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Abstract 
This thesis explores aspects of  teachers’ obligation to implement and discuss what are 
referred to in the Swedish national school curricula as “fundamental values” (“värde-
grunden” in Swedish). The aim is to describe and analyze dilemmas in interpretations of  
and teachers’ work with these fundamental values. 

Four questions are related to this aim. The first addresses difficulties discussed in 
conversations between seven upper secondary teachers, during nine meetings over the 
course of  one year. In these conversations the teachers reflected upon how to interpret 
the fundamental values in relation to their daily practice. The second question focuses on 
the considerable diversity of  Swedish schools and examines the work of  the teachers 
through a perspective of  intersectionality. The third question concerns how Martha 
Nussbaum’s theory of  emotions as judgments of  value could be used for an understand-
ing of  the identified dilemmas. The fourth question focuses on ways in which the partic-
ipating teachers’ discussions may contribute to a wider discussion about possible aims 
and circumstances of  teachers’ work with the fundamental values. 

Chapter 2 introduces the theoretical framework of  the study, Martha Nussbaum’s 
(2001) ethical thinking on emotions as judgments of  value. She argues that emotions 
have four common cognitive components. They have (1) external objects, and are di-
rected towards these objects. They are (2) intentional, reflecting a person’s particular 
point of  view, his or her special way of  beholding the object, and (3) consist of  judg-
ments, i.e. views of  how things in the world are. According to Nussbaum’s Aristotelian 
ethics, emotions also (4) mirror the individual’s vision of  what a good human life is like, 
and the vulnerability of  it. The concept of  eudaimonia, a fulfilled or flourishing life, is 
central. 

Chapter 3 focuses on ideas of  ethnicity, and on the specific obligation mentioned in 
the curriculum of  counteracting xenophobia and intolerance in a multicultural society. 
Chapter 4 discusses various aspects of  the teachers’ thoughts on religiosity within Swe-
dish society (often depicted as one of  most secular in the world) and within the educa-
tional system that is non-denominational. Chapter 5 draws attention to different ways in 
which the teachers view and teach pupils about sexual orientation. 

Chapter 6 presents conclusions on potential advantages of  and challenges involved in 
Nussbaum’s Aristotelian theory of  emotions, when applied to teachers’ views of  and 
practical work with the fundamental values described in the curriculum. One advantage is 
that emotions may be intellectually scrutinized and morally assessed, on grounds that are 
known beforehand and discussed in a democratic process. The non-productive division 
between emotions, on the one hand, and intellectual and moral capabilities, on the other, 
is transcended by Nussbaum’s theory. An important challenge is to reflect upon when to 
discuss the cognitive content of  pupils’ emotions, and when it is appropriate to state 
what is right or wrong, and try to influence pupils accordingly. 

 
Keywords: Emotions, vulnerability, values education, religious education, teaching, Martha 
Nussbaum, ethnicity, religion, sexual orientation. 
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Tre texter 

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna 

i halvmörkret. 

Valv gapande bakom valv och ingen överblick. 

Några ljuslågor fladdrade. 

En ängel utan ansikte omfamnade mig 

och viskade genom hela kroppen: 

"Skäms inte för att du är människa, var stolt! 

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall." 

Jag var blind av tårar 

och föstes ut på den solsjudande piazzan 

tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och 

Signora Sabatini 

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. 

”Romanska bågar”, ur För levande och döda (Tomas Tranströmer, 1989) 

 

Än en gång, låt oss tala klarspråk: jag försöker inte säga att jag inte är kapabel till det ena 

och det andra. Jag är skyldig, det är inte ni och det är bra. Men ni borde ändå kunna säga 

er att det jag gjorde kunde ni också ha gjort. Kanske mindre nitiskt, men kanske också 

mindre förtvivlat, hur som helst: på ett eller annat sätt. Jag tror att jag kan tillåta mig att 

påstå att den moderna historien tydligt har visat att alla, eller nästan alla, under vissa 

omständigheter gör som de blir tillsagda, och ni får ursäkta mig, men chanserna är små 

att ni till skillnad från mig tillhör undantagen. Om ni är födda under en period eller i ett 

land där ingen dödar er hustru eller era barn och där ingen heller begär att ni ska döda 

andras hustrur eller barn, så tacka Gud och gå i frid. Men att ni kanske har haft större tur 

än jag betyder inte att ni är bättre, kom ihåg det. För om ni är så arroganta att ni tror er 

vara det, då börjar det bli farligt. 

De välvilliga (Jonathan Littell, 2008, s. 25) 

 

Framför allt är de passioner som dygderna inbegriper inte själva några huvudlösa känslo-

svall. De flesta stora antika teoretiker anser att passionerna vilar på (eller, enligt det stois-

ka synsättet, är identiska med) trosföreställningar eller bedömningar som kan modifieras 

genom att man resonerar på ett annorlunda sätt som leder till att själva passionen föränd-

ras. [---] Den här sortens kunskap når en inte omedelbart, den kan kräva en hel livstid av 

filosofisk ”terapi”. Men det filosofiska resonerandet har, om det genomförs med omsorg, 

en förmåga att tränga in i själens djup - till dess gömda fruktan för döden, till det erotiska 

begärets internaliserade scenario, till roten för aggressionen mot andra individer eller 

nationer. Det är ett av de främsta skälen till varför ett orannsakat liv tycks dessa filosofer 

så olyckligt, och reflektionen så vacker. 

Känslans skärpa, tankens inlevelse (Martha C. Nussbaum, 1995, s. 36f)

 



 

 

INNEHÅLL 

Kapitel 1- Inledning ................................................................................................................................... 9 
1.1 Lärares arbete med värdefrågor - en bakgrund .......................................................................10 

1.1.1 Kort utbildningshistorik .......................................................................................................10 
1.1.2 Värdegrundsarbetet efter 1994 - ett statligt bekymmer ..................................................16 
1.1.3 Undervisning om värdefrågor - en forskningsöversikt ...................................................31 

1.2 Värdegrundsbegreppet och dess avledningar ..........................................................................49 
1.2.1 Skäl mot att tala om värdegrundsarbete ............................................................................49 
1.2.2 Skäl för begreppet värdegrundarbete .................................................................................51 
1.2.3 Fostran - fem kriterier och två paradoxer ..........................................................................55 
1.2.4 Fostran i relation till värdegrundsarbete ............................................................................59 
1.2.5 Värdegrundsfrågornas intersektionalitet ...........................................................................64 

1.3 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................67 
1.4 Metodiska överväganden .............................................................................................................67 
1.5 Forskningsetiska överväganden..................................................................................................74 
1.6 Emotionella förtätningar - två exempel ....................................................................................78 
1.7 Sammanfattning ............................................................................................................................82 

