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Förord

Möte med forskare är rubriken på en serie intervjuer som publicerats på
Värdegrundscentrums hemsida sedan 2002. Syftet med intervjuerna
har varit att presentera forskning och forskare med koppling till frågor
som berör skolans värdegrund. I detta nummer av skriftserien Värdegrund
i teori och praktik finns dessa intervjuer sammanställda. Forskarna repre-
senterar en rad vetenskapliga discipliner. Inte alla intresserar sig specifikt
för skolfrågor men inte desto mindre har deras forskning något att tillföra
värdegrundsdiskussionen.

Stefan Sjöströms forskning om psykisk sjukdom är idag mycket
aktuell, inte minst mot bakgrund av den så kallade ”psykdebatten”.
Värdegrundscentrum har bland annat frågat honom vilken roll skolan
kan ha för att förändra attityder till psykisk sjukdom. Torbjörn Tännsjö
deltog i ”värdegrundsdebatten” i samband med beslutet om en ny läroplan
i början av 1990-talet. Här utvecklar han sin kritik av läroplanens
skrivning om en gemensam värdegrund. Mobbning och barns kamrat-
relationer står i fokus i mötet med Marie Bliding. Till skillnad från
den traditionella ”mobbningsforskningen” utgår Marie Bliding inte
från ett individperspektiv utan väljer att förstå denna problematik ur
ett perspektiv som sätter sammanhang och relationer i centrum. Camilla
Hällgren och Gaby Weiner berättar om tankarna bakom det anti-
rasistiska projektet Swedkid. Kan skolan göra någonting för att motverka
rasism? Elisabet Öhrn har under lång tid forskat om könsmönster i
den svenska skolan. I denna intervju svarar hon bland annat på frågor
kopplade till debatten om hedersmord och om den ”nya” flickan. För
Anders Holmgren står klassrummets etiska relationer i centrum. Han
berättar om sitt avhandlingsarbete som syftar till att fånga och förstå
värdegrunden när den realiseras i mötet mellan elever och mellan elever
och lärare. Margareta Svennbeck har ett miljöpedagogiskt fokus som
knyter an till skolans värdegrundsuppdrag. Hon har studerat hur
omsorg om naturen kommer till uttryck i skolan och speciellt inom
NO-utbildningen. Hennes forskning innehåller bland annat en kritik
av begreppet ”hållbar utveckling” (sustainable development) som för
närvarande gör stor nationell och internationell karriär. Katarina
Norberg undersöker hur skolan gestaltar läroplanens värdegrunds-
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uppdrag i praktiken. Bland annat visar hon att detta viktiga uppdrag
inte alltid är särskilt närvarande i skolpersonalens arbete på en medveten
nivå.

Samtliga intervjuade är kopplade till forskningsprojekt som finns
presenterade på Värdegrundscentrums hemsida, www.vgc.umu.se.

– Stefan Sjöström är forskarassistent vid institutionen för socialt
arbete, Umeå universitet.

– Torbjörn Tännsjö är professor vid institutionen för praktisk filosofi,
Stockholms universitet.

– Marie Bliding är filosofie doktor vid institutionen för pedagogik
och didaktik, Göteborgs universitet.

– Camilla Hällgren är doktorand vid institutionen för matematik,
teknik och naturvetenskap vid lärarutbildningen, Umeå universitet.

– Gaby Weiner är professor vid institutionen för matematik, teknik
och naturvetenskap vid lärarutbildningen, Umeå universitet.

– Elisabet Öhrn är docent vid institutionen för pedagogik och didaktik,
Göteborgs universitet.

– Anders Holmgren är doktorand vid institutionen för svenska och
samhällsvetenskap, Umeå universitet.

– Margareta Svennbeck är filosofie doktor vid institutionen för lärar-
utbildning, Uppsala universitet.

– Katarina Norberg är filosofie doktor vid pedagogiska institutionen,
Umeå universitet.

Umeå 19 oktober 2004

Joakim Lindgren
Informatör, VGC
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Värdegrund och psykisk sjukdom

Intervju med Stefan Sjöström våren 2002. Han är i dag forskarassistent
vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Stefan Sjöström vid institutionen för kultur och medier, Umeå
universitet, har forskat om hur samhället förhåller sig till psykisk
sjukdom. Värdegrundscentrum har pratat med Stefan om hans
forskning och hur den kan få betydelse i skolans värdegrundsarbete.

– Hur ett samhälle ser på svaga, utsatta och annorlunda grupper
säger väldigt mycket om samhällets värdegrund över huvud taget,
säger Stefan när Värdegrundscentrum träffar honom i hans arbets-
rum.

Rapporter visar att allt fler inte klarar av de krav som ställs i den svenska
skolan. Det handlar inte bara om elever som inte når upp till kunskaps-
målen, utan också om en växande skara elever som på olika sätt är
annorlunda än de övriga. Elever som får diagnoser som DAMP,   ADHD
eller som blir placerade i särskolan. Vissa kritiker menar att denna
utveckling kan ses som ett uttryck för minskad tolerans, medmänsklighet
och solidaritet i skola och samhälle.

Andra hävdar motsatsen. Att utvecklingen innebär att vi äntligen ser
till individens behov. Inför grupper av människor som av olika anled-
ningar inte tycks passa in kan man inta en rad olika förhållningssätt.
Det handlar om svåra frågor som sällan har slutgiltiga svar.

– Hur ett samhälle ser på svaga, utsatta och annorlunda grupper säger
väldigt mycket om samhällets värdegrund över huvud taget, säger Stefan
när Värdegrundscentrum träffar honom i hans arbetsrum.

VGC: Vilken roll kan skolan spela för att förändra attityder till psykisk
sjukdom?

– Jag tror att det handlar om en attitydförändring som måste till i
hela samhället och då är skolan en del av det. Skolan kan ha en viktig
funktion även om man inte ska tro att skolan kan lösa detta själv. Det
blir kanske lite klyschigt, men det handlar om tolerans och att på något
sätt normalisera det avvikande och inte se det som något konstigt.
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– Vid den institution jag jobbar kom nyligen en avhandling av Karin
Ljuslinder som handlade om fysiska funktionshinder. Den har titeln
På nära håll är ingen normal och det är egentligen en ganska bra devis.
Den höjer medvetenheten om att det finns grupper som är kulturellt
konstruerade som konstiga och avvikande. Men skrapar vi på ytan på
oss själva så är också vi konstiga på en massa olika sätt. Jag tror att det
är viktigt att psykiskt funktionshindrade syns mer i samhället och att
det är okej att sitta på stans kafé och tala med sina röster utan att alla
tycker att det är jätteknepigt.

Stefan Sjöström vill ogärna kommentera skolans område som forskare.
Hans forskning kan dock ge aktörer inom skola och omsorg nya per-
spektiv på sin egen praktik. Ofta utgår man i dessa verksamheter från
biologiska eller psykologiska förklaringsmodeller där problem och
egenskaper kopplas till den enskilde individen. Detta sätt att förstå
verksamheten återskapas omedvetet i det dagliga arbetet, liksom den
gör i det övriga livet. I sin forskning kompletterar och ifrågasätter Stefan
denna förståelse utifrån samhällsvetenskapliga teorier.

En intressant iakttagelse som Stefan gjort är att psykisk sjukdom
kan ses som en socialisationsprocess. I mötet med vårdande och juridiska
instanser kan patienten så att säga ”lära sig att vara sjuk”.

Utifrån de perspektiv Stefan använder blir det också möjligt att förstå
att avvikelser hänger ihop med ett givet sammanhang, att det som be-
traktas som konstigt i ett sammanhang kan vara fullkomligt naturligt
i ett annat. I sin avhandling refererar Stefan till exempel till Robert B.
Edgerton som beskrivit det så kallade ”six-hour retarded child” – barnet
som klassificerats som handikappat i skolan men anpassar sig perfekt
till livet utanför skolan. De bedömningar som görs i psykvården och i
skolan antas emellertid även gälla utanför dessa speciella sammanhang.

Ett problem som lyfts fram i Stefans forskning om psykisk sjukdom
är att diagnoser som ges vetenskaplig status ibland ställs på kort tid, på
lösa eller preliminära grunder och utifrån mer eller mindre förutfattade
meningar.

Diagnoserna får också olika typer av konsekvenser för de inblandade.
Stefan Sjöström kan se både positiva och negativa följder av diagnost-
iserandet.



9

– För en del kan ju det här upplevas som någon slags förklaring. Inte
minst har detta diskuterats i relation till DAMP. Många framhåller att
det är en bra effekt. Samtidigt måste man också se att när man har fått
diagnosen så kommer det att sättas i gång en massa processer som gör
att den här bilden förstärks. Man kommer mer och mer att målas in i
det här hörnet, man blir fast i diagnosen. Ofta är diagnoserna dessutom
förknippade med ett kroniskt tillstånd.

– Jag har en god vän som jobbade på en gymnasieskola och han tyckte
att det här var någonting ganska positivt. Han såg det ganska pragmatiskt:
om ett barn får en sådan diagnos så får det mer hjälp, det skjuts till
mer resurser och så vidare. Invändningen som man kan göra är att det
kanske borde finnas resurser utan att man behöver peka ut någon som
speciellt avvikande. I en väl fungerande skola eller i ett väl fungerande
samhälle måste det få finnas utrymme för att folk inte kan prestera lika
bra som alla andra i ett visst sammanhang men att man ändå ska få
finnas, respekteras, accepteras och givetvis få stöd.

VGC: Du hade ursprungligen tänkt forska om DAMP, hur ser du på
skolans sätt att förhålla sig till DAMP?

– När man väljer att lösa problemet diagnostiskt så förskjuter man
problemet till individen och inte till omgivningen. Ofta kallar man in
tekniker som ska åtgärda problemen i stället för att fundera över hur
världen ser ut runt omkring personerna, hur egenheter i miljön passar
särskilt illa för vissa personer. Vad det gäller schizofreni har man intressant
nog större chans att tillfriskna om man bor i tredje världen. En av de
sämsta indikatorerna på tillfrisknande man kan ha om man är schizofren
är att bo i Sverige eller i USA. Då är det mycket bättre att bo i Sri Lanka
eller i Vietnam.

– Det är också väldigt tydligt att de här diagnoserna uppstår i ett slags
administrativt behov, fortsätter Stefan. DAMP skulle ju inte finnas
utan vår skola. En diagnos som dyslexi kunde heller inte finnas för
15 000 år sedan. Men man tenderar ändå att ha en biologiserad förståelse
av detta.

Stefan ger också exempel på hur diagnoser ofta är kopplade till
praktiska omständigheter. Om det till exempel finns en speciell enhet
som behandlar patienter med missbruksproblem så är det mer relevant
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att i diagnosen hitta sådana problem. Tillämpningar av LPT1 (Lagen
om psykiatrisk tvångsvård) har också visat sig skilja mellan olika kliniska
och juridiska sammanhang, samt variera över tid och mellan olika platser
i landet.

Parallellerna till den svenska skolan är faktiskt många. Så har Skolverket
visat att antalet elever som blev hänvisade till särskola ökade med hela
52 procent under 90-talet. Ökningen varierade dessutom dramatiskt
mellan olika kommuner i landet. Antalet utvecklingsstörda barn ökade
också i betydligt större utsträckning i familjer med invandrarbakgrund.

Diskussionen kring denna utveckling har väckt frågan om huruvida
det är resurserna i ett samhälle som avgör vad som är normalt eller inte.

– I domstolsförhandlingarna blir det tydligt att det ofta handlar om
hur mycket resurser man har, säger Stefan. I väldigt många fall kan man
säga att om det fanns mer resurser att hjälpa människor ute i samhället,
i eget boende eller i gruppbostad så skulle det inte vara nödvändigt att
låsa in och tvångsvårda på sjukhus. Nu har vi inte oändligt med resurser
och vi har valt att ge vissa begränsade resurser till att hjälpa de här
människorna.

– Det som är intressant i länsrättsförhandlingarna är att man pratar
om detta organisatoriska problem som om det bara gäller individen
och brister hos en individ snarare än brister i ett system. Detta är så
finurligt ordnat i lagen att det finns ett kriterium som heter ”oundgängligt
vårdbehov” och i lagen är det skrivet så att det är ”individens behov”
som ska vara oundgängligt. Med denna flexibla skrivning kan ”ound-
gängligheten” i vårdbehovet variera med hur mycket resurser man har
helt enkelt. I tider då kommunen har ont om resurser stiger ”ound-
gängligheten” i vårdbehov hos en massa människor och vi kan få mer
tvångsvård.

Historiskt har den så kallade psykiatrireformen inneburit stora för-
ändringar när det gäller hur samhället förhåller sig till psykisk sjukdom.
Människor som tidigare tillbringade större delen av sina liv på mental-
sjukhus lever idag ute i samhället på olika sätt. Stefan ser både negativa
och positiva sidor med utvecklingen. Många gånger har människor
lämnats vind för våg utan möjligheter att ta tillvara på sig själva. Samtidigt
har i grunden nya perspektiv inneburit vinster.
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– Ett väldigt radikalt inslag i detta är att man byter begrepp från
sjukdom till funktionshinder. Man pratar om ”handikappiseringen”
av psykiatrin och det är för mig ett mycket mer tilltalande sätt att se på
de här människorna. Att inte betrakta dessa tillstånd som någonting
som ska botas utan att detta är personer som kanske är speciella på något
sätt och att vår uppgift är att ge stöd så att de kan leva ett så vettigt liv
som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Under våren 1999 arbetade Stefan i ett projekt, Psykiatrisk tvångsvård:
Forskning om dolda praktiker, som syftade till att nå ut med information
till en bredare allmänhet. Under en månad turnerade han runt i Sverige
för att tala om tvångsvård för målgrupper som vanligtvis inte möter
forskare–patienter, anhöriga, mentalskötare och stödpersoner. Stefan
har också planer på att skriva en populärvetenskaplig bok om psykiatrisk
tvångsvård.

Stefan Sjöström på nätet:
http://www.umu.se/socw/personal/Personalsidor/sjostrom_stefan.html

1 Lagen om psykiatrisk tvångsvård är ett undantag från den frivillighetsbaserade
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). LPT innebär att individen vårdas för sin
egen skull och avser inte personer som begått brott under inverkan av psykisk
störning.
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Värdegrund och moraliskt handlande

E-postintervju med Torbjörn Tännjö våren 2002. Han är professor vid
institutionen för praktisk filosofi, Stockholms universitet.

Filosofen Torbjörn Tännsjö är kritisk mot skolans värdegrund.
Han menar att föreställningen om gemensamma värderingar hör
hemma i totalitära samhällen. Enligt honom är det tvärtom de grund-
läggande skillnaderna i värderingar som gör demokratin levande.

– Vi kan mycket väl ha en fungerande demokrati, trots att våra
grundläggande värderingar skiljer sig åt. Det vet vi ju av erfarenhet!

Torbjörn Tännsjö har bland annat skrivit Grundbok i normativ etik
(2000). Boken vill visa hur man med hjälp av ett systematiskt och kritiskt
sökande kan finna riktiga moraliska utgångspunkter för praktiska
problem. Själv utgår han från utilitarismen – uppfattningen att handlingar
skall bedömas efter sina konsekvenser, och att vi, i valet mellan olika
alternativ, alltid bör välja det som medför störst nytta för de flesta.

– Utgångspunkten för mina resonemang i moral är tanken att det
finns riktiga och oriktiga svar på moraliska frågor. Jag har en realistisk
syn på moralen. Det är därmed viktigt att tänka klart och systematiskt
på moraliska problem. Också om man känner sig bergfast övertygad
om att en viss moralisk hållning är riktig, så kan denna faktiskt vara
felaktig. Det innebär förstås att man måste försöka göra sig kvitt
motsägelser i sitt moraliska tänkande. Två motsägande uppfattningar
kan inte båda vara korrekta.

Genom att blottlägga inkonsekvenser och dubbelmoral i vårt handl-
ande ställer hans normativa etik obekväma frågor. Detta gäller såväl på
individnivå – vad gör just du åt världssvälten? – som på samhällelig
nivå – vad gör Sverige åt världssvälten? Själv kommer han i Grundbok
i normativ etik fram till följande svar:
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Genom att leva som vi gör handlar vi  […] orätt. Vi handlar
orätt därför att vi inte gör allt vi kan för att förbättra världen.
Framhärdar vi i passivitet beter vi oss inte ett dugg bättre än
alla de gjorde, som en gång noterade röken från krematorie-
ugnarna i nittonhundratalets utrotningsläger utan att göra
något för att stoppa folkutrotningen.

