-
ning. Data är också relaterade till studieobjektet på ett specifi kt sätt. Data ger 
argument för eller emot en viss förståelse av edukationsprocessen, samtidigt som 
edukationsprocessen styr insamlandet av data. Förförståelsen och nödvändigheten 
att bestämma icke-vetandet understryker värdet av en noggrann och fortlöpande 
precisering av edukationsprocessen. Detta innebär att teorier om studieobjektet 
används för precisering och bestämning av såväl studieobjekt som icke-vetande, 
samt för en så kvalifi cerad hantering av förförståelsen som möjligt. Studieobjektet 
preciseras fortlöpande med hjälp av teorier och data. Det är edukationsprocessen 
som analyseras och förstås, inte data, så långt teorier och data medger. 

Den hermeneutiska ansatsen innebär att internlogiken byggs upp genom datas 
relation till edukationsprocessen, att data alltid förutsätter tolkning, en hanterad 
förförståelse och att tolkningarna erkänns som tolkningar. Därigenom etableras en 
systematik som innefattar alla inslag från grundantaganden till empirihantering, 
och som därigenom möjliggör att kunskapsanspråken kan infrias via argumenta-
tion och kritisk granskning.
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Hermeneutisk vetenskapsteori som 
utgångspunkt för pedagogisk forskning

I delstudie II fortsätter och fördjupas diskussionen om pedagogisk forskning utifrån 
den hermeneutiska ansatsen. Ansatsens ontologiska grund möjliggör att förförståel-
sen kan beskrivas som förehav, föresyn och föregrepp. Förehav beskriver det sam-
manhang som den studerade edukationsprocessen ingår i; föresyn avser möjligheten 
att bearbeta den till uttrycklig förståelse; föregrepp står för att det studerade alltid 
redan är språkligt greppat innan denna bearbetning. Förståelse är aldrig någonsin 
förutsättningslös. Den fråga man underkastas då studieobjektet avviker från det 
redan kända anger också den riktning svaret på frågan måste följa för att vara ett 
meningsfullt svar. Att ställa frågan innebär också att fi xera det avgjorda och det ännu 
öppna. Både det avgjorda och det ännu öppna blir därmed möjligt att hantera. 

Förståelse genereras under historiska förhållanden. Såväl forskare som studie-
objekt är alltid redan inbegripna i världens historia. Också pedagogiska begrepp 
är situationsbundna. Pedagogisk kunskap är indikation på nya möjligheter som 
avgörs av och i det diskussionsrum som den pedagogiska disciplinen utgör. Detta 
kräver en så refl ekterad, och så åskådliggjord, förståelse som möjligt. Tolkningarna 
måste uttalas så att de, på ett sammanhängande sätt som är möjligt för andra att 
dela, frambär sina egna argument. Detta för att möjliggöra en, av det i sak mest 
relevanta, underbyggd förståelse. 

För att infria kunskapsanspråken, och för att hantera både det avgjorda och det 
öppna, är det nödvändigt att så långt möjligt är söka klargöra de förutsättningar 
som fi xeras i och med att frågan ställs. Dessa är omöjliga att undvika, men strävan 
är att klarlägga och i förväg säkra fi xeringen för att möjliggöra en så systematisk 
hantering av förehav, föresyn och föregrepp som möjligt. Detta är enda sättet att 
kunna upplösa fördomar, ett annat begrepp för förförståelsen, då alternativet är 
att behärskas av dem. 

När en fördom identifi eras som en fördom upphör den att vara en fördom. För-
domarna aktiveras genom att sättas på spel då studieobjektets annan-het erkänns. 
Det icke-stabila avstånd mellan fördom och edukationsprocess som etableras, och 
som råder så länge horisontsammansmältning förhindras, tydliggör fördom och 
edukationsprocess. Detta avstånd är produktivt då fördomar och edukationsproces-
sens annan-het kan sättas på spel, och därmed förändras, via dialektiken mellan 
närhet och distans. I det vetenskapliga arbetet sammanbinds tolkning och refl ek-
tion, vilket underbygger förståelse i en integrations- och tillägnelseprocess som 
förändrar den ursprungliga ståndpunkten. Förståelse är därför inte enbart repro-
duktiv utan också produktiv. Att okritiskt säga efter leder inte till förståelse utan 
till en illusion av förståelse. 
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Ansatsen öppnar för studier av edukationsprocessen, inom andra livsformer, som 
varken hemfaller till kulturövergripande allmängiltigheter eller exoticism, och är 
därför av relevans för pedagogisk forskning över kulturgränser. Forskaren kan söka 
insyn i den främmande livsformens grundläggande begrepp, utan att göra anspråk 
på att dela dessa. Via ett så bestämt icke-vetande som möjligt när det gäller eduka-
tionsprocessens uttryck inom andra livsformer (det vill säga hur inslag i praktikerna 
klassifi ceras, vilka begrepp som används för att förstå dem samt enligt vilka rationa-
litetskriterier) kan en systematisk distansering genomföras gentemot egna fördomar 
som sätts på spel och synliggörs. 

Genom att både problematisera det egna och fördjupa förståelsen av det främ-
mande kan analysen därmed gå bortom endimensionella sammanställningar och 
jämförelser av internationella likheter och skillnader. Detta alternativ förefaller 
fruktbart när forskningen involverar de, för edukativa praktiker riktade, möjlig-
heter som kollektiva fördomar inom den främmande livsformen upplåter.

Individen är död!

Genom en kritik av så kallad kvalitativ forskning positioneras den hermeneutiska 
ansatsen i delstudie III. I likhet med klassisk och humanvetenskaplig hermeneutik 
framstår mycket av denna så kallade kvalitativa forskning som epistemologiska 
projekt, som bottnar i en orefl ekterad ontologi där dikotomin subjekt – objekt är 
självklar. De epistemologiska projekten ska säkerställa subjektets objektiva kunskap, 
det vill säga en rent reproduktiv, korrekt och valid samt av subjektet oberoende 
representation av objektet. Några vanliga inslag i denna typ av forskning är en 
empiristisk språkuppfattning, en atomistisk och substantialistisk människosyn, citat 
som evidens, medbedömning och att analysen ska lyfta fram den sanning som fi nns 
i empirin. 

I förhållande till dessa epistemologiska projekt framstår en hermeneutisk ansats 
som ett ontologiskt projekt, där epistemologi, metodologi och andra inslag i forsk-
ningen anpassas till den explicita ontologiska utgångspunkten. Denna omöjlig-
gör subjekt och objekt, världen är människans värld och kunskap människans 
kunskap. Värld, människa och kunskap är relationellt/socialt bestämda. Allt som 
framträder som enskildheter eller substantiella egenskaper blir till så på grund av 
en historisk och social situering. Människoblivandet är också världsblivandet.

I ett allmänpedagogiskt sammanhang kan man därmed med den fi losofi ska 
ansatsen beskriva, förklara och förstå människans tillblivelse som infostran i en 
livsforms kollektiva fördomar. På så vis undviks såväl materialistiska och idealis-
tiska som rationalistiska, empiristiska, konstruktivistiska och strukturalistiska 
förklaringsmodeller. Den infostran i en livsforms kollektiva fördomar som gör 
människan till människa gör också världen till värld. Människan blir människa 
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genom infostran i den livsforms kollektiva fördomar som hon gör till sina och 
bidrar till att förändra.

Detta innebär att ett omfattande distanseringsarbete krävs om människobli-
vandet ska studeras. De kollektiva fördomarna måste utmanas och sättas på spel. 
Problematiska inslag i detta är språk och empiriska storheter. Exempelvis måste 
alla substantiella och atomistiska föreställningar om människan undvikas, då 
människoblivandet är något social/relationellt. Att utmana föreställningen om 
människan som individ är en förutsättning för att förstå människoblivandet.

Tanketraditionen
En explicitgjord tolkningsram är ett sätt att etablera ett produktivt avstånd och 
genomföra horisontsammansmältning på eftersträvat sätt. Via tolkningsramen kan 
egna fördomar hanteras så systematiskt som möjligt. I stället för att få verka helt fritt 
så synliggörs fördomar och sätts på spel, då spontan tolkning bryts mot tolkning 
via tolkningsramen. Fördomar kan därmed upplösas av såväl det främmande som 
tolkningsramen, utan tolkningsram är risken uppenbar att fältet lämnas fritt för 
fördomarnas okontrollerade spel. Vidare, och kanske viktigare, möjliggör användning 
av en tolkningsram att kunskapsanspråk kan infrias. Andra kan ta del av argumenta-
tion och underbyggd förståelse, samt utsätta den för kritisk granskning. 

Vårt studieobjekt reser krav på den tolkningsram som vi ska kunna använda, 
nämligen att möjliggöra kunskapsbildning om den kinesiska undervisningens 
kulturspecifi ka dimension. Att tolkningar måste framföra sina egna argument 
innebär att de måste vara innehållsligt beskrivande. Därför utvecklar vi en tolk-
ningsram, tanketraditionen, som svarar mot det vi via en teoretisk bestämning 
förstår som norm inom kinesisk undervisning.8 Att tanketraditionen svarar mot 
denna norm innebär att vi via tanketraditionen kan förstå företeelser, i kinesisk 
undervisning, som uttryck för den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka 
dimension. Med hjälp av tanketraditionen kan vi därmed analysera och förstå 
den kulturspecifi ka dimensionen utan anspråk på att dela den. Tanketraditionen 
arbetar vi fram som en syntes av de fem inriktningar inom kinesisk fi losofi  som 
identifi eras som betydelsefulla beståndsdelar i den norm tanketraditionen ska svara 
mot. Vi genomför denna syntes i delstudie IV som sammanfattas i det följande.

8  Denna teoretiska bestämning beskrivs mer utförligt i delstudie VIII.
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Harmoni, hierarki och perfektion

I delstudie IV behandlas den historiskt bestämda norm som utgör grund för kine-
siska förhållningssätt till bildning, utbildning och undervisning. Denna domine-
rande norm har utvecklats under mer än två tusen år som en enhetlig ideologi, som 
vi benämner statskonfucianism. I denna är konfucianism, taoism, kinesisk budd-
hism, moism och legalism viktiga beståndsdelar. Två dialektiskt förbundna teman 
är centrala, organiseringen av det sociala livet och människobildandet/människo-
blivandet. 

Konfucianismen har burit fram en etik som bottnar i grundläggande sociala 
relationer. Den socialt betingade moralen är central, och det moraliskt perfekta är 
det högsta idealet. Taoismen har utvecklat en kosmologi baserad på social samvaro. 
Enligt denna är allt som existerar till i en process av ständig förändring som 
konstitueras av samspelet mellan yin och yang. Taoismen har tillsammans med 
den kinesiska buddhismen enhetliggjort människa och kosmos på ett sätt som 
möjliggör variation utan att störa det sociala livet. Moismen har bidragit med 
en funktionell och konkret betoning byggd på naturens cykliska växlingar och 
hur dessa bäst utnyttjas för allas bästa. Legalismen har homogeniserat det sociala 
livet genom administrativa tekniker och ett rationellt samhällsskick, i syfte att 
säkerställa ett ordnat samhälle. 

Via en syntes av grundläggande gemensamma drag hos de fem fi losofi ska inrikt-
ningarna kan de sammanföras i begreppen värld, kunskap, samhälle och män-
niska. Värld: är en dialektisk universell enhet, en dynamisk process som inbegriper 
vara och icke-vara. Rörelse och förändring är det naturliga tillståndet. Himlen/den 
yttersta principen är balansen i det system av relationer som kontinuerligt ommani-
festeras, vilket medför avsaknad av individuell statisk substans. Universell harmoni 
råder när systemet av relationer är i balans. 

Kunskap: är insikt i den yttersta principen, balansen mellan vara och icke-
vara i det manifesterade systemet av relationer. Kunskap både nås och realiseras i 
sociala skeenden. Ju mer kunskap desto större enhet med Himlen och desto större 
harmoni. Visa människors agerande i olika situationer är Det Goda. Därmed sätts 
närmast likhetstecken mellan kunskap och moral. Båda är fundamentalt sociala. 
Kunskap innebär moraliskt riktigt agerande i sociala sammanhang, vilket också 
är defi nitionen på den genuina människan.

Samhälle: som en del i det ommanifesterande systemet av relationer är samhäl-
let en hierarkisk struktur av sociala funktioner. Varje människa utför fl era sam-
hällsfunktioner, och samhället är summan av alla sociala funktioner. Samhällets 
fundament och minsta beståndsdel är funktionerna inom familjen. Fullgjorda 
samhällsfunktioner kräver kunskap, vilket ger ett balanserat system och ett sam-
hälle i harmoni. En balanserad hierarki inhyser all rörelse, därför avgörs position 
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i hierarkin av hur väl funktionerna fullgörs. Hierarkins balans kräver att lägre 
nivåer både lyder och korrigerar eller avsätter de högre, beroende på om de följer 
respektive avviker från den yttersta principen. 

Människa: som enheten kropp och medvetande är också människan del i den 
universella helheten och är därför förmögen till insikt i den yttersta principen. 
Kunskap är alltid nåbar för människan, tack vare hennes delaktighet i universum. 
Människan är alltid bildbar. Människan harmoniserar sig och omvärlden via balans 
i relationer. Enheten människa och universum innebär att både människa och 
omgivningen kontinuerligt förändras. Att bilda kunskap är en moralisk skyldighet, 
i den bemärkelsen att kunskap krävs för att bli en genuin människa. Att vara 
människa, det vill säga att förändras, innebär att ständigt sträva efter att förnya 
insikten i den yttersta principen för att kontinuerligt rebalansera relationerna 
med den föränderliga omgivningen. Kunskap och kunskapssträvan är det genuint 
mänskliga. Genom en till perfektion uppövad kunskap, därmed också moral, 
realiserar människan sig som mänsklig.

Denna syntes av kinesisk fi losofi  visar på förhållningssätt som är annorlunda än 
västerländska motsvarigheter. Den fundamentala relationismen omöjliggör sub-
stantiella vara. Allt har en social botten och en social realisering, och dessutom statt 
i ständig förändring. Stabila faktorer blir omöjliga att förknippa med människan. 
Såväl människa som omgivning realiseras via lärande, som i sin tur förutsätter 
deltagande i en med andra delad värld. Denna kan liknas vid ett utfall av det 
fundamentala systemet av relationer, universum är moraliskt verksamt.
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Den kinesiska undervisningens 

kulturspecifi ka dimension

I detta kapitel belyser vi den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension. 
Då en historisk kontextualisering är av central betydelse inleds kapitlet med en 
utredning om de historiska verkningar och de historiska villkor som vi menar är 
av relevans. Först redogör vi översiktligt för dessa. Med avstamp i det kejserliga 
Kinas examinationssystem, via urval, kontroll och reproduktion, belyser vi sedan mer 
detaljerat framväxten av en social integration. Denna fortsätter vi att diskutera i rela-
tion till 1900-talets Kina, det vill säga under Kinas tid som republik och folkrepublik. 
Kapitlet avslutas med sammanfattningar av delstudie V-VIII, som belyser den samtida 
kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension. 

Kinas historiska undervisningsväsende
I en mening är ett modernt undervisningsväsende ett sentida fenomen i Kina, den 
nioåriga obligatoriska utbildningen som beslutades 1986 (Henze, 1992) är ännu ej 
genomförd i hela landet.9 I en annan mening har undervisningsväsendet en historia 
på närmare två tusen år. Detta i bemärkelsen en över kejsardömet ideologiskt och 
innehållsligt enhetlig skolning som styrts, kontrollerats och inskärpts via centrali-
serade examinationer. Såväl den enhetliga ideologin, det vill säga den blandning 
av konfucianism, taoism, kinesisk buddhism, moism och legalism som vi benäm-
ner statskonfucianism, och examinationssystemet etableras också samtidigt, under 
århundradena före vår tideräknings början (Hucker, 1964; Kun-Yu Woo, 1991). 
Statskonfucianismen och examinationssystemet präglades av de samhälleliga vill-
koren för deras etablering.

Det kinesiska samhällets tilltagande storlek och komplexitet bidrog till etable-
ringen, som var ett svar på ökande organisationsbehov. Den ekonomiska basen 
var jordbruk vilket kan förklara statskonfucianismens betoning på harmoni med 
naturens växlingar och att den baseras på familjen (Lodén, 1989; Tsang, 1968), 
som är produktionsenheten i ett jordbrukssamhälle. Samtidigt krävde bland annat 
en ökande handel, tillsammans med rikets storlek, alltmer administration. För att 
klara detta byggdes en centralmakt upp, vilket innebar att makten hos den länsadel 
som det tidigare, mer feodala, systemet hade producerat måste brytas.

9  Shangwu (1993) för en diskussion kring orsakerna bakom att den nationella utbildningen inte är heltäckande, 

exempelvis skillnader mellan stad och land, den snabba befolkningsökningen, fördelningspolitik och det stora 

antalet etniska minoriteter.
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Då denna länsadels maktinnehav återskapats genom arv och födslorätt var införandet 
av ett centraliserat urval av statstjänstemän ett sätt att centralisera makten. För 
både hov och tjänstemän var en starkt centraliserad stat utan lokala småpåvar ett 
gemensamt intresse (Pye, 1991). En stark social acceptans uppnåddes genom ett 
statskonfucianskt rättfärdigande av statsskicket, och urvalet av tjänstemän base-
rades på kännedom om just statskonfucianism. Via det kejserliga examinations-
systemet upprättades ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan makt och bild-
ning (i statskonfucianism), båda var varandras förutsättningar. Med exempelvis 
statskonfucianismens betoning av moral och doktrinen om folkets välstånd som 
mått på styret erhölls också en allmänt spridd och folkligt förankrad legitimitet för 
både makt och bildning.