Kapitel 2 - Emotioner som kognitiva  värdeomdömen .....................................................................83 
2.1 En berättelse av Hasse .................................................................................................................84 
2.2 Beroende och bräcklighet, tillvarons tragik och det fullkomliga livet..................................85 
2.3 Universalism, människors liv och partikulära  traditioner .....................................................88 
2.4 Emotionernas fyra kognitiva komponenter .............................................................................94 

2.4.1 Objekt och intentionalitet, omdömen och eudaimoniska  värderingar ........................95 
2.5 Generellt och konkret, bakgrund och situation ................................................................... 100 
2.6 Negativa och positiva emotioner? ........................................................................................... 103 

2.6.1 Emotionell dygd eller emotionell intelligens? ................................................................ 105 
2.7 En första tolkning av Hasses berättelse ................................................................................. 110 
2.8 Olika emotioner, och relationer mellan dem ........................................................................ 112 

2.8.1 Medkänsla ............................................................................................................................ 112 
2.8.2 Avsmak och fasa ................................................................................................................. 117 
2.8.3 Skam och skuld ................................................................................................................... 123 
2.8.4 Vrede, rädsla och hat .......................................................................................................... 129 
2.8.5 Under .................................................................................................................................... 132 
2.8.6 Kärlek ................................................................................................................................... 137 

2.9 En andra tolkning av Hasses berättelse ................................................................................. 140 
2.10 En teori och en praktik - överväganden .............................................................................. 141 

Kapitel 3 - Lärares tal om etnicitet ..................................................................................................... 148 
3.1 Vad främlingsfientlighet kan vara ........................................................................................... 149 
3.2 ”Är detta åtalbart?” - nationalistisk agitation i  skolan ........................................................ 153 

3.2.1 Generaliseringar och rädsla för framtiden ...................................................................... 156 
3.3 ”Jag tycker om de där pojkarna” - att möta elever och kollegor, och undvika misstag. 158 

3.3.1 Hinder för medkänsla och ambivalens om det relevanta  objektet ............................ 164 



 

  

3.3.2 Paradoxer i uppdraget, emotioner och uttryck .............................................................. 167 
3.4 ”Att känna sig hemma” - stolthet och andra  emotioner ................................................... 170 

3.4.1 Stolthetens, kärlekens eller tacksamhetens objekt? ....................................................... 178 
3.5 ”Ansikte mot ansikte med en somalier” - relationer inom och mellan minoriteter ....... 184 

3.5.1 Skämt och allvar, att gestalta och vara............................................................................. 188 
3.6 Sammanfattning - Etnicitet och andra dimensioner ............................................................ 195 

Kapitel 4 - Lärares tal om religiositet ................................................................................................. 198 
4.1 ”Inte en chans att slippa undan” - föräldrars  fruktan och elevers framtid..................... 199 

4.1.1 Empati och medkänsla, men med vem? ......................................................................... 203 
4.2 ”Samma blodiga klättring uppför berget” -  evolution, indoktrinering och ideal .......... 206 

4.2.1 Etnocentrism eller en moralisk förändring till det bättre? .......................................... 208 
4.3 ”Koranens raka linjer” - parallella sätt att tänka och tolkningar av heliga texter ........... 212 

4.3.1 Relativism, respekt och lärares tolkningar av heliga texter .......................................... 215 
4.4 ”Åh, jag orkade inte…” - elevers religiositet och ett stycke tygs betydelse ..................... 218 

4.4.1 Elevers autonomi, lärares övertygelser och uppdragets krav ...................................... 224 
4.5 ”Så hungrig så att det knyter sig i magen och då känner jag mig stolt” - om fasta ........ 228 

4.5.1 Mat och medkänsla, kroppar och kunskap .................................................................... 229 
4.6 ”Erkänn att judarna är svin” - religiösa  motsättningar, eller något annat? .................... 236 

4.6.1 Hinder för medkänsla, hopp och handlingar ................................................................. 240 
4.7 Sammanfattning - Religiositet och andra dimensioner ....................................................... 242 

Kapitel 5 - Lärares tal om sexualitet ................................................................................................... 245 
5.1 ”Bögskräck och böghat” eller ”enormt större tolerans” - hur är det? ............................. 247 
5.2 ”Jag tittade på min hand... idag kanske jag kan” - lärares liv, omgivning och uppdrag . 249 

5.2.1 Emotioner och handlingar, egna och andras ................................................................. 257 
5.2.2 Är aversion mot homosexualitet vanligare i vissa grupper? ........................................ 259 
5.2.3 Avhumanisering, likgiltighet eller vad ett gott liv är? .................................................... 261 
5.2.4 En tolkningsbar gyllene regel ........................................................................................... 265 
5.2.5 Vad heder och skam kan vara ........................................................................................... 266 
5.2.6 Läggning eller preferens, skam eller skuld? .................................................................... 269 

5.3 ”För jag tyckte så synd om honom” - när elever far illa ..................................................... 271 
5.3.1 Att som elev komma ut, och som lärare ta emot .......................................................... 272 

5.4 ”Och jag får hålla en lång föreläsning” - reaktioner på avsmak ........................................ 276 
5.4.1 Mål och medel, sokratiska samtal och andra.................................................................. 277 
5.4.2 Ansvaret för elevers välgång, och Wagners dilemma ................................................... 281 
5.4.3 Fem relationer mellan emotioner och uttryck ............................................................... 282 

5.5 Sammanfattning - Sexualitet och andra dimensioner .......................................................... 286 
Kapitel 6 - Sammanfattande reflektioner .......................................................................................... 289 

6.1 Nussbaums teori om emotioner som tillgång i värdegrundsarbetet ............................. 289 
6.2 Praktisk klokhet - emotionsteorin som utmaning i värdegrundsarbetet ...................... 299 

Summary ................................................................................................................................................. 311 
Referenser ............................................................................................................................................... 328 
Bilaga 1 .................................................................................................................................................... 339 
Bilaga 2 .................................................................................................................................................... 341 
 



 

 



 KAPITEL 1 - INLEDNING 

9 

 

KAPITEL 1- INLEDNING  

Ett av ursprungen till denna bok var ett skratt som följdes av en mar-

dröm. Anledningen var en serieteckning av Jan Berglin, på temat ”hus-

hållsnära tjänster vi verkligen behöver”. I teckningen möter läraren inte 

föräldern vid ett utvecklingssamtal, utan en lejd konsult. Hon avbryter 

den förstummade läraren, med en begäran om samtliga betygsgrundande 

anteckningar och ett studieintyg där eventuella luckor i lärarens egen 

utbildning framgår. När samma konsult ansatte mig i mardrömmen 

minns jag hennes frågor som: ”Vilka värderingar vill du och de andra 

lärarna egentligen förmedla? Är ni överens, och hur lyckas ni med det ni 

vill? Vad får eleverna tänka fritt, och vad menar ni att de ska tänka? Hur 

tar ni hänsyn till föräldrarnas rätt att fostra sina egna barn?” 