Utilitarister bedömer alltså praktiska problem med avseende på dess
konsekvenser. Detta betyder att problemens lösningar tenderar att bryta
med religiösa värderingar eller gängse uppfattningar om rätt och fel.
En handling kan ju aldrig bedömas vara fel i sig själv. Inte dödshjälp.
Inte dödsstraff.

Den ogenomtänkta hållning Torbjörn Tännsjö vänder sig emot kan
också sägas finnas i skolan. Ett mål i skolan är till exempel att skapa
ökad förståelse och tolerans inför svaga, annorlunda eller avvikande
grupper. Vissa forskare pekar på att skolan i viss mening själv motarbetar
detta mål genom att klassificera och diagnostisera elever som just svaga,
annorlunda eller avvikande. I debatten har Torbjörn Tännsjö föreslagit
en lösning som väckt förargelse – fosterdiagnostik och stamcellsforskning.
Med modern teknik och ny lagstiftning skall ingen behöva vara svag
och annorlunda.

Han tycker dock att det är viktigt att skapa ökad tolerans mot olikheter
i skolan och i samhället, men han tycker också att skolan har en hycklande
hållning.

– Å ena sidan predikar man allas lika värde. Å andra sidan sorterar
man barn och låter olikheter leda till radikalt skilda möjligheter att leva
ett gott liv. Jag tror lösningen på problemet framför allt är politisk. Endast
i ett jämlikt samhälle är det möjligt att åstadkomma en jämlik skola.
Människor ska få vara olika, men olikheterna ska inte behöva leda till
radikalt skilda möjligheter att leva ett gott liv. Det förutsätter ett samhälle
där materiell jämlikhet råder. Men då materiell jämlikhet råder kvarstår
ändå frågan hur vi ska förhålla oss till olika medicinska tekniker, som
kan komma att göra det möjligt för oss att garantera lika färdigheter
och talanger åt våra barn. Jag måste säga att jag ser positivt på den möjlig-
heten. Jag ser det inte som problematiskt om olika biologiska skillnader
mellan människor jämnas ut, så att alla har tillgång till alla sinnen,
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möjligheter att göra likartade fysiska prestationer eller att alla har lätt
för att lära sig läsa och skriva, räkna och tänka.

Enligt Torbjörn Tännsjö ger dessa färdigheter inte någon garanti
för ett gott liv, men de skapar alla livsmöjligheter och ger individen en
slags möjlig livsrepertoar. Något problem med att en sådan utjämning
av biologiska skillnader skulle leda till konformism ser han heller inte.

– Om alla har tillgång till hela den mänskliga repertoaren, så blir
det individuella valet av livsstil och intressen mera genuint eget. Olika
människor kommer förstås att välja att leva mycket olika slags liv, särskilt
om alla är garanterade en hygglig materiell standard. Jag ser detta som
en förlängning av välfärdsstatens försök att garantera hälsa, utbildning
och någorlunda hyggliga livsvillkor åt alla.

Han ogillar över huvud taget den gällande läroplanens skrivning om
skolans gemensamma värdegrund. Denna inledande del i läroplanen,
vilken ligger till grund för all verksamhet i skolan, har tolkats på olika vis
av forskare. Somliga menar till exempel att vissa gemensamma värderingar
måste gälla för att skolan och samhället skall vara demokratiskt.
Torbjörn Tännsjö delar inte denna uppfattning.

– Jag är djupt kritisk till skrivningen om en gemensam värdegrund.
Tanken bakom denna skrivning är förmodligen att vi inte kan ha en
fungerande demokrati, om vi inte också har gemensamma värderingar.
Jag vill vända på saken. Endast i ett totalitärt samhälle är det möjligt
att ha gemensamma grundläggande värderingar. Och även där är det
svårt, då inte ens en totalitär regim har full kontroll över hur medborgarna
tänker och känner. Men vi kan mycket väl ha en fungerande demokrati,
trots att våra grundläggande värderingar skiljer sig åt. Det vet vi ju av
erfarenhet! Ja, det är just sådana grundläggande värdeskillnader som
gör demokratin levande. Och det är framför allt på grund av dessa skill-
nader, som vi behöver demokratin. När vi inte kan komma överens får
vi lita till majoritetsbeslut. Men då majoriteten sagt sitt och stiftat en
lag bör den besinna sig. Majoriteten kan normalt kräva av minoriteten
att den följer demokratiskt fattade beslut. Men majoriteten ska inte kräva
av minoriteten att den gillar dessa beslut. Då är risken för totalitära
övergrepp överhängande.

I Sverige finns det skillnader inför grundläggande värdefrågor som
gör tanken om en gemensam värdegrund omöjlig.
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– Det hänger delvis samman med att Sverige är ett mångkulturellt
land. Men det finns ett ännu mera fundamentalt skäl till denna oenighet.
Oenigheten i grundläggande värdefrågor hänger samman med att moral-
iska problem till sitt väsen är omtvistade. Också personer som vistats i
samma miljö och som tänkt hela livet över samma grundläggande moral-
iska frågor tenderar att tänka mycket olika om dessa. De kommer inte
överens.

Till exempel vidhåller han att läroplanens formulering om människo-
livets okränkbarhet ”inte är okontroversiell”. Utifrån en utilitaristisk
ståndpunkt, menar han, kan det nämligen vara rätt att döda.

– För en utilitarist är det lätt att hålla med om att svårt sjuka ska få
dödshjälp, att abort ofta kan vara bästa sättet att avsluta en oönskad
graviditet och att till och med ett system med terrorbalans kan vara ett
acceptabelt sätt att undvika kärnvapenkrig. Om man i stället anser att
livet är heligt, som man brukar göra inom det värdegrunden i positiva
ordalag omtalar som en ”kristen tradition”, så måste man säga nej till
dödshjälp, förbjuda abort och avvisa terrorbalansen. Anser man i stället
att varje människa ha rätt till sitt eget liv, så blir det inget problem alls
att godta dödshjälp, frågan om abort blir till en fråga om huruvida
foster har rättigheter, och terrorbalansen blir återigen förkastlig. Alla
dessa tre synsätt har kompetenta företrädare i den moralfilosofiska
debatten. Och alla dessa tre synsätt har anhängare i den svenska befolk-
ningen. Tar man läroplanen på allvar måste detta inge starka farhågor.
Här gäller det i så fall att lära svenska folket att tänka rätt. Men det är
förstås inte alls något problem. Demokratin fungerar dessa skillnader
till trots. Och varje tanke om att alla människor skulle behöva tänka
lika i dessa frågor i ett demokratiskt och sekulariserat land är i själva
verket absurd.

VGC: Men förutsätts det verkligen i läroplanen att vi ska tänka lika?
– Tja, det är svårt att säga. Nog är det så jag läser den. Men man kan

ju också välja att se läroplanens uttalanden i dessa frågor som tom, om
än något bombastisk, retorik. Vem avgör en sådan tolkningstvist?

Torbjörn Tännsjö har också skrivit böcker och debattinlägg i ämnet
demokrati. Han hävdar att demokratin befinner sig i en djup kris som
kan betyda att den till och med är på väg att försvinna. Globalisering,
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EU-harmonisering, marknadsanpassning, bolagisering och ekonomistisk
ideologi är faktorer som fått honom att misstänka att demokratin skall
gå samma väg som monarkin. Detta skulle innebära att de yttre formerna
behålls men att de töms på sitt maktpolitiska innehåll. Ur ett värdegrunds-
perspektiv är frågan vad denna utveckling skulle innebära för skolans
demokratifostran.

– Det är min förhoppning att motstånd mot denna utveckling ska
uppstå, och att utvecklingen bort från det demokratiska styrelseskicket
ska brytas. Men detta är i så fall en uppgift för politiska rörelser. Jag ser
det inte som en uppgift för utbildningsväsendet att ”skola” barn i någon
särskild ideologi, inte ens till en särskild syn på demokratin. Vad skolan
ska lära barn är hur olika demokratiska tekniker fungerar. Och i den
mån skolan fungerar demokratiskt, så får ju barn i sitt skolarbete auto-
matiskt träning i dessa tekniker. De ska också få lära sig hur samhällets
olika institutioner är uppbyggda och hur de fungerar. Men nu gissar
jag att de demokratiska inslagen i skolan är blygsamma. Där får barn
alltså inte mycket träning i demokratiskt beslutsfattande. Och samhället
rör sig alltså bort från demokratin. Allt detta är tragiskt men, som sagt,
det är inte skolans uppgift att bryta utvecklingen. Det är en politisk
uppgift.

Om skolan kunde vara öppen mot det politiska livet och göra de
politiska ideologierna kända vore det stort nog, menar Torbjörn Tännsjö.

– Och jag tänker då inte bara på hur ideologierna framträder i de
politiska partiernas ytliga propaganda, utan på ideologierna själva. Här
finns ju en rik intellektuell tradition att ta till sig. Det är lika viktigt att
eleverna får tänka kritiskt, och radikalt olika, i politiska frågor, som att
de får göra det i grundläggande värdefrågor.

Torbjörn Tännsjö på nätet:
http://www.philosophy.su.se/personal/tannsjo.htm
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Värdegrund och kränkande behandling

Intervju med Marie Bliding våren 2002. Hon är i dag filosofie doktor
vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Marie Bliding forskar om barns kamratrelationer i skolan. Hon har
följt en klass i årskurs fyra under ett läsår. Vad hon fann var bland
annat att barn i hög utsträckning använder sig av olika uteslutnings-
metoder utan att vuxna uppmärksammar det. Värdegrundscentrum
har träffat henne för att prata om fenomenet mobbning.

Kränkande behandling och mobbning är svåra problem som skolan ägnar
stort intresse. Detta visar bland annat den översikt som Värdegrunds-
centrum har gjort över värdegrundsområdet. Samma översikt visar att
forskarna tycks vara relativt ointresserade av dessa frågor. I Sverige har
det sammanlagt skrivits endast två (!) avhandlingar – en doktors-
avhandling och en licentiatavhandling – med mobbning som fokus.
Det finns helt enkelt väldigt lite vetenskaplig forskning om detta.

Marie Bliding arbetar med en doktorsavhandling med titeln Inne-
slutandets och uteslutandets praktik – om barns kamratrelationer i skolan.
I sin forskning har hon fått anledning att förhålla sig till och förstå
fenomenet mobbning. Begreppet mobbning dök upp i slutet på 1960-
talet med skolläkaren Peter Paul Heinemanns bok Mobbning. Gruppvåld
bland barn och vuxna. Boken väckte stor uppmärksamhet och begreppet
mobbning blev snabbt känt. Marie Bliding menar dock att de processer
som begreppet mobbning beskriver är betydligt äldre än begreppet
självt. I artikeln Vad betyder mobbning? – om mobbningsbegreppet och/i
den praktiska vardagen spårar hon dess rötter tillbaka till 1700-talet.
De äldre eleverna använde sig redan då av trakasserier för att markera
och upprätthålla hierarkiska strukturer i skolan. Man hade dock inget
namn för det och uppfattade det därmed inte som ett speciellt problem.
Det är alltså först på slutet av 1960-talet som mobbning blir ett problem
att räkna med. Vad som då sker är enligt Marie Bliding typiskt för hur
begrepp och idéer omkring sociala problem etableras och utvecklas:
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När ett begrepp som beskriver ett problem väl etableras följer
i diskussioner och debatter en utveckling av idéer om hur pro-
blemet ser ut. En rad undersökningar med syfte att fastställa
omfattningen av problemet genomförs vilket leder till ökad
uppmärksamhet omkring problemet. Ju fler undersökningar
som genomförs och ju mer uppmärksamhet problemet får,
desto fler uppges i undersökningen vara utsatta. Följden blir
att försöka förklara orsaker till förekomsten av problemet.
Ofta kopplas detta till individer som bärare av olika egenskaper
som påverkar uppkomsten av problemet och man försöker
definiera vilka dessa egenskaper är och vilken ”sorts” eller ”typ
av” individer som kan sorteras in under denna kategori.
När kategorin väl etablerats är det också lätt att hitta männ-
iskor som passar in under den. […] Detta fenomen blir synligt
då de som ingår under kategorin ”de utsatta” ofta väcker
påtryckningar till att finna lösningar på problemet. Som
svar på detta växer åtgärdsprogram fram som grundas i de
orsaksförklaringar som gjorts. (Ur: ”Vad betyder mobbning?
– om mobbningsbegreppet och/i den praktiska vardagen”)

Den definition av mobbning som vunnit gehör var den som forskaren
Dan Olweus gjorde i början av 1970-talet. Denna definition gör gällande
att mobbning är en situation där ”en person upprepade gånger under
en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer”.
Marie Bliding ser många problem med denna definition och med den
forskning som utgör dess grund.

– Man sätter individerna i fokus och förlägger problemen hos indi-
viderna. Att de som mobbar är speciellt aggressiva, att de har ett särskilt
aggressivt beteende. De som blir mobbade lyfts ofta fram som svaga
och att de själva måste ta tag i sitt problem genom att de måste säga till
eller be om hjälp. Ser man det i stället som ett gruppfenomen är det inte
så himla lätt att gå och säga till någon eller be om hjälp hos skolkompisarna
då man redan känner sig utanför.

Tendensen att individualisera problem i skolan är vanlig i dag menar
Marie Bliding.
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– Hela skolan är ju uppbyggd på det sättet. Just nu är det jättestarkt.
Vi har lyft individen, att det är viktigt att se varje individ i skolan, att
utgå från varje individs intresse och behov. Detta är den positiva sidan
med detta. Men man får också se till de negativa sidorna. Att vi ser att
de kunskaper som är viktiga i skolan är de som individen kan uppvisa
ensam, på prov eller när man ska göra sig duktig i skolan. Det man kan
göra tillsammans med andra räknas inte. Också på andra områden
förlägger vi problemen hos individerna. Till exempel med alla diagnoser
– vi säger ”det är han som har DAMP” eller ”han som har dyslexi” och
på detta sätt förklarar man problemen. Man säger inte att det är skolan
som haft problem att bemöta ett barn.

Själv försöker hon se skolan ur ett sociokulturellt perspektiv där
kunskap inte bara är någonting vi bär med oss enskilt och kan plocka
fram i olika sammanhang. Kunskap ses i stället som något som uppstår
i samspel mellan individer. När det gäller mobbning försöker hon vända
på problemet genom att inte fokusera mobbingsituationen och barnens
individuella egenskaper. I stället ser hon detta med inneslutning och
uteslutning som en del i hur barn gör när de skapar relationer till varandra.

Genom att under ett läsår studera en skolklass i årskurs fyra under
raster och lektioner har hon kommit fram till att uteslutning sker hela
tiden, också utan att vuxna lägger märke till det. Detta betyder bland
annat att situationer där barn utesluts ur gemenskapen eller trakasseras
inte uppfattas som mobbning utan tillåts fortgå. Definitionen av mobb-
ning, och vår förståelse av vad mobbning är, innebär alltså att barn far
illa i skolan utan att det över huvud taget uppmärksammas.

VGC: Är det någonting i skolans sätt att fungera som resulterar i att barn
stänger ute varandra eller är det någonting som hör mänsklig gemenskap
till?

– Båda delarna, tror jag. Jag tror att det är naturligt i det samhälle vi
växer upp i. För att vi ska kunna hitta oss själva och veta vilka vi är och
vilka vi tillhör så måste vi också sortera och kategorisera andra, vilket
kan leda till uteslutning som en konsekvens. För att vi ska kunna vara
kompisar så kan inte han också vara det och vara med oss. Då måste vi
säga att han är annorlunda, annars blir ju inte vi en gemenskap. Så jag
tror att det både är en naturlig process, att vi sorterar varandra efter
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likheter och olikheter. Sedan gör ju också skolan det. Där sorteras ju
barn efter ålder, efter kön, efter hur duktiga eller inte duktiga de är i
skolan där vissa får specialundervisning under vissa tillfällen. Invandrare
är en annan kategori som till exempel får läsa extra svenska. Det sker
hela tiden en sortering i skolan som barnen också tar till sig.