Examinationssystemet
Ett systematiserat tillvägagångssätt för urval av statstjänstemän etablerades under 
Han-dynastin (206 fKr - 220 eKr) (Malmqvist, 1974a), exempelvis fi nns examina-
tionsessäer från 130 fKr kvar. Detta examinationssystem utvecklades gradvis, trots 
att det periodvis låg i träda 220-589, till att under Tang-dynastin (618-907) bli den 
viktigaste och mest erkända institutionen i det kinesiska samhället (Lee, 1985). 
Även om den litteratur som examinerats varierat mellan olika perioder har den varit 
statskonfuciansk, och sedan 1313 har huvudböckerna varit desamma.

Urvalet genomfördes i en omfattande serie av test på fl era examinationsnivåer10, 
ordnade så att avklarad nivå gav behörighet till att prövas på nästa (Purcell, 1936). 
De lägsta examinationsnivåerna utfördes lokalt, med stor geografi sk spridning. Ju 
högre examinationsnivå desto närmare kejsartronen, geografi skt sett, genomfördes 
testen och desto högre position i samhällshierarkin hade examinatorn (Borthwick, 
1983). Den näst högsta nivån genomfördes i huvudstaden med en minister som 
examinator och på den högsta examinationsnivån var kejsaren själv examinator 
(Hayhoe, 1984), och testen genomfördes i det kejserliga palatset. 

På varje examinationsnivå gjordes en utslagning, mellan varje testomgång, av de 
kandidater som inte godkändes. De skriftliga testen utgjordes antingen av avsnitt 
från den statskonfucianska litteraturen som skulle återges, eller angivna teman 
ur litteraturen som skulle behandlas på föreskrivna sätt, inom en utsatt tidsram 
(Purcell, 1936). Verskomponering eller litteraturkommentarer var vanliga sätt att 
testa beläsenhet i den statskonfucianska litteraturen. Kriterierna för godkänt var 
exakt återgivning av litteraturen och en exakt behandling av den. Generellt gällde 

10  På grund av olika indelningar så skiftar beskrivningar av antalet examinationsnivåer i litteraturen, exempelvis 

anger Purcell (1936) och Miyazaki (1976) sex nivåer medan Franke (1960) anger åtta nivåer. 
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att ett enda felaktigt tecken var tillräckligt för att ha misslyckats på testet och 
därmed på hela examinationen (Franke, 1960). Miyazaki (1976) exemplifi erar 
detta genom att beskriva en testfråga där tre skrivtecken anges. Dessa tre tecken 
återfi nns i samma mening endast på ett ställe i den statskonfucianska litteraturen, 
och uppgiften för kandidaterna var att med vägledning av de tre tecknen korrekt 
återge hela meningen ur minnet.

Kandidaterna var tvungna att klara sig en bit upp i examinationssystemet för 
att vara garanterade tjänst inom statsadministrationen. Principen var ju högre 
avklarad examinationsnivå desto högre position i samhällshierarkin. Att klara den 
högsta nivån innebar att kvalifi cera sig för de allra högsta positionerna, exempelvis 
som ministrar, rådgivare vid hovet eller provinsöverhuvud (Purcell, 1936). Däre-
mot räckte det med att klara den lägsta nivån för att uppnå hög social status i 
lokalsamhället. 

Förutom urval till samhällsposition var andra belöningar knutna till varje nivå 
i examinationssystemet, exempelvis rätt att bära vissa hattar, en särskild knapp 
på sina kläder eller en skylt ovanför ingången till sitt hem (Miyazaki, 1976). 
Vidare medföljde också utmärkelser och särskilda rättigheter, inte bara för den 
lyckade kandidaten och dennes familj utan också för klanen och i vissa fall hela 
lokalsamhället (Franke, 1960).  

Examinationssystemet var öppet för alla män med undantag för vissa yrkeska-
tegorier som bödlar, barberare, torterare och skådespelare, och under 1800-talet 
testades ungefär två miljoner kandidater varje år (Purcell, 1936). Att klara högsta 
examinationsnivån beräknas dock ha krävt memorering av en textmassa om två 
hundra tecken per dag i sex år11 (Unger, 1982). Detta, tillsammans med att lyckade 
kandidater ofta tränats från tre års ålder (Cleverly, 1985), låter sig knappast göras 
under förhållanden där familjens överlevnad krävde allas fulla deltagande i jord-
bruksproduktionen. Som Franke (1960) påtalar var en lärd uppväxtmiljö, alter-
nativt en som fi nansiellt kunde stödja det bokliga förberedelsearbete som behövdes, 
närmast en nödvändighet för att klara examinationerna. Även om möjligheterna i 
det meritokratiska systemet var lika för alla män, var förutsättningarna olika.12 

Givetvis förekom också korruption och fusk (Zhu, 1992) men systemet hade 
sedan 800-talet allmän förankring och legitimitet som den enda vägen till hög 
position, makt och social status (Lee, 1985). Allmänhetens engagemang i, och 

11  Enligt Miyazakis (1976) beräkningar omfattar den litteratur som skulle behärskas utantill 431 286 tecken, i 

detta ingår att vissa tecken återkommer fl era gånger.

12  Zhu (1990) problematiserar detta ytterligare genom att i en historisk tillbakablick påvisa att arv tidvis haft 

betydande inverkan.
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övervakning av, testförfarandet motverkade oegentligheter, liksom de hårda straff 
som utdömdes vid fusk (Miyazaki, 1976).13 Att det meritokratiska urvalet möjlig-
gjorde social mobilitet, exempelvis fi nns noteringar om en svinaherde som uppnått en 
ministerpost, var av avgörande ideologiskt värde för examinationssystemets allmänna 
folkliga förankring (Creel, 1949), oavsett hur begränsad den sociala mobiliteten 
än var i realiteten. Samtidigt hävdar Franke (1960) att de examinationslistor som 
fi nns kvar från 1148 och 1256 visar att en majoritet av de som klarade den högsta 
examinationsnivån hade en familjebakgrund där inga statstjänstemän ingick.14

Urval
Urval via det kejserliga examinationssystemet innebar både att det var enda vägen till 
makt, status och prestige, och att statens behov av skolade tjänstemän tillgodosågs 
(Franke, 1960). Därigenom säkerställdes och tillhandahölls en kontinuerlig tillström-
ning till den bildade elit byråkratin bestod av, oavsett var blivande tjänstemän kom 
ifrån samt var och hur de skolats (Hawkins, 1974). Examinationssystemet blev en 
garant för den administration som ökade i både omfattning och komplexitet när riket 
växte och, med bas i jordbruket, kämpade med självförsörjning (Tu, 1993). 

Urvalsförfarandet förenade och band samman kandidaterna med varandra och med 
byråkratin (Borthwick, 1983). Alla tjänstemän karaktäriserades just av att ha passerat 
examinationssystemet (Wilson, 1996). Via det centraliserade urvalet lierades även 
kandidat och examinator (Ma, 1993). Därigenom skapades en tjänstemannakår, på 
alla samhällsnivåer, som identifi erade sig med varandra, med samhällets ordning och 
struktur och med makten (Zhong & Hayhoe, 2001). Att klara examinationerna och 
inträda i byråkratin innebar att inträda i, och upptas av, makten (Hayhoe, 1984). 
Byråkratin blev snabbt den dominerande kraften i rikets styre. Genom examinations-
systemet institutionaliserades en kontinuitet som säkerställde både ett relativt väl-
fungerande styre under perioder av inhemskt politiskt kaos, och att styret under lugna 
perioder inte utvecklade de värsta avarterna av despotism (Hu, 1974). 

Riket kom att bli omöjligt att styra utan tjänstemannakåren (Miyazaki, 1976). 
Den skötte all administration och all myndighetsutövning på central och lokal nivå, 

13  Franke (1960) menar att testerna var arrangerade på sådana sätt att fusk motverkades. Exempelvis visiterades 

och övervakades kandidaterna och deras svar anonymiserades och kopierades, för att handstilar ej skulle kännas 

igen, innan svaren granskades. Examinatorer fi ck reda på vem som svarat vad först sedan granskningsproceduren 

var avklarad.

14  Burke (1992) understryker att även om examinationssystemet var öppet för alla, och att nykomlingar därigenom 

kunde meritera in sig i eliten, så var denna elit endast en minoritet av den totala befolkningen, vilket gör frågan 

om social mobilitet komplex. Franke (1960) och Miyazaki (1976) redogör också för hur en ökande tillgång på 

potentiellt lyckade kandidater innebar att kraven inom examinationssystemet ständigt höjdes.
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samt all förmedling däremellan. Via tjänstemannakåren etablerades en gemensam 
standard för, och en intellektuell homogenisering över, hela riket (Franke, 1960). 
Kejserliga dekret kunde spridas, utföras, utvärderas och kontrolleras ända ner till 
individnivå, oavsett var i riket man befann sig. Ett exempel är de omfattande 
personakter som fördes där medborgares hela liv och leverne bokförs i tio fast-
slagna punkter (Bakken, 2000). Allt från infrastruktur och skatter till riter och 
ceremonier, kort sagt hela samhällslivet, handhades av tjänstemannakåren. Nya 
härskare var därför hänvisade till att överta en fungerande byråkratisk apparat. 
Trots att byråkratin exempelvis möjliggjorde förtryck av han-kineser, den största 
folkgruppen, vid manchurernas maktövertagande under 1500-talet bestod den 
ändå (Creel, 1949). 

Staten behövde sina tjänstemän, och samtidigt behövde tjänstemännen staten 
för att bibehålla sina positioner (Levenson, 1964), även om denna allians ibland 
bröts vid dynastiskiften återupprättades den mycket snabbt (Wright, 1964). Det 
är ingen slump att examinationssystemet bestod så länge Kina var ett kejsardöme. 
Examinationssystemet var påtagligt och betydelsefullt. Examinationerna var en 
angelägenhet för gemene man. Stora folkfester hölls varje gång de genomfördes 
och särskilda händelser, exempelvis en ny kejsare/kejsarinna, fi rades med att extra 
examinationer proklamerades och genomfördes (Miyazaki, 1976).

Tack vare examinationssystemet var den klassiska kunskapen, inte originalitet 
och nytänkande (Levenson, 1964), vägen till makt, social status och höga sam-
hällspositioner (Sprenger, 1991). Samtidigt var byråkratin och examinations-
systemet som institution väsentliga, inte de bildningsteoretiska idéer som Konfucius 
och andra hade (Bakken, 1988).15 Det var byråkratin som via examinations-
systemet kom att avgöra vad som var den acceptabla klassiska kunskapen (Wilson, 
1996), vilka eventuella nya färdigheter som behövdes och hur dessa ideologiskt 
motiverades. 

Via denna konstituerade kunskap, det vill säga statskonfucianism, legitimerades 
såväl kejsarregimen som dess politik, och utbildad personal tillhandhölls för att 
genomföra denna politik. Urval via examinationssystemet minskade betydelsen 
av bindningar till släkt och lokalsamhälle. Genom att binda upp lojalitet, styr-
ning och administration till staten uppnåddes både centralisering och expansion 
(Herman, 1997). 

15  Som Nivison (1964) påpekar kritiserades examinationssystemet fortlöpande av mer renläriga konfucianer, 

som ansåg att examinationssystemet dels framtvingade ett felaktigt lärande och dels belönade minne, och 

inte insikt.
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Kontroll
Examinationssystemet bidrog till att upprätthålla och förstärka den meritokratiska 
principen och de värden som statskonfucianismen bestod av (Lee, 1985), inklusive 
en hierarkisk samhällssyn (Jiyn, 1998). Med andra ord var examinationssystemet ett 
sätt att organisera och kontrollera samhällslivet. Att kunskap i statskonfucianism 
via examinationssystemet belönades med makt och status etablerade en norm som 
bestämde det moraliskt fulländade i varje praktik. Detta innebar att allt och alla 
kunde bedömas (Ding, 1997). Kontrollen var tveeggad i det att underordnade också 
kunde bedöma överordnade, vilket gynnade en bred acceptans för systemet (Tu, 
1993). 

Urval baserat på moralisk fulländning moraliserade politiken på ett sätt som 
ansågs komma alla till gagn tack vare doktrinen om folkets välstånd som mått på 
styret. Att de socioekonomiska villkoren rent faktiskt möjliggjorde den nödvändiga 
bildningen för endast en minoritet av befolkningen utgjorde inget hinder för den 
breda acceptansen då examinationssystemet dels var öppet för alla och dels belönade 
moralisk fulländning (Tu, 1993). Redan från första stund fungerade examinations-
systemet snarare som ett kraftfullt instrument för kontroll och ideologiskt enhetlig-
görande än som distributör av likvärdiga möjligheter (Lee, 1985).

 Examinationssystemet utvecklades också till att från och med 700-talet vara den 
viktigaste institutionen i det kinesiska samhället. Det var den enda samhällsinträtt-
ning som fi ck genomslag i lokalsamhällena på ett sätt som berörde människors 
vardagsliv (Borthwick, 1983). Som tidigare påtalats var examinationssystemet vid 
mitten av 800-talet så folkligt förankrat att det togs för givet, och detsamma gällde 
för de värden som bedömdes inom examinationssystemet. En central del i detta var 
att alla samhälleliga riter, exempelvis bröllop, begravningar, högtider, hantering 
av tvister, osv utfördes av de byråkrater som producerades via examinationssyste-
met. Byråkraterna kan beskrivas som ritualiserade kroppar som internaliserat den 
rationalitet som bestämde statskonfucianismen genom att inordnas, och inordna 
sig, i den och därmed agerade eller utförde den (Wilson, 1996). Riterna var därmed 
också disciplinerande. Så gott som alla viktiga mänskliga angelägenheter måste 
med nödvändighet fi ltreras genom statskonfucianismen för att nå samhällelig 
sanktion och acceptans.16

Förutom att utgöra huvudväg för avancemang i samhällshierarkin fungerade 
också examinationssystemet som en kraftfull förstärkare av statskonfucianismen 
(Hu, 1974). Då den mänskliga samvarons moral var kärnan i statskonfucianismen 

16  En intressant diskussion torde kunna föras genom att relatera dessa inslag i byråkraternas verksamhet till 

prästernas verksamhet i Sverige, från reformationen till kyrkans avskiljande från staten, och hur denna 

verksamhet påverkade kristendomens genomslag. 
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sammanbands all samhällelig praktik av de förgivettagna värden som belönades 
inom examinationssystemet. Den norm som bestämde moralisk fulländning var 
giltig för alla praktiker. Statskonfucianismen, som den bestämdes via examina-
tionssystemet, blev det rättesnöre som allt och alla kunde bedömas utifrån, och 
därmed också kontrolleras. Universum defi nierades och föreställningen om det 
monopoliserades (Myron, 1994). Enheten kunskap och moral blev universell och 
den samhälleliga auktoritetshierarkin en självklarhet (Lee, 1985; Zehua, 1986). 
Den var moraliskt motiverad som själva defi nitionen på moralisk fulländning 
(Karlgren, 1964). 

En så synlig auktoritet och samhällshierarki som möjligt, och att all praktik 
måste mätas, bedömas och kontrolleras i moraliskt hänseende, blev spontant 
självklara nödvändigheter för en harmonisk samhällsordning och för ett män-
niskovärdigt liv (Fu, 1996). Med en ständigt närvarande bestämning av moralisk 
fulländning och med harmoni som slutmål ansågs kontroll ha en grundläggande 
edukativ funktion som det medel varigenom allt och alla kunde förbättras så att 
harmonin kunde realiseras (Bakken, 2000). 

Reproduktion 
Den elitinriktade men inte elitistiska byråkratiska apparaten, i vilken examinations-
systemet var nav, innebar och krävde ideologireproduktion som innefattade livets alla 
aspekter och som var densamma för alla (Hu, 1974). Även om skillnader i livsvillkor 
innebar att människor i allmänhet bedrev billigare varianter, eller mer urvattnade 
versioner (Blumer, 1969), av elitens praktiker så homogeniserades det sociala livet 
inom riket (Myron, 1994).17 Därigenom konstituerades vad som kan kallas tingens 
ordning eller praktikernas förnuft, det sätt på vilket alla praktiker var ordnade 
och ordnades. Detta, som av naturen givna, moraliskt fullkomliga agerande blev 
det självklara rättesnöret för alla i alla sociala praktiker (Chen, 1990), inte så att 
praktiker av olika typer blev desamma men att den norm som bestämde det moraliskt 
fullkomliga också bestämde det moraliskt fullkomliga agerandet i alla typer av 
praktiker.

Denna tingens ordning eller praktikernas förnuft har av exempelvis Myron 
(1994) och Bakken (2000) beskrivits som ortopraxi, i betydelsen att göra det rätta, 
i kontrast mot ortodoxi, i betydelsen att tro det rätta. Andra försök att beskriva 
den är som agerandets grammatik (Tu, 1993); som en gemensam mentalitet och 

17  Lodén (1992) menar att elitens praktiker nog återspeglade större gruppers attityder och tankar, men påminner 

också om det rimliga i att utgå från att klyftor rådde mellan å ena sidan den relativt enhetliga politiska och 

administrativa apparaten och å den andra mer diversifi erade och lokala yttringar.