I en annan tid - när det ansågs mer självklart vad svenska lärare fost-

rade elever till, och varför de gjorde det - tror jag inte att en sådan skämt-

teckning hade orsakat vare sig skratt eller mardrömmar. Kanske uppstår 

skrattet i utrymmet där det som är möjligt och önskvärt möter vad som 

är svårt och för vissa, till dem hörde uppenbarligen jag, rentav skräm-

mande. Min studie handlar om just lärares arbete med värdefrågor, i en 

skola präglad av olika slags mångfald. Till hjälp i undersökningen är 

främst två ting: dels en serie samtal i en forskningscirkel med sju lärare 
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om deras syn på olika delar av läroplanens värdegrundsuppdrag, dels en 

teori som behandlar relationer mellan emotioner och människors moral. 

I inledningskapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning till lärares 

arbete med värdefrågor i svensk skola (1.1), en diskussion av hur värde-

grundsbegreppet förstås i min undersökning (1.2), avhandlingens syfte 

och frågeställningar (1.3), metodiska (1.4) och forskningsetiska (1.5) 

överväganden. Därefter ges två ögonblicksbilder av hur lärarna i min 

forskningscirkel kan tänka och uttrycka sig, samt en initial beskrivning av 

vad jag kallar emotionella förtätningar (1.6), innan kapitlet sammanfattas 

(1.7). Dispositionen av återstoden av avhandlingen är:   

Kapitel 2: Här presenteras Martha Nussbaums teori om emotioner 

som kognitiva värdeomdömen. I kapitlet diskuteras även hennes aristote-

liskt inspirerade etik, beskrivningar av enskilda emotioner, och normativa 

tankar om hur de fungerar i mellanmänskliga relationer och i större soci-

ala sammanhang. 

Kapitel 3 är det första kapitlet av tre, där utsagor från samtalen i 

forskningscirkeln presenteras och analyseras. Det handlar om olika per-

spektiv på etnicitet i värdegrundsarbetet. I kapitel 4 är lärarnas reflektioner 

om religiositet i fokus och i kapitel 5 tankar om sexualitet. 

Kapitel 6 rymmer sammanfattande reflektioner med återkopplingar 

till avhandlingens syfte och frågeställningar. Där konkretiseras möjliga 

förtjänster med att använda emotionsteorin som stöd i värdegrundsarbe-

tet. Även tänkbara utmaningar i sådant arbete diskuteras, i det att lärares 

praktiska klokhet då tas i anspråk. 

1.1 LÄRARES ARBETE MED VÄRDEFRÅGOR - EN BAKGRUND 

I detta bakgrundsavsnitt ges en kort historisk tillbakablick (1.1.1), sedan 

diskuteras statliga initiativ på värdegrundsområdet efter läroplansrefor-

merna 1994 (1.1.2) och därefter återges en forskningsöversikt där olika 

sätt att tänka om lärares arbete med värdefrågor presenteras (1.1.3). 

1.1.1 KORT UTBILDNINGSHISTORIK 

Dagens svenska skola kan beskrivas som starkt integrerad, i jämförelse 

med tiden före införandet av den gemensamma grundskolan på 1960-

talet. Gemensamma läroplaner finns för alla förskolebarn och för elever i 
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grund- och gymnasieskola. Gymnasieelever studerar visserligen på olika 

program med olika ämnen, men undervisningen präglas ändå av en 

gemensam läroplan och av flera gemensamma ämnen, oavsett program. 

Vad som också bidrar till enhetligheten är att värdegrundsuppdraget, 

som denna avhandling handlar om, är mycket likartat formulerat i de 

olika läroplanerna.1 Om detta är idealet, fångat i uttrycket ”en skola för 

alla”, finns företeelser som i praktiken motverkar en sammanhållen skola. 

Lärare ska således verka för likvärdig undervisning och förmedla samma 

värden, i relation till elever och ett omgivande samhälle som präglas av 

olika slags mångfald. Elever kan exempelvis nyligen ha kommit till Sveri-

ge eller höra till en släkt som funnits här sedan århundraden, vara flickor 

eller pojkar, fattiga eller rika, leva i familjer präglade av harmoni eller 

övergrepp, vara religiöst fromma eller likgiltiga och älska någon av sam-

ma kön eller inte.2 

När Sven Hartman (2005) diskuterar hur målen för den svenska sko-

lan har förändrats över tid är den nämnda strävan mot integrering cen-

tral. Allt fler mål blir gemensamma för alla elever, vars olikheter framstår 

som fler och tydligare. När folkskolan successivt byggdes ut under 1800-

talets andra hälft var det en självklarhet att barn från bättre bemedlade 

hem skulle separeras från majoriteten av barn. Denna majoritet skulle ges 

en strikt reglerad undervisning som gav det basala, som läs- och skriv-

förmåga, katekeskunskap och fostran till fosterlandskärlek (Ibid. s. 39ff). 

Deras lärare hölls länge medvetet, via sin utbildning på folkskollärar-

seminarierna, i okunskap. De skulle enbart bli experter på elevernas 

lärokurs, vilket speglade idén om att folkskollärarnas ”bildningsgång 

                                                           
1 Jag kommer oftast att referera till läroplanen som gäller för de gymnasieelever 

som lärarna i min studie undervisar (Lpf  94). Om jag refererar till läroplanen för 

elever i grundskolan (Lpo 94) eller till den för förskolebarn (Lpfö 98) är det om 

skillnader läroplanerna emellan lyfts fram. När jag framöver talar om läroplanen 

i singularis är det således i medvetenhet om att läroplanerna egentligen är tre. 

Ett skäl till mitt språkbruk är att ur lärarperspektiv gäller just en läroplan, som 

vid en viss tid ska styra undervisningen för hans eller hennes elever. 
2 Kommuners olika resurser och prioriteringar kan även bidra till att enskilda 

skolor och elever verkar under olika omständigheter. Etableringen av fler frisko-

lor med olika inriktningar kan enligt somliga dessutom leda till att skillnader i 

uppväxtförhållanden förstärks i skolan (Englund, 1995). 
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borde avbrytas innan den ens hade påbörjats” (Ibid. s. 284). I Hartmans 

historieskrivning var folkskollärarna själva en viktig aktör för att denna 

situation kom att förändras. De organiserade sig fackligt och inom politi-

ken, och verkade för en annan slags lärarutbildning, en för alla gemen-

sam bottenskola och frihet från inblandning i skolan av kyrkan. 