Det kan också handla om vardagliga händelser som när läraren delar
ut uppgifter till barnen och någon snabbt utbrister ”Får man jobba med
vem man vill?”, en fråga som oavsett lärarens svar innebär en tydlig
markering: eleven vill i alla fall inte arbeta med klasskompisen som för
tillfället sitter bredvid.

Marie Blidings forskning visar att barnen använder olika ”redskap”
i dessa processer. Kläder, språk, handlingar, saker och aktiviteter som
till exempel barnkalas och innebandy är sådana ”redskap”. Barnen
använder dessa för att skapa, etablera och upprätthålla kamratrelationer
och därmed bestämma vem som får vara med och inte vara med i
gemenskapen.

Mobbning kan ur detta perspektiv ses som en konsekvens av det som
sker när barn skapar relationer och denna socialisation pågår hela tiden.
Inneslutning och uteslutning är egentligen grundläggande för barnens
utveckling och lärande. Dessa processer kan dock ske på olika sätt,
olika mjukt eller hårt. Det hon tycker är viktigt är att man försöker
vara med barnen och se de här processerna när de pågår.

VGC: Vad anser du om debatten om mobbning?
– För det första tycker jag att det är bra att den har kommit till, att

den har uppmärksammats och att den leder till mer forskning omkring
problemet. Sedan försöker jag att diskutera hur problemet egentligen
ser ut. Jag tycker att debatten är ensidig genom att den huvudsakligen
har tagit sina grunder i den forskning som har gjorts hittills. Man ser
det som ett individuellt problem och man försöker också hitta lösningar
där man sätter individerna i fokus. Det efterfrågas snabba och enkla
lösningar, metoder som ska kunna lösa det här generellt. Jag tror inte
att det är så enkelt att man kan hitta DEN metoden som fixar det här
i skolorna. Det är inte där det ligger.
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VGC: Vilken är din uppfattning om skolans arbete med dessa frågor?
– Alla skolor försöker få tag i det, de känner sig tvungna, det kan jag

se. Sedan har vi detta med att hitta en enkel lösning på detta. Det har
blivit ett stort problem på grund av debatten och då vill man hitta
någon enkel metod som man vill lösa detta med. Jag tror att det är en
fara. Jag tror inte att man löser problemen med den här metoden.
Även om man har en mobbningsplan som låter jättefin på papperet så
är det inte säkert att den funkar i verkliga situationer när du ska hantera
ett problem. Och då tror jag att det är lätt att man förbiser många barn.
Sedan vill jag betona att de flesta skolor försöker och har uppmärksammat
dessa frågor. Det är jätteviktigt att man gör det, tycker jag.

Marie Bliding har medverkat i Skolverkets publikation Kränkande
handlingar och informella miljöer – elevperspektiv på skolans miljöer och
sociala klimat. Denna publikation finns i pdf-format att hämta gratis
under följande adress:
http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1150.pdf
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Värdegrund och rasism – Swedkid

Intervju med Camilla Hällgren och Gaby Weiner hösten 2002. Camilla
Hällgren är doktorand och Gaby Weiner är professor, bägge är verksamma
vid institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap vid lärar-
utbildningen, Umeå universitet.

Kan skolan göra någonting för att motverka rasism? Ja, det tror
doktoranden Camilla Hällgren och professor Gaby Weiner, som
driver det antirasistiska forskningsprojektet Swedkid. Projektet
syftar bland annat till att utveckla ett webbaserat läromedel som
heter just Swedkid. I denna webbmiljö placeras användaren mitt i
mellanmänskliga möten som aktualiserar tankar och erfarenheter
kopplade till rasism, särbehandling och utanförskap. Värdegrunds-
centrum har träffat de bägge forskarna för att prata om forsknings-
projektet.

I Nationalencyklopedin kopplas rasism främst till biologiska och feno-
typiska, det vill säga utseendemässiga, grunder. Rasism antas handla
om uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett
antal raser utifrån utseendemässiga grunder och att det finns ett
samband mellan dessa grunder och nedärvda mentala och intellektuella
anlag. Dessa nedärvda drag antas vidare vara gemensamma för alla
medlemmar av respektive ras. Raserna kan därför delas in i en hierarki
beroende på de nedärvda anlagen. Förment överlägsna raser anses därför
också ha rätt att dominera, exploatera och utrota underlägsna raser.1

I dagens Sverige är det få personer som står för denna slags rasideologi.
Forskare har därför börjat använda begreppet ”nyrasism” som fångar
en tendens att framhäva religiösa eller kulturella skillnader och också
nedvärdera ”de andras” religion eller kultur. ”Nyrasister” talar inte i termer
av hierarkier och pekar inte (öppet) ut andra kulturer som underlägsna.
De hävdar dock att olika kulturer inte bör blandas och att nationer
bör sträva efter att bli etniskt och kulturellt ”rena”. Utgångspunkten i
detta tänkande är att kultur är något statiskt, ”rent” och essentialistiskt.
Forskningsprojektet Swedkid problematiserar denna uppfattning. I
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läromedlet får användaren möta karaktärer som bygger på intervjuer
med svenska skolelever. Karaktärernas kulturella bakgrunder visar på
föränderlighet och är blandade snarare än ”rena”. Detta innebär också
att karaktärerna har svårt att över huvud taget definiera sina kulturella
identiteter i traditionella kategorier – en flicka kallar sig till exempel
”persi–finn” då hennes mamma kommer från Finland och hennes pappa
från Iran.

När Värdegrundscentrum träffar Camilla Hällgren och Gaby Weiner
närmar sig forskningsprojektet sitt tredje år och läromedlet är utprovat
och publicerat på internet. De menar att det på många sätt är komplicerat
och svårt att forska om rasism. Bara det faktum att ordet rasism är så
starkt och att det fungerar så stigmatiserande innebär problem enligt
Camilla Hällgren.

– Jag kan känna ibland att det finns ett rent fysiskt motstånd i ett
rum om jag ska berätta om det här projektet och när jag använder
ordet rasist. Och det här är inte uttalat utan det visar sig i kroppsspråk
och i att det blir lite obehagligt. Jag kan känna att jag måste ”bädda in”
ordet i andra ord för att det är så känsligt och så laddat. Ordet sätter i
gång väldigt många processer.

VGC: Vad beror rasism på?
– (GW) Jag tror att det handlar om mellanmänskliga relationer och

materiella skillnader. Jag tror också att det beror på arbetsförhållanden,
att människor känner att de är utsatta såväl i arbetslivet som i sitt privata
liv och att de saknar pengar eller har levnadsförhållanden som de inte
är tillfreds med. De använder då andra människor som syndabockar
för att förklara sin egen belägenhet och tittar inte på andra förklaringar.
Det är ett mycket enkelt sätt.

VGC: Men om rasism beror på materiella villkor så måste detta innebära
att Swedkid har mycket begränsade möjligheter?

– (CH) Ja, fast jag tror också att rasism handlar om okunskap. Jag
tänker till exempel på en statistisk undersökning som Brottsförebyggande
rådet genomfört. Där gick man ut och frågade 1 000 svenskar i åldern
15–50 år om huruvida det finns olika raser varpå 48 procent svarar att
”ja, det gör det”. Sedan kommer en följdfråga där man fick definiera
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på vilka grunder man kan beskriva olika raser. Svaren var till exempel
att detta kunde ske utifrån hudfärg, kultur, temperament och hur man
behandlar kvinnor. Jag tror alltså att det finns mycket okunskap. Om
man utgår ifrån att rasism enbart beror på materiell förhållanden tror
jag att man har en väldigt smal utgångspunkt. Man måste komma in
från väldigt många olika vinklar.

– (GW) Den svenska staten omger sig med väldigt mycket retorik –
men det finns ingen hjälp att få inom detta område. En poäng med
Swedkid, om läromedlet används, är att diskussionen är mycket enkel.
Man behöver inte gå igenom en massa böcker och teorier, utan dis-
kussionerna är enkla samtidigt som innehållet är mycket närvarande.
Detta är också frågor som ständigt måste uppmärksammas. Man kan
inte säga att ”det här gjorde vi insatser mot för 15 år sedan”. Varje
generation måste förnya och utveckla arbetet mot rasism och Swedkid
är bara en liten bit i ett litet område. Lärare behöver hjälp, de måste
göra någonting, men de är strandsatta och rädda. Det finns ingen hjälp
för dem!

– (CH) Och detta måste komma in redan på lärarutbildningen.
Man kan inte förvänta sig att skolan ska kunna göra särskilt mycket då
det inte ens sker några stora insatser på lärarutbildningen.

VGC: Hur hanterar ni i forskningsprojektet Swedkid risken för att återskapa
ett ”vi–och–dom-tänkande” där invandrare förblir ”dom andra”?

– (GW) När jag först diskuterade denna idé med andra människor
och med forskare fick jag väldigt starka reaktioner: ”Man kan inte göra
så!”, sa en forskare. Denna person var anti-rasist och menade att det var
teoretiskt otänkbart och att det skulle innebära att man behandlade
grupper av människor som just ”dom andra”. Vi har tänkt mycket på
detta, till sist handlar det om att välja mellan att faktiskt göra någonting
eller att inte göra någonting alls. Personen jag nämnde var som sagt en
aktiv forskare och anti-rasist, men hade ingenting att bidra med till
lärare. Vi menar att man måste arbeta aktivt mot lärarnas pedagogiska
arbete och att man måste ta risker. Vi hade en stor diskussion om detta
”vi–och–dom-tänkande” och det hanteras speciellt i en av läromedlets
dialoger.
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– (CH) En av karaktärernas dialog, Marias, tar upp detta med ”vi
och dom” i olika situationer. Vi har tänkt på det, men det är mycket
svårt att hantera.

– (GW)  Vad jag är mycket stolt över är att vi genomgående har valt
att inte ducka för de svåra frågorna. Vi har i stället försökt att ta upp
dem till diskussion. Framtiden får utvisa huruvida vi lyckats med detta.

VGC: Projektet har varit i gång i drygt två år nu. Utifrån den kunskap ni
har i detta läge kan det vara intressant att ställa er några av de frågor ni
själva formulerat i projektet. En av dessa handlar om karaktärisering, är
det en användbar strategi?

– (CH) Ja, det är ju ett gammalt klassiskt grepp egentligen. Jag har
inga forskningsdata kring detta ännu, men jag tycker mig se tendenser
som talar för att det faktiskt kan vara en användbar strategi. Man får
en person kring frågor och en person som bär upplevelser. Därmed
kan man kanske också lättare identifiera sig med personens upplevelser.

– (GW) Jag tror att det är en mycket användbar strategi i denna
”postmoderna” tid. Unga människor tycks inte kunna associera till
”ismer” eller olika politiska partier. De verkar ha lättare att förhålla sig
till frågor via personliga erfarenheter. Vi utnyttjar denna tendens genom
att ta upp dessa frågor i ”en kropp”.

VGC: Är det praktiskt och tekniskt möjligt att genomföra detta arbetssätt
i skolan?

– (CH)  Å ena sidan har vi gjort det väldigt lätt för oss och å andra
sidan har vi gjort det väldigt svårt för oss. När jag säger att vi gjort det
lätt för oss så har det att göra med att vi slagit ihop IT och värdegrund
i ett paket vilket gör att när man arbetar med detta verktyg så arbetar
man med IT och värdegrund samtidigt. Men å andra sidan så följer
ganska mycket med när man ska jobba med datorer. Bara det att staten
har satsat 4 miljarder kronor sedan 1984 på att föra in datorer i skolan
och att lärare ska jobba med datorer men att det fortfarande finns många
svårigheter med att arbeta med IT i skolan. Bara de tekniska förut-
sättningarna – det krävs att man har datorer, att man har ett fungerande
nätverk – det är mycket som ska klaffa för att detta ska fungera. När vi
säger att materialet är fritt för alla så betyder det egentligen att det är
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fritt för alla som har datorer och kunskapen att använda dem. Sedan
är det känsliga och svåra frågor att jobba med och jag skulle kunna
tänka mig att det behövs mer material kring hur man kan arbeta med
Swedkid. Det är inte bara att släppa läromedlet utan det behövs för-
beredelser och efterarbete.

– (GW) En sak jag tror att man kunde göra, det är att hålla workshops
med lärare om olika sätt att använda detta läromedel. Och jag tror att
Värdegrundscentrum skulle kunna ansvara för detta. Nästa fas i detta
projekt är att engagera till exempel Värdegrundscentrum att arbeta
med lärare för att utveckla metoder relaterade till läromedlet.

VGC: Finns det planer på att bredda perspektivet i läromedlet till att
omfatta också andra värdegrundsområden än rasism?

– (CH) Ja, och det är det som är så bra med bakgrunden på webb-
platsen. Den strukturen är gjord så att den skulle kunna användas utifrån
andra frågeställningar.

– (GW) Saken är den att vi har gjort detta läromedel. Nu måste vi få
tid att ägna oss åt att forska om läromedlets användning i olika hän-
seenden. Andra, till exempel Värdegrundscentrum, måste ta över för
att utveckla läromedlet och också föreslå nya områden som skulle kunna
inkluderas i det. I England tar läromedlet upp frågor homosexualitet
och även om mobbning, så det finns en rad tänkbara områden som
skulle kunna diskuteras på detta sätt. Men då behövs det mer pengar.
Vi behöver bidragsgivare som Skandia och vi behöver också nya doktor-
ander som kan arbeta med detta.

VGC: Vi fortsätter med två frågor som ni själva formulerat i projektet: Är
webben ett lämpligt verktyg för att arbeta med vanskliga och känsliga
frågor?

– (CH) (Tystnad) Både ja och nej. När man sitter framför skärmen
skapas en distans och denna distans är både positiv och negativ. Positiv
därför att innehållet inte uppfattas personligt, eller det finns en möjlighet
att det inte tas personligt och därmed blir det mindre hotfullt och då
kan man ta till sig frågan på ett annat sätt. Distansen kan också leda
till att man helt enkelt inte bryr sig om innehållet.
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VGC: Hur gör man en webbplats tilltalande för unga människor?
– (CH) Ja, det som väldigt tydligt framkommit hittills är att det

fattas rörlighet och ljud – de ”fräsiga” inslagen fattas.
– (GW) Bara Coca-Cola och den typen av företag har råd att bekosta

den typen av webbplats. Vi har i jämförelse med de andra länder som
deltar i Eurokids tagit fram en mycket modern webbplats och det har
vi vår dekanus, Daniel Kallós, att tacka för. Men det finns också problem
med allt för avancerad teknik. Skolverket har till exempel visat att lärare
främst använder datorer för att skriva och ta emot e-post, så vi kanske
skulle ha utformat materialet runt e-posthanteringen (skratt). Men en
sak som vi är intresserade av när det gäller feedback från skolorna gäller
hur denna design, som är ett mellanting mellan tecknad serie och det
verkliga livet, fungerar som ett medel att diskutera dessa frågor.

VGC: Vilka är de intressantaste reaktioner ni får när ni testar läromedlet
i skolorna?

– (CH) När vi provade dialogerna i början var det väldigt pirrigt att
se hur eleverna skulle ta till sig detta. Det visade sig att när eleverna
första gången satte sig ner med läromedlet så blev det knäpp tyst i
datasalen. Läraren som var med i rummet satt och använde tiden till
någonting annat medan jag tassade runt där och försökte att inte titta
för mycket. Det fortsatte att vara tyst. Och så sedan kom det i gång –
en diskussion, frågor, ”varför tänker hon så där?”, ”kan man inte tänka
så där?”, ”jag skulle ha tänkt så där”. Just detta att det först rådde
denna tystnad som sedan övergick i denna livliga diskussion – det var
ju precis det jag hade hoppats på! Och det var ju frågor kring dialogerna
i läromedlet och det visade att det fanns någonting i detta som tilltalade
eleverna och att det gick fram.