40

en gemensam modus vivendi (Xitai, 1998); som en konfuciansk substans som 
är strukturellt identifi erbar i nya värderingar (Tu, 1978); som ett förkroppsligat 
uppförande (Wilson, 1996); som ett gemensamt sinnelag bestående av en kulturp-
sykologisk struktur som implicit delas av alla kineser (Lai, 1989) eller ett historiens 
faktum i form av ett gemensamt sätt att tänka och leva (Chen 1999). Ortopraxin 
präglade sociala praktiker som offi ciella ritualer, klanernas verksamhet, byalag och 
byamöten, myndighetsutövning och familjeliv. Sociala praktiker stärkte därigenom 
den norm som bestämde moralisk fulländning, samtidigt som denna var påtaglig 
i sociala praktiker. I människors vardagsliv uppnåddes överensstämmelse mellan 
arbetsdelning, värderingar, materiella villkor och samhällsfunktioner (Wang Liu, 
1964).

Enheten kunskap – moral, unionen mellan makt och bildning, den av naturen 
givna samhällshierarkin i vilken position var avhängig bildning, frånvaron av 
religiös orientering och organisation, med mera odlade fram en betoning på, och 
aktning för, utbildning och utbildade i det kinesiska samhället. Det förekom 
en rik fl ora av olika typer av utbildning. Exempelvis drev staten akademier och 
välgörenhetsskolor, men också familjeenheter, byar, klaner och tempel drev skolor 
(Hu, 1974). Att driva privatskola eller ta tjänst som privatlärare i bättre bemedlade 
familjer var det vanligaste sättet att försörja sig för de som stannat på de lägre 
nivåerna i examinationssystemet (Pepper, 1991).18 Också byråkrater som avskedats 
eller slutat på eget initiativ försörjde sig genom att undervisa. 

Trots variationen av skolor innebar den specifi ka tingens ordning, som begreppet 
ortopraxi söker beskriva, och kontrollen via examinationssystemet en likriktning av 
undervisningspraktiken (Thøgersen, 2001a). Detta innebar en homogenisering av 
undervisningens innehåll och genomförande över hela riket, och över tid, oavsett i 
vilken typ av skola den genomfördes (Lee, 1985).19 Några generella drag var fokus 
på urval av talang och preparering inför examinationssystemet, memorering20 och 
högläsning samt en boklig bas, där den klassiska statskonfucianska litteraturen 

18  Enligt Borthwick (1983) innebar detta att lärarnas sociala status gynnades av deras bildning men missgynnades 

också av deras misslyckande inom examinationssystemet. Hu & Seifman (1987) belyser lärarnas paradoxala 

situation genom att å ena sidan påvisa hur den klassiska litteraturen är fylld av hyllningar av den ideala lärarens 

kvaliteter och å andra sidan redogöra för talesätt som exempelvis ’those who can, do, those who can not, 

teach’.

19  I sin tidiga internationella jämförelse av moralutbildning hävdar Spiller (1909) att varje detalj i det kinesiska 

skollivet kontrolleras av examinationssystemets testning av den klassiska litteraturen, och att varken nationella 

eller lokala styrdokument fi nns.

20  Enligt Miyazaki (1976) bestod en vanlig lärometod i 100 repetitioner, 50 direkt ur boken och 50 ur minnet.
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utgjorde det huvudsakliga innehållet (Hu, 1974).21 Utbildningen kom därmed 
att ytterligare legitimera och förstärka den institutionaliserade kontrollen över 
kunskapen (Wilson, 1996), och det enda kriteriet på skolans och undervisningens 
kvalitet var huruvida studenterna klarade examinationerna (Pepper, 1991). 

Den norm som bestämde moralisk fulländning innebar att den klassiska lit-
teratur som testerna inom examinationssystemet baserades på var såväl Kunskapen 
som Moralen. Andra undervisningsinnehåll än denna klassiska litteratur sågs 
därmed som självklara hinder och var aldrig aktuella. Naturligtvis uppstod samhäl-
leliga behov av, och intressen för, exempelvis utvecklade administrationstekniker, 
matematik och medicin (Schwartz, 1964) men också kunskap och utbildning inom 
dessa områden fi ltrerades genom examinationssystem och ortopraxi.22

Att examinationssystemet var öppet för män i alla åldrar innebar att utbild-
ning och undervisning inte följde någon bestämd åldersindelning, utan snarare 
förberedelsenivå inför examinationerna. Unga pojkar och gamlingar kunde studera 
sida vid sida. Att examinationssystemet endast var öppet för män innebar också att 
utbildning till största delen var till för pojkar och män, men utbildning för fl ickor 
och kvinnor förekom i mindre omfattning. Utbildningen var även könsdelad i så 
motto att mannens undervisning var inriktad mot samhällssfären och kvinnans 
var inriktad på familjesfären, samhällets fundament och minsta beståndsdel enligt 
statskonfucianismen (Ko, 1992). 

Utbildningen både återspeglade och förstärkte den könsdelning som examinations-
systemet implicerade, det vill säga att offentliga angelägenheter var mannens ansvars-
område och familjeangelägenheter var kvinnans (Borthwick, 1983).23 Trots att endast 
mäns utbildning styrdes och kontrollerades via examinationssystemet uppvisade 
kvinnors utbildning samma generella drag, undervisningen var statskonfucianskt 
förankrad och bestod i studier av den klassiska litteraturen (Ko, 1992). En viktig del 
i detta, vid sidan av undervisningens nationella likriktning, var bruket att vid tre års 
ålder börja förbereda pojkar för examinationssystemet. Denna tidiga preparerande 
skolning sköttes inom familjen och var därför moderns ansvar, vilket krävde kunskap 
om den klassiska litteraturen. 

21  Ett exempel på denna homogenisering är den skola i ryska språket som Franke (1960) redogör för. Skolan 

startades 1757 och syftade till att träna de tolkar och översättare som behövdes för de ökande handelsför-

bindelserna med Ryssland. 1862 upptäcktes att endast en av skolans fem lärare, och ingen student, hade 

någon som helst kunskap i det ryska språket. All undervisning på skolan handlade om statskonfucianism och 

förberedelse för examinationerna.

22  I sin historiska genomlysning av medicinutbildning i Kina visar Burris (1991) hur fi ltreringen genom exa-

minationssystemet formade såväl den medicinska kunskapen som den medicinska praktiken, västerländsk 

medicin fi ck genomslag i Kina först sedan det kejserliga examinationssystemet övergavs. 

23  Enligt Petersen & Hayhoe (2001) har statskonfucianismen alltsedan Ming-dynastin (1368-1644) utgjort 

huvudsaklig infl uens för konstruktionen av familj och kön.



42

På grund av de faktiska levnadsvillkoren var det långt ifrån alla kvinnor och män som 
hade möjlighet till utbildning (Hu, 1974). Beräkningar tyder på att ungefär 2-10% av 
kvinnorna och 30-45% av männen under Kinas sista århundraden som kejsardöme 
var litterata (Borthwick, 1983; Pepper, 1991). Dessutom var den statskonfucianska 
moralen i realiteten relativt betydelselös i maktens inre kretsar, dess betydelse gällde 
i första hand reproduktion och kontroll (Tu, 1993). Dess genomslag kom dock att 
innefatta livets alla aspekter. Citat från den klassiska litteraturen prydde ingångarna 
till även de fattigastes bostäder, och enligt Purcell (1936) siktade också varje familj 
på att minst en av medlemmarna skulle prövas i examinationssystemet. Att någon 
lyckades i examinationssystemet innebar ära och status åt förfäderna, familjen, klanen 
och hela lokalsamhället, något som förstärktes inte minst av offi ciella utmärkelser, 
ärosymboler att pryda hemmet med och särskilda rättigheter för anhöriga (Zhong 
& Hayhoe, 2001). Familjen blev en viktig reproduktionsinstans (Borthwick, 1983), 
vilket innebar att också illitterata föräldrar fungerade som orala återskapare och 
överförare av statskonfucianska värderingar (Tu, 1994). 

Sålunda – de historiska verkningarna av den utbildning, det urval, den kontroll 
och den reproduktion som möjliggjordes via examinationssystemet kan förstås som 
framväxten av en social integration där unionen makt – bildning, en naturliggjord 
hierarkisk samhällsstruktur och ortopraxi är centrala. Integrationen genomsyras av 
en byråkratisk rationalitet enligt vilken hela det sociala livet måste ordnas utifrån 
den, av normen bestämda, moraliska fulländningen. Såväl samhällslivet som 
människoblivandet/människobildandet måste på ett spontant självklart sätt både 
utgå från och syfta till denna moraliska fulländning för att möjliggöra universell 
harmoni. Dessa kollektiva fördomars fortplantning mellan generationer blev en 
som av naturen given tillhörighet där gammalt och nytt vävdes samman till en levd 
giltighet, den sociala integrationen kom att bli oberoende av examinationssystemet 
som institution. En sådan förståelse är inte att förknippa med kulturell determinism 
eller en historiens blinda upprepning, då den handlar om hur förändringar över tid 
för de inblandade kan framstå som en spontant självklar naturlig utveckling.

1900-talet
Omvärlden fi ck ett allt större intresse för Kina från slutet av 1700-talet och framåt. 
Under 1800-talet tog europeiska stormakter, med Schrams (1968) ord, itu med: 
”…att ’civilisera’ Mittens rike med hjälp av en fyndig kombination av kanonbåtar, handel 
och missionärer.” (s 14). Den kinesiska hållningen var avvisande gentemot utlandet 
och präglades av övertygelsen om att utlandet inte hade något som helst av värde 
att erbjuda Kina. Det ekonomiska intresset för Kina var dock så stort att framför 
allt England, Frankrike, Tyskland, Ryssland, USA och Japan med vapenmakt öpp-
nade och säkerställde handelsmöjligheter, etablerade frihamnar och styrde kinesisk 
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handelspolitik. Detta, i samklang med en rad inhemska förhållanden, kom i sin 
förlängning att innebära att såväl kejsardöme som examinationssystem avskaffades 
under 1900-talets tidiga år (Keehan, 1994; Reynolds, 2001). 

I samband med försöken att omvandla statsskicket till republik blev en central 
uppgift inrättandet av ett nationellt utbildningssystem (Djung, 1974), främst på 
grund av att utländska makters intrång i Kina ansågs bero på egna teknologiska 
tillkortakommanden (Borthwick, 1983). Flickors utbildning blev härigenom helt 
inlemmad i utbildningssystemet som en formell nationell angelägenhet (Purcell, 
1936).

Ett utbildningssystem i modern mening infördes men kom inte att nå nationell 
omfattning på grund av inhemska omständigheter. Ett fl ertal mer eller mindre 
lokala krigsherrar satte upp privata arméer i kamp om makt och territorium. Även 
försök att gripa makten över hela riket förekom. Under 1920-talet påbörjades ett 
inbördeskrig som, avbrutet av eller uppblandat med ett par krig mot japanska 
invasionsstyrkor, kom att pågå till dess att Kinas Kommunistiska Parti segrade 
1949, och Mao utropade Folkrepubliken Kina. Liksom under Kinas tid som repu-
blik har inrättande och genomförande av ett nationellt utbildningssystem varit 
en central uppgift under folkrepubliken (Petersen & Hayhoe, 2001; Thøgersen, 
2001a). Folkrepubliken har också kännetecknats av interna omständigheter som 
exempelvis kulturrevolutionen. Som vi tidigare påpekat, ett nationellt heltäckande 
och fullt utbyggt utbildningssystem fi nns ännu inte vid dags dato i Kina. 

Under 1900-talet har olika sätt att organisera och genomföra utbildning före-
kommit (se exempelvis Lindsay, 1971; Hayhoe, 1992), ibland också samtidigt, och 
både nya och gamla undervisningsinnehåll har införts, bibehållits och rensats ut 
(Söderman-Wirén, 1979). Enligt Thøgersen (2001a) har statsformeringsprocessen 
varit central, viktigare än urbanisering och industrialisering, vilket i omgångar 
aktualiserat både nationalism och internationalism (Ding, 2001; David, 1994). 
Utbildningspolitiken har varierat, inte enbart mellan republiken och folkrepubliken 
utan också under folkrepubliken (Löfstedt, 1980). Röd och expert är det allmänt 
vedertagna begreppet24 för att beskriva både pendlingar inom, och målsättningar 
med, kommunistpartiets utbildningspolitik där röd står för den ideologiska skol-
ningen och expert för den teknologiska. 

Den ständigt närvarande moralen har delvis kommit att iklädas en marxistisk 
språkdräkt (Price, 1975). Vidare har omfattande tester som enda urvalsinstrument 
för högre utbildning, statusfyllda yrken och samhällspositioner införts och över-
givits i omgångar (Thøgersen, 1990). Under folkrepubliken har också fysiskt 
arbete och deltagande i produktionen blivit viktiga inslag i den moralisk-politiska 

24  Ett bra exempel är Löfstedts (1977) analys av utbildning under folkrepubliken, betitlad just ”Röd och expert”.
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skolningen, något som ansågs oväsentligt i det pre-kommunistiska Kina (Fraser, 
1971). Trots detta är det mer inom utbildning under 1900-talet som kan förstås 
i termer av kontinuitet än vad som kan förstås i termer av förändring (Hayhoe, 
1984).25 

Grundmönster i den sociala integrationen är i stort sett oförändrade under 
1900-talet (jfr Lötveit, 1974), unionen makt – bildning, en självklart hierarkisk 
samhällsstruktur och ortopraxi är bestående. Ett så synligt makt- och kontroll-
system som möjligt, som omfattar hela det sociala livet genom att relatera det till 
moralisk fulländning, fortsätter att vara förutsättning för både det människovär-
diga samhället och den samhällsvärdiga människan. Den kinesiska versionen av 
marxismen26 är anpassad till Kinas historia, kultur, materiella förutsättningar och 
livsvillkor (Schram, 1968), och maktövertagandet 1949 innebar därmed ingen 
omvälvande förändring av den sociala integrationen.

The alien doctrine of Buddhism was once sinicized, and the modern but 
equally alien doctrine of communism met with the same fate. (Bakken, 
2000, s 9) 

Parallellerna mellan utbildning under kejsardömet och under kommunistpartiet är, 
som bland andra Louie (1980), Niu (1992) och Price (1987) understryker, uppenbara 
vilket exempelvis Hu (1974) hänför till den strukturella likheten mellan tidigare 
kejsardynastier och partiet. Parallellerna gäller just unionen makt – bildning, hie-
rarkier, ortopraxi, vikten av en kontroll som omfattar hela det sociala livet, moral 
och ett ordnat samhälle:

Then there is continuity in the stress on order and hierarchy, on loy-
alty and obedience – then to the Emperor and offi cials, now to the 
Party. (Price, 1987, s 176)

Som Ridley, Goodwin och Doolin (1971) påpekar är kinesiska utbildningssystem, 
likaväl som andra länders, ämnade att socialisera eleverna, det vill säga i dem inpränta 
samhällets värden och värderingar samt en acceptans för dessa. Att det kejserliga 

25  Malmqvist (1974b) påminner om att skeptiska diskussioner om den egna klassiska fi losofi n och förslag om 

framtidsinriktade utbildningsideologier involverade en liten minoritet, de breda folklagren hade annat att 

syssla med än att delta i fi losofi ska debatter. 

26  I sin analys av Maos ’Om praktiken’ diskuterar Jin (1998) marxismens konfucianisering i Kina.
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examinationssystemet övergavs innebar i dess ställe särskilda läroböcker, läroplaner, 
uniforma ämnen och tidsplaner samt en särskild utbildning till lärare för att bibehålla 
kontrollen över utbildningen (Bailey, 1990). Enligt Franke (1960) tyder omsorgen 
om att på så vis säkerställa statskonfucianismen på en medvetenhet om dess betydelse 
för social ordning, och på en övertygelse om att enda sättet att bevara ordningen 
var en transformering till skolor och skolexaminationer. Inpräntning av samhällets 
värden och värderingar kan säkerställas på olika sätt. 

Yuan (2001) menar att utbildningsförändringar under republiken känneteck-
nades av konservativa reformer som syftade till att bibehålla alternativt återskapa 
det beprövade styrelseskicket. Försöken att omvandla utbildningen är begripliga 
som historiskt riktade, en som av naturen given utveckling för de inblandade, 
snarare än som historiska brott och tvära skiften av fundamentala värderingar.

1900-talets utbildningsförändringar har baserats på och inordnats i samma 
grundläggande kategorier som tidigare27, utbildningen har drivits och kontrollerats 
av samma bildade elit, på samma sätt och med samma mål som den gamla och 
såväl lärare som studenter, föräldrar och omgivande samhälle har behållit samma 
utbildningsaspirationer som under kejsardömets tid (Pepper, 1991). Genom sin 
kontroll över och organisation av utbildningen har denna bildade elit säkerställt 
sin position som just bildad elit (Holmes, 1984), även om försök att bryta den 
bildade elitens dominans har gjorts under kommunistpartiets tid har försöken inte 
lyckats (Kwong, 1979; Pepper, 1991). 