Den värdeförmedling som till stor del hade kristen tro och patriotism 

som mål kom att förändras radikalt efter andra världskriget. Både Hart-

man (Ibid. s. 51ff) och Göran Linde (2005) beskriver reformprogrammet 

från 1946 års skolkommission som en vattendelare. Kopplingarna till 

kyrkan skulle brytas och demokratifostran blev, mot bakgrund av bland 

annat krigets katastrofer, det övergripande målet för skolan. Linde lyfter 

särskilt fram skolkommissionens betoning av fostran av autonoma indi-

vider som en uppgift för skolan, i kontrast till en tidigare undervisning 

där anpassning till auktoriteter och traditioner var centralt, och beskriver 

denna förändrade syn på fostran som att ett nytt slags ”mentalitetsfor-

mering” av eleverna skulle äga rum (Ibid. s. 32).   

Även Agneta Linné (2001) understryker betydelsen av 1946 års skol-

kommission. Hon visar med citat från dess huvudbetänkande att fostran 

av ”fria personligheter” som i samarbete bygger det demokratiska sam-

hället, kräver en undervisning som vilar på ”objektiv vetenskaplig grund-

val”. Vetenskapen ersätter således religionen som källa till vad som är 

moraliskt gott och enligt Linné fanns hos skolkommissionen en stark 

tilltro till den enskilda individens möjligheter att avgöra detta, bara un-

dervisningen var den rätta. Mellan raderna ser Linné en idé hos kommis-

sionen om ”att det sanna, det goda och det rätta växer fram av sig självt i 

anslutning till en objektiv, rationellt grundad undervisning” (Ibid. s. 38f). 

Trots skolkommissionens tal om behovet av frihet för enskilda skolor 

och lärare ledde besluten efter 1950-talets försöksverksamhet till en 

starkt centraliserad skola. Tilltron till vetenskapligt utprövade metoder 

och skoladministratörers förmåga att styra verksamheten bidrog till detta, 

och i förlängningen kom en syn på lärare som tjänstemän som ska utföra 

vad andra beslutat att dominera (Hartman, 2005, s. 278f). Linné (2001) 

identifierar en förskjutning i läroplanernas sätt att beskriva lärares arbete 

med värdefrågor under 1960-talet. I Lgr 62 omtalas uttryckligen att sko-

lan ska fostra, och att individers självständighet inte har ett egenvärde, 
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utan är en förutsättning för gemenskap och samverkan med andra. I Lgr 

69 är det explicita talet om fostran borta, och i stället sägs att lärare ska 

bidra till elevernas personliga och sociala utveckling (Ibid. s. 41f). Enligt 

Linné återspeglar 1960-talets läroplaner en konsensusinriktad svensk 

enhetskultur. Att samhället präglas av ”motstridiga intressen, skiljaktighe-

ter i makt och inflytande, dominans och underordning” framstår inte 

som relevant för lärares arbete med värdefrågor (Ibid. s. 43). 

1978 tillsatte den dåvarande moderata utbildningsministern Britt Mo-

gård den så kallade ”Normgruppen”.3 Gruppens skrift, Skolan skall fostra 

(Utbildningsdepartementet, 1979), kom enligt Linné (2001) att prägla 

skrivningarna i den läroplan som trädde i kraft året efter, Lgr 80. Hon 

lyfter fram Normgruppens sätt att beskriva hur invandringen till Sverige 

har förändrat villkoren för undervisningen. Föräldrar med annan bak-

grund än svensk tillerkänns visserligen rätten att fostra sina barn i enlig-

het med de egna värderingarna, men om konflikter uppstår ska rådande 

ideal i Sverige gälla i undervisningen. Ett exempel på detta är jämställd-

het mellan män och kvinnor, där Linné konstaterar att i Normgruppens 

skrift framstår invandrare som ”en särart mot den grund som den svens-

ka majoritetskulturens värdegemenskap utgör” (Ibid. s. 46). 

En liknande tanke, att invandringen till Sverige bidragit till en föränd-

rad syn på lärares arbete med värdefrågor, framförs av Linde (2005). Att 

skrivningarna om värdegrunden fått en så framträdande plats i 1994 års 

läroplaner bör ses mot bakgrund av dels decentraliseringen av skolans 

verksamhet under 1990-talet, dels att ett med tiden mer mångkulturellt 

svenskt samhälle bidrar till att fler sätt att leva och tänka synliggörs. Den 

ökade mångfalden och lärares utvidgade frihet att forma undervisningen 

ses visserligen som något önskvärt, men förändringar kan också leda till 

en stor spridning i tolkningarna av läroplanerna eller till idén att lärare 

inte bör förmedla vissa värden, eftersom elever har så olika bakgrunder. 

Idén att mångfalden innebär att skolan bör ägna mer kraft åt elevers 

fostran, snarare än mindre, var central för Normgruppen 1979. Enligt 

                                                           
3 Gruppens egentliga namn var “Arbetsgruppen kring normbildning och norm-

överföring i skolan”. Skolöverstyrelsen deltog, liksom representanter för elev-, 

föräldra-, skolledar- och lärarorganisationer. Gruppen konsulterade även extern 

expertis, som Anders Jeffner och Harald Ofstad. 
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Linde innebär den nu gällande värdegrundstexten att staten betonar att 

friheten inte är obegränsad, att man vill ”ange de yttre gränserna för 

pluralismen, åsiktsfriheten och mångfalden i skolans arbete” (Ibid. s. 40). 

Etikern Karin Sporre (2007a, s. 35ff) ger en delvis annan bild, i sin 

analys av skrivningarna om värdegrunden i läroplansbetänkandet Skola 

för bildning och i själva läroplanerna. Å ena sidan: I Lpo 94 och Lpf  94 

kan vissa formuleringar - om kristen etik och västerländsk humanism, 

respektive talet om kulturarv i anslutning till enbart påstått svenska vär-

den och traditioner - uppfattas som ett utslag av etnocentrism. Å andra 

sidan kan läroplanerna betraktas som resultat av en process, där perspek-

tiv och betoningar förändras med tiden. Ett exempel på detta är att 

skrivningarna om kristen etik och västerländsk humanism inte återfinns i 

förskolans Lpfö 98, och att ”kulturell mångfald är förutsatt på ett sätt 

som inte tydligt är för handen i de tidigare läroplanerna” (Ibid. s. 40).4 

Frågan om eventuell etnocentrism, i såväl läroplan som i lärares un-

dervisning, återkommer i min undersökning. En annan problematik lyfts 

fram av Hartman (2005), som skiljer mellan ideal som skrivs fram i vär-

degrundstexten och ett utbrett sätt att se på undervisning som enligt 

honom går på tvärs med tanken om alla människors lika värde. Han ser 

en fara i att lärares moraliska ansvar för elevers väl osynliggörs när effek-

tivitet och prestationsförmåga ofta lyfts fram som det viktigaste i skolan. 