VGC: Till sist, vad är det som händer nu i projektet?
– (GW) I det internationella projektet Eurokid kommer vi att ta

fram en elektronisk bok som publiceras på webben. Den kommer att
uppdateras kontinuerligt och länkas till webbsajten. Det kan också bli
tal om videofilmer eller multimedia, varför ska man producera en text
som dessutom ingen läser?
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– (CH) Som det är nu kommer webbplatsen Swedkid att få skvalpa
runt på nätet och sätta till sig och användas. Sedan vill jag gå in och
titta på vad som händer. Vilken interaktivitet sker? Är det några speciella
frågor i läromedlet som är särskilt intressanta för eleverna? Är det några
frågor som undviks? Är det någon av karaktärerna som besöks mer än
de andra? Vad händer i diskussionsforumen? Vad händer i ryggsäckarna?
Sedan vill jag titta på vad som rent konkret händer framför skärmen.
Vad händer mellan eleverna? Vad händer mellan lärarna och eleverna?

Projektets hemsida finns på denna adress:
http://www.educ.umu.se/forskning/swedkid.html

Läromedlet finns på denna adress:
http://www.swedkid.nu

1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O293371, National-
encyklopedin 18 november 2002



32



33

Värdegrund och jämställdhet

Intervju med Elisabet Öhrn våren 2003. Hon är docent vid institutionen
för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Att identifiera och förstå könsstrukturer är den viktigaste kompe-
tensen för personal som vill arbeta förändringsinriktat med
jämställdhet i skolan. Det anser Elisabet Öhrn, som har mångårig
erfarenhet av forskning om könsmönster i skolan. Värdegrunds-
centrum har träffat henne för att tala om värdegrund och
jämställdhet.

Elisabet Öhrn disputerade 1990 på en avhandling om könsmönster i
klassrummet. Just nu driver hon ett forskningsprojekt som fokuserar
på makt- och motståndsrelationer i skolan ur ett könsperspektiv. I en
aktuell översikt1 har hon också sammanfattat forskningsläget när det
gäller skola och jämställdhet. En av de viktigaste slutsatserna i denna
översikt är att betydelsen av kön måste relateras till andra faktorer om
man önskar att få en djupare förståelse av sociala processer i skolans
vardag. Exempel på sådana faktorer är klass och etnicitet. Men inte heller
dessa förklaringsgrunder låter sig fångas i entydiga och enkla definitioner
utan hänger samman med olika erfarenheter beroende av mängder av
faktorer i familj, boendemiljö, kompisgäng, ungdomskultur, media och
så vidare.

Huvudpoängen i Elisabet Öhrns forskningsöversikt gäller emellertid
inte främst de egenskaper, och de skillnader mellan egenskaper, som
elever har med sig in i skolans verksamhet. Snarare betonar hon vikten
av att förstå hur olika identiteter, och därmed också skillnader mellan
olika grupper av elever, ”skapas” i skolan:

Det väsentliga här är alltså inte eventuella skillnader mellan
olika grupper av flickor och pojkar, utan de verksamheter som
definierar och tilldelar dem betydelse. Vi behöver fokusera på
utrymmen, villkor, möjligheter och begränsningar för att se hur
tillskrivningen av egenskaper och förhållanden för olika grupper
opererar. (Ur ”Jämställdhet som en del av skolans värde-
grund. Om kön, klass och etnicitet i skolvardagen”, 2002)
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Elisabet Öhrn riktar därmed intresset mot frågor av karaktären: Vilka
föreställningar finns om kön i skolans traditioner, ämnen, arbetssätt och
bland personal och elever? På vilket sätt påverkar dessa föreställningar
hur man blir flicka eller pojke i skolan? På vilka sätt reglerar i sin tur
detta elevers handlings- och utvecklingsmöjligheter i och utanför skolan?

Det är också med utgångspunkt i denna typ av frågor som Värde-
grundscentrum träffat Elisabet Öhrn.

VGC: Varför intresserar du dig för frågor om könsmönster i skolan?
– Ursprungligen av ett fruktansvärt enkelt skäl. När jag första gången

började i ett forskningsprojekt och läste litteratur om dessa frågor
upplevde jag att den bild som framträdde var alldeles för entydig och
enkel. Detta har att göra med att jag har en slags grundläggande utgångs-
punkt i att alla människor som på något sätt blir underordnade eller
förtryckta försöker göra motstånd. Ibland är detta motstånd väldigt
litet, men man försöker alltid hantera sådana omständigheter. Jag kunde
helt enkelt inte tro på en så total underordning.

VGC: I din senaste forskningsöversikt framträder en ganska dyster bild av
skolans könsmönster. I relation till målen i läroplanens värdegrund tycks
det vara mycket kvar att göra. Flickor är fortfarande underordnade pojkar
i olika avseenden. Vilka är de främsta hinder du ser för ett förverkligande
av läroplanens värdegrund när det gäller jämställdhet?

– Jag är inte förvånad över att det inte är en ljusare bild som målas
upp därför att det handlar om så grundläggande strukturer. Ur mitt
perspektiv så är detta med kön en av de mer fundamentala delnings-
grunderna i samhället. Så jag är inte förvånad över att man inte på
kort tid, för det handlar om kort tid, kan se stora förändringar. Dessa
strukturer är så invävda i hela den samhälleliga verksamheten, hela
förståelsen av hur samhället och världen är konstruerad – det som är
den allmänna hegemoniska förståelsen2. Det är därför inte möjligt att
peka ut något som är enkelt att åtgärda.

VGC: Vilken betydelse har egentligen värdegrundstexten i läroplanerna
som styrinstrument för skolans inre arbete?

– Jag tror att den har förfärligt liten betydelse. Inte främst för att man
inte läser den eller inte känner till den. Värdegrunden är över huvud
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taget något som anses vara av underordnad betydelse inte bara när det
gäller kön. Jag tycker också att en del av den forskning jag har visar
detta. Sådant som handlar om att etablera strategier för hur man ska
behandla någon som är utsatt eller hur man ska förhålla sig till frågor
om marginalisering tar man inte på så stort allvar. I de klasser jag besökt
har det här inte fått någon framskjuten plats i undervisningen. Det är
något man gör på raster, något som man hänskjuter till små grupper av
elever att hantera tillsammans med lärare.

– Förutsättningen för att förändring ska ske är att det finns människor
som är beredda att arbeta med värdegrundsmålen. I de fall där man
gör det ser man resultat. I anknytning till ett forskningsprojekt är jag
nu ute i skolor och hör livliga, engagerade och avancerade diskussioner
som handlar om människors värde, samhälleliga orättvisor och betydelsen
av politisk handling. Men då finns det någon som är engagerad och
som tar tag i de här frågorna. Det är väldigt mycket så att det handlar
om engagerade personer.

VGC: Utgångspunkten i feministisk teori är att kön, eller genus som det
också heter, skapas socialt. Vad är det i skolans sätt att fungera som skapar
pojkar och flickor?

– Det är väldigt mycket. Dels finns det förståelse av kön inbäddat i
ämnen som på olika sätt manifesteras, ta till exempel framställningen
av kön i de naturorienterade ämnena till exempel. Analyser av läroböcker
har till exempel visat att flickor och kvinnor mer sällan än pojkar och
män framställs som aktörer i texter och bilder. Man knyter också i
ämnet företrädesvis an till det som traditionellt är mäns verksamhet.
Men det finns könsmönster också i till exempel användningen av
litteraturläsning. Detta med att läsa och analysera litteratur och dikter
är ju något som inte stämmer särskilt väl med det som är definierat som
maskulint inom stora grupper av pojkar i vår tid. Det finns andra tider
och kulturer där detta sett annorlunda ut.

– Sedan finns det ju mycket som ligger i hur elever bemöts. Man
kategoriserar, bedömer och värderar saker på olika sätt beroende på om
det handlar om flickor eller pojkar. Eleverna tar också med sig upp-
fattningar hemifrån och från det omgivande samhället av hur man ska
vara som flicka eller pojke.
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– Inte sällan kan man höra att lärare säger att ”jag kan inget göra
eftersom jag arbetar på högstadiet och då är det för sent”. De som
arbetar i årskurs ett säger att ”jag kan inget göra, det är för sent”. De
som arbetar på förskolan säger att ”jag kan inget göra, barnen är redan
formade av samhällets könsroller”. Men, det är ju först i skolan som
man lär sig vad det är att vara pojke och flicka i skolan! Det finns ingen
annan plats än i skolan där detta kan definieras! Där ligger ju också
någon slags potential för förändring. Det vill säga om skolan försöker
att arbeta med detta vad kön innebär i skolan så kan den ge utrymme
åt andra mönster, åt andra sätt att vara flicka och pojke i skolan, än de
som vi ser idag.

VGC: I översikten visar du att flickor oftare än pojkar problematiseras
utifrån ett könsperspektiv i forskningen. Det är alltså i första hand de
socialt underordnade – flickorna – som identifieras som en kategori. Vad
menar du med detta och vad får detta för konsekvenser för den kunskap
som skapas om könsmönster i skolan?

– Det innebär att det oftast ser ut som så att när man talar om kön
så talar man om flickor. Det finns också andra exempel: Talar man om
etnicitet så talar man om invandrare och talar man om klass så talar
man om arbetarklass. Det är den kategori som man uppfattar vara i
underordning som problematiseras. I en mening är det rimligt att man
tittar på den underordnade gruppens position när man försöker förstå
vad det är för strukturer och processer som är verksamma i att skapa
den här underordningen. Samtidigt innebär detta att det finns grupper
som aldrig blir benämnda och som aldrig blir problemet. Flickor blir
problemet när det gäller jämställdhet. Detta vet vi från ett stort antal
jämställdhetsförsök – är det någonting som man ska förändra så är det
flickorna. De ska lära sig traditionella pojkverksamheter, de ska bli
duktiga i idrott och framför allt lagidrott, de ska lära sig spela fotboll,
bli duktiga i träslöjd och så vidare. När man sedan tittar vad pojkarna
ska förändra så är det helt tomt! Detta beror på att det är flickorna som
diskuteras och problematiseras vilket får konsekvenser för vilka man
sedan försöker åtgärda. Det är samma sak med etnicitet – det är de med
rötter utanför Sverige, snarare än de svenskfödda, som man beskriver
som i behov av förändring
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– Detta innebär att det finns grupper som aldrig någonsin blir pro-
blematiserade som grupper utan som hela tiden kan framstå som dels
individer eller bara som det allmänna. Man tillhör alltså inte de här
speciella grupperna utan tillhör, det i hegemonisk mening, allmänna –
det vill säga det som inte är problematiskt. Detta är grupper som vi
borde problematisera eftersom de är centrala i relation till alla de andra
grupperna som är underordnade. Det gäller att inte bara problematisera
det som skapar underordning utan också det som skapar överordning.

VGC: I samband med debatten om hedersmord har en ”ny” kategori
etablerats – ”utsatta flickor” eller ”flickor som växer upp i patriarkala
familjer”. Denna grupp flickor är sedermera också föremål för ett relativt
omfattande politiskt intresse. Denna debatt är ett exempel på när tendensen
att identifiera underordnade kategorier tycks krocka med kampen för
jämställdhet. Hur skulle du analysera denna debatt?

– Det är svårt. Det är jättesvårt. Det går inte att bortse ifrån eller
negligera att det finns många flickor som befinner sig i bekymmersamma
situationer. Samtidigt kan man inte bortse ifrån att det finns ganska
många flickor som inte har så kallad invandrarbakgrund men som
ändå upplever denna slags problematik. Det som blir svårt för mig när
det gäller etnicitet, kön och skola är att skolan, ganska oproblematiserat,
framställs som någon slags räddning för de här flickorna. Det blir svårt
därför att många av dessa flickor antas befinna sig i familjesituationer
där de är förtryckta vilket blir väldigt stigmatiserande3 för dem. Det blir
ju ett stigma som också vidhäftar dem, inte minst som grupp. Jag inter-
vjuade en flicka ganska nyligen som sa att ”man behöver bara titta på
mig, man ser ju att jag har arabiskt ursprung. När människor ser mig
så ser de en förtryckt flicka vars far eller bror förmodligen skulle vara
beredd att mörda mig. Detta är det som jag har mellan mig och mötet
med alla människor”. Vi måste förstås ta på största allvar att flickor
känner sig hotade och kringskurna. Men vi kan inte bara anta att det
gäller en hel befolkningsgrupp. Vi hänför i så fall problemen till deras
kulturella bakgrund precis som vi varit förtjusta i att lägga det till en
del sociala gruppers bakgrund, till exempel i någon slags klasskultur.
Detta i stället för att problematisera det sammanhang där mötet sker.
Sker detta möte i skolan så är det ju detta sammanhang och de under-
ordningsprocesser som finns och opererar där som vi måste diskutera.
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– Sedan tror jag att när vi diskuterar skolan som framstår som denna
räddningsplats för dessa flickor – vilket jag tycker är en väldigt naiv syn
– så måste vi fråga oss på vilket sätt är det så? I det forskningsprojekt jag
arbetar i nu har jag intervjuat flickor som går i en skola med ett väldigt
heterogent upptagningsområde. Det är elever som kommer från ett
väldigt välbärgat villaområde och elever från ett hyreshusområde där
också skolan ligger. Flickorna har en gemensam beskrivning av detta
område där skolan ligger. Villaflickorna kan mestadels undvika det,
men det kan av naturliga skäl inte de flickor som bor där. Bägge grupper
av flickor är rädda för att bli överfallna, för att bli våldtagna, för att bli
misshandlade och de är i synnerhet rädda för de unga männen som
finns i detta område. Rädslan gäller dels det offentliga rummet men
också privata fester.

– När de här olika grupperna talar om skolan så talar ”villaflickorna”
om skolan som en ganska förfärlig plats därför att den är en del av det
här hyreshusområdet som de försöker undvika och som de ganska ofta
kan undvika. Men de här flickorna som bor i området talar om skolan
som en plats som ändå präglas av en viss trygghet därför att framför allt
lärare försöker skydda från det som finns i området i stort. Inne i skolan
känner man sig trygga. Men den trygghet som skolan utgör här är inte
i kontrast till de hotfulla hemmen. Det är i kontrast till det hotfulla
bostadsområdet som man är hänvisad till! Så jag tror att det finns
många nyanser i detta som inte kan reduceras till ett antagande om att
majoriteten, eller alla, de flickor som har föräldrar som är födda någon
annanstans, företrädelsevis i muslimska länder för de är ju de man talar
om i detta sammanhang, skulle ha en bekymmersam relation till detta
med kön i hemmet medan andra flickor inte har det. Det är mycket mer
komplext och det finns också risk att man stigmatiserar om man antar
att det ligger till på detta sätt. Och då säger jag inte att man inte ska
bry sig om och ta på allvar de fall där hoten finns i familjen, men man
kan inte anta att det alltid finns där.

VGC: Din forskningsöversikt visar att en ”ny”, utåtriktad, aktiv, kritisk
och skämtsam flicka dyker upp i 1990-talets forskning som behandlar kön
och skola. Varför dyker denna ”nya” flickan upp på 1990-talet?
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– Ja, hon dyker ju inte upp så ofta. Hon är lite av en konstruktion
som lever sitt eget liv i den här forskningen. Går man in och tittar i
enskilda studier så är det väldigt få som visar på hennes existens. Och
när man visar på hennes existens så är det ofta små grupper av väl-
etablerade och vita mellanskiktsflickor som man skriver om. Och det
som är mitt problem när det gäller det här är för det första att hon inte
förefaller vara så särskilt vanlig, hon är tvärtom väldigt ovanlig samtidigt
som hon gärna beskrivs av de forskare som inte själva har sett henne!
Dels tror jag att man har underskattat förekomsten av denna slags
flickor tidigare. Jag tror egentligen inte att det är ett alldeles nytt fenomen
samtidigt som man kanske överskattar förekomsten nu. Detta beror
också lite på hur man forskar och vilka teorier man använder sig av.

– Sedan finns det en annan del som gör att man kanske kan anta att
visa förskjutningar i könsmönstren är på gång. Detta har att göra med
att skolan är en plats där flickor i vissa avseenden lever under goda
villkor, jämfört med andra miljöer. Om vi jämför skolan med arbetslivet
är det inte så att skolan är en oerhört missgynnande miljö för flickor.
Till exempel får flickor bra betyg i jämförelse med pojkar. I relation till
en relativt stor grupp pojkar som lyckas dåligt i skolan så finns det
utrymme för en relativt stor grupp ”duktiga” flickor som lyckas bra.

VGC: Vad kan denna ”nya” flicka, och över huvud taget ”bilden” av
könsmönstrens förändring, tänkas betyda för skolans inre arbete?