En del i dessa försök har varit att avskaffa urval via examinationer och test, men 
meritokratiska system har hela tiden återkommit (Niu, 1992). Andra urvalsmetoder 
har betraktats som orättvisa, rent meritokratiska har den största sociala acceptansen 
då de anses ge alla lika chans (Pepper, 1990).28 Som Ross (1991) påpekar fungerar 
denna övertygelse om meritokratiska urvalsmetoders förträffl ighet visserligen 
indirekt men starkt riktningsgivande, alla reformförsök i såväl innehållsligt som 
undervisningsmetodiskt avseende är dömda att misslyckas om de uppfattas riskera 
att minska möjligheten till vidare studier, hög samhällsposition och hög status. 
Detta tillsammans med ortopraxi ger undervisningspraktiken en särskild inram-
ning.

Undervisningspraktiken har under 1900-talet uppvisat samma generella kän-
netecken som tidigare (Price, 1975), vilket också är tydligt i den undervisning som 

27  Enligt Bailey (1990) är det i och med försöken att införa ett nationellt utbildningssystem under 1900-talets 

början som begreppet ’samhälle’ introduceras, och då i betydelsen ’collectivity of people with an ordered 

hierarchy’.

28  Thøgersen (2001b) menar att den allmänt spridda övertygelsen om att urval via test, också för arbete som 

saknar akademiskt innehåll, är det bästa sättet att identifi era talanger härrör från en kulturellt betingad 

värdering av social mobilitet.
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bedrevs i kommunistpartiets regi innan maktövertagandet 1949 (Hayhoe, 1984). 
Memorering och en boklig bas har varit två specifi ka drag (Paine, 1992). Unger 
(1982) menar att detta inte är direkt orsakat av urvalförfarandet utan lyfter fram 
tre andra orsaker. Den första är det kinesiska skriftspråket, för att behärska skriften 
måste så många tecken behärskas utantill att mycket av lärandet förknippas med 
att memorera ord, fraser och textavsnitt. Den andra är övertygelsen om att krea-
tivitet förutsätter ett fullständigt behärskande, att kunna hantverket möjliggör 
fri och överskridande tillämpning. Memorering är sålunda en undervisnings- och 
lärandemetod som gynnar kreativitet. Den tredje är en moralisk orsak som bottnar 
i övertygelsen om att memorering av moraliska texter möjliggör tillämpning som 
moraliskt korrekt agerande i konkreta situationer, vilket också var den uttalade 
rationalen bakom det kejserliga examinationssystemet. 

Det kanske tydligaste kännetecknet på undervisningspraktik under 1900-talet, 
likväl som tidigare, är en fokusering på moral (Niu, 1992; Price, 1987). Att andra 
skolämnen införts har inneburit att allt mindre undervisningstid ägnats åt den klassiska 
litteraturen. Under tidigt 1900-tal ägnades mer än en tredjedel av undervisningstiden åt 
den klassiska litteraturen (Purcell, 1936) medan den under slutet av 1900-talet främst 
ingår i lärarutbildningen (Fu, 1996). Innehållet fi nns dock kvar som ett eget skolämne 
vilket under 1900-talet ökat både i omfattning och betydelse (Price, 1992). 

Samtidigt har moralen också på ett systematiskt sätt integrerats i alla skolämnen 
(Price, 1975; Thøgersen, 1990). Exempelvis visar Purcells (1936) analyser av läro-
böcker från 1920- och 1930-talet att dessa framhåller patriotism och nationalism, 
och propagerar mot utlänningar, kapitalism och imperialism. Ett annat exempel 
är Unger (1982) som visar på att skolböckerna under 1960-talet till största delen 
består av ett moraliskt innehåll, matematikböcker innehåller räkneexempel som 
antalet arbetslösa i USA och antal bördor för bönderna före 1949, och eleverna 
skrev uppsatser på teman som ’känslor under nationaldagen’, ’massornas lidande 
före befrielsen’ och ’att växa upp under partiets omsorg’. 

Den moral som genomsyrar alla skolämnen för fram gruppanknytning som både 
övergripande värdering och undervisningsmetod (Bakken, 2000). Moralisk skol-
ning i smågrupper är också ett generellt kännetecken på undervisningspraktiken 
under 1900-talet. Barnett (1971) beskriver detta som en gruppindoktrinering som 
upprättar en direkt länk mellan kommunistpartiets ledning och medborgarnas 
hjärnceller medan Bakken (2000) kopplar den till den sociala organiseringens 
basprincip, nämligen nätverk byggda på vardagsrelationer. Klanen och familjen är 
tidiga exempel på denna basprincip för organisering av det sociala. 

Den lilla gruppen anses både upprätthålla moralen och möjliggöra enskild 
förbättring då dess ansikte-mot-ansikte-organisation dels maximalt synliggör 
makten, kontrollen och den moraliska fulländningen och dels öppnar upp mot det 
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omgivande kollektivet. En förståelse av den lilla gruppen som en kollektiv fördom 
snarare än som politisk ståndpunkt stärks av att Bakken (2000) redogör för att den 
lilla gruppen är lika vanlig och explicit på Taiwan som i Kina, det vill säga oavsett 
kapitalism eller kommunism. Exempelvis regleras i båda länderna indelning och 
styrning av, samt kontroll över, smågrupper i skolans styrdokument. 

Maos död 1976 kan tjäna som en symbolisk startpunkt för vad som kan kallas 
moderniseringseran, som vid dags dato fortfarande pågår. Moderniseringseran är 
ett skifte i den politiska viljeinriktningen i förhållande till tidigare. Strävan är att 
landet ska moderniseras och öppnas mot omvärlden. Ekonomin ska omvandlas till 
marknadsekonomi, men med kinesiska förtecken. Som tidigare anses utbildning 
ha en central funktion i att realisera det eftersträvade samhället (Gu, 2000), och 
ett nationellt utbildningssystem framhålls som ett tecken på en modern kinesisk 
civilisation (Seifman, 1989). Samtidigt har elitinriktningen inom utbildningen 
blivit påtagligare sedan 1976 (Rosen, 1984; Bastid, 1987). 

En av de första moderniseringsåtgärderna var att återinföra det meritokratiska 
urvalssystem till högre utbildning som legat nere under kulturrevolutionen29 (Seif-
man, 1987), och den meritokratiska principen har stärkts sedan dess (Rosen, 1984; 
Thøgersen, 1988; Broaded & Liu, 1996).30 Moral och det egna historiska arvet 
framhålls alltmer under moderniseringens gång, vilket fått bland andra Lai (1989) 
att peka ut moderniseringen som den viktigaste förutsättningen för ett beräknat 
och tilltagande explicit bruk av värderingar och tankemodeller från Kinas tid 
som kejsardöme.31 Moderniseringen förstärker snarare än förändrar den historiskt 
bestämda sociala integrationen (jfr Lodén, 1997).32 

29  Under kulturrevolutionen gjordes försök med klasstillhörighet som överordnat urvalskriterium. Över huvud 

taget var kulturrevolutionen utbildningskaotisk, även om exempelvis Han (2001) menar att utbildningen 

under denna tid mycket väl tillgodosåg lokala behov. Skolundervisningen låg nere under långa perioder till 

förmån för elevernas revolutionära deltagande i samhällslivet (Chen, 1981). En bakomliggande tanke var att 

bryta den bildade elitens dominans. Som Kwong (1988) och Bakken (2000) påtalar kan kontrollen av hela 

det sociala livet utgöra ett kraftfullt mobiliseringsinstrument under vissa omständigheter. Detta kan förklara 

kulturrevolutionens snabba spridning. Med motiveringen att vara moraliskt fullkomliga, tjäna folket och tjäna 

landet gick många med. Kulturrevolutionen startade därmed inte bland de förtryckta utan bland den blivande 

eliten, de mest välsocialiserade och i systemet integrerade studenterna reagerade snabbare och mer helhjärtat 

än de i systemets utkant (Kwong, 1988; Unger, 1982). Också kulturrevolutionen styrdes och kontrollerades 

av den bildade eliten.

30  Bai (2001) menar att akademisk framgång under 1990-talet kommit att dominera över alla andra kvaliteter, 

och att det bland föräldrar återigen anses viktigare att som arv förse barnen med god utbildning än enbart 

materiella tillgångar.

31  Enligt Yijie (2001) har vurmen för konfucianism och kulturell konservatism ett starkt och växande stöd, inte 

minst fi nansiellt, från både stat och näringsliv.

32  Marr & Rosen (1998) exemplifi erar med att traditionella dygder framhålls fl itigt i kinesisk tv som en förklaring 

till den ekonomiska tillväxten.
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Återigen – detta förstås inte som kulturell determinism eller en historiens blinda 
repetition utan, som Bakken (2000) argumenterar, mer om historiskt förankrade 
åtgärder för att sammanbinda, hålla samman eller stabilisera en potentiellt oordnad 
befolkning. Moralen framstår som det självklara försvaret mot de risker som förknip-
pas med moderniseringens depraverande inverkan (I-shu, 1998; Thøgersen, 1990), 
vilket blivit särskilt tydligt efter 1989 (Hu & Seifman, 1996).33 Unionen makt – 
bildning, en hierarkisk samhällsstruktur, att fortsätta göra som man alltid gjort 
och en kontroll av all social verksamhet utifrån den moraliska fulländningen34 är 
inte påtvingade uppifrån utan på gräsrotsnivå självklara, som av naturen givna, och 
absoluta förutsättningar för att kunna bevara både ett ordnat samhälle (ett samhälle 
i harmoni) och ett ordnat liv (moraliskt korrekta människor), trots de utmaningar 
och den otrygghet moderniseringen väcker.

Det samtida
Den samtida kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension belyser vi i delstu-
die V-VIII, som sammanfattas i det följande. Sammanfattningarna är utformade så att 
de sammantaget kan läsas som en sammanställning av den delvis empiriskt genererade 
analysen av den samtida kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension.

Vad kan undervisning betyda?

Fokus i delstudie V är kinesiska elevers förhållningssätt till undervisning. Empiriskt 
underlag är ett frågeformulär, besvarat av 69 kinesiska elever och 154 svenska elever. 
Tolkning av kinesiska elevernas svar görs i förhållande till kinesisk tanketradition, i 
de fall svaren avviker från svenska elevers. 

Såväl de kinesiska som de svenska eleverna beskriver den undervisning de deltar 
i på ett likartat sätt. Exempel är att läraren pratar och eleverna lyssnar, och svarar 
ibland på frågor. Skriftliga prov dominerar kunskapskontrollen, läroböcker utgör 
huvudsakligt innehåll och elevinfl ytande beskrivs som begränsat. I de kinesiska 
elevernas svar framgår att undervisning har en upphöjd position, och att den egna 
ansträngningen är utslagsgivande. 

33  Pepper (1995) anser att händelserna 1989 därmed inte hade något större infl ytande på utbildningspolitiken 

under 1990-talet.

34  Ett bra exempel är den nationella kampanjen ’Civilisationens tio stjärnor’, vars genomförande i Xuanwei-

provinsen Thøgersen (2000) beskriver. Den består i en så synlig utvärderingsprocess som möjligt där varje 

hushåll, först av grannarna och sedan av byakommittén, bedöms gentemot en fastslagen norm uttryckt i 

tio krav. Varje krav som hushållet uppfyller renderar en stjärna att fästa på den röda metallplatta som sitter 

ovanför ytterdörren. Med andra ord är det möjligt för vilken betraktare som helst att direkt se om det fattas 

någon stjärna, och i sådana fall vilken. 
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När det gäller kunskap och dess värde identifi eras en estetisk dimension i de kinesiska 
elevernas svar. Vidare fäster de en stor betydelse vid goda exempel. En kunskap som 
kommer till uttryck anses mana till efterföljd, det vill säga komma till kollektivets 
gagn. Denna värdering har bäring i tanketraditionen. Detsamma gäller för den 
vikt som kinesiska elever fäster vid att bli medveten om egna brister för att kunna 
åstadkomma en förbättring. Genomgående är också att de svenska eleverna behandlar 
kunskap som mer stabil och statisk, medan de kinesiska behandlar den mer som 
föränderlig och kopplar kunskap till övning eller ansträngning.

När det gäller omvärldsuppfattning fäster de kinesiska eleverna vikt vid system-
utveckling, moralisk kultivering och jämlik konkurrens för att minska skillnader 
mellan fattiga och rika länder. Systemutveckling går ut på att förbättra det egna 
landets ekonomiska villkor genom ett utvecklat juridiskt system och utbildnings-
system. Den moraliska kultiveringen gäller dels alla och dels innehavare av ledande 
positioner, medan jämlik konkurrens avser tillfällen och möjligheter. Ansträngning 
och patriotism är betydelsefullt i resonemang om demokrati, vilket konkretiseras 
i de personer som lyfts fram som förebilder. 

Moral en ständigt närvarande ingrediens i de kinesiska elevernas resonemang, 
inte minst när det gäller skolkunskapers framtida värde, vilket överensstämmer 
med moralens betydelse inom tanketraditionen. Moralen är relationell och kol-
lektiv, vilket kommer till uttryck i att kinesiska elever utgår från sociala sam-
manhang medan svenska elever startar i den egna personen. De kinesiska elevernas 
förhållningssätt genomsyras också av exempelvis människans bildbarhet, famil-
jens förväntningar och engagemang, undervisningens upphöjdhet samt den egna 
ansträngningens betydelse.

Culturally Embedded Meanings of Teaching

Delstudie VI behandlar meningsrelationen mellan kinesisk kultur och undervisning 
i Kina. Ett antagande är att kultur impregnerar sociala praktiker inom kulturen med 
mening. Kinesisk undervisning studeras som en social praktik som inkluderar en 
kulturspecifi k dimension. 

Några uttryck för denna är att undervisning värderas högt, att familjen har 
ett starkt intresse för undervisning samt vikten av personer som goda förebilder i 
undervisning. Dessa uttryck ses som rotade i tanketraditionen och dess föränderliga 
och relationella världsbild, där det existerande och det icke-existerande ömsesidigt 
konstituerar varandra enligt den yttersta principen. Kunskap är insikt i den yttersta 
principen, och är därför föränderlig, moralisk och praktisk. 

Undervisningens upphöjdhet, människans bildbarhet, ansträngning och en 
kollektiv moral är viktiga ingredienser i ett mönster av undervisningens kulturellt 
inbäddade mening. Dessa ingredienser är begripliga med referens till tanktraditio-
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nen, det vill säga en världsbild i vilken relationer har en fundamental betydelse. När 
det gäller undervisning är de viktiga relationerna mellanmänskliga, och när kunskap 
och lärande involveras inkluderar relationerna också omgivningen. Dessa ingredienser 
är troligen endast delar i ett vidare och mer komplext mönster – undervisning som 
del i den kulturella socialiseringen till kinesiskt medborgarskap.

Learning from Contrasting

Delstudie VII söker bilda kunskap om den kinesiska utbildningens kulturspecifi ka 
dimension. Ambitionen är också att prova ut ett kontrastivt tillvägagångssätt som 
möjliggör en diskussion om kinesisk utbildning som en kulturell praktik, då kulturen 
sätter vissa kriterier som utbildning har att uppfylla för att ha mening som utbildning 
i kulturella kontext. Analysen grundas teoretiskt och metodologiskt i den fi losofi ska 
hermeneutiken. 

Som tolkningsram används tanketraditionen, som är ett analytiskt begrepp 
uppbyggt genom en teoretisk syntes av konfucianism, taoism, kinesisk buddhism, 
moism och legalism. Tanketraditionen är också utformad för att svara mot den 
kulturellt bestämda normen i det kinesiska utbildningssystemet. 

Med hjälp av tanketraditionen framstår betydelsen i familjens engagemang för 
utbildning som det självklara sättet att vara, eller snarare göra, en familj. Elevens 
studieframgång är beroende av hela familjens ansträngningar, det vill säga beror 
inte på den hjälp av övriga familjemedlemmar som den enskilda eleven får utan 
på hur väl familjen fungerar som familj. Undervisningens upphöjda position har 
att göra med att en familjemedlems utbildningsnivå är en markör på familjens 
grad av moralisk perfektion. 

Med hjälp av tanketraditionen är det värde som tillmäts talangers specifi ka uttryck 
begriplig som en princip vi kallar den goda förebilden, enligt vilken uttryckt talang 
manar till efterföljd. Mot bakgrund av att moral och kunskap konkretiseras i agerande 
är den goda förebilden en person som gör rätt av rätta motiv, och därför sporrar andra 
att göra likaledes. Då den goda förebilden ofta utgörs av historiska personer är en fråga 
om bruket av den goda förebilden förutsätter och fostrar fram en historisk medveten-
het. Att människan alltid är bildbar gör förebilder ständigt aktuella, och gör medveten-
het om egna brister till en moralisk dygd, då behovet av bildning permanentas. 