Om de metaforiska ”svartrockarna”, kyrkans män, tidigare dominerade 

skolans fostran är det snarare ”vitrockarna”, vetenskapsmännen och de 

som ivrar för rationalisering, som dominerar idag. Det bidrar till en hård 

människosyn, där människan i sin helhet försvinner ur blickfältet. Hart-

man ställer frågan om svartrockarnas ”pessimistiska” sätt att se på män-

niskan levt vidare i dagens svenska skola, men utan ”den balanserande 

nåden, med eller utan religiösa förtecken”. Den nya ”lagen” utgår från 

om eleven blir ”lönsam”, och Hartman kontrasterar det mot äldre tiders 

                                                           
4 Sporre citerar här läroplanens ord, att förskolan ska ”bidra till att barn som 

tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 

utveckla en dubbel kulturtillhörighet” (Lpfö 98, s. 9). Hon konstaterar att denna 

förändring i jämförelse med Lpo 94 och Lpf  94 gäller etniska minoriteter i Sve-

rige, och ställer frågan om inte även ”barn med traditionell svensk bakgrund” 

också behöver utveckla en ”kulturell kompetens” som är ”flerfaldig”.  
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skolfröknar som kunde få elever att känna sig älskade, trots att de inte 

kunde prestera vad som krävdes (Ibid. s. 286). 

Hartmans invändningar mot en prestations- och konkurrensinriktad 

skola kan kopplas till tankar om fronesis, praktisk klokhet, som Bernt Gus-

tavsson (2002) fört fram i en diskussion om kunskapsbegreppet. Den 

praktiska klokheten är väsensskild från kunskap som bara gynnar det för 

individen kortsiktigt nyttiga, utan ”verkar i den mänskliga gemenskapen” 

(Ibid. s. 103). Sådan klokhet är även politisk, i meningen att den har ”det 

goda för gemenskapen för ögonen”, att så många människor som möjligt 

ges möjligheter att leva goda liv (Ibid. s. 105). Detta innebär något annat 

och mer djupgående än att behov tillfredsställs i stunden, eller att obehag 

undviks. Gustavsson lyfter tvärtom fram det ”tragiska draget i det 

mänskliga livet” som relevant i skolors undervisning. Tragiken består i att 

allas liv rymmer oförenliga goda ting, vars betydelse är omöjliga att gra-

dera på en gemensam skala: 

Etisk bildning blir därmed något helt annat än att enbart se till det 

nyttiga, eller att lära sig lyda under vissa regler eller lagar. Att utforma 

sitt liv och göra svåra val kan inte reduceras till ett slags rationell kal-

kylering, eller att maximera vår egen nytta eller lycka. Sådana val inne-

fattar förnuftet, passionerna och begären, ja, alla våra själsförmögen-

heter och hela det mänskliga livets komplexitet (Ibid. s. 107).5 

Praktisk klokhet, utifrån denna grundhållning, innebär en lyhördhet att 

se ”det unika och därmed också det ovanliga i situationer som är olika” 

(Ibid. s. 103) och att även ”handla på rätt sätt på rätt plats i rätt ögon-

blick” (Ibid. s. 106). Gustavsson diskuterar svåra avväganden mellan etisk 

universalism och partikularism, som kan uppstå i ett mångkulturellt sam-

hälle, men också det lustfyllda för individen i att möta det annorlunda. 

Detta har även en kollektiv handlingsdimension, att ”klokskapen förvär-

vas endast genom att vi deltar i det som är av gemensamt intresse”. Den 

praktiskt kloka människan har inte bara ”intellektets kunskap, utan också 

känslans” och följer ett ”eget sinne som samtidigt är ett gemensamt sin-

ne”. Detta beskrivs som centralt i ett mångkulturellt samhälle som kräver 

                                                           
5 Gustavsson hänvisar här till Aristoteles och Martha Nussbaum, och dessa 

tankar är centrala i min undersökning (avsnitt 2.2 nedan).  
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förståelse för, och förmåga att leva samman med, människor med olika 

visioner om vad som gott liv och ett gott samhälle är (Ibid. s. 124f). 

I min studie förknippas denna handlingsdimension och det ”gemen-

samma intresset” med lärares arbete med värdegrundsuppdraget, med 

dess svårigheter och glädjeämnen.  

1.1.2 VÄRDEGRUNDSARBETET EFTER 1994 - ETT STATLIGT BEKYMMER 

Ambitionen med detta avsnitt är främst att ge en bakgrundsbeskrivning 

till lärarnas samtal i forskningscirkeln genom att uppmärksamma statligt 

formulerade ideal och problembeskrivningar, så som de framkommit i ett 

urval publikationer från skolmyndigheter efter läroplansreformerna 1994. 

I urvalet av texter har jag velat synliggöra olika sätt som värdegrundsar-

betet har beskrivits på, men även vad jag ser som en förändring på senare 

år. Det gäller en ökad betoning på enskilda värdegrundsfrågor, inte minst 

i anslutning till uppdraget att motverka diskriminering, som skrevs in då 

läroplanerna reviderades 2006, det vill säga efter att samtalen i forsk-

ningscirkeln genomfördes. En annan ambition är att visa att värde-

grundsarbetet enligt myndigheterna präglas av olika strukturella problem. 

Dessa problem kan enskilda lärare, som de deltagande i min undersök-

ning, svårligen påverka, vilket jag menar är en viktig förförståelse vid 

tolkningarna av deras tankar i kapitel 3, 4 och 5. 

Avsnittet inleds med (1) hur Skolverket i två undersökningar beskrivit 

önskvärda kvaliteter i elevers tänkande om fiktiva dilemman, som värde-

grundsarbetet bör främja. Det följs av (2) idéer som utgår från andra 

antaganden om vad som är centralt i värdegrundsarbetet, där beroende, 

sårbarhet och olika grunder för människors moral ses som betydelsefullt.  Där-

efter beskrivs (3) vanliga problem som Skolverket identifierat i många 

kommuner och skolor. Sedan presenteras publikationer från (4) Värde-

grundsprojektet, en statlig satsning som syftade till att förbättra värde-

grundsarbetet. Avslutningsvis uppmärksammas den nämnda förändring-

en på senare år, med (5) betoningen på specifika värdegrundsfrågor. 