– Den har betydelse. I en mening tycker jag att det är bra att bilden
blir mer nyanserad, för bilden av att flickor hela tiden skulle vara under-
ordnade pojkar stämmer inte. Det finns oerhörda skillnader beroende
på vilka grupper man tillhör, inte minst utifrån de perspektiv vi pratat
om tidigare – klass och etnicitet.

– Men det är bekymmersamt på ett annat sätt eftersom det växer
fram en bild där flickor möjligen framstår som en grupp som har det
väldigt bra och som vi inte behöver bekymra oss över. Detta medan
pojkar växer fram som en grupp som har det mycket bekymmersamt
och som vi behöver ägna oss desto mer åt. Vi ska ägna oss åt både pojkar
och flickor. Det som gör mig bekymrad är att det blir en diskussion
om antigen det ena eller det andra. Det är inte mer lyckat om det slår
tillbaka och blir en diskussion om att nu måste man åtgärda pojkarna.
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I den aktuella diskussionen vilar det någon slags antaganden om att
flickorna har fått det mycket bättre medan pojkarna fått det sämre. Jag
kan inte se att det är så. Vi kommer tillbaka till det som vi diskuterade
om tidigare, det vill säga att könsmönstren inte är entydiga. Det finns
variationer mellan olika sammanhang och mellan olika grupper av olika
kön.

VGC: Sedan en tid är det flickor som presterar bäst i skolan. Denna utveckling
gäller också utomlands där den uppfattas som ett stort hot. I Sverige har
Skolverket hävdat att ”det är dags att ta alla dessa signaler på största allvar”?
Varför uppstår dessa reaktioner när flickor, som tidigare inte ens ägde tillträde
till utbildning, nu presterar bättre än pojkarna?

– Ser vi på den internationella debatten så har den varit av modell
moralisk panik. Det har den inte varit i Sverige utan här säger man mer
att ”oj, vi ser att det händer någonting utomlands, det borde vi kanske
uppmärksamma mer i Sverige också”. Den oro som vi sett i engelsk-
språkiga länder hör samman med en oro för vad de här icke välpresterande
pojkgrupperna som hamnar utanför fortsatt utbildning och arbetsliv
kommer att göra. Det är ju inte bara en omsorg om dessa grupper
utan också en oro för vad detta kommer att innebära samhälleligt och
socialt. Kommer de att ställa till med oreda? Får vi stora grupper som
rör sig mot antidemokratiska rörelser? Det är i ljuset av de problemen
som man ska se den här omsorgen eller oron för vad som kommer att
hända. Detta är heller inte ett nytt fenomen. Det är inte nya pojkgrupper
som presterar dåligt, dessa pojkgrupper har presterat dåligt tidigare också.

VGC: Värdegrundscentrum gjorde under 2002 en översikt för att få en
bild av värdegrundsarbete i skolor samt forskning om värdegrundsfrågor.
Översikten visade att det tycks finnas förhållandevis mycket forskning
kopplad till skolans uppdrag rörande jämställdhet. Däremot verkar det
vara mer ovanligt att skolorna själva prioriterar dessa aspekter i sitt
värdegrundsarbete. Vad tror du att dettas beror på?

– Jag tror till stor del att det betraktas som uttjatat. Och jag tror också
att det betraktas som något som man redan vet hur det ligger till med.
Man tycker sig veta att det handlar om att flickor generellt är under-
ordnade pojkar och så bedömer man i den egna klassen om det är så eller
inte. Ofta kommer man fram till att det inte är så. Ibland för att det
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faktiskt inte är så, ibland för bedömningen av aktörer inne i verksamheten
systematiskt skiljer sig från bedömningar som görs när man tittar på
detta utifrån. Ofta så uppfattar man alltså att man inte har detta problem.
Men detta är i själva verket mer komplicerat och mångfacetterat än så.
Det handlar inte bara om huruvida pojkar pratar mer än flickor. Det
handlar om vad för slags kvinnligheter och manligheter som utvecklar
sig. I anknytning till det vi pratar om nu är det alltså en fråga om vilka
sätt att vara flicka och pojke som man utvecklar i relation till det som
är grundläggande värden. Det handlar om värden av ansvarstagande,
värden av solidaritet med andra – hur ser möjligheten att vara flicka och
pojke ut i relation till dessa värden? Det är denna typ av frågor som
man kanske borde ställa sig. Men de kommer tyvärr inte fram så ofta.

VGC: Vad anser du om könsuppdelad undervisning?
– Det finns vissa som menar att de når goda resultat genom att

arbeta i könsuppdelade grupper. Om man har en tydlig idé om vad
det är man ska göra med både pojkar och flickor och om man verkligen
problematiserar kön tror jag att det kan vara en idé.

– Uppdelade grupper vilar ibland på ett antagande att flickorna ska
få mer utrymme, för om inte pojkarna är där så finns det ju bara andra
flickor att kämpa mot. Då frågar man sig inte ofta vad detta betyder
för pojkgruppen. Det kan visst finnas en poäng att dela upp om det
finns någon grupp som dominerar så totalt att ingen annan kommer
till tals. Men i allmänhet är ju problemen mer subtila än så. När man
förr diskuterade uppdelade grupper som en slags feministisk strategi
så var tanken att det skulle vara medvetandegörande, att man skulle
diskutera förtryck, att man skulle tala om hur det här kommer till
uttryck och man skulle försöka etablera någon slags strategier eller
möjligheter för flickor att stärkas. Dessutom måste man problematisera
tystnaden i sig. Det är inte mycket till vinst om det enda vi åstadkommer
är att vi får några flickor som får möjlighet att göra sig hörda på andra
flickors bekostnad eller några pojkar som får göra sig gällande på andra
pojkars bekostnad. Det måste vara någonting som ger möjligheter för
både tysta flickor och tysta pojkar.

– Så återigen; har man en idé om hur man ska arbeta så tror jag att
det kan vara en metod. Men jag tror inte på en könsuppdelad skola, det
kan jag inte se som något som syftar framåt.
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VGC: Enligt dig är klass ett mycket viktigt komplement till perspektiv som
kön och etnicitet. Värdegrundscentrums översikt visade att skolprojekt
egentligen aldrig uppmärksammar klassperspektivet. Ordet klass förekommer
inte i projektbeskrivningar. De gånger grupper lyfts fram är det i stället via
frågor om till exempel jämställdhet eller rasism. Varför tycks klass-
perspektivet vara helt osynligt i skolans värdegrundsarbete?

– Jag tror att det finns en generell ovilja att problematisera klass. Inom
forskningen var den större på 70-talet, men har försvunnit. Klass-
perspektivet finns i någon form i storskaliga studier där man tar hänsyn
till social bakgrund. I studier av skolans inre verksamhet ägnar man
sig väldigt lite åt detta. När det gäller skolorna, och till viss del också
forskningen, tror jag att klass är en mer svårfångad och svårdefinierbar
struktur. Kön är en lättare struktur att definiera, i synnerhet om man
väljer att betrakta det som någonting som gäller konkreta flickor och
pojkar och det är ofta så man problematiserar det. Alltså inte utifrån
vilka böcker vi läser, vilka ritualer vi har, vilken förståelse vi har utan
mer utifrån vad pojkar och flickor gör. Det är samma sak när det gäller
etnicitet, då blir det invandrare och icke invandrare. Det är också ganska
lätt att bestämma eftersom där har man bestämt sig för en definition,
som visserligen blir en förenkling liknande den om flickor och pojkar,
men som kan upplevas fungera i vardagen. Men när det kommer till
klass då är det mycket mer bekymmersamt. Det är mycket svårare att
peka ut, det är mycket svårare att definiera vad klass är. Sedan är det ju
också så att vi har ett ideologiskt klimat där man är ganska obenägen
att diskutera klass, den benägenheten var onekligen större på 70-talet.
Inte desto mindre skulle jag vilja säga att om man väljer att titta på
klass så slår detta med föräldrars yrke, utbildning och var man bor
igenom oerhört starkt i relation till kön och etnicitet.

– I den undersökning som jag talade om tidigare framkommer detta
mycket tydligt. Det finns tydliga gränser mellan de som bor i hyreshus-
området och de som bor i villaområdet, mellan de som tillhör olika
socioekonomiska grupper. När jag frågar dem som går i den skolan
vad de skulle vilja ändra på i skolan så handlar det om motsättningen
mellan dessa grupper. Och de talar inte om sin sociala bakgrund, de
talar i stället väldigt mycket om detta som etnicitet. Men det är väldigt
tydligt att det handlar om de som har pengar och de som inte har
pengar – detta är den avgörande skillnaden.
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VGC: Värdegrundscentrum har påbörjat en utbildning av kommunala
resurspersoner i jämställdhet och genusvetenskap. Vilka kunskaper och kompet-
enser ser du som centrala för att bedriva ett aktivt förändringsarbete i skolan?

– Om jag skulle peka ut någonting som är centralt, så är det att lära
sig att identifiera det som är någon slags grundläggande problem när
det handlar om kön och könsstrukturer. Jag oroades rätt så mycket under
90-talet över att diskussioner om detta så mycket handlade om skillnader.
Man var så oerhört fokuserad på skillnader mellan flickor och pojkar
vilket var bekymmersamt då det i sig blir så stereotypiserande och
cementerande. Då blir det en förståelse där flickor ”är” och pojkar ”är”
och hur kan man möjligen ändra på flickor och pojkar. Det vill jag
inte se, för så ser det faktiskt inte ut. Dessa konstruktioner lever dessutom
så länge och väl för de är så lätta att ta till sig. I praktiker där man dess-
utom är väldigt handlingsinriktade är det så oerhört tacksamt när man
får tag i de här handgripliga felen som man då ska ändra på. Men om
det inte finns några handgripliga fel eller problem i skolvardagen då
har man ramponerat hela projektet. Så det handlar mycket mer om att
titta på villkor för olika grupper, mer om hur grupper behandlas än
hur grupper är, mer om hur kön tar sig uttryck i olika sammanhang än
att det skulle finnas några entydiga flick- och pojkbeteenden och då är
det viktigt att man har en grundläggande kompetens om hur kön
kommer till uttryck i verksamheter. Det låter måhända väldigt luddigt,
men det handlar om vad kön är för slags struktur och hur kan den
operera. Det handlar om hur den blir synlig i läroböcker, i vårt sätt att
förstå vad som är bra och gott, vad som är viktigt att kunna, hur man
ska vara och vad man ska lära sig och så vidare. Det är viktigt att ha
denna kunskap eftersom det som är uttryck för kön varierar så påtagligt
över tid. Bilderna av hur det är blir väldigt snabbt föråldrade och
försöker man lägga dem över skolan och de inte längre gäller så blir
återigen hela projektet underkänt.

VGC: Vilka förändringar när det gäller jämställdhet skulle du vilja se på
politisk nivå – vad skulle du till exempel göra om du för en längre tid fick
byta din forskarroll mot att vara skolminister?

– Jag kan inte svara på den frågan. Det är som forskare jag analyserar
könsrelationer.
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Elisabet Öhrn på nätet:
http://www.ped.gu.se/personal/elisabet.ohrn/index.html

1 Jämställdhet som en del av skolans värdegrund. Om kön, klass och etnicitet i
skolvardagen är namnet på denna översikt. Den ingår i forskarvolymen
Demokrati i skolans vardag. Fem nordiska forskare rapporterar (Värdegrunds-
centrum, 2002). Du kan ladda ner delar av eller hela denna publikation via
länken ”Litteratur” på www.vgc.umu.se

2 I marxistisk teori (främst hos Gramsci) betecknar hegemoni särskilt den makt
över människo- och samhällssynen som en ledande klass utövar vid sidan av
sin ekonomiska och politiska dominans. (Nationalencyklopedin på internet,
www.ne.se)

3 Stigmatisering eller stämplingsteori, socialpsykologisk teori som behandlar
sambandet mellan avvikande beteende och det omgivande samhällets
reaktion. Enligt denna teori är det främst det etablerade samhällets stämpling
eller stigmatisering av avvikaren som orsakar dennes fortsatta utveckling
mot en avvikande identitet. Stämplingsteorin har sitt ursprung i Chicago-
skolans sociologi på 1920-talet men kodifierades först på 1960-talet, bl.a.
av Howard S. Becker i boken Outsiders (1963). Teorin har tillämpats inom
flera skilda områden som beroendeproblematik, mentalsjukdom, barn- och
ungdomsavvikelse. Stämplingsteorin har varit framgångsrik som tradition
och har bl.a. påverkat socialpolitikens utformning. (Nationalencyklopedin
på internet, www.ne.se)
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Värdegrund och klassrummets etik

Intervju med Anders Holmgren våren 2003. Han är doktorand vid
institutionen för svenska och samhällsvetenskap, Umeå universitet och
Nationella forskarskolan i Pedagogiskt Arbete.

Anders Holmgren forskar om relationsetik i klassrummet. Det
övergripande syftet med hans forskning är att vinna kunskap om
de etiska dimensionerna i undervisning och lärande. Vad han
försöker förstå är hur värdegrunden kommer till uttryck i
klassrummets relationer. Värdegrundscentrum har träffat honom.

Skolan är en på många sätt speciell plats. Förmodligen är det få andra
miljöer som rymmer så många möten och så många relationer under
så speciella omständigheter. Det är alltså inte märkligt att olika typer
av konflikter präglar skolan. Anders Holmgren intresserar sig speciellt
för relationerna inne i klassrummet och speciellt de mellan lärare och
elev. I fokus för hans kommande doktorsavhandling står klassrummets
etiska praktik där han försöker att förstå det komplexa i lärares arbete.
Det övergripande syftet med hans forskning är att generera ny kunskap
om de etiska dimensionerna i undervisning och lärande och då särskilt
belysa lärare–elev-relationen. Viktiga frågeställningar att besvara är vilka
etiska implikationer som framträder i mötet mellan lärare och elev och
på vilket sätt den pedagogiska relationen kan förstås som en etisk
relation.

För att få kunskap om dessa frågor tänker sig Anders Holmgren att
göra intervjuer samt observationer av undervisning på högstadiet.
Genom direkta observationer i klassrumsmiljö och videofilmning av
konkreta undervisningssituationer tänker han ta avstamp i lärares
praktik. På så sätt kan han studera klassrumssituationer i detalj och
han kan också diskutera videosekvenserna med lärare och elever. Än så
länge har han just påbörjat denna, den så kallade empiriska delen, i sin
forskning. Den inledande doktorandtiden har han ägnat åt att läsa in
sig på litteratur inom området och grundläggande forskningsmetod.
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VGC: Varför blev du intresserad av dessa frågor?
– Man kan säga att mitt intresse går tillbaka till mitt examensarbete

som handlade om värderingar och värdeförskjutningar hos ungdomar.
Examensarbetet handlade också om läroplanens skrivningar om värde-
grund i ljuset av dagens och morgondagens värderingar. Jag har också
skrivit om etisk fostran i en C-uppsats i historia.

VGC: Du har ju arbetat som lärare. Har dessa erfarenheter betytt något i
detta sammanhang?

– Tveklöst ja! Framför allt är det aspekter i undervisningen som har
med etik och värdegrund att göra som intresserar mig. Vid sidan om
innehållet som läraren skall undervisa om handlar lärares arbete om
att undervisa för någon. Det innebär att såväl lärarens relation till något
– innehållet i undervisningen – som till någon – eleven – är en del av
lärarens yrkesetiska ansvar. Att jag har blivit intresserad av dessa frågor
är helt klart ett resultat av att jag själv har arbetat som lärare. Under min
lärarutbildning skrev jag om värdegrund och etik i politiska styr-
dokument, läroplaner och andra liknande dokument, och problemati-
serade dem. När jag har arbetat som lärare i nästan tio år har jag erfarenhet
av hur svårt detta med ”etiken i praktiken” eller ”värdegrunden i prakt-
iken” kan vara. Det etiska imperativet utgör ett tydligt inslag i de skol-
politiska dokumenten. Men om vi kan säga att dessa värden är tydligt
utsagda där, så kan vi inte lika tydligt hävda att de är omsatta i praktisk
vardaglig handling, både i skolan och i samhället. Här finns en rätt så
tydlig diskrepans mellan retorik och praktik. Men om etiken ska få
någon betydelse i utbildningspolitik och i lärares arbete måste den bli
något mer än en retorik. Som jag ser det måste etiken synliggöras i den
pedagogiska praktiken.