Alla människor är därmed jämställda, det vill säga en jämställdhet avseende 
lärandekapacitet och inte ekonomisk eller politisk realitet. Om enbart ansträngning 
avgör bildningsnivå, grad av moralisk perfektion och social position så etableras 
en hierarki i enlighet med den yttersta principen. Via tanketraditionen förstås 
värdet av en jämlik konkurrens som ett sätt att garantera en samhällshierarki på 
jämställd grund, det vill säga ett samhälle i harmoni. 
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Mot bakgrund av den förståelse av den kinesiska utbildningens kulturspecifi ka 
dimension, som tanketraditionen möjliggör, är slutsatsen att direkta jämförelser på 
utsagenivå mellan kulturer är meningslösa. Detsamma gäller för värderingar i termer 
av bättre eller sämre. Det förefaller mer fruktbart att förstå utsagor i relation till 
grundläggande antaganden och livsmönster inom respektive kultur. Ett kontrastivt 
tillvägagångssätt kan därigenom fördjupa förståelsen av både det främmande och 
det egna.

Moralens logik

Delstudie VIII syftar till att analysera den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka 
dimension. Analysen genomförs på samhällelig produktionsnivå och verksamhets-
mässig reproduktionsnivå. De kollektiva fördomar som utgör norm inom ett utbild-
ningssystem ger varje praktik, och varje inslag i praktikerna, däri specifi k betydelse. 
Den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension förstås som en viss logik 
som utgör särskilda kriterier som praktiken måste uppfylla för att ha betydelse. Detta 
är moralens och förnuftets logik, det vill säga de kriterier det moraliska/förnuftiga 
uppfyller eller de förgivettagna regler som avgör och beskriver det moraliska och 
det förnuftiga.

Analysens ena komponent är tanketraditionen som svarar mot normen i det 
kinesiska utbildningssystemet, utan att göra anspråk på att utgöra densamma. 
Analysens andra komponent är ett empiriskt material bestående av nationella, 
regionala och lokala dokument. Dessa två komponenter möjliggör analys av den 
kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension, vilket innebär att analysen 
endast kan drivas så långt tanketradition och empiriskt underlag medger. Analysen 
kan principiellt beskrivas som mötet mellan tanketradition och empiriskt underlag. 
Därigenom genereras ett antal teman och det är samtliga teman sammantaget 
som visar på hur den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension kan 
förstås. 

De genererade teman som beskrivs är konkret aktivitet; socialitet; kollektivism; 
relationism; balans; ordning; patriotism; estetik; perfektion; förebilder; under-
visningens upphöjdhet; familjen; hierarki; jämlik konkurrens; ansvar; talang; 
examination; kropp; förbättring; kritik; ansträngning; självstudier. Enligt detta 
sätt att förstå den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension har moral 
en central position och bestämning. Denna moral innefattar kunskap och estetik, 
samt är social och relationell. Den både uppnås och realiseras i det konkreta 
kroppsliga agerandet. Moralen syftar till ett ordnat system, den balanserar, vilket 
innebär fungerande kollektiv och ger patriotism en moralisk karaktär. Perfektion 
är det optimala moraliska idealet, därmed också det förebildliga, och strävan 
efter förbättring är en moralisk dygd som är beroende av kritik och ansträngning. 
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Moralisk perfektion är alltid nåbar för människan, undervisning och självstudier är 
det specifi kt mänskliga bidraget till harmoni. Familjen är grundläggande förutsätt-
ning för moralisk kultivering och jämlik konkurrens är en förutsättning för en 
balanserad hierarki, där graderat ansvar råder. Därigenom är talang utslagsgivande 
och examination har en självskriven betydelse. 

Denna förståelse av den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension är ett 
sätt att förstå kulturreproduktion i det kinesiska utbildningssystemet som en gemen-
sam inpräntning av en historiskt bestämd och kulturellt egenartad norm. Denna 
inpräntning etablerar en specifi k logik enligt vilken förnuftet ingår i moralen.
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Den hermeneutiska cirkeln sluts

Detta kapitel inleder vi med en tillbakablickande beskrivning av hur vi gått tillväga 
för att bilda vetenskaplig kunskap om den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka 
dimension, och hur tillvägagångssättet präglar den förståelse som bildats. Därefter 
följer en sammanfattande redogörelse av den sammanvägda förståelsen. Genom att 
utgå från forskningsprocessen diskuteras förståelsen och bildandet av den vidare, dels 
med avseende på delstudierna och dels avseende litteratur och övrig empiri. Vi belyser 
därefter tanketradition och förståelse med hjälp av begreppet implementabilitet, 
innan kapitlet avrundas med några tankar om fortsatt forskning och slutord. 

Att sluta en cirkel 
Den principiella struktur framställningen följt35 kan användas för en tillbakablick-
ande beskrivning, som därmed startar i den hermeneutiska ansatsen. Också arbetet 
med att utveckla denna ansats bedrevs på ansatsens villkor. Vår ansats var ett försök 
att svara mot de krav på en vetenskaplig ansats som en ansats inom den fi losofi ska 
hermeneutiken ställer. Varje steg mot en utarbetad ansats innebar dels en revidering 
av tidigare steg, och dels en riktning för kommande steg. 

Bland det första som klargjordes var kravet om att ansatsen måste inrymma allt 
från ontologiska utgångspunkter till empirihantering, för att etablera internlogik 
och möjliggöra kunskapsanspråk. Detta blev riktningsgivande på tre olika sätt. 
Det blev nödvändigt att för det första gå igenom för fi losofi sk hermeneutik centrala 
originalverk, översatta till engelska eller svenska. För det andra att söka klargöra 
grunddrag i det verken handlar om, dels direkt och dels indirekt via sekundärlit-
teratur. För det tredje att utreda implikationer av dessa grundläggande utgångs-
punkter för empirisk pedagogisk forskning, och den kunskap sådan forskning 
bildar. 

Arbetet med ansatsen klargjorde också relationen studieobjekt – data, samt 
nödvändigheten av att precisera studieobjektet. Genom att mer noggrant och 
utförligare bestämma och beskriva den kulturspecifi ka dimensionen, bland annat 
via Bourdieu (1995) och Durkheim (1975), blev det möjligt att betrakta data 
som uttryck för densamma. Detta innebar att den teoretiska bestämningen av 
studieobjektet blev en förutsättning för den förståelse vi skulle bilda, då data så 
att säga impregnerades av den teoretiska bestämningen. 

Värt att notera är att relationen studieobjekt – data innebär att en annan teoretisk 
bestämning givit våra data annan innebörd, även om det empiriska underlaget 

35  Denna är den tankefi gur som vi beskriver under rubriken Principiell struktur i kapitlet Bestämningar.
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varit detsamma. Våra resultat, den förståelse vi bildat, är därmed inget vi upptäckt 
i data. Förståelsen är bildad36, med hjälp av bland annat teoretiskt impregnerade 
data. Den bildade förståelsen kan inte diskuteras med hjälp av nyttjade teorier, 
som om de och förståelsen vore två separata entiteter, då teoriernas nyttjande är 
en förutsättning för den bildade förståelsen. 

Vi vill understryka att vi inte har satt en fi losofi sk-hermeneutisk rubrik på Durk-
heims och Bourdieus arbeten. Vi har använt delar av deras arbeten utan att mer 
systematiskt utreda huruvida just deras utgångspunkter är förenliga med vår, vilket 
kanske kan bedömas som en brist i vårt arbete. Då vår ansats också innefattade 
bruket av objektsteorier har dock användningen av delar i nämnda arbeten skett 
på ansatsens villkor, det vill säga att vi använt hjälpmedel för en precisering av vårt 
studieobjekt utan att ge dessa hjälpmedel analytiskt förklaringsvärde. Nämnda 
arbeten är exempel på våra disciplintypiska fördomar, utan vilka vår studie ej 
varit möjlig. Att medvetet använda just dessa två arbeten var ett sätt för oss att 
bestämma icke-vetandet, och samtidigt försöka undvika att andra disciplintypiska 
fördomar spelat en för oss omedveten roll. Vår beskrivning av studieobjektet är 
som sagt en förutsättning för den kunskap vi bildat, inte någon storhet som orsakar 
empiriska utfall.

Arbetet med ansatsen synliggjorde också nödvändigheten av en explicit tolk-
ningsram, relaterad till vårt studieobjekt, för den kunskap vi eftersträvade. Den 
teoretiska bestämningen av studieobjektet möjliggjorde att data sågs som uttryck 
för densamma. Detta innebar att en tolkningsram, framarbetad utifrån och i 
förhållande till studieobjektet, var en förutsättning för att data på ett innehållsligt 
beskrivande sätt skulle kunna förstås som uttryck för studieobjektet. Annorlunda 
formulerat, enbart med en sådan tolkningsram skulle vi explicit och systematiskt 
kunna förstå den logik data var ett uttryck för genom att hålla isär denna logik, 
den logik med vars hjälp vi skulle förstå samt vår egen spontana vardagslogik. 
För att uppnå detta utarbetade vi därför tanketraditionen som en syntes av de 
fem fi losofi ska inriktningar som, tack vare vår bestämning av studieobjektet, blev 
av relevans. 

Till skillnad från arbetet med hermeneutiken var vårt intresse inte en ansats 
inom kinesisk fi losofi , eller inom en av de fem fi losofi ska inriktningarna, utan att 
konstruera den tolkningsram vi benämnt tanketraditionen med hjälp av grundläg-
gande gemensamma drag i de fem fi losofi ska inriktningarna. Originalverk inom 
inriktningarna blev därmed mindre relevanta. Vi bearbetade i stället befi ntliga och 

36  Vi använder just bildad, bilda, bildats, etc. för att understryka att förståelsen är ett resultat av ett arbete vars 

inslag vi sökt redogöra för. Förståelsen är som sagt inget vi upptäckt i data, ej heller är den något vi skapat 

ur tomma intet.
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tillgängliga studier, främst engelskspråkiga inom disciplinen fi losofi , av kinesisk 
fi losofi . Första steget i konstruktionen av tanketraditionen var en genomgång av 
var och en av de fem inriktningarna. 

Genom att ställa analyser och beskrivningar av exempelvis konfucianism gente-
mot varandra renodlade vi en sammanfattande beskrivning av konfucianism, som 
samtliga studier kunde positioneras i förhållande till. Samma procedur upprepades 
för varje inriktning. När vi på så vis uppnått beskrivningar av de fem inriktningarna 
var nästa steg det grundläggande gemensamma varje fi losofi sk inriktning kunde 
förstås utifrån. 

Detta gemensamma, det vill säga tanketraditionen, konstruerade vi via värld, 
kunskap, samhälle och människa - värld och kunskap på grund av ontologins 
och epistemologins centrala betydelse inom vår ansats, samhälle och människa 
på grund av den kinesiska fi losofi ns fokus på organisering av det sociala livet 
och människobildandet/människoblivandet. Genom att ställa den syn på värld, 
kunskap, samhälle och människa som varje inriktning av kinesisk fi losofi , enligt 
våra beskrivningar, bär fram gentemot övriga inriktningars konstruerade vi tan-
ketraditionen. Detta analytiska begrepp, vår tolkningsram, konstruerade vi sålunda 
som en abstraherad sammanfattande beskrivning (uppbyggd av värld, kunskap, 
samhälle och människa), som var och en av de fem inriktningarna kunde förstås 
utifrån. 

Därigenom blev det möjligt att, via en analys med hjälp av tanketradition 
och data, bilda den kunskap vi eftersträvade. Analysarbetet omfattade ett par 
urskiljbara, men inte avgränsbara, faser. Startpunkten var att läsa in sig på det 
empiriska materialet37, och med tanketraditionen begripliggöra det. De inlednings-
vis begränsade inslag som begripliggjordes utökades efterhand som komplexiteten 
i det som begripliggjorde kunde byggas ut. Denna påbyggnad av komplexitet 
härrörde från en parallell fas i analysarbetet, nämligen att begreppslägga det som 
begripliggjorde. Att begreppslägga hur, eller på vilket sätt, data begripliggjordes 
av tanketraditionen innebar att precisera och beskriva det som så att säga ’låg 
emellan’ tanketradition och data. Ju mer preciserat det som ’låg emellan’ blev desto 
mer av data begripliggjordes allt bättre, och ju mer data som begripliggjordes allt 

37  Med empiriskt material avser vi det som utgjort en komponent i analysen och inte någon principiell gränsdrag-

ning gentemot exempelvis litteratur, som ju i en annan mening också är empiri.
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bättre desto mer kunde det som ’låg emellan’ preciseras, tack vare att preciseringen 
utgick från tanketraditionen.38 

Analysarbetet drevs så långt tanketradition och data medgav för oss, det vill 
säga till dess att den alltmer preciserade beskrivningen av det som ’låg emellan’ 
var så sammanhållen som möjligt, så förankrad i tanketraditionen som möjligt 
och begripliggjorde hela det empiriska materialet så genomgripande som möjligt. 
Annorlunda uttryckt är det den alltmer preciserade beskrivningen som binder 
samman tanketradition och empiriskt material. Denna preciserade beskrivning, 
som ett antal teman och mellanskrivningar, gör våra empiriska data meningsfulla 
på ett specifi kt sätt. Genom att inte ligga på empirisk nivå gör den empirin begriplig 
på ett sätt som inte kommer till uttryck i empirin, utan som empirin ses som ett 
uttryck för. Givet vårt studieobjekt är den preciserade beskrivningen det bästa 
sättet, som vi kunnat åstadkomma, att både se och förstå data som uttryck för den 
kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension. Den preciserade beskriv-
ningen är ett, utifrån tanketradition och empiri, systematiskt bildat och systeme-
tiskt sammanhållet sätt att förstå den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka 
dimension. 

Förståelsen av den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension är be stämd, 
i bemärkelsen riktad, genom vår ansats. Förståelsen är bildad enligt denna ansats 
villkor. Väsentligt för förståelsen är studieobjekt, tolkningsram och empiri. För-
ändringar i dessa kunde ha inneburit en annan förståelse, men så länge ansatsen 
vore densamma skulle också förståelsens riktning vara det. 

Förståelsen
Mot bakgrund av tillbakablicken ovan är det möjligt att precisera förståelsen av den 
kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension på ett mer sammanvägt sätt. 
Vi gör detta genom att relatera analys på införlivandenivå (delstudie V-VII) till analys 
på produktions- och reproduktionsnivå (delstudie VIII), som vi framställningsmäs-
sigt utgår från. Därigenom presenteras en sammanvägd förståelse av den kinesiska 
undervisningens kulturspecifi ka dimension som innefattar produktionsnivå, repro-
duktionsnivå och införlivandenivå. Avsnittet struktureras utifrån tanketraditionen 

38  Vi beklagar att den process varigenom teman, och den väv av förhållanden de ingår i, genererats inte kan 

exemplifi eras mer i detalj, då vi inte dokumenterat och bokfört varje enskilt steg. En sådan beskrivning skulle 

synliggöra förståelsens grund, kanske bättre än något annat, då den skulle fånga processen ner till exempelvis 

förändringar i kommatering. Samtidigt skulle detta förutsätta något av en beforskning av forskningsprocessen 

och därmed bli ett annat projekt än det vi genomfört, vilket visar på nödvändigheten av en genomtänkt 

gränsdragning. Vi har dragit gränsen vid beskrivningen ovan och vid de förändringar av det som ’låg emellan’ 

som framkommer i delstudie V-VIII, som vi nedan också återkommer till.
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och består i vad vi beskriver som en argumenterande förståelse, uppbyggd av ett antal 
teman. Varje tema kursiveras, och exemplifi eras från delstudie VIII och delstudie 
V-VII. Avsnittet är koncentrerat och visar på hur delstudie V-VIII kan läsas sam-
mantagna, mot bakgrund av delstudie I-IV sammantagna.

Med tanketraditionen förstås världsalltet som moraliskt verksamt enligt den 
yttersta principen. I denna tillvaro ligger betoningen på konkret aktivitet (VIII), 
exempelvis att värderingar måste praktiseras eller levas (V-VII). Konkret aktivitet 
grundas på en underliggande socialitet (VIII), utgångspunkten är sociala sam-
manhang (V-VII). Socialt defi nierade storheter gör social sammanhållning viktig. 
Individualism framstår som ett hot och kollektivism som ett ideal (VIII), kol-
lektivets bästa är överordnat (V-VII). Konkret aktivitet, socialitet och kollektivism 
har en särskild betydelse om de förstås som baserade på en fundamental relationism 
(VIII), som gör tillstånd och egenskaper tillfälliga (V-VII). Då allting påverkar 
och påverkas av allting annat är balans det eftersträvansvärda (VIII). Ett helt 
igenom balanserat system av relationer innebär att allmän ordning råder (VIII). För 
att etablera ordning krävs att kollektivet är samordnat och samstämmigt, vilket 
kan åstadkommas via patriotism (VIII). Denna inriktas på en specifi k ordning i 
systemet av relationer, och är därför av moralisk karaktär (V-VII). 

Enligt tanketraditionen både nås och realiseras kunskap i sociala skeenden. Då 
det sanna också är det goda och, via kopplingen till harmoni, det sköna erhåller 
estetik ett moraliskt och kunskapsmässigt värde (VIII), som är till framtida nytta 
(V-VII). Då moral, likväl som kunskap och estetik, syftar till ett ordnat system 
blir perfektion det optimala idealet (VIII), och strävan är att uppnå fullbordan 
(V-VII). Det som ligger närmast till hands är att ta efter korrekta ageranden. 
Förebilder fungerar moraliskt fostrande (VIII). Det förebildliga är kunskap, nåbar 
för andra, realiserad i agerande (V-VII).