I slutet av 1990-talet publicerades (1) två undersökningar där elevers 

etiska tänkande utifrån fiktiva dilemman var i fokus. Den första (Skolverket, 

1998) syftade till att kartlägga ”etisk” respektive ”demokratisk kompe-

tens” hos elever, med utgångspunkt i läroplansmålen. Dessa kompeten-
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ser skulle synliggöras genom att elever i nionde klass skriftligt gav sin syn 

på tre dilemman.6 Den ”etiska” kompetensen innebär att eleven a) kan 

identifiera valsituationerna, b) göra klart vilka värden som påverkar den 

egna ståndpunkten och c) ”vilket ansvar och vilken vilja till handling de 

visar med sitt val”. Den ”demokratiska” kompetensen är direkt kopplad 

till skrivningarna i värdegrundstexten, vilket gör att bedömarna från 

Skolverket kan ”klargöra vilka svar som klart strider mot människors lika 

värde och värden som ansluter till detta”. Detta kompliceras av att Skol-

verket genom uppgiftskonstruktionen uttryckligen ville vädja till elevers 

”känslor”, så att svaren inte skulle bli ”abstrakta och icke-förpliktigande 

som ett intellektuellt spel”. Det hävdas att känslor, inte bara förnuftsre-

sonemang, är viktiga. Skolverket vill med denna skriftliga uppgift dessut-

om identifiera två slags ”tankekvaliteter” hos eleverna, att skilja dels att 

skilja mellan påståenden om fakta och värderingar, dels mellan grundläg-

gande och instrumentella värden. Svaren relateras även till om handling-

ars effekter, regler, subjektets sinnelag och omständigheter i den specifika 

situationen beaktas (Ibid. s. 29f). I förordet konkluderas att även om de 

flesta elever ”vet vad som är rätt och riktigt”, så är det många som ”låter 

sig påverkas när förutsättningarna ändras”. Detta gör att skolan måste 

arbeta för att eleverna blir ”mer robusta så att de kan agera utifrån ett 

eget reflekterat förhållningssätt” (Ibid. s. 3). 

I den andra undersökningen är begreppsanvändningen annorlunda 

(Skolverket, 1999a). Elevers ”etiska” respektive ”demokratiska” kompe-

tens ersätts av en ”medborgerlig-moralisk” motsvarighet. För att bedöma 

denna kompetens hos eleverna ombeds de svara på frågor i anslutning 

till tre tidningsartiklar.7 I analyserna av elevernas uppgiftslösningar foku-

                                                           
6 Dessa handlade om (a) om huruvida det är rätt att som prao-elev protestera 

när butikschefen märker om gammal köttfärs (Ibid. s. 36ff); (b) om det är rätt att 

lämna tillbaka de 20 kronor för mycket i växelpengar som man fått (Ibid. s. 41ff) 

och (c) om det är rätt att bryta sig in hos en apotekare för att stjäla en livsnöd-

vändig medicin som är för dyr att köpa. I kommentarerna till elevsvaren hävdas, 

att det är moraliskt rätt att protestera mot datummärkningen, ge tillbaka växel-

pengarna och stjäla medicinen. 
7 Skolverkets definition av den önskvärda medborgerligt-moraliska kompetensen 

består av fyra komponenter, ”förmågan att 1) identifiera moraliska problem, 2) 

förklara problemen, 3) föreslå lösningar, samt 4) motivera lösningsförslagen” 
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serade myndigheten på olika egenskaper i svaren, varav de viktigaste 

angavs som 

1) dilemmakänslighet (huruvida man såg problemet som ett moraliskt 

dilemma), 2) multikausalitet (huruvida man såg flera orsaker till pro-

blemet), 3) att ställa frågor (huruvida man ställde uttryckliga frågor 

kring den händelse som uppgiften handlade om), samt 4) känslostyr-

ka/empati (huruvida man uttryckte starka känslor eller empati med 

någon person inblandad i händelsen) (Ibid. s. 5) 

När denna undersökning kommenteras i en senare publikation (Skolver-

ket, 1999b) dras fyra normativa slutsatser. Man argumenterar för att (a) 

skolåren 7-9 är en lämplig tid att på allvar, via ”sociala och moraliska 

dilemman”, utveckla en ”reflekterande moral” hos eleverna. Det gäller 

(b) ”flickornas överlägsenhet” i fråga om medborgerlig-moralisk kompe-

tens. Skolverket hävdar att gruppen pojkars brister försummats och fors-

kare kritiseras för frånvaron av ”förslag till hur skolorna strategiskt ska 

hantera” detta problem. Pojkars sätt att tänka i undervisningen bör 

uppmärksammas på deras ”egna villkor” och i sammanhang som de är 

”förtrogna och hemmastadda med”, utifrån ett innehåll som ”svarar mot 

pojkarnas sociala erfarenheter och kollektiva minnen”. Skolverket under-

stryker även (c) vikten av ett öppet och ”frimodigt” klassrumsklimat, där 

elever tillåts uttrycka tankar som inte tänkts klart och ”kanske ibland säga 

något som är förbjudet”. Avslutningsvis framhålls att det är illavarslande 

att (d) en mindre andel elever, ju högre upp i årskurserna man kommer, 

tycker att det är viktigt att ”bekämpa nynazismen”. Man hänvisar till 

1946 års skolkommissions idé att skolans främsta uppgift är att fostra 

demokratiska människor. Skolverket ställer frågan om skolan 50 år senare 

blivit ”mindre vaksam” om ”de demokratiska värdena” (Ibid. s. 76f). 

I dessa undersökningar betonas vikten av rationella överväganden om 

vad som är rätt att göra i specifika situationer, även om uttryck för empa-

ti och känslor även framställs som önskvärt. Nedan presenteras ett annat 

sätt att tänka som inte betonar fiktiva dilemman, utan (2) beroende, sårbar-

                                                                                                                             

(Ibid. s. 5). Artiklarna bestod av bilder och rubriker och handlade om (a) en 

nynazistisk demonstration där en dam slog en nazist i huvudet med sin väska, 

(b) ungdomar som säger att det är rätt att bidragsfuska och (c) huruvida det är 

legitimt med experiment på levande foster. 
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het och människors olika värdegrunder i det levda livet. Från en antologi (Skol-

verket, 1999c) där inbjudna personer reflekterar över värdegrundsarbetet 

refereras dåvarande ärkebiskopen KG Hammars text, som utgår från ett 

antagande om vad det innebär att vara människa.  