VGC: Vad vill du åstadkomma med din forskning?
– Det är förstås alltid svårt att säga i förväg. Forskningen är ju något

av en resa. Det jag hittills har sett när det gäller hur man resonerar
omkring det här med etik så är det att man i växande utsträckning
inser att det inte bara handlar om att föra över ett kunskapsinnehåll
utan att själva undervisningshandlingen är etisk till sin karaktär. Det
är något annat än bara själva innehållet. Det jag hoppas kunna bidra
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med är att fokusera mötet mellan lärare och elev i den pedagogiska
praktiken för att se vad det är som uppträder i detta möte. Det handlar
om att hitta något i själva relationen som kan hjälpa oss att förstå
undervisningsprocessen inte minst då det gäller värdegrunden. Jag
försöker också att förstå hur man hanterar olikheter i skolan. Då
kommer vi också in på mobbningsproblematiken.

VGC: Vad var det som fick dig att bestämma dig för att börja forska om
värdegrundsfrågor?

– På något sätt har jag länge varit intresserad av forskningsprocessen
– att få forska och skriva. Detta grundlades redan under lärarutbildningen
och jag är förstås mycket glad över att det nu finns en forskarutbildning
i pedagogiskt arbete inom lärarutbildningens ram. Det finns ett uppenbart
behov efter praktiknära forskning inom skolan.

VGC: Kan du beskriva hur du forskar?
– Det börjar med utformningen av en problemformulering, det vill

säga en fråga om vad jag vill ha svar på. För min del handlar det då om
lärarnas uppdrag att undervisa på demokratiska grunder. Jag har funderat
på vilka problem det handlar om och försökt formulera något slags
syfte med min forskning. Det gäller sedan att ställa frågor som knyter
an till själva problemet. Sedan gäller det att hitta teoretiska belysningar
eller verktyg som kan hjälpa till att förklara det som uppträder i de
undervisningssituationer jag undersöker. Det är denna process som
jag är mitt inne i just nu. Jag har kommit fram till att jag skall använda
vissa metoder som intervjuer och observationer och vissa teorier för
att studera och kunna förstå de problem jag är intresserad av.

– Det har mer och mer blivit klart för mig att om jag skall gå ut och
undersöka något så kan jag inte vara fri från tolkningar. Jag har till exempel
med mig erfarenheter från min praktik, till exempel min förförståelse
kring lärares arbete och så vidare. Det är viktigt att synliggöra dessa ofta
oproblematiska utgångspunkter och sätta dem under luppen, men också
det vetenskapliga tänkandet om etik. Jag kan inte bara koppla bort allt
detta. Det sker hela tiden ett tolkande inom mig som observatör och
det gäller att klargöra och lyfta fram kopplingar mellan forskarpersonen
och det som jag ser när jag forskar empiriskt. När jag nu skriver fram
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min förförståelse och mina teoretiska utgångspunkter handlar det mycket
om att klargöra var jag själv står. Det är utifrån denna teoretiska ram
som mina resultat sedan skall förstås.

VGC: Vad är värdegrund för dig och i din forskning?
– Jag har tänkt en hel del på de där frågorna och är inte färdig än.

Värdegrunden i styrdokumenten tolkar jag som demokratins grund.
Jag tror att jag kommer att problematisera huruvida värdegrunden är
en grund för värden eller en grund av värden. Jag kommer också att
problematisera socialisationsprocessen, det vill säga hur skolan socialiserar
in elever i ett visst sätt att tänka, att överföra ett kulturarv och värden
som är tagna för givet. Detta är naturligtvis en problematik om man
kopplar det till samhällsförändringar.

– För mig har forskningsfokus skiftat en hel del under det första året
som doktorand. Från att kritiskt granska värdegrundsbegreppet och
värdegrundsarbetet i skolan har jag valt att problematisera värdegrunden
i praktiken. Etiken, som ligger inom värdegrundsområdet, har mer och
mer fångat mitt intresse. Jag vill i min forskning anlägga ett etiskt per-
spektiv på lärare–elev-relationen. I mina teoretiska resonemang utgår
jag från att man i denna relation kan se och förstå begrepp som har med
värdegrunden att göra, till exempel lika värde, ansvar, olikhet, närhetsetik.

VGC: Du utgår från ett hermeneutiskt perspektiv1. Vad betyder det för din
forskning?

– Vad jag har kommit fram till är att jag vill ”utmana det moderna
projektet”. Detta är ett uttryck som man kanske svänger sig med (skratt).
Vad jag menar med detta är att problematisera synen på människan
och på hur människan blir till som moraliskt subjekt. Detta kan till
exempel vara att man inte utgår ifrån olikheten hos eleverna i fostrans-
processen. I stället gör man barnen till objekt, det man skulle kunna
kalla för ”objektifieringen av den andre” och det kan vara en främling,
en invandrare, eller den som är annorlunda i skolan. Här är det relevant
att lyfta fram den fransk-litauiske filosofen Emmanuel Lévinas etiska
tänkande och dennes syn på det etiska subjektet. Enligt honom blir
människan till som etiskt subjekt i mötet med en annan människa2.
Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv handlar det om att kunna förstå
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en enskild företeelse endast om den sätts i samband med en helhet. Eller
annorlunda uttryckt: delen kan endast förstås ur helheten och helheten
endast ur delarna, det som brukar benämnas som den hermeneutiska
cirkeln. Det kan till exempel vara hur människan blir till som moraliskt
subjekt. Själva förståelsen av detta, genom ett hermeneutiskt förhållnings-
sätt, kan i sig rikta en kritik mot det samtida tänkandet kring etik och
moral.

VGC: I ett av dina paper menar du att ett hermeneutiskt tänkande inom
värdegrundsområdet kan innebära att man inriktar sig på förståelse av
varandras livsvärldar för att på så sätt skapa en bas för att flera värdegrunder
skall kunna mötas. Kan du förklara hur du menar?

– Jag tror jag menar hur olika förståelsehorisonter kan mötas, som
hermeneutikern Paul Ricoeur talar om. I det här sammanhanget handlar
det om hur olika ”livsvärldar” kan mötas och berika varandra istället
för att någons livsvärld helt assimileras av den andra. Jag är medveten
om att det kanske är svårt att förstå vad som menas med detta och jag
har långt ifrån tänkt färdigt på den här punkten.

VGC: Vilka problem brottas du med just nu i din forskning?
– Det är metodologiska problem och frågor om urval. Vilka skolor

eller pedagogiska arenor skall jag välja? Jag har tänkt försöka få bredd
och variation när det gäller dessa arenor. Jag vill helt enkelt fånga detta
med värdegrund i praktiken i olika pedagogiska miljöer. Jag brottas
också rätt mycket med forskningsetiska aspekter som jag som forskare
måste lära mig att hantera i mötet med skolans värld.

VGC: Om du fick byta din forskarroll mot rollen som minister med ansvar
för skolan – vilka åtgärder skulle du vidta utifrån dina kunskaper om
värdegrundsrelaterad problematik?

– Det är en väldigt svår och intressant fråga. Det var väldigt lätt för
mig att hamna i denna typ av tänkande när jag började som forskare.
Jag sökte då efter förhållanden som jag ville förändra och såg väldigt
enkla lösningar. När jag började problematisera detta med etik, fostran
och värdegrund i skolan så insåg jag hur svårt detta är. Om jag ändå
fick möjlighet att få politiskt inflytande skulle jag vilja uppmärksamma
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frågor om hur man kan undervisa annorlunda och att ifrågasätta det
traditionella och klassiska socialisationstänkandet. Jag kan läsa delar
av den nuvarande läroplanen och tänka att, ”ja, det här är väl okej” att
föra vidare till kommande generationer. Det finns samtidigt delar i dessa
texter som skulle ha kunnat vara aktuella i 1930-talets Nazityskland.
Formuleringar om att till exempel överföra ett kulturarv i form av värden,
traditioner, språk och kunskaper från en generation till en annan kan
ges en mycket totalitär innebörd. Detta är skrämmande och visar på
vilken svår problematik detta med det pedagogiska arbetets värdegrund
egentligen är.

– Det kunde också handla om att generellt uppvärdera frågor om
etiska och moraliska värden inom utbildningssystemet. Jag menar till
exempel tänkandet kring människovärdet och den så kallade likavärdes-
principen. Det jag skulle vilja utveckla är en pedagogik som utgår från
olikheten och det som är annorlunda och inte i första hand att fostra
blivande samhällsmedborgare utifrån givna kategorier. Att utveckla en
pedagogik som utvecklar ansvarsfulla relationer är viktigt ur ett demo-
kratiskt samhällsperspektiv, tror jag. Jag skulle också verka för att forskning
om skolan i skolan skulle förstärkas, eftersom skolan är en så viktig
arena för att skapa förutsättningar för goda samhällsförändringar. Därför
anser jag att diskussionen om värdegrunden i skolan måste förankras i
relevanta teorier, i skolans verklighet och i vetenskaplig empiri. En
forskning som är inriktad på att studera den pedagogiska praktiken på
ett mera fokuserat sätt än tidigare tror jag kan lyckas med detta.

Anders Holmgren på nätet:
http://www.svshv.umu.se/personal/holmgren_anders.html

1 Hermeneutik avser en numera ofta utvidgat vetenskapsteoretisk riktning som
framhäver betydelsen av förståelse och inlevelse i human- och samhälls-
vetenskaperna. (Nationalencyklopedin på internet, www.ne.se)

2 Att bli ett etiskt subjekt innebär enligt Levinas att bli en ansvarstagande
människa, dvs. en som tar ansvar för och visar omsorg om andra människor
i samhället.
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Värdegrund och natur

E-postintervju med Margareta Svennbeck hösten 2003. Hon är i dag
filosofie doktor vid institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet.

Margareta Svennbecks avhandling är ett bidrag till diskussionen
om NO-utbildning och miljöfostran.

– Jag hoppas att den i större utsträckning framöver kommer att
inkludera omsorg om naturen för naturens skull och inte bara för
människornas skull.

Värdegrundscentrum har intervjuat henne angående den komm-
ande doktorsavhandlingen.

Margareta Svennbeck är doktorand vid lärarutbildningen, Uppsala
universitet. Hon håller just nu på med att göra de sista justeringarna i
sin avhandling med den preliminära titeln Omsorg om naturen. Syftet
med avhandlingen är att bidra till diskussionen om NO-utbildning
och speciellt frågor om, och i så fall hur, omsorg om naturen kommer
till uttryck i den så kallade NO-diskursen. Med diskurs avses ”ett
bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Diskurser är förankrade i
sociala sammanhang, vilket innebär att NO-diskursen får bestämda
konsekvenser för förståelse och praktik inom NO-ämnena.

Förutom olika förhållningssätt till naturen sätter Margareta Svennbecks
undersökning fokus på skolans kunskapsprocesser. Själva avhandlings-
studien bygger på analyser av sex fysikläromedel från slutet 1990-talet.
Analyserna knyter an till tidigare forskning inom detta område och
bidrar därför till att förstå hur NO-diskursen utvecklats under slutet
av 1900-talet. Margareta Svennbeck analyserar denna diskurs ur såväl
ett genus- som ett miljöfostransperspektiv.

Avhandlingen reser bland annat frågan om huruvida skolans under-
visning i NO bryter mot värdegrundstexten. Analysen visar att NO-
diskursen bidrar till att sprida föreställningen om att naturen i första
hand är en resurs som människan kan, och har rätt att, utnyttja utifrån
sina egna syften. Resultaten tyder också på att kunskapssynen inom NO-
utbildningen riskerar att minska elevernas, speciellt tjejernas, intresse
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för NO. Denna förståelse kan därför möjligtvis utgöra ett bidrag till dis-
kussionen kring varför tjejer och kvinnor är underrepresenterade i såväl
utbildning som yrkesliv inom områden som naturvetenskap och teknik.

Avhandlingen kan också ses som ett bidrag till den pågående diskuss-
ionen om ”hållbar utveckling”. Avhandlingen kommer att publiceras
mitt emellan två stora konferenser i ämnet, Värdegrundscentrums inter-
nationella konferens i Umeå 28-29 oktober 2003 samt en internationell
konferens i Göteborg 2004. Utbildning och hållbar utveckling har efter
världstoppmötet i Johannesburg 2002 fått en stor politisk betydelse
som ett svar på ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. I
Margareta Svennbecks avhandling problematiseras de utgångspunkter
som ligger till grund för talet om hållbar utveckling.

VGC: Vad har frågor om NO-didaktik med värdegrund att göra?
– Värdegrunden uppfattar jag som något som ska genomsyra all

verksamhet i skolan – inte i första hand något som vi ska undervisa
om. Det innebär att till exempel demokrati, jämställdhet och respekt
för miljön är något som är en del av NO-undervisningen, likväl som
all annan undervisning. Att undervisningen i dessa ämnen bedrivs i
demokratiska och jämställda former och innebär respekt för miljön.
Det innebär också att inte bara formen för undervisningen ska vara
demokratisk och jämställd utan även innehållet i undervisningen.

– Sen finns det många frågor runt det här med värdegrunden, vad
det är och hur det ska uppfattas. Om värdegrunden ska vara verkligt
demokratisk och jämställd kräver det ett ständigt pågående samtal där
alla har en möjlighet att komma till tals. Hur man än väljer att definiera
olika områden inom värdegrunden, leder alla fastlagda definitioner
till att vissa röster utesluts. Så värdegrunden inom skolan handlar både
om att arbeta i enlighet med värdegrunden så som vi nu uppfattar den
och ständigt vara beredd att föra ett samtal om dess innebörd i relation
till vilket samhälle vi vill ha.

VGC: Vissa menar att talet om skolans värdegrund inneburit att skolans
demokratiska uppdrag har fått större uppmärksamhet. Bland de många
skolprojekt som Värdegrundscentrum redovisar på vgc.umu.se är det dock
knappast något som intresserar sig för miljöetik. Varför har dessa frågor
kommit i skymundan?



53

– När det gäller respekten för miljön och omsorgen om naturen som
en del i värdegrunden är frågan mer komplicerad, eftersom naturen inte
kan föra sin egen talan. Det blir lätt att frågor om etik begränsas till
relationer människor emellan och att människans relation till naturen
glöms bort.

– Ett synsätt som innebär att naturen inte tillskrivs egenvärde, utan
ses som en resurs som människan kan använda, kallas antropocentrisk.
Om man ser till forskning som är kopplad till miljöetiska frågor verkar
det som att en sådan antropocentrisk syn på människans relation till
naturen i många fall tas för given. Den bildar en neutral utgångspunkt
som inte ens ifrågasätts. Vi människor ska bara se till att utnyttja denna
resurs på ett sätt som inte ställer till problem för framtida generationer.
De analyser jag har gjort av 1990-talets fysikdiskurs samt de analyser
som Leif Östman tidigare har gjort av 1980-talets NO-diskurs, visar alla
på en sådan antropocentrisk syn.

– Även Mikael Stenmarks analys av policydokument om hållbar
utveckling, som Agenda 21 och Vår gemensamma framtid, visar på detta.
Han skriver i sin bok Miljöetik och miljövård att visserligen upp-
märksammas i dokumenten att miljöproblemen har en värderingsmässig
dimension, men ändå redovisas och diskuteras inte den värderingsbas
som policydokumenten utgår från i sina förslag till miljöåtgärder och
strategier. Med sina analyser av dokumenten vill han tydliggöra den
outtalade värdegrund som ändå finns. Han betecknar den värderingsbas
han har funnit för ”den hållbara utvecklingens etik”. Den innebär det
synsätt jag redan har nämnt, alltså en antropocentrisk utgångspunkt
där människan visserligen ses som en del av en ekologisk helhet, men
där omsorgen om naturen är för människornas skull i ett globalt
perspektiv och inkluderar framtida generationer.

VGC: Ett resultat i din avhandling är att samhälls- och miljöengagemang
i skolans naturvetenskap präglas av ”en principbaserad etik snarare än av
en omsorgsetik”. Vad menar du och vilka konsekvenser får detta?