Med tanketraditionen förstås samhället som ett system av alla sociala funktioner. 
Varje social funktion är en samhällelig angelägenhet. Integrationen samhälle - 
människa fulländas via undervisning, som kultiverar moral och garanterar full-
gjorda samhällsfunktioner. Detta ger en undervisningens upphöjdhet (VIII), som 
gör undervisning högprioriterad (V-VII). Som fundament för moralisk kultivering 
och ett ordnat samhälle är familjen betydelsefull (VIII), och ingår på ett särskilt 
sätt i undervisning och utbildning (V-VII). Sociala funktioner inom familjen är 
grundläggande men alla sociala funktioner, både inom och utom familjen, är 
inordnande i en allomfattande hierarki (VIII). Lärande är rörelse uppåt i hierarkin 
(V-VII). En balanserad samhällshierarki uppnås om den baseras på grad av kunskap 
och moralisk perfektion vilket förutsätter, och möjliggörs av, en jämlik konkurrens 
(VIII), som är ett villkor för landets gynnsamma utveckling (V-VII). Till varje 
position och funktion i samhället är knutet ett specifi kt ansvar (VIII), vilket kräver 
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särskild moralisk kultivering för ledande befattningar (V-VII). Att positionering 
sker utifrån talang är nödvändigt för en balanserad hierarki och ett samhälle i 
harmoni (VIII), särskilda förmågor måste få komma till uttryck (V-VII). I en 
jämlik konkurrens där grad av talang är avgörande framstår examination som 
given vid urval (VIII).

Enligt tanketraditionen ingår människan i det allomfattande systemet av relationer. 
Med en förståelse av människan som en knutpunkt i ett nätverk av relationer blir en 
uppdelning i kropp och själ omöjlig. Kunskap och moral är kroppsliga. De kan varken 
nås eller realiseras utan kropp (VIII), och träning av kroppen har kunskapsvärde 
(V-VII). Strävan efter ständig förbättring i alla avseenden är en moralisk dygd 
(VIII), såväl på personlig och kollektiv som på nationell nivå (V-VII). Strävan 
efter förbättring innefattar och klargörs av kritik (VIII), då medvetenhet om egna 
brister är viktig (V-VII). Kunskap och moral, därmed också eventuell förbättring, är 
beroende av människans ansträngning i det sociala sammanhang hon ingår i (VIII), 
och i vilket engagemang och övning är avgörande (V-VII). Kunskap, därmed också 
moral, och kunskapssträvan är det genuint mänskliga. Att anstränga sig för att 
bilda kunskap är att realisera sig som genuin människa i de sammanhang där också 
kunskap och moral realiseras. Att vara människa innebär att ägna sig åt självstudier 
(VIII), att stegvis lära känna sin omvärld (V-VII). 

Dessa teman är inte på något sätt varandra uteslutande. De är heller inte av primärt 
intresse vart och ett för sig, utan det är den gemensamma bilden som i huvudsak är 
relevant. Det är alla teman sammantagna, och alla argument som sammanbinder 
dem, som utgör den förståelse av den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka 
dimension vi gör anspråk på. I anspråket ligger en reservation då tre teman, balans, 
ordning och examination, inte aktualiserats på införlivandenivå. Vi har med andra 
ord inte identifi erat empiriska argument på införlivandenivå för dessa tre teman i 
förståelsen, det vill säga det empiriska underlaget på införlivandenivå har inte kunnat 
begripliggöras på ett specifi kt sätt med hjälp av dessa tre teman. 

Vi menar att det fi nns alternativa sätt att diskutera och förhålla sig till detta. 
Ett alternativ, som ligger nära till hands, är att hänvisa till vår teoretiska bestäm-
ning där den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension innefattar 
produktions-, reproduktions- och införlivandenivå. Då balans, ordning och exa-
mination inte aktualiserats på införlivandenivå har dessa tre teman inget berät-
tigande och måste, enligt detta alternativ, uteslutas. 

Mot detta alternativ talar de empiriska argumenten på reproduktions- och pro-
duktionsnivå, samt den argumentation som omgärdar och innefattas i alla teman 
– därav följer som ett andra alternativ att i stället hävda att empiriska argument 
för balans, ordning och examination borde ha aktualiserats på införlivandenivå. 
Bristerna på införlivandenivå skulle i sådana fall kunna bortförklaras med att den 
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vetenskapsteoretiska kvaliteten på studierna på införlivandenivån inte möjliggjorde 
systematisk generering av teman, med att vårt datainsamlingsinstrument var otill-
räckligt eller med en kombination av båda. Enligt detta alternativ utgör empiriska 
brister inget hinder, utan balans, ordning och examination måste ingå.

 Vi ser inget av dessa alternativ som fruktbart. Det första har absolutistiska 
drag som varken tar hänsyn till att vi inte genomfört en empirisk totalundersök-
ning (hur nu sådana skulle kunna genomföras) eller att empiri utgör argument. 
Empirin skulle utgöra kunskapskriterium. Det andra alternativet innebär att sätta 
fördomsstyrd spekulation framför den förståelse som kan bildas via forskningens 
empiriska inslag, vilket också är att underkänna såväl möjligheten att upplösa 
egna fördomar som värdet av empirisk forskning och den kunskap som den kan 
generera. Fördomen skulle utgöra kunskapskriterium. Båda alternativen innefattar 
därutöver ett anspråk på att den bildade kunskapen är slutgiltig och fullständig, 
och att intet därutöver är att tillföra. 

Vi har valt en tredje väg, mer förenlig med vår hermeneutiska ansats. Balans, ordning 
och examination ingår därmed som teman i förståelsen av den kinesiska undervisning-
ens kulturspecifi ka dimension, men med reservation enligt ovan. Förståelsen tjänar 
i preciserings- och kvalifi ceringshänseende på att dessa tre teman ingår, då de teman 
som bestämmer förståelsen själva bestäms av förståelsen. De empiriska argumenten för 
dessa tre teman på reproduktions- och produktionsnivå, samt den argumentation som 
omgärdar och innefattas i alla teman, talar också för att de ska ingå. 

Mot detta talar bristen på empiriska argument på införlivandenivå vilket, även 
om bortförklaringarna i alternativ två är nog så korrekta, öppnar för att balans, 
ordning och examination är våra fördomar. Argumenten är dock tyngre för balans, 
ordning och examination som teman i förståelsen än argumenten för dem som 
våra fördomar. Den empiriska bristen innebär ändå att detta inte kan avgöras, utan 
måste lämnas öppet. Därav reservationen. En med argument underbyggd förståelse 
utgör kunskapskriterium. Denna bildade kunskap är temporär och öppen, andra 
eller fl er teman skulle kunna ingå och de teman som ingår skulle kunna ordnas 
annorlunda, men gör ändå anspråk på att vara en så kvalifi cerad och preciserad 
förståelse som aktuella förutsättningar medgivit.

Att smälta samman horisonter och upprätta nya
Så här långt har hela framställningen följt den principiella strukturen, som är en 
annan än forskningsprocessens. Framställningen ger därmed intryck av ett rätlinjigt 
förlopp, men den forskningsprocess som framställningen är en rapportering av har 
varit allt annat än rätlinjig. Den forskningsprocess vi genomgått har inte endast 
innefattat steg framåt, utan också steg bakåt och åt sidan. Med vår ansats har upprät-
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tande och upprätthållande av distans, samt det ständiga prövandet av alternativa 
tolkningar varit centrala inslag i forskningsprocessen. Därigenom har vi också ställts 
inför det som skulle kunna kallas sammanläggningsavhandlingens predikament. 

Detta predikament uppstår tack vare att varje delstudie representerar en hori-
sontsammansmältning, och just därför var det nödvändigt att upprätta ny distans 
till delstudierna i samma ögonblick som de var avslutade för att kunna komma 
vidare. Dessa distanseringar både möjliggjorde och innebär skillnader mellan den 
förståelse av den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension som vi i 
detta skede bildat och tidigare, i texter fi xerad, bildad förståelse. Med andra ord är 
vår förståelse i detta skede delvis annorlunda än den som uttrycks i delstudierna, 
som i sin tur varierar sinsemellan. Sammanläggningsavhandlingens predikament 
består i att allt detta ska samsas mellan samma pärmar.39 Samtidigt erbjuder detta 
predikament möjlighet att, utifrån forskningsprocessen, nedan åskådliggöra en 
del noterbara förändringar i förståelse.40 

 I delstudie V anger vi studieobjektet genom en allmän beskrivning som rela-
tionen kulturtradition – elev – undervisning, utan någon mer preciserad teoretisk 
bestämning. Vidare hanterar vi tanketraditionen snarare som en empirisk stor-
het som orsakar vissa förhållningssätt till undervisning, än som en konstruerad 
tolkningsram med vars hjälp förhållningssätten kan tolkas och förstås. Även om 
förståelsen kan drivas bortom utsagenivå är det oklart vad som förstås och hur detta 
görs. Förståelsen kan beskrivas som spridd, det vill säga varken sammanhållen 
eller systematisk. 

I delstudie VI ger vi studieobjektet, den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka 
dimension, en mer precis beskrivning, vilket möjliggör en förståelse av det där 
undervisning ingår i den kulturella socialiseringen till kinesiskt medborgerskap. Även 
om förståelsen är mer sammanhållen än i föregående delstudie så är den teoretiska 
bestämningen av studieobjektet alltför otillräcklig för att möjliggöra systematisk 
förståelse. Dessutom framställer vi än tydligare tanketraditionen som en empirisk 
storhet, i vilken vi exempelvis inkluderar kinesisk marxism. Att det som förstås börjar 
klarna hjälper inte mycket då hur förståelsen bildas är än mer oklart. 

Delstudierna I-II är ett försök att upprätta en distans från vad vi i det läget 
åstadkommit genom att utarbeta vår ansats och på så vis klargöra förståelsens 
villkor. Detta var dock inte tillräckligt för att kunna systematisera och synliggöra 
hur vi bildar förståelse vilket, vid sidan av övriga argument för en explicitgjord 

39  Vi vill understryka att det vi kallar sammanläggningsavhandlingens predikament endast uppstår om en 

rätlinjig rapportering, exempelvis i monografi form, utgör mall för beskrivning av forskningsprocessen. Som 

framkommit menar vi att kunskapsbildning knappast kan beskrivas som ett rätlinjigt förlopp.

40  Forskningsprocessen och delstudiernas kronologiska ordning presenteras under rubriken Forskningsprocess 

i kapitlet Bestämningar.
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tolkningsram, vi sökte uppnå genom att konstruera tanketraditionen via arbetet 
med delstudie IV. 

Därigenom kan vi i delstudie VII använda tanketraditionen som ett, på herme-
neutisk grund genererat, analytiskt begrepp. Vi använder tanketraditionen som 
tolkningsram då den, genom att svara mot normen i det kinesiska utbildnings-
systemet, möjliggör förståelse via empirin i stället för att anses ha orsakat den.41 
Därigenom möjliggörs också ett systematiskt särskiljande av empiri, tolkningsram, 
förståelse och egna fördomar. Fortfarande saknas dock en tillräcklig teoretisk 
bestämning och precisering av studieobjektet, vilket innebär att även om förståelsen 
är systematiskt bildad kan den inte systematiskt hållas samman. Ett exempel på 
detta är hur terminologin skiftar mellan undervisning och utbildning. 

I delstudie VIII preciseras och bestäms den kinesiska undervisningens kultur-
specifi ka dimension till den moralens och det sunda förnuftets logik som utgör 
särskilda kriterier undervisningen har att uppfylla för att ha betydelse som undervis-
ning. Med tanketraditionen kan empiriska företeelser inom kinesisk undervisning 
förstås som uttryck för, det vill säga som argument för en viss förståelse av, den 
kulturspecifi ka dimensionen utan att vi gör anspråk på att dela den. Därigenom 
är det möjligt att systematiskt bilda ett systematiskt sammanhållet sätt att förstå 
det all kinesisk undervisning överför till alla, och som alla spontant erkänner som 
en naturligt given ordning oavsett i vilken grad den omfattas. 

I delstudie III återgår vi till vår ansats för att tydligare positionera den, och däri-
genom klargöra vilket svar på frågan om hur människan blir människa som kan 
formuleras utifrån ansatsen. Att detta steg tillbaka blev nödvändigt beror på att vi 
i samband med utredningen av historiska verkningar och villkor av relevans är på 
väg, exempelvis via begrepp som ortopraxi, att förstå den kinesiska undervisningens 
kulturspecifi ka dimension som en del i edukation som social integration. Med hjälp 
av delstudie III förefaller det möjligt att förstå edukation som social integration via 
människoblivandet som infostran i kollektiva fördomar, det vill säga infostran i den 
värld och i den gemenskap som möjliggör förändring och individuell variation. 

Att söka och pröva argument
Att forskningsprocessen är en kunskapsprocess har för oss inneburit att det i en 
mening är först i detta skede vi bildat den kunskap som vi hade varit betjänta av under 
processens gång. Om vi så att säga betraktar vårt arbete utifrån blir detta tydligt, 
exempelvis är det först i delstudie III som vi gjort den hermeneutiska begreppsap-

41  Som denna tolkningsram kan tanketraditionen inte inkludera kinesisk marxism, utan snarare kan tanketra-

ditionen användas för att begripliggöra den.
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paraten till vår egen. Detta är samtidigt ett exempel på hur den kunskapsbildning 
forskningsprocessen inneburit nu gör det möjligt för oss att förhålla oss till, och 
värdera, vårt arbete. 

En sådan betraktelse är i sin tur en indikation på att vårt tillvägagångssätt varit 
fruktbart och meningsfullt, sett i relation till studieobjekt, syfte och empiriskt 
underlag. Med grund i vår ansats har bruket av objektsteorier, tanketradition och 
empiriskt underlag varit både ett möjligt och ett rimligt sätt att kunna precisera 
vårt studieobjekt, det vill säga bilda en mer kvalifi cerad förståelse av kinesisk 
undervisning.

Den nu bildade kunskapen hade också varit behjälplig vid hantering och värde-
ring av den tidigare forskning om kinesisk utbildning och undervisning som ingått 
i vårt arbete. Under forskningsprocessens gång har vi i stället arbetat med denna 
litteratur utifrån grundantagande och på vår ansats villkor samt, framför allt, med 
fokus på studieobjektet. Under arbetet har vi med hjälp av Hägerdals (1996) ana-
lyser av västerländska forskares bild av Kina under 1900-talet, Brødsgaards (1996) 
genomgång av skandinaviska kinastudier och Thunøs (1992) forskningsöversikt 
över västerländsk forskning om kinesisk utbildning identifi erat inriktningar inom 
forskningsområdet. Därigenom har vi kunnat relatera enskilda studier till större 
sammanhang. 

Detta har i sin tur möjliggjort en mer strukturerad hantering och värdering 
av litteraturen, då vårt kriterium varit relevans i relation till studieobjektet och 
inte exempelvis korrespondens och representativitet. Via detta kriterium har vi 
exempelvis kunnat bruka Ridley, Goodwin & Doolins (1971) slutsats att också det 
kinesiska utbildningssystemet är designat för viss socialisering utan att ansluta oss 
till deras förklaring av betoning på moral med att den importerats från Ryssland, 
eller Chan & Scotts (1998) noteringar om ökade krav på moralutbildning efter 
1989 utan att instämma i deras värderingar av frågor i olika läroböcker som för 
svåra för elever i vissa åldrar. Litteraturen har hanterats med tonvikt på beskrivna 
förhållanden vilket synliggjort de värderingar Hägerdal (1996) kallar ideologiskt 
betingade, exempelvis Gambergs (1977), Maretts (1974) och Maugers (1974) 
oreserverade hyllningar i termer av succéfylld väg till framtida lycka av samma 
förhållanden som Barnett (1971) fördömer i termer av kommunistisk indoktrine-
ring och kontroll.

Vi har ovan diskuterat det empiriska underlagets betydelse för den nu bildade 
kunskapen, och att empiriska argument på införlivandenivå saknas för tre av 
de teman som ingår i förståelsen. I delstudierna, framför allt i delstudie VIII, 
diskuterar vi också det empiriska underlag som ingått. Mot denna bakgrund kan 
en mer generell problematisering göras av empiriska underlag som framprovoceras 
av forskaren, som exempelvis intervjuer och enkäter. Vid sidan av det vi berör 
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i delstudie II, att den nödvändiga distanseringen eventuellt försvåras vid denna 
typ av empiriskt material, är frågan vad materialet egentligen tillför analysen. 
Risken är uppenbar att egna fördomar på ett okontrollerat sätt så att säga byggs 
in i underlaget. Med ansatser och studieobjekt liknande våra är svårigheten att 
ställa frågor som öppnar för den typ av svar som i sin tur möjliggör analys av 
studieobjektet. Oavsett hur väl forskaren lyckas formulera denna sorts frågor är 
det material som produceras, som vi också diskuterar i delstudie II, transformerat 
i fl era led. 

Därmed inte sagt att intervjuer och enkäter är obrukbara. Vi menar däremot att 
ytterligare bruk av dessa datainsamlingstekniker troligen producerat ett empiriskt 
material av mindre värde för vårt arbete, i jämförelse med ytterligare material 
som producerats inom kinesisk undervisningspraktik. Exempel på material vi nu 
skulle ha velat ha tillgång till är ytterligare regelbeskrivningar, instruktioner för 
nyanställda lärare, arbets- och ämnesplaner, lektionsplaneringar, elevarbeten som 
uppsatser och dylikt. Kort sagt, material som praktiken producerar oavsett om vi 
beforskar den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension eller ej. 