Ingen av oss lever på egen hand. Ingen kan leva isolerad från andra 

människor. Ingen av oss startar från ett neutralt nolläge. Relationer, 

medvetna och omedvetna, präglar varje människas liv. Etik handlar 

om att medvetandegöra alla dessa relationer och förhindra att vi lever 

våra liv som om vi vore oberoende, som om våra handlingar inte fick 

konsekvenser för andra (Ibid. s. 42).8 

I Hammars etik fokuseras inte i första hand individens förmåga att reso-

nera sig fram till vad som är rätt eller rättvist i ett från livet i övrigt av-

gränsat etiskt dilemma. Den centrala frågan tycks för honom vara dygd-

etisk, hur ”vi lever våra liv”. Den måste ställas utifrån ett erkännande av 

vad han ser som ett grundläggande faktum i alla människors tillvaro, vårt 

beroende av andra. 

Hammars betonar även det subjektiva i grunden för enskilda männi-

skors värderingar. Att människor i dagens Sverige har olika grunder, 

religiösa eller andra, för sina värderingar bör ses som en tillgång, snarare 

än ett hot. Han varnar för ett moraliserande sätt att tala om värdegrun-

den, eftersom ”värdegrund handlar om moral är moralismen dess när-

maste granne”. Moralism uppstår då ”gemensamma värden används som 

bedömningsmall och sorteringsredskap”, och inte som en ”inspirations-

källa och utgångspunkt för de beslut som måste fattas gemensamt i ett 

demokratiskt samhälle”. Moralismen hindrar också den nödvändiga för-

låtelsen, i vars frånvaro samhället och den enskilda människans liv blir 

hårt och skoningslöst. Det blir ”en tävlingsarena å ena sidan och en kur-

                                                           
8 Hammars tankar i detta citat bedömdes som centrala, eftersom det återgavs 

även i två efterföljande publikationer - En fördjupad studie om värdegrunden (Skol-

verket, 2000a, s. 13) och Med demokrati som uppdrag (Skolverket, 2000b, s. 13). 

Ärkebiskopen bjöds även in vid en konferens inom ramen för Utbildningsdepar-

tementets (2000e) värdegrundsprojekt som diskuteras nedan.  Hammar identifi-

erar där tre hinder för att vuxna ska kunna ”leva som förebilder”. Det är ”eko-

nomismen” som antyder att ”det yttersta värdet är pengar”, den ”ohejdade 

individualismen” och den överdrivna ”förnuftstron” som breder ut sig på be-

kostnad av ”kärlek” (Ibid. s. 7). 
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ragömmalekens spelplan å den andra” där den ”som inte vinner och den 

som inte lyckas dölja sina misslyckanden är förlorad” (Ibid. s. 45). 

Hammar förespråkar således både betydelsen av att ursprungen till 

enskilda människors värderingar synliggörs, och en ödmjukhet som går 

ut på att man utifrån denna grund inte oreflekterat tror sig ha svar på 

andra människors livsfrågor. Med detta synsätt tycks det viktigare att 

uppmärksamma enskilda människors värdegrunder, som kan bottna i 

både kollektiva traditioner och individuella erfarenheter, än att utgå från 

en föreställd nationell gemenskap, kallad värdegrunden, i singularis.  

Liknande tankar framförs i samma antologi (Skolverket, 1999c) av te-

atermannen Ozan Zunar och före detta skolministern Bengt Göransson. 

Zunar menar att människors olika uppfattningar av vad ett gott liv inne-

bär är en alltför lite diskuterad fråga, när den enligt honom är den vikti-

gaste för skolors värdegrundsarbete: ”Hur skall vi kunna leva tillsam-

mans om vi inte delar en och samma idé om vad som är det yttersta 

goda?” (Ibid. s. 58). Enligt Göransson är det avgörande att lärare reflek-

terar över vad de själva håller högt och tar avstånd från, men det innebär 

inte att sårbarhet och osäkerhet hos lärarna i sig är något negativt: ”Som 

lärare behöver man kunna vara personlig utan att bli privat, våga visa sin 

vånda, osäkerhet och oro. Det är det som ger trovärdighet.” (Ibid. s. 35) 

Efter dessa två sätt att beskriva ett önskvärt värdegrundsarbete - där 

det ena betonar tänkande om vad som är rätt att göra i specifika situatio-

ner, och det andra betonar överväganden om den existentiella grunden i 

människors liv - vill jag lyfta fram (3) konkreta problem som har samman-

fattats i en rapport till regeringen, En fördjupad studie av värdegrunden (Skol-

verket, 2000a). I ett sammanfattande avsnitt (Ibid. s. 66-72) kan tio (a-j) 

företeelser utläsas.9 Utgångspunkten är (a) att formuleringarna om i läro-

planerna är så formulerade att de måste tolkas och konkretiseras för att 

arbetet ska bli meningsfullt, möjligt för föräldrar att ta ställning till och 

för att det ska bli möjligt för skolor och kommuner att utvärdera verk-

samheten. Detta försvåras av att (b) få kommuner har gjort detta tolk-

nings- och utvärderingsarbete. Värdegrundsuppdraget förbigås ofta i de 

                                                           
9 Denna rapports tyngd illustreras av att den även ligger till grund för Med demo-

krati som uppdrag: En temabild om värdegrunden (Skolverket, 2000b) som riktar sig till 

verksamma i skolan. 
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kommunala skolplanerna och i uppföljningarna av dem, vilket gör att 

ansvaret delegeras till (c) rektorer med ofta dåliga förutsättningar att leda 

arbetet på ett genomtänkt vis, och sällan initierar att konkreta mål med 

värdegrundsarbetet formuleras. Huvudansvaret hamnar således ofta i 

praktiken hos (d) arbetslag och enskilda lärare som ofta prioriterar den 

undervisning som de utvärderas utifrån, det vill säga de i nuet mätbara 

målen i enskilda ämnen och kurser. Till detta bidrar även (e) stoffträng-

seln i grundskolans senare år, och den fragmentiserade skolgång som det 

kursutformade gymnasiet medfört. 

Detta bidrar till att många arbetslag och lärare inte förmår konkretise-

ra värdegrundsarbetet utifrån det långsiktiga helhetstänkande som Skol-

verket önskar. De svaga länkarna mellan (f) läroplanens värdegrundsmål 

och andra styrdokument längre ned i styrkedjan, som kursplanerna, och 

att det allmänt ges för (g) lite tid till gemensam reflektion i lärares var-

dagsarbete förvärrar problematiken. Detta hänger samman med den (h) 

låga personaltätheten, som förstärktes av nedskärningarna under 1990-

talskrisen, vilket försvårar de för arbetet nödvändiga nära relationerna 

mellan lärare och elever. En annan omständighet har snarare att göra 

med ett enligt Skolverket utbrett sätt att tänka, eller känna, på många 

skolor. Där råder en (i) strävan efter harmoni och åtföljande konflikt-

rädsla, som leder till att omtvistade frågor allt för sällan tas upp, vilket är 

en nödvändighet. Oron för att orsaka ökade motsättningar bidrar till att 

ett genomtänkt värdegrundsarbete ofta aldrig ens påbörjas. Avslutnings-

vis ser Skolverket ett problem i att många skolors värdegrundsarbete allt 

för mycket (j) riktar in sig på det negativa, på vad man som skola vill 

motarbeta. Vad som då kommer i skymundan är ”strategier för hur man 

vill stärka och främja demokratiska värden och normer”, en tendens som 

delvis ”sanktioneras” genom kraven på skolor att upprätta handlingspla-

ner mot exempelvis mobbning (Ibid. s. 70). 