– Många miljöetiska teorier är baserade på principer om huruvida
olika entiteter i naturen, som olika djur, växter ekosystem etc., har ett
egenvärde eller inte. Detta kan gälla miljöetiska teorier som till exempel
utgår från antropocentrism, biocentrism eller ekocentrism. Som ett
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alternativ till denna principbaserade miljöetik har ekofeminister utvecklat
en miljöetik i termer av omsorg om naturen.

– Principbaserad och omsorgsorienterad etik går att diskutera ur
genusperspektiv. Det finns nämligen undersökningar som visar att
kvinnor i högre grad än män diskuterar etiska och moraliska frågor i
termer av omsorg, medan män oftare använder sig av principer som
rättigheter och rättvisa. Dessa undersökningar har dock enbart handlat
om etiska och moraliska konflikter människor emellan, vilket gör att
resultaten inte direkt går att överföra på omsorg om naturen. Visserligen
finns flera undersökningar, till exempel Skolverkets rapport Läroplanerna
i praktiken, som visar att flickor är mer engagerade i miljöfrågor än
pojkar, men dessa undersökningar visar inte om engagemanget grundas
i omsorg om naturen eller omsorg om människorna. Flickors större
engagemang för miljön skulle kunna ha en antropocentrisk grund.

VGC: En av de centrala frågorna i din avhandling rör mötet mellan elev
och natur. Vilka möten med naturen erbjuds eleven i skolan?

– Det jag kan svara på utifrån min undersökning är vilka möten
med naturen som inkluderas i fysikdiskursen, och mer precist vilka
möten eleverna erbjuds via fysikläromedel. Men först behöver jag förklara
vad jag menar med de två former av möten som jag talar om, alltså
Jag–Du och Jag–Det, två begrepp som har hämtat från Martin Bubers
dialogfilosofi.

– I Jag–Du-möten är fokus på kärlek och omsorg som responser i
möten med andra, inklusive varelser i naturen. Buber använder ett antal
ord när han försöker beskriva dessa Jag–Du-möten, ord som relation,
möte och dialog. Vidare beskriver han kvaliteten i dessa möten med
ord som öppenhet, ömsesidighet, omedelbarhet, unikhet och närvaro.
Jag–Du är ett av två sätt att relatera till världen enligt Buber, det andra
är Jag–Det. I Jag–Det-förhållningssättet är individen åtskiljd från andra
och har som syfte att ”lära känna och begagna”. I Jag–Du träder personen
in i en relation med den andra och har inga syften utöver relationen.
Buber använder ord som kärlek, ansvar och respons för denna etiska
relation. Kärlek talar han om som ”ett Jags ansvar för ett Du”. Omsorgs-
begreppet i den feministiska omsorgsetiken tolkar jag som denna kärlek,
som ett ansvar som uppstår i ett möte. Denna kärlek, eller omsorg, kan
alltså omfatta även naturen, inte bara människor.
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– Tyvärr visar dock undersökningen att det är enbart Jag–Det-möten
som erbjuds eleverna, möten där naturen inkluderas i ett instrumentellt
syfte. Naturen används framför allt som exempel för att bidra till lärandet
av fysikaliska begrepp och principer. Detta förhållningssätt till naturen
står i motsättning till skolans värdegrund om man tolkar omsorg om
naturen som omsorg för naturens skull. Däremot kan man alltså, i enlighet
med ”den hållbara utvecklingens etik”, tala om omsorg om naturen
för människornas skull.

VGC: Du menar att flickor och pojkar föredrar olika sätt att kunskapa –
vad menar du och vad får detta för konsekvenser?

– Forskning har visat att för kvinnor/flickor i högre grad än för män/
pojkar har till exempel personlig relevans och etiska sammanhang betyd-
else i kunskapsprocessen. En rapport som visar på ett sådant samband
och som har fått mycket stor spridning är Women’s ways of knowing
som är skriven av Mary Field Belenky och tre andra forskare. Där redovisas
fem olika vägar till kunskap som kvinnorna i undersökningen beskriver.
Vissa av dessa kunskapsvägar uppskattas av kvinnorna, medan andra
mer verkar vara en anpassning till den rådande kunskapssynen inom
den kontext dom befinner sig i.

– I Sverige har Else-Marie Staberg använt denna undersökning för
att beskriva de kunskapsprocesser som framkommer i intervjuer med
elever på Naturvetenskapliga programmet. Resultatet från hennes under-
sökning stämmer överens med resultatet från Women’s ways of knowing.
Hon skriver att flickorna söker kunskapsvägar som integrerar dem själva
som subjekt och där även värderingar får plats. I stället möter de en
undervisning där dom förväntas ta till sig fakta och lära sig mönster
och procedurer. Staberg har alltså intervjuat elever, medan jag undersöker
vilka kunskapsvägar som eleverna erbjuds i fysikdiskursen. Resultatet
bekräftar Stabergs intervjuer: De kunskapsvägar som framför allt flickor
söker inkluderas inte i diskursen. Konsekvensen av detta är given: intresset
för fysik påverkas negativt.

VGC: Vad betyder den rådande kunskapssynen inom skolans naturveten-
skapliga ämnen ur ett jämställdhetsperspektiv?
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– Som jag har redan nämnt kan den rådande kunskapssynen ha
negativa effekter på intresset för NO, främst hos flickor. På ett symboliskt
plan kan man även tala om att olika kunskapsvägar kan tillskrivas
manligt eller kvinnligt genus. Min analys av kunskapsvägar visar att de
kunskapsvägar som tillskrivs kvinnligt genus exkluderas ur diskursen
medan kunskapsvägar som tillskrivs manligt genus inkluderas i diskursen.
Även Moira von Wright har i en tidigare undersökning, Genus och
text, visat på att läromedel i fysik värderar det som tillskrivs manligt
genus högre än det som tillskrivs kvinnligt genus.

– Denna exkludering/inkludering kan sättas i relation till den kval-
itativa aspekten av jämställdhet, som av SCB formuleras som att ”både
kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas till vara
och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället”.
I Lpf 94 finns vidare skrivningen att läraren ska se till att ”undervisningen
till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga per-
spektiv”. Frågan är om undervisningen i NO-ämnen kan sägas stödja
dessa målsättningar om de kvinnliga kunskapsvägarna exkluderas?

VGC: Du skriver om ett naturvetenskapligt språkspel. Tanken är att man
genom att lära sig naturvetenskapliga begrepp, definitioner och termer
också lär sig ett ”språk” som rymmer så kallade följemeningar, till exempel i
form av vissa förhållningssätt till naturen. Vad menar du med detta?

– Följemening är ett begrepp som infördes av Leif Östman och Douglas
Roberts. Begreppet avser normativa meningar som kommuniceras sam-
tidigt med ett vetenskapligt innehåll. Exempel på följemeningar är syn
på naturen och människans relation till naturen. Följemeningarna är
grundläggande antaganden eller föreställningar och kan sägas vara delar
av en världsbild. Jag har använt begreppet i mina analyser av det som
jag kallar principbaserad etik, alltså där inkludering/exkludering av
omsorg om naturen grundas i principer till exempel för om huruvida
naturen har ett egenvärde eller inte.

– När vi inom NO-utbildning talar om naturen gör vi det på bestämda
sätt, det finns en regelbundenhet i talet om naturen. Dessa regel-
bundenheter bygger på värderingar. Vi skulle kunna tala om naturen
på många olika sätt, men när vi gör det på ett specifikt sätt har vi gjort
ett val av många möjliga, och det valet bygger på en värdering. Det
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innebär att det är möjligt att undersöka följemeningar – eller värderingar
– genom att analysera hur naturen omtalas inom NO-utbildning.

– Mina analyser, och tidigare Östmans, visar på att naturen omtalas
med utgångspunkt i ett antropocentriskt synsätt; naturen är en resurs
som människan kan utnyttja. Detta antropocentriska synsätt är en sådan
följemening. Antropocentrismen står inte uttryckligen omnämnd någon-
stans i de analyserade texterna, men genom det sätt som naturen och
människans relation till naturen framställs, går det att sluta sig till att
NO-diskursen bygger på en sådan utgångspunkt. Att NO-diskursen
rymmer en sådan följemening innebär att när eleverna lär sig ett
naturvetenskapligt språkbruk lär dom sig också att tala om naturen på
ett instrumentellt sätt, som en resurs.

VGC: Är det möjligt att förstå dina resultat i relation till det sedan länge
låga intresset för naturvetenskap?

– Även om min utgångspunkt inte har varit i elevers intresse för
NO, så kan resultaten relateras till detta, både ur ett genusperspektiv
och när det gäller natursyn. När det gäller natursynen kan jag nämna
en undersökning som har gjorts i USA av William Cobern m.fl. och
som visar på stora skillnader mellan den natursyn som förmedlas i
skolan och den natursyn som eleverna själva har. Undersökningen är
gjord i en högstadieskola. Eleverna betonar den personliga erfarenheten
av möten och den estetiska dimensionen i dessa möten. Några av eleverna
talade också om känsla för, kärlek till och omsorg om naturen. De
flesta av de intervjuade eleverna upplevde att skolans naturvetenskap
hade mycket lite att göra med den natur de var bekanta med genom
personlig erfarenhet. Forskarna menar att skillnaderna mellan de synsätt
som skolan förmedlar och elevernas eget sätt att se på naturen, kan
medföra att vissa elever, trots intresse för naturvetenskap, tar avstånd
från skolans naturvetenskap.

– Resultatet från denna undersökning tyder alltså på att en NO-
undervisning som inkluderar Jag–Du-möten med naturen och en natur-
syn som bygger på omsorg om naturen, inte bara underlättar strävanden
att NO-undervisning ska bidra till att eleverna utvecklar/bevarar omsorg
om naturen, utan att detta även skulle öka elevernas intresse och motiv-
ation.



58

– Vad det gäller genusperspektivet har jag redan nämnt att de kunskaps-
vägar som flickor föredrar exkluderas ur fysikdiskursen, vilket alltså
kan ha ett negativt inflytande på flickors intresse för NO. Men det är
knappast så enkelt att det finns en åtgärd som löser alla problem. Mina
undersökningar visar att fysikdiskursen domineras av en kunskapssyn
där etiska frågeställningar och samhälleliga konsekvenser inte är
integrerade i kunskapsprocessen. En kunskapssyn där en sådan integr-
ering finns skulle förmodligen öka intresset hos många elever, men
inte alla. Hos ett fåtal elever kanske intresset till och med skulle minska.

VGC: I slutet av avhandlingen skriver du att om det ska finnas utrymme
för Jag–Du-möten inom NO-utbildning krävs en ny diskurs. Som jag tolkar
dig menar du att denna nya diskurs har potential att växa fram ur det
förhållningssätt som redan präglar många människors relation till naturen.
Kan du utveckla denna tanke? Hur ska denna diskurs integreras i skolans
arbete?

– Natursynen inom NO-diskursen, där naturen bara har ett instru-
mentellt värde och ses som en resurs, verkar inte stämma överens med
natursynen hos svenskar i allmänhet. Undersökningar som har utförts
från 80-talet och framåt av bland andra Nils Uddenberg, Anders Jeffner
och Thorleif Pettersson visar att en majoritet av svenskarna anser att
djur har ett egenvärde och samma värde som människan. Denna tendens
att likställa djur och människor var starkast bland de yngre. Men även
om undersökningarna också visade att få av dem som likställde människor
och djur verkligen var beredda att göra personliga uppoffringar för
djurens skull, verkar det som om det antropocentriska synsättet inte är
lika självklart som hos svenskar i allmänhet som det är i NO-diskursen.

– Du frågar också hur en diskurs som innehåller Jag–Du-möten
med naturen ska integreras i skolans arbete. Det är svårt för mig som
forskare att svara på, förmodligen är det något som måste växa fram i
själva undervisningspraktiken. Men ett svar kan ges i termer av de
öppna och slutna möten inom NO-undervisning som beskrivs av Klas
Sandell m.fl. i boken Miljödidaktik. Med slutna möten avses möten
med naturen där det finns en intention om lärande av vissa specifika
och förutbestämda kunskaper och där naturmötet utgör ett medel till
detta lärande. Detta innebär att i alla slutna möten tillskrivs naturen
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enbart ett instrumentellt värde. Med öppna möten avses möten med
naturen där det inte finns några bestämda innehållsliga avsikter. Natur-
mötet används inte som ett medel för att lära vissa kunskaper om naturen,
naturmötet utgör ett mål i sig. I dessa möten finns förutsättningar för
att en ”miljömoralisk känsla” uppstår där naturen tillskrivs ett egenvärde.
I en undervisningspraktik kan man alltså använda sig av öppna möten
med naturen, vilka skulle kunna leda till Jag–Du-möten med naturen.
Dessa öppna möten kan bestå av vistelse i naturen eller naturfilmer,
fotografier i läromedel eller naturskildringar som innebär ett Jag–Du-
förhållningssätt.

VGC: Till sist, vad tror och önskar du att dina resultat får för implikationer
för skolans undervisning i naturvetenskap?

– I avhandlingen skriver jag att syftet med min avhandling är att
bidra till det fortgående samtalet om NO-utbildning. Det är det jag
hoppas på. Att det jag lyfter fram i avhandlingen kommer att lämna
bidrag till diskussioner om NO-utbildning, både ur genusperspektiv
och ur miljöfostransperspektiv. På sikt kan detta också leda till för-
ändringar i utbildningspraktiken. Speciellt viktigt för mig är diskussion
om omsorg om naturen. Jag hoppas att den i större utsträckning framöver
kommer att inkludera omsorg om naturen för naturens skull och inte
bara för människornas skull. Jag hoppas därför att det jag lyfter fram i
avhandlingen inom detta område kan föra diskussionen ett steg vidare.

Margareta Svennbeck på nätet:
http://130.238.25.247/ilu_portal/forskning/didaktik/medlemmar/
margareta.html
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Värdegrund i förskolan

Intervju med Katarina Norberg våren 2004. Hon är filosofie doktor vid
pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Katarina Norbergs avhandling undersöker hur skolan gestaltar läro-
planens värdegrundsuppdrag i praktiken. Bland annat visar hon
att detta viktiga uppdrag inte alltid är särskilt närvarande i skol-
personalens arbete på en medveten nivå. I stället för att utgå från
yrkesuppdraget låter man sig vägledas av individuella och pragmat-
iska värderingar, kunskaper och erfarenheter.

När Katarina Norberg började forska om hur värdegrunden omsätts i
den svenska pedagogiska praktiken hade hon själv arbetat som förskol-
lärare i 18 år. I avhandlingen beskriver hon bland annat hur hennes
värdesystem utmanades i mötet med vissa av barnens föräldrar.

– Ibland undrar jag om forskningen är en avbön som jag håller på
med (skratt). När jag var nyutexaminerad var jag så otroligt kaxig och
med en övertygelse om hur ”rätt” fostran skulle bedrivas. Jag kommer
från en medelklassfamilj där man läste kapitelböcker på kvällarna och
där man sjöng sånger. Vi fick gitarr, vi fick piano, jag har gått teaterskola
– name it! Jag har surfat fram perfekt och knäckt alla koder i skolan.
Dessutom, och detta har jag tagit bort från inledningen i avhandlingen,
var jag vänsterradikal som tonåring på 70-talet och stödde Chile-
kommittén och alla möjliga rörelser.

– Och så började jag arbeta som förskollärare och hela mitt värdesystem
blir synligt när jag möter familjer som inte är som mig. Familjer som
inte läser kapitelböcker på kvällarna, ”bristfälliga” föräldrar som inte
har ett berg av märkta extrakläder – familjer som jag inte tycker är
”bra” därför att de inte var som min egen familj. Och då pratar jag om
svenska familjer. Det var jättebra att arbeta med erfarna kollegor som
kunde säga: ”vad håller du på med?” (skratt). För det är inte lätt att
vara småbarnsförälder och passa tider och dessutom finns det ett tydligt
klassperspektiv i detta. Och framför allt: varför skulle mitt sätt att se på
fostran vara bättre än någon annans?
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– Detta blev ändå tydligare när jag mötte föräldrar från utomeuropeiska
länder vars syn på fostran definitivt skilde sig från det ”rätta” sättet att
fostra. Då läste jag en bok som hette Att vara invandrarbarn i Sverige.
Detta var alltså i slutet av 70-talet eller början av 80-talet och det fanns
nästan ingenting skrivet om detta. Boken beskrev den resa som dessa
människor fick göra på några timmar – den resa till ett nytt samhälle
som min morfar fick göra på 100 år! Med den boken föll alla pusselbitar
på plats och mitt arbete i förskolan blev mycket mer spännande. Vem
är egentligen jag att säga vad som är rätt sätt att fostra? Efter detta var
jag med om att starta upp en förskola för flyktingbarn där jag hela
tiden utmanade mina värderingar om vad som är rätt och fel.