Mot bakgrund av det empiriska material vi brukat skulle vi helst av allt sett mer 
av examinationer och andra typer av elevbedömningar, det vill säga det material där 
praktikens styrning av enskilda elevers införlivande gestaltas oavsett formuleringar 
av mål, intentioner, policy etcetera. Hur tillgång till denna typ av empiriskt material 
hade påverkat den förståelse vi bildat vill vi inte spekulera i, men vi vill med bestämd-
het hävda att sådant material hade varit och är fruktbart i analyshänseende. Givet 
vårt studieobjekt hade också sådant material varit poängfullt att samla in på en 
nyckelskola, en verksamhet som skolar den blivande eliten. 

Då förståelsen är bildad som en precisering av vårt studieobjekt är den ett sätt 
att förstå det som kinesisk undervisning överför till alla eller, med andra ord, ett 
sätt att förstå kinesisk undervisning. Följaktligen utesluts inte andra sätt att förstå 
kinesisk undervisning. Annat än det vi behandlar har betydelse för och inom 
undervisningspraktiken, och det vi behandlar kan ha andra betydelser, vilket kan 
vara relevant för andra sätt att förstå kinesisk undervisning. Exempelvis politiska 
och ekonomiska ramar, lärartäthet, elevgruppssammansättningar, lokalsamhällen 
och undervisningsmetoder kan vara centrala för andra sätt att förstå kinesisk 
undervisning, men har av oss lämnats därhän. Det som har varit relevant för oss 
att behandla har avgjorts av vårt studieobjekt, vilket lett fram till den förståelse vi 
bildat. Som tidigare framkommit utgör inte korrespondens och representativitet 
något kriterium, utan vi avser nedan att fortsätta diskutera tanketraditionen och 
den bildade förståelsen med inspiration från Zetterströms (1988) begrepp empirisk, 
teoretisk och social implementabilitet.
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Empirisk implementabilitet 
Som vi förstår det skulle den empiriska implementabiliteten i detta sammanhang 
handla om i vad mån och på vilket sätt empiriska material kan begripliggöras med 
hjälp av tanketraditionen och den förståelse vi bildat. För att synliggöra den specifi ka 
betydelse som empiriska utsagor så att säga kan laddas med via tanketradition och 
bildad förståelse ska vi exemplifi era med ett par citat. 

Det första hämtar vi från den högre utbildningen, närmare bestämt från en 
informationsskrift från Beijing Normal University där universitetets motto anges 
vara: ”Study well; teach others. Be your best; set an example.” (1997, ej numrerad 
sida). Med tanketraditionen och i förståelsen ingående teman som konkret akti-
vitet, socialitet, kollektivism, perfektion, förebilder, förbättring och ansträngning 
framstår detta motto som ett rättesnöre. Kort sagt är det moraliskt rättrådiga att 
i de konkreta aktiviteter man tar sig för som student anstränga sig så att man i det 
sociala uppnår och realiserar en förebildlig perfektion som fungerar förbättrande 
på de kollektiv man ingår i. 

Det andra citatet hämtar vi från premiärminister Zhu Rongjis öppningstal inför 
folkkongressen där han, enligt Västerbottenskuriren, sade att: ”Ärlighet i utförandet 
av offi ciella plikter är det minsta kravet som gäller för människor på alla nivåer…” 
(6 mars 2000, s 9). Med tanketraditionen och i förståelsen ingående teman som 
konkret aktivitet, socialitet, ordning, hierarki och ansvar framstår utsagan som en 
måttstock för statstjänstemän. Den klargör det ansvar som, oberoende av position 
i den allomfattande hierarkin, gäller för all aktivitet i alla sociala funktioner för 
ett ordnat samhälle.

Teoretisk implementabilitet
Utifrån Zetterströms (1988) teoretiska implementabilitet är det för vår del möjligt 
att diskutera tanketradition och bildad förståelse dels i relation till de objektsteorier vi 
brukat, dels i relation till annan forskning. Det förra har vi behandlat ovan och avser 
därför att uppehålla oss vid det senare. Tanketraditionen är ett analytiskt begrepp som 
vi använt för att så långt som möjligt undvika att blint behärskas av egna fördomar 
i Gadamers (1997) mening, och därmed så långt möjligt är distansera sig från den 
egna kulturens kategorier för förståelse (jfr Hellesnes, 1989). Via tanketradition 
och empiriskt underlag har vi bildat en förståelse av den kinesiska undervisningens 
kulturspecifi ka dimension, där bland andra ansträngning och förebilder ingår som 
teman. Detta kastar ett särskilt ljus över exempelvis Huséns (1995) iakttagelse om 
att kinesisk undervisning utgår från att varje barn med rätt engagemang kan uppnå 
goda resultat och Lins (1993) redogörelse för att innehållet i kinesiska läroböcker 
oftast består i berättelser om föredömliga personer.
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Som alla analytiska begrepp har tanketraditionen sitt värde inom sina begränsningar. 
Detta kan åskådliggöras med att förebilderna varierat över tid. Exempelvis har det 
under tidigare århundraden varit lärda förgrundsgestalter inom kinesisk fi losofi , efter 
1949 revolutionära marxister, under 1960-talet soldater, från mitten av 1970-talet 
vetenskapsmän och på senare tid också personer som blivit rika (jfr Blumer, 1969; 
Kinnemark-Lander, 1979; Lin, 1993; Marr & Rosen, 1998; Schram 1968). Upp-
räkningen är grov och variationen har varit betydligt större, men poängen är att 
den förståelse vi bildat med hjälp av tanketraditionen innefattar att visst agerande 
framhålls som förebildligt. Varför ett visst agerande framhålls som förebildligt vid 
en given tidpunkt kräver däremot andra historiska och samhälleliga analyser än vad 
tanketraditionen kan bidra till. 

När det gäller internationell forskning, publicerad på engelska, om undervisning 
och utbildning i Kina så kan man generellt peka ut utbildningspolitiska analyser 
(tex Seeberg, 2000; Seifman, 1989), systemanalyser (tex Hu & Seifman, 1996; 
Pepper, 1990) och historiska analyser42 (tex Keehan, 1994; Thøgersen, 2001a) som 
tre stora områden. Ett annat område är mer avgränsade studier inom det kinesiska 
utbildningssystemet där man studerat delar eller stadier (tex Cheng, Jin & Gu, 
1999; Gu, 1996; 2000), olika skolformer (tex Thøgersen, 1988), minoriteter (tex 
Liu, 1998; Postiglione, 1992) och regionala skillnader (tex Bai, 2001; Han, 2001). 
Andra typer är läromedelsanalyser (tex Chan & Scott 1998; Lin 1993) och studier 
av undervisningsmetoder (tex Reed, 1995). Tidigare förekom också ögonvittnes-
skildringar (tex Lindsay, 1950) och på senare tid förefaller analyser av det kulturella 
kontextets betydelse allt vanligare (tex Biggs, 1998; Gao, 1998; Jin & Cortazzi, 
1998). Även om vårt arbete har gemensamma beröringspunkter med några av dessa 
områden, kanske främst med historiska analyser och analyser av det kulturella 
kontextets betydelse, så har vi varken påträffat någon studie där analysinstrument 
liknande tanketraditionen använts eller där studieobjektet liknat vårt. Tanketra-
ditionen och den förståelse vi bildat kan därför komplettera annan forskning, som 
i exemplet med förebilden ovan.

Vidare – undervisning i Kina försiggår knappast helt avskild från andra samhäl-
leliga institutioner och praktiker. Det vi beskriver som framväxten av en social 
integration innebär att det som utgjort och utgör norm inom kinesisk undervisning 
har och har haft genomslag i andra sociala verksamheter, något som exempelvis 

42  När det gäller historiska analyser gör vi samma bedömning som Pepper (1991) och Petersen & Hayhoe 

(1991), nämligen att man studerar tiden före 1949 eller tiden efter. Detta innebär att många studier förbiser 

kontinuiteten avseende exempelvis värderingssystem och reformmönster. Pepper (1991) menar dessutom att 

1976 håller på att bli en nästan lika signifi kant brytpunkt som 1949 och att orsakerna till detta är, precis 

som i fallet 1949, att politiskt viktiga årtal orefl ekterat antas av forskare som också vetenskapligt viktiga. 

Den politiska uppfattningen påverkar forskare till vetenskapliga avgränsningar som kan försvåra snarare än 

underlätta förståelse av företeelser i Kina.
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Wang Lius (1964) analyser av regler för klanernas verksamhet också tyder på. 
Andra exempel är Ruhlmanns (1964) och Myrons (1994) diskussioner om den 
dominerande kulturens genomslag hos breda folklager, bland annat i skönlitteratur 
och sociala ritualer. Detta talar för att tolkningsramar som tanketraditionen skulle 
kunna berika förståelsen av andra företeelser i det kinesiska samhället. Ett spän-
nande exempel är det som bland andra Fu (1996), Hawkins (1974), Löfstedt 
(1980), Schram (1968) och Tu (1978) diskuterar, nämligen att kinesisk marxism 
på en rad väsentliga punkter är en annan än den västerländska på grund av skilda 
kulturella arv. En tolkningsram som tanketraditionen motsäger föreställningen om 
att dagens kinesiska samhälle uppstår ur tomma intet den första oktober 1949.

Social implementabilitet
Även om ovan nämnda slag av implementabilitet också är sociala skulle Zetterströms 
(1988) sociala implementabilitet kunna åsyfta vårt arbetes mottagande inom den 
pedagogiska disciplinen. Som vi berör i delstudie II är också pedagogik medvaro. Våra 
resultat inte är någon av oss oberoende upptäckt, utan en av oss bildad förståelse. För 
att förståelsen disciplinärt ska kunna granskas och bedömas har vi sökt explicitgöra 
bildandet av den, och grunda den på så explicitgjorda argument som möjligt, i relation 
till studieobjektet. Hermeneutiska kunskapsanspråk infrias via argumentation och 
öppenhet för kritisk granskning. 

Att synliggöra hur förståelsen bildats är också en strävan att bilda den under 
så kontrollerade former som möjligt. Huruvida detta lyckas kan aldrig avgöras av 
oss som forskare, då fördomar är just oidentifi erade som fördomar, men strävan 
är en förutsättning för att kunskapsanspråken ska kunna infrias och vårt arbetes 
relevans kunna avgöras inom disciplinen pedagogik. Formulerat på ett annat sätt 
– ju mer förståelsen och sättet att bilda den är uttryck för forskarens fördomar 
desto svårare blir argumentation och kritisk granskning.

Det är inom vetenskapssamhället i allmänhet och inom disciplinen pedagogik 
i synnerhet som vårt arbete, och de argument det bär fram, avgörs. Vid sidan av 
argumentation i ett internlogiskt hänseende involverar detta arbetets disciplinära 
relevans, och vad arbetet kan erbjuda förutom ett dokumenterat kunskapstillskott. 
I detta avseende menar vi att arbetet bär fram argument som så att säga går 
utöver arbetet. Exempelvis innebär vårt arbete argument för den hermeneutiska 
ansatsens relevans för pedagogisk forskning, dels i förhållande till disciplinens 
studieobjekt och dels som vetenskapsfi losofi skt och vetenskapsteoretiskt alternativ. 
Tanketraditionen och den bildade förståelsen är argument för en annan förståelse, 
än den direkt givna, av vissa empiriska företeelser, exempelvis det vi behandlar i 
samband med den empiriska implementabiliteten. De är också argument för en 
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kompletterande förståelse av annan forskning, som exemplen i samband med den 
teoretiska implementabiliteten. 

Med vår ansats innebär en förändrad förståelse av det främmande i en mening 
också en förändrad förståelse av det egna, som kan få det välbekantas självklarhet 
att vackla. En förståelse av edukation som social integration innebär att vårt arbete 
reser allmänpedagogiskt relevanta frågor om vår sociala integration. Vad det är 
som gör det egna så välbekant, som av naturen givet? Varför tänker, säger och 
gör vi det vi spontant/orefl ekterat gör? Varför tänker, säger och gör vi inte det vi 
spontant/orefl ekterat inte gör? Vad gör det naturliga naturligt och det onaturliga 
onaturligt? Hur formas det vi inte reagerar på, varken för eller emot? 

Bakken (2000) menar att den sociala integrationen i Kina varken innefattar 
mer eller mindre maktutövning och disciplinering än i västvärlden, utan att det 
är graden av synlighet som varierar, och att social integration med dess tillhörande 
tekniker producerar sitt eget motstånd. Vilket motstånd producerar i sådana fall 
det svenska undervisningsväsendet, betraktad som teknik för social integration? 
Kanske så kallade bokstavsbarn?43 Det svenska undervisningsväsendets särskiljande 
socialisering är studerad (se exempelvis Frykholm & Nitzler, 1990), men hur ser 
den integrativa socialiseringen ut? Vad är det svensk undervisning överför till 
alla?

Indikation av nya möjligheter
Då vi härmed börjar avrunda diskussionen vill vi skissera några tänkbara möjligheter 
till fortsättning, som vi menar att vårt arbete öppnat. Närmast till hands ligger att 
fortsätta studera den kinesiska undervisningens kulturspecifi ka dimension. Då den 
förståelse vi bildat inte är absolut, i bemärkelsen en gång för alla slutgiltigt avgjord, 
återstår mer att göra. Särskilt intressant vore en sådan fortsättning i relation till 
internationella studier av globaliseringseffekter, liknande de vi berör i det inledande 
kapitlet, som behandlar Kina. 

Det vore också mycket intressant att försöka sig på ett motsvarande arbete här 
hemma, det vill säga att söka studera den svenska undervisningens kulturspecifi ka 
dimension. Med andra ord att bearbeta de frågor vi lyfter fram i avsnittet ovan. 
För det omfattande distanseringsarbete detta skulle kräva framstår vårt arbete som 
en genväg över det främmande. Mot bakgrund av hur vi förstått det kejserliga 
examinationssystemets funktioner och den diskussion vi tidigare fört skulle vi, 
oavsett om det var i Kina eller Sverige, i sådana studier prioritera examinationer 

43  I ett sådant sammanhang blir den hätska debatt som följde på Kärfves (2000) försök att problematisera strikt 

biologiska/genetiska förklaringar intressant.
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och alla andra slags elevbedömningar, det vill säga de konkreta försöken att styra 
införlivandet, som empiriska underlag.

Att med den ansats vi utarbetat förstå edukation som social integration öppnar 
också för att sådana studier, oavsett Kina eller Sverige, kan ge ytterligare bidrag 
till den allmänpedagogiska frågan om hur människan blir människa (jfr Uljens, 
2001). Vi har i vårt arbete behandlat människoblivandet som infostran i kollektiva 
fördomar. Därigenom kan också den särskiljande socialiseringen förstås. Den 
individuella variationen mellan svenska elever, eller för en delen kinesiska, blir 
möjlig via den sociala integration som etablerar det underliggande gemensamma 
som möjligör individuell variation som individuell variation. 

Att strukturella omvandlingar i samhället för de involverade ter sig som en 
naturlig utveckling och inte ett totalt skrotande av något gammalt till förmån 
för något helt nytt kan också förstås via edukation som social integration, och 
människoblivandet som infostran i kollektiva fördomar. Världen är människans 
värld, och som sådan både välbekant och föränderlig. I ett sammanhang av all-
mänpedagogisk kunskapsbildning behöver dock infostran i kollektiva fördomar 
kvalifi ceras. Exempel som behöver ytterligare bearbetning och begreppsläggning är 
av andra drivna inslag i människoblivandet (fostran?), egendrivna inslag i männis-
koblivandet (bildning?) och människoblivandets utkastande inslag (utfostran?).

Till sist
Vi ser en intressant symbolik i den Förbjudna Staden, det gamla kejserliga palatsom-
rådet i centrala Beijing. Den offi ciella delen av det drygt 70 hektar stora området, där 
palatsen ligger, genomskärs av en tydligt markerad centrumlinje. Denna centrumlinje 
fi ck endast kejsaren beträda. Där centrumlinjen skär igenom de olika palatsen står de 
troner som kejsaren intog vid offi ciella ritualer. En sådan ritual var examinationerna 
på den högsta nivån. Allt på den ena sidan av centrumlinjen har spegelvända kopior 
på den andra sidan. Detta gäller allt från hela hus till detaljer i takutsmyckning, 
gångvägar med broar och trappor, dörrar, etc. Med andra ord fi nns inrättat ett antal 
parallella alternativ. Dessa manifesterar en i fl era steg fallande rangskala i förhållande 
till centrumlinjen. Rangskalan var också den sociala, den sociala positionen bestämde 
exempelvis vilken dörr eller trappa man skulle använda. Ju högre samhällsposition 
desto närmare centrumlinjen och kejsaren, och ju lägre position i samhället desto 
längre från centrumlinjen och kejsaren var man hänvisad. Den statstjänsteman som 
positionerades tre steg under kejsaren i samhällshierarkin använde följaktligen den 
tredje gångbron, från centrumlinjen räknat. Gångbron längs centrumlinjen är den 
kejserliga och som sådan alltid högst, bredast och mest utsmyckad. Parallella broar 
är lägre, smalare och mindre utsirade ju längre från centrumlinjen de är belägna. 
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Sålunda är exempelvis hierarki, balans, ordning, perfektion och harmoni intimt 
sammanfogade till varandras förutsättningar både idémässigt och socialt, och detta är 
materiellt konkretiserat. Den Förbjudna Staden är materialiserad statskonfucianism, 
som vi förstår den. Om man följer den kejserliga centrumlinjen genom huvudporten 
ut ur Den Förbjudna Staden passerar man mitt under den stora oljemålningen av 
Mao, och om man fortsätter i centrumlinjens förlängning över Den Himmelska 
Fridens Torg kommer man rakt in i det mausoleum där Mao ligger…
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Summary

As this dissertation is about teaching in China it belongs to the growing fi eld of 
internationalisation within both education and research. It is made up of eight smaller 
studies and a longer work, summarising and linking the smaller studies together. 
The aim of the dissertation is two-fold: 

- to design a scientifi c approach within philosophical hermeneutics for the study 
of the culture-specifi c dimension of teaching in China.