– Där ligger också mitt forskningsintresse. Men sedan ser jag faktiskt
inte i min studie någonting som visar att pedagogerna förhåller sig
annorlunda till barn med flykting-invandrarbakgrund än till de svenska
barnen.

VGC: Vilket är det viktigaste resultatet i din avhandling?
– Att uppdraget och i det här fallet värdegrunden, som finns formulerat

i läroplanen inte medvetet finns med i den praktiska vardagen. När
pedagogerna förklarar varför de gör olika saker baserar de sig inte på
det uppdrag man har eller hur de har tolkat detta uppdrag. I stället
förklarar de att ”så här är det ju”, ”det här tycker jag är rätt” eller ”jag var
så trött”. Handlingar sker tämligen oreflekterat och utifrån individuella
värderingar. Handlingar kan också bygga på kunskaper och erfarenheter
som gör att man tycker att man ska göra på ett visst sätt.

– Detta behöver inte vara problematiskt i sig. Men det blir problem-
atiskt när övervägandena inte är kopplade till det uppdrag man har
och man kan visa varför man gör vissa saker, hur man har resonerat
och kommit fram till en viss tolkning på exempelvis hur stereotypa
könsroller skall motarbetas.

VGC: Din avhandling har den engelska huvudtiteln ”The School as a
Moral Arena”. Vad avses med skolan som en moralisk arena?

– Under min skrivprocess så har klassrummet framstått som en
mycket, mycket tydlig moralisk mötesplats där alla olika agenter i
handling signalerar vad man tycker är rätt och fel, bra och dåligt. Man
rättfärdigar, avslår, bejakar, förnekar olika saker i någon slags idé om
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att lära ut vad som är rätt och fel. Detta kan man göra väldigt subtilt
och man kan göra det väldigt tydligt. Till exempel handlar det om hur
man delar in grupper, hur man bemöter barns förslag eller hur man
samspelar med varandra på vuxennivå. I klassrummet sker en massa
handlingar som har moraliska budskap. Klassrummet är inte bara en
plats där kunskap förmedlas utan där möts olika föreställningar om
hur det goda livet ska levas och hur vi ska mötas och förhålla oss till
varandra.

VGC: Du skriver att det finns en intim koppling mellan kunskap och
värden. Hur kom detta till uttryck i de miljöer du studerat?

 – Jag tycker till exempel att episoden när barnen skulle träna sig att
läsa visar på detta. Då delades barnen in två-och-två, många par bestod
av pojke/flicka. Syftet var alltså att träna läsning, men vad som hände
i relationen mellan flickan och pojken som satt närmast mig var att
han var aktiv och tog initiativ att söka böcker medan hon stod tvekande
och väntade. Han sa: ”Nu har jag valt de här böckerna, är det okej om vi
börjar läsa?”. Hon svarade: ”Ja, det kan vi väl göra”. Sedan började han
läsa. Där någonstans finns det en obalans emellan dem. Det är inget
fel att han får ta för sig och ge förslag, men hon kanske också måste
peppas att välja böcker. Det sker ett lärande i denna typ av situationer
i termer av över- och underordning. Det blir alltså både träning att
läsa men också träning av olika roller. För lärarna handlar det om att
fundera över om det alltid är på detta sätt.

– Sedan när de läst färdigt så var det ett annat par som skulle skriva
in vilka böcker de hade läst. Tjejen skrev snabbt in en bok. Pojken
hade jättesvårt att stava så hon hjälpte honom. Jag tycker att det är
jättefint att man hjälper varandra, men det man kan fundera över är
om det alltid är så att hon hjälper honom. Det tog nämligen en sådan
tid med stavningen att de inte hann med att läsa särskilt mycket. Här
måste man titta på vad som egentligen sker i det som synes sker.

Katarina Norberg har delvis byggt sin avhandling, som innehåller
fyra fristående artiklar, på ett aktionsforskningsprojekt där skolpersonal
aktivt deltagit i den kunskapande processen. Katarina har under två år
gjort observationer i förskolegrupper och skolklasser. Personalen har
också observerat och videofilmat sin egen praktik. I avhandlingen skriver
hon att det inte handlade om forskning om personalen utan med den.
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En av grundtankarna med aktionsforskning är nämligen att problem-
formuleringen kommer från praktikerna som arbetar i verksamheten.
Personalen fick därför i uppgift att läsa läroplanen och välja ut ett citat
med koppling till värdegrunden. Citatet skulle vara viktigt och intressant
för det specifika arbetslaget och deras verksamhet. Ett centralt tema
för pedagogerna i skolan handlade om ordning och reda i klassrummet
– om vägar till en bättre lärandemiljö. I de samtal som följde diskuterades
begrepp som exempelvis konflikt och jämställdhet. Det visade sig att
det fanns många olika tolkningar av begreppen bland personalen. Som
utomstående kunde hon utmana personalen med frågor till personalen
som de av olika anledningar inte själva kunde eller ville formulera.

– Dessutom handlade det om att flytta fokus från att förändra barnen
till att titta på sig själva, sin egen praktik. Det tycker vi var en av de stora
vinsterna.

Det handlade också om att försöka få en teoretisk förståelse för de
antaganden som låg till grund för diskussioner och handlande, det vill
säga att koppla praktiken till teorier.

– Är det till exempel ett psykoanalytiskt perspektiv som ligger bakom?
Ett behavioristiskt perspektiv? Eller är det ett sociologiskt perspektiv?
Ingen i personalen skulle ju medge att de handlade som Skinner och
exemplet med Pavlovs hund. Men när jag frågar om det inte är någon
som sagt ”om inte du äter upp maten får du ingen glass”, ja då inser
man att man faktiskt delvis bygger sin pedagogik på den behavioristiska
människosyn man kanske egentligen tar avstånd ifrån. Det viktiga är
inte att kunna relatera till namnkunniga forskare eller teorier, men att
kunna synliggöra vad jag grundar mina antaganden eller problem-
definitioner på, mer än ”så här har vi alltid gjort:”

En annan del av avhandlingen bygger på en mer traditionell studie
där Katarina Norberg observerat det pedagogiska arbetet ur ett värde-
grundsperspektiv.

– Som observatör tycker jag att de etiska aspekterna är särskilt intress-
anta men också svåra. Även om jag som forskare har en kritisk hållning
och distans till studieobjektet och medaktörerna måste jag också ha en
bra relation till dem. När jag sitter och renskriver observationerna inser
jag ibland att det jag skriver kan vara mindre roligt för pedagogerna att
läsa. Och det var inte heller roligt för dem att läsa observations-
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anteckningarna alla gånger. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att
framhålla att de var väldigt lärande pedagoger som kunde tackla de
jobbiga situationer som jag har beskrivit och analyserat.

VGC: Det inledande stycket i avhandlingen inramas av reflektioner kring
mordet på Anna Lindh och det massmediala samtal om demokratins värden
som följde detta mord. Du beskriver hur detta offentliga samtal snabbt
avtog men att dessa frågor fortfarande finns kvar på utbildningsområdets
agenda. Tycker du att det finns en liknande tendens i skolan – det vill säga
att värdegrundsarbete bedrivs i avgränsade projekt eller då det inträffat
akuta problem med till exempel mobbning, rasism eller skadegörelse?

– Jag tror att det finns en tendens att hålla temaveckor om exempelvis
jämställdhet, mångkulturalism etc., och det upprättas mobbningsplaner
och mobbningsteam bildas. Detta tycker jag kan vara problematiskt
om inte det är alla pedagogers ansvar att exempelvis motverka mobbning
och trakasserier och reagera direkt de ser något sådant. Detta med värde-
grunden är ingenting som skall diskuteras ibland. Det är en evigt
pågående process.

– Jag har hållit ganska många föreläsningar i kommuner där alla
kategorier av skolpersonal varit samlad. Några sitter och nickar och
säger att ”det här är jätteviktigt, det ska genomsyra all verksamhet”.
Men sedan finns det de som säger att ”läroplaner kommer och går”,
”varför ska det alltid vara så mycket nytt?” eller ”när ska vi ha tid att
arbeta med det här?”. De verkar inte se att överföring av samhälleliga
värden alltid varit skolans uppdrag. De har kanske valt yrket för att det
är roligt med musik eller franska. Att dessa frågor har en låg prioritet
märker jag också när jag är på lärarutbildningar och pratar. Studenterna
är intresserad av att lära sig bedriva en bra undervisning men inser inte
att värdegrunden finns i undervisningen också. Det handlar om hur
jag som pedagog fördelar ordet, vilka sånger jag sjunger, vad det är för
bilder i läromedlen, och vilka bilder och texter är det som inte finns?

VGC: Du skriver på ett ställe i avhandlingen om de problem som kan
uppstå när en ”svensk pedagogik” möter barn med erfarenheter av en
traditionell och auktoritär uppfostran. Har du sett detta i din forskning?
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– Nej, detta har jag inte sett särskilt tydligt i min forskning. Däremot
har jag sett detta i min egen praktik som förskollärare. Det är svårt när
olika uppfostringssystem möts. Barn som från hemmet inte är vana
vid att vuxna respekterar och lyssnar till dem kan tolka pedagoger med
demokratiskt och respektfullt förhållningssätt som att det inte råder
några samvaroregler alls. Men olika former för uppfostran har inte
nödvändigtvis med flykting- och invandrarskap att göra. I ett så kallat
”svenskt” klassrum finns det lika många olika uppfostringsideal som
det kan finnas i ett etniskt mångkulturellt klassrum.

VGC: Hur skiljer sig pedagogers sätt att identifiera och förstå skillnader i
uppfostringssystem åt när det gäller dessa båda exempel?

– Min erfarenhet är att när det gäller barn från kanske Somalia eller
Iran som kanske har en mer auktoritär fostran så gör man det till en
fråga om kultur eller religion. När man möter ett svenskt barn som
kommer från en auktoritär familj då definieras problemet på individ-
nivå. Det som blev så tydligt under mina tio år med barn med flykting-
bakgrund var att det framför allt handlar om kulturmöten ur ett klass-
och könsperspektiv. Jag kan ha mycket mer gemensamt med den hög-
utbildade mamman från Iran än med en lågutbildad mamma från Åsele.

VGC: Du skriver på ett annat ställe att det mångkulturella klassrummet
har möjligheten att bli ett demokratiskt klassrum. Betyder detta att det
mångkulturella klassrummet har större potential än det monokulturella i
detta avseende?

– Ja, detta är min ideologiska ståndpunkt. Som jag ser det vill jag
hellre ha ett samhälle och en förskola och skola där olikheter möter och
befruktar varandra. Detta kräver naturligtvis en medveten pedagogik
där man tillåts vrida och vända på olika frågor ur olika perspektiv och
där den manliga vita medelklassen inte är normgivande. I den skolklass
jag själv gick i som barn fanns det barn som låg under vardagsrumssoffan
en hel natt för att pappan hade fått fylldille och försökt slå ihjäl hela
familjen. Där fanns också familjer med oerhört mycket pengar där allt
blev serverat. I vårt klassrum möttes vi med våra olika världar. Men
majoriteten av de lärare jag hade förstärkte bara de här skillnaderna.
De marginaliserade barnen med problem och raljerade över deras till-
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kortakommanden, till exempel när de inte hade gjort läxan eller inte
hade skidor när det var friluftsdag. Detta var också det mångkulturella
klassrummet – skillnaden är att om vi har somalier som inte har med
sig skidorna då gör vi det till ett invandrarproblem. Det gick många
somalier i min klass i så fall!

VGC: Ett centralt problem som du studerat gäller relationen mellan etiska
övertygelser och moralisk praktik, det vill säga hur verkligheten inte alltid
följer idealen. Du beskriver hur lärare använder omedvetna metoder som
är i strid med läroplanen för att upprätta ordning och därmed läroplanens
mål. Lärarna blir alltså en del av oordningen för att skapa ordning. Du
beskriver också hur lärarna ofta inte blev medvetna om detta förrän de sett
dina observationsutskrifter. Betyder detta att vi behöver forskare i varje
klassrum eller finns det andra sätt att utveckla sin egen praktik?

– Jag tror nog att de visste om dessa saker, men att det blev tydligare
för dem när de fick se det i text. Då kunde de inte blunda för det längre.
Det fanns grupper där man hade problematiserat dessa saker innan och
det fanns grupper där man inte hade problematiserat detta särskilt mycket.
Framför allt hade man inte problematiserat det i termer av kön. Min
önskedröm vore givetvis att det kunde finnas så mycket pengar att vi
kunde ha ett verkligt samarbete mellan skola och universitet. Att få vara
den som kommer utifrån och ser, analyserar, stödjer och utmanar och
lär sig mer – för jag har ju lärt mig enormt mycket utav skolpersonalen,
det vore en rolig uppgift.

VGC: Du nämner också några hinder för personalens möjligheter att
utveckla sin egen praktik. Det handlar till exempel om organisationsfrågor,
kollegialitet som yttrar sig i en ovilja att kritisera och få kritik av kollegor
samt brist på tid. Hur tog sig detta uttryck i de miljöer du studerat?

– När det gäller tidsaspekten så skiljer sig detta åt mellan skolformerna.
Skolan har mycket mer barnfri tid än vad förskolan har. Men förskolan
har mycket mindre problem att finna tid. Jag tror att det kan ha att göra
med att förskolan inte har samma kunskapsuppdrag som skolan, de
har inte lika uppstyckade och strukturerade dagar som skolan. De har
också en vana av att jobba i arbetslag. Min tolkning var också att för-
utsättningarna också gick att spåra till individnivå. De som redan läste
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väldigt mycket, de som läste Pedagogiska Magasinet och gick kurser på
universitet, upplevde inte några svårigheter att integrera ett medvetet
värdegrundsarbete i sin praktik. För dem var det ganska lätt att lägga in
det i det vardagliga jobbet att se hur allt hängde samman. För andra tog
det ganska lång tid att se hur detta projekt gick att koppla direkt till de
problem de redan upplevde med konflikter med föräldrar eller besparings-
hot som tog mycket energi. Över tid blev det dock lättare för alla att se
hur detta projekt gav dem mer styrka och kunskap som gjorde det lättare
att jobba. De såg att projektet inte tog tid från verksamheten utan
tvärtom.

VGC:. Deliberation handlar bland annat om lärares gemensamma reflektion
kring sitt yrkesuppdrag och inte minst om de öppna och toleranta formerna
för denna reflektion. I din avhandling lyfts det deliberativa perspektivet fram
som ett sätt att synliggöra de dolda värden som är verksamma i skolan. Du
avslutar avhandlingen med att ställa frågan om huruvida deliberation är
möjlig. Vad tror du själv; är deliberation möjlig?

– Jag vill att deliberation ska vara möjlig (skratt). Kommunikation
är jättesvårt, men jag tror att vi kan lära oss mycket av att samtala och
lyssna på varandra. Jag tror också att det är viktigt att alla lär sig att
argumentera för sin sak. Men jag tror inte alltid att det är möjligt att i
alla situationer sätta sig i en ring i klassrummet för att diskutera moraliska
frågeställningar eller perspektivisera olika problem. Det är inte alltid
läge för detta. Men hur man kommunicerar och argumenterar är
oerhört viktigt, liksom att alla har rätt att säga vad man tycker. Det
tycker jag är att ta ansvar för sig själv och för de blivande demokratiska
medborgarna. Sedan är jag så utopisk så att jag tänker att barnen kanske
skulle ha rätt att rösta (skratt) …, men i alla fall få större utrymme att
säga och tycka. Detta med deliberativ kommunikation är ingen universal-
metod, men att få träna sig i att argumentera och vässa argument är
viktigt liksom att se att det finns olika sätt att se på saker och ting och
att mitt sätt inte alltid är det rätta. Det är viktigt i ett mångkulturellt
demokratiskt samhälle.

Katarina Norberg på nätet:
http://www.pedag.umu.se/personal/norberg_k/index.htm
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