- to analyse the culture-specifi c dimension of teaching in China using this 
approach.

Our work with the scientifi c approach begins with a historical contextualisation of 
hermeneutics, focusing on central concepts such as interpretation, explanation and 
understanding. In classical hermeneutics, with its starting point in theology and 
law, interpretation is a kind of methodological explanation, leading to the correct 
understanding of the truth present in the text. Often this truth is the words of God, 
whose authentic meaning was to be reconstructed.

Hermeneutics of the humanities on the other hand draws a sharp line between 
explanation and understanding, and the problems of understanding are the pro-
blems of interpretation. The truth is not in the text but behind it, and understan-
ding becomes the process of placing oneself in the writer’s place. Interpretation is 
turning oneself into the other in order to understand the individual spiritual life. 
In spite of the subjectivity in this, hermeneutics of the humanities is The Method 
that guarantees the objectivity of the understanding gained. 

When it comes to philosophical hermeneutics, and our approach within it, it is 
outlined further, and in more detail, in study I-IV. Study I-III deal with both general 
and special aspects, and study IV with the interpretational framework that is used in 
the analysis. This framework is the analytical concept called traditional thinking. It 
is constructed as a theoretical synthesis of the views on the world, knowledge, society 
and man that we fi nd in Chinese philosophy, as it is treated as the closest equivalent 
of the historically situated and unique norm in teaching in China. 

Study I-IV
Implications of a hermeneutical approach for educational research are examined and 
discussed in study I. Educational research is defi ned as the study of the educational 
process. Three different hermeneutic positions are identifi ed, each of which is more 
suited for certain aspects of the educational process than the others. One position, 
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philosophical hermeneutics, defi nes scientifi c knowledge as based on arguments 
and involves a dialogic and collective model of rationality. Some key concepts in 
hermeneutics thereby gain certain signifi cance, such as pre-understanding, the her-
meneutical circle and the concept of horizon. Pre-understanding is mostly implicit, 
and bodily incarnated, and therefore not possible to describe fully. The hermeneutical 
circle is not a circle of method but a description of the structural realisation of 
understanding. The concept of horizon is of relevance only when understanding is 
a scientifi c matter, as a means for distance. 

 When the discussion involves design, observation and text it becomes obvious 
that our hermeneutic position raises certain conditions for educational studies. 
Three important conditions are identifi ed: The primacy of interpretation - every 
part of a study must deal with data as necessary to interpret. The specifi c relation 
between the object of the study and the data - the object is analysed as far as data 
permit. Finally, hermeneutic interpretations and understanding must be open 
for others to examine critically. If attention is paid to these conditions, and to 
a systematic handling of the pre-understanding, an internal logic in scientifi c 
research can be established.

In study II the discussion about educational research and our hermeneutical 
approach continues. The ontological foundation of the approach makes it pos-
sible and necessary to handle the pre-understanding, since understanding is never 
completely outside of presupposition and context. Understanding, as well as the 
object of the study and the researcher, is historically situated. This means that 
interpretation has to be explicit - as arguments used in a certain understanding, 
open for others to share and critically examine. The pre-understanding has to be 
challenged. To do so, the concept of horizon is of relevance, as it makes it possible 
to establish a distance between the object of the study and the pre-understanding. 
This distance is a productive distance, and it is the place where new, or rather 
different, understanding is possible. 

With our hermeneutical approach, cross-cultural educational research can be con-
ducted without either universalism or exoticism. It offers a possibility to under stand 
phenomena in other cultures, without claming to share them. By means of a clear 
defi nition of what one does not – or cannot – know, a systematic distancing from one’s 
pre-understanding can be carried out. If the analysis, at the same time, problematise 
what is familiar and deepen our understanding of what is foreign, it can go beyond 
one-dimensional comparisons of international similarities and differences. 

In study III our hermeneutical approach is more clearly positioned in relation 
to other approaches. As it differ a lot from logical empiricism, it is argued that 
the approach differs from mainstream approaches used in the fi eld of so-called 
qualitative research. In other words, when it comes to procedures, language awa-
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reness, knowledge criteria, etc, this so-called qualitative research seems to be of 
the same kind as positivism. Like classical hermeneutics and the hermeneutics of 
the humanities it can be judged as epistemological projects. Based on the subject – 
object duality it seeks to secure the subject’s knowledge of the object. Even in the 
face of total subjectivity, it guarantees the objectivity of knowledge. 

In comparison with these epistemological projects, our hermeneutical approach 
stands out as an ontological one. The fundamental assumption is ontological, and 
epistemology, methodology and so on are adjusted in accordance with that. Due to 
the ontological starting point, man and world make up an inseparable unity. The 
subject – object duality is impossible, just like other dichotomies such as nature – 
culture, body – soul. All kinds of substantialistic or atomistic understandings are 
rejected, instead everything is historically and socially situated.

When it comes to fundamental pedagogical questions, our hermeneutical approach 
points out that human-becoming and world-becoming are the same. Both man 
and world are social in so far as meaning is determined by fundamental collective 
prejudices. This calls for extensive distancing when educational research focuses on 
human-becoming. Every substantialistic or atomistic view of man has to be avoided, 
especially the view of man as the individual.

Study IV deals with Chinese philosophy. For more than two thousand years China’s 
intellectual history has consisted of a mixture of Confucianism, Taoism, Chinese 
Buddhism, Moism and Legalism, and this mixture is still the basis for conceptions 
of the educational process in China. This mixture makes it possible to talk about 
Chinese philosophy, in which Confucianism, Taoism, Chinese Buddhism, Moism 
and Legalism are integrated parts. Confucianism deals with ethics based on social 
relations, Legalism with the rationality of social life, Taoism and Chinese Buddhism 
with the unity of man and the universe and Moism with a focus on the concrete. One 
common and major concern is education and human-becoming, Chinese philosophy 
is basically a philosophy of education. 

The world-view of Chinese philosophy is a relational unity between being and 
non-being, where the natural state is movement and change in accordance with the 
ultimate principle. In other words, the ultimate principle goes back to the idea that 
everything that changes - and thus exists - has an opposite pole, the non-existence. 
The existent and non-existent poles mutually constitute each other in a never-ending 
process governed by the ultimate principle. This implies a universe in constant motion 
and change. The highest ideal is the fulfi lment of the ultimate principle, characterised 
by a state of perfect balance and universal harmony. Then, true knowledge is the 
insight into this ultimate principle, which is the foundation of the movement and 
change of the universe. As the universe is mutable so, too, is knowledge, and therefore 
knowledge itself acquires the attributes of movement and change.
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Society, as part of this all-embracing system of relations, is constituted as a hierarchy 
of social functions. Every human being has several functions to fulfi l, and how well 
these are done is the sole criterion for his or her position in the hierarchy. Society is the 
sum of all social functions, and when they are fulfi lled in a correct way, the hierarchy 
is perfectly balanced. Humans, as part of the relational unity, have the ability to attain 
true knowledge; they are always educable. At the same time humans must continue 
to educate themselves in order to preserve true knowledge. True knowledge, looked 
upon as insight into the relational unity, manifests itself as perfection in the relations 
between humans and their surroundings. Such relations, which are a guarantee for 
perfectly fulfi lled social functions, are characterised by moral perfection. This means 
that all knowledge contains a moral dimension, and therefore also a concrete practical 
dimension. Self-cultivation and education are the means to the acquisition of both 
knowledge and the moral perfection necessary for a hierarchy in perfect balance, i.e. 
a social order imbued with the great harmony where the morality in the hierarchies 
is bidirectional.

Teaching in China
The historical contextualisation of teaching in China begins with the establish-
ment of the imperial examination system, which was developed about two thousand 
years ago. This nationwide and complex system for the selection of offi cials was an 
important part of the formation of a centralistic state. The selection of candidates 
- through multiple levels of tests – for every offi cial position shaped a bureaucracy 
with internal loyalties, as well as loyalty to the emperor and the state. Passing the 
imperial examinations was the entrance to the bureaucracy and also to the power 
of the state.

The bureaucracy rapidly became the dominant force in imperial China, as a 
necessity for the governing and control of the empire. Through the examination 
system continuity was institutionalised - the state needed its offi cials and the 
offi cials needed a state, which led to intellectual homogeneity. Since the examina-
tion system always tested the examinee’s knowledge of state-Confucianism - the 
ideology of the empire – this became the widespread base of judgement of, and 
in, every social practice. 

The examination system was one way to control and organise society, a powerful 
instrument for ideological conformation. From the eighth century, the examination 
system was the most important institution in Chinese society and the strength with 
which it was embraced by people led to a situation where it was taken for granted. 
The same goes for the knowledge and the values that, via the examination system, 
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were rewarded with offi cial positions, social status and power for the successful 
candidates and their relatives. 

The examination system and every social practice thus became parts of the 
reproduction of, for instance, the unity of power and education, orthopraxy, uni-
versal moral and knowledge, and a hierarchical view of society. The effects of 
this may be understood, in educational terms, as a social integration that goes on 
independently of the examination system. This social integration is not the same as 
cultural determinism or the blind repetition of history, but rather repetition with 
change. As such, the social integration has been virtually unaffected by the political 
changes on the domestic scene in the 20th century. The efforts of state formation 
during the last one hundred years have rather led to a revival of traditional values, 
and this has been done in the form of historically based messages to provide morals 
and order in society despite modern challenges.

Against this historical background, the culture-specifi c dimension of contem-
porary teaching in China is analysed in study V-VIII. The analysis is conducted 
on three levels, production, reproduction and acquirement. Study V-VII deal with 
the individual acquirement of an order of meaning, while study VIII deals with 
the production and reproduction of it.

Study V-VIII
Study V focuses on Chinese students’ views on teaching, in a wide sense, contrasted 
with those of Swedish students. Empirical data consist of responses from 69 Chinese 
students and 154 Swedish students. Even though the Swedish and Chinese students 
describe the teaching they have experienced in a similar way, there are differences 
between them when it comes to the meaning of various teaching aspects. When 
contrasts between Chinese and Swedish students are identifi ed, the statements of 
Chinese students can be interpreted against a background of traditional thinking. 
The meanings of teaching among Chinese students are imbued with the educability 
of humankind and with collective-oriented morals. Morals, with a capital M, are 
constantly present - moral issues seem to be identifi ed in almost everything. One 
indication of this collective view on morals is that Chinese students begin their 
discussions from a social context. The Chinese students emphasise the moral and 
aesthetic dimensions of knowledge, and the necessity of an awareness of one’s own 
shortcomings if one is to improve on them. One other line of reasoning can be 
described as the value of the good example, and is based on the premise that special 
talent must be allowed to express itself, which will stimulate others to emulate it. 
Furthermore, the Chinese students’ views on teaching also include the importance 
of personal efforts as well as the value of competition on equal terms and patriotism 
for the development of society. 
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Study VI focuses on some aspects of the relation of meaning between culture and 
teaching in China, and teaching is seen as a social practice including a culture-specifi c 
dimension. Chinese culture is here understood within traditional thinking, a concept 
built on the classical Chinese philosophical traditions of Confucianism, Taoism and 
Chinese Buddhism. The meaning of teaching among Chinese students are imbued 
with the high value of teaching, a conviction of the importance of determination and 
effort, a strong family interest, the importance of (using) persons as good examples 
in teaching, collective and relational morals, the mutability of knowledge and its 
moral and aesthetic dimensions. This dimension of meaning seems to be rooted in 
Chinese culture, with its specifi c world-view - a moving, relational and mutable one. 
In other words, a pattern of meaning based on the world-view of traditional thinking 
is embedded in the social practice that teaching is. The examples above are seen as 
pieces of a wider and more complex pattern - teaching as part of cultural socialisation 
into Chinese citizenship.

The ambition in study VII is double – to analyse the cultural specifi c dimension 
of education in China and to try out, for us as Westerners, an approach that 
makes this possible. This approach is a cross-cultural contrastive one, rooted in 
philosophical hermeneutics. When empirical differences between Chinese students 
and Swedish students appear, the answers from the Chinese students are analysed 
by means of the analytical concept ‘traditional thinking’. The concept is based 
on a theoretical synthesis of Confucianism, Taoism, Chinese Buddhism, Moism 
and Legalism, corresponding to the cultural norm in Chinese education. With the 
help of this concept, family engagement is understandable as the obvious way of 
being, i.e. doing, a family. Success in education depends on family effort, or rather, 
how well the family acts as a family. With the traditionally elevated position of 
teaching, the level of education of a family member thus becomes an important 
marker of the moral perfection of the family.

The Chinese students consistently follow a partly contrasting line of reasoning 
from Swedish students. These contrasts are parts of a more general divergence in 
the culture-specifi c dimensions of education in each culture. This means that, from 
a hermeneutic point of view, direct comparisons or any evaluation in terms of better 
or worse seems almost useless and on the whole meaningless. One conclusion of the 
contrastive approach is that cross-cultural comparisons without a framework, which 
corresponds to cultural contexts, are fairly limited. One methodological conclusion 
is that a hermeneutic approach, involving contrasting, offers a possibility to learn 
from and about divergences, which will lead to double-sided learning; in other 
words, learning about what is foreign is also learning about what is familiar.

The aim of study VIII is to analyse the culture-specifi c dimension of teaching 
in China, which is defi ned in terms of certain criteria that the practice has to fulfi l 
to have meaning as teaching. These criteria are the logic of moral and reason. 
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The two components of the analysis are traditional thinking and empirical data, 
consisting of national, regional and local documents, such as curricula, manage-
ment instructions, laws, resolutions, regulations, school rules, grading systems, 
evaluation guidelines, etc. The analysis generates a number of themes, connected 
with arguments which, taken together, is a way to understand the culture-specifi c 
dimension of teaching in China.

The themes described are concrete activity, sociality, collectivism, relationalism, 
balance, order, patriotism, aesthetics, perfection, good examples, the nobility of 
teaching, family, hierarchy, competition on equal terms, responsibility, talent, 
examination, body, improvement, critique, effort, self-study. In this understanding, 
moral has a central position and refl ects on all themes. This is a social and relational 
moral that embraces knowledge and aesthetics, and is achieved and realised in 
concrete bodily activity. Morality serves a system in order, i.e. it helps keep its 
balance. It facilitates the functioning of the collective and gives patriotism a moral 
character. Perfection is the optimal moral standard, which characterises all good 
examples, and the striving for improvement depends on critique and effort. Since 
perfection is always attainable, teaching and self-study make up the human way 
to harmony. In this, family is a precondition for moral cultivation, just as fair 
competition is a precondition for a balanced hierarchy and for correct responsibility. 
Talent is decisive, which in turn requires examination.

To understand the culture-specifi c dimension of teaching in China in this way is 
to understand it as a common acceptance, or even indoctrination, of a historically 
situated and unique norm. This establishes a logic according to which reason is 
part of morality.

Discussion
All the themes mentioned above, and the arguments surrounding them, show how 
the culture-specifi c dimension of teaching in China may be understood. It must 
be noted that no empirical arguments for three of the themes, balance, order and 
examination, have been identifi ed on the level of acquirement. Therefore, as parts of 
the understanding they might be questioned. However, the totality of arguments as 
parts of the understanding is stronger for them than against them. This is the reason 
for their appearance, but a reservation remains nevertheless. 

Beside the overall picture, the differences between the studies are also an indica-
tion of the changes in understanding that have appeared during the process of 
research. One example is how traditional thinking has gone from being treated as 
an empirical entity to a theoretical construction. In turn, the changes also indicate 
that research is a process of knowing better, and that the combination of our 
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hermeneutical approach, the object of study, traditional thinking and empirical 
data has been a fruitful way to a kind of understanding that is more precise and 
well-defi ned. 

This understanding is built upon the very same combination. This means that 
other interpretational frameworks or other kinds of empirical data could have 
contributed to a different understanding. It also means that the understanding is 
not an absolute, universal one - or the only possible one - but the best one under 
the prevailing conditions. This understanding, and traditional thinking, opens up 
for identifi cation of specifi c meanings of phenomena in China, and can contribute 
in a positive way to other research on Chinese education. Finally, and perhaps most 
importantly, it opens up our work for critical examination. 

The dissertation can serve as a starting point for further studies. One obvious 
possibility is continued research on the culture-specifi c dimension of teaching in 
China. Another one is the study of the culture-specifi c dimension of teaching in 
Sweden. A third one is the study of the human-becoming processes.
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