Dessa iakttagelser leder till en enligt Skolverket bekymmersam slut-

sats. Frånvaron av ledning på statlig, kommunal och rektorsnivå - i kom-

bination med de andra faktorerna - gör att enskilda lärares inflytande blir 

för stort. Det ”föreligger en risk att undervisningen styrs av den enskil-

des mål, snarare än av uppdraget” (Ibid. s. 69). Till denna beskrivning 

kunde ännu en faktor läggas, som möjligen bidrar till att tolkningarna av 
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värdegrundsuppdraget ofta görs i isolation av enskilda lärare, nämligen 

bristen på gemensam och systematisk reflektion över detta uppdrag i 

landets lärarutbildningar (Frånberg, 2004). 

Det är möjligt att tolka det så kallade (4) Värdegrundsprojektet och Vär-

degrundsåret, vilket proklamerades 1999 av den socialdemokratiska 

skolministern Ingegerd Wärnersson, som en reaktion på de problem i 

värdegrundarbetet som Skolverket identifierat. Värdegrundsprojektet, 

som leddes Utbildningsdepartementet, resulterade i en rapport med 

elevbrev till skolministern, forskarrapporter, konferensdokumentationer, 

tre läromedel för olika åldrar i skolan och en sammanfattande huvudrap-

port, Värdegrundsboken (Utbildningsdepartementet, 2000a). Jag lyfter ned-

an fram texter som distribuerades till skolor, med undantag för läromed-

let som avsågs för de yngsta barnen. 

Forskartexterna i värdegrundsprojektet utmärker sig genom att en 

fråga är gemensam, hur samhällets och skolans etniska, religiösa och 

kulturella mångfald kan eller bör påverka värdegrundsarbetet. Det upp-

märksammas i relation till den del av värdegrundsuppdraget som handlar 

om att verka för jämställdhet mellan män och kvinnor, men med olika 

betoningar. Ur religionshistorikern Christer Hedins och pedagogen Pirjo 

Lahdenperäs (2000) perspektiv är det främsta problemet att det svenska 

samhället via läroplanen och lärares arbete strävar efter assimilering, att 

människor från etniska och religiösa minoriteter förväntas anpassa sig till 

rådande värderingar i det svenska majoritetssamhället. Formuleringarna i 

läroplanen om jämställdhet mellan män och kvinnor och motverkandet 

av traditionella könmönster ses som exempel på denna problematiska 

assimileringssträvan (Ibid. s. 39f). 

Etikern Elisabeth Gerle (2000) ser det också som viktigt att reflektera 

över relationer mellan majoritets- och minoritetsgrupper, men riktar in 

sig på maktskillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, inom 

minoriteter. Gerle visar hur ett oreflekterat tal om mångkulturalism kan 

leda uppmärksamheten bort från att traditionella och för flickor/kvinnor 

underordnande könsmönster kan reproduceras inom vissa religiösa och 

etniska gemenskaper, och att medvetenhet om detta framstår som en 

viktig del av värdegrundarbetet (Ibid. s. 17ff).  
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Det läromedel från Värdegrundsprojektet som är ämnat för elever 

mellan tio och fjorton år, Jag & Jag (Utbildningsdepartementet, 2000b), 

är en antologi bestående av nio texter; ett reportage, en novell, två dikter 

och fem romanutdrag. Ledningen för Värdegrundsprojektet - Zackari, 

Modigh och Palm - menar i sitt förord att ”insikter och kunskaper” är 

nödvändiga för att människor ska kunna ”utveckla demokratiska värde-

ringar”. För att detta ska kunna bli verklighet krävs att olika delar av oss 

tas i anspråk, som känsla, förnuft och kropp: ”Förståelse, respekt och alla 

människors lika värde måste upplevas och kännas. Det måste kännas i 

magen, bearbetas av hjärnan och påverka hjärtat.”(Ibid. s. 2) 

En generell iakttagelse är att skildringarna i Jag & Jag rymmer tragik. 

Människor är grymma mot varandra och känner sig hjärtlöst behandlade; 

En grupp pojkars isolation på en ö leder till inbördes hat och död; En 

svart tonårsflicka sörjer att ha blivit övergiven av sin biologiska mor och 

växer upp i ett rasistiskt Sverige under tiden för den så kallade Laser-

mannens mord och mordförsök på mörkhyade; En pojke och hans mor 

ger en i kärlek skapad gåva till den man och nära släkting som borde 

hjälpa dem ur fattigdomen, men de blir utnyttjade och förnedrade; En 

annan pojke pryglas och förödmjukas eftersom den sanning han berättar 

inte är tillräckligt sannolik, och tvingas dölja sanningen med lögner för 

att slippa smärtan; En flicka anpassar sig till den omgivande aggressivt 

manliga dominansen genom att bli ännu framgångsrikare än pojkarna på 

hot och våld; En flicka åser passivt hur en annan flicka kränks sexuellt av 

andra flickor och pojkar.10 

Läroboken Du! Vem!? Jag? (Utbildningsdepartementet, 2000c) vänder 

sig i första hand till ungdomar mellan 15 och 19 år, och består av foto-

grafier av Elisabeth Ohlson och texter av Unni Drougge. Projektled-

ningen hävdar i sitt förord att materialet presenterar frågor och situatio-

ner som är ”angelägna och som ungdomar känner igen sig i”. Syftet är att 

de ska ”beröra, inspirera och väcka känslor”. Bilderna och språket ”kan 

verka provocerande och känsligt för många”, men man framhåller att 

                                                           
10 De texter som jag refererar till är: William Goldings Flugornas herre, Cannie 

Möllers Lucia, Stig Dagermans novell ”Överraskningen”, August Strindbergs 

Tjänstekvinnans son, Camilla Floyd reportage ”Gladys Cortez” och Annika Thors 

Sanning eller konsekvens.  
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”en del ungdomar pratar så här” och att språkbruket därför är ”medvetet 

valt för att spetsa diskussionen”. I förordet sägs också att materialet ska 

stimulera till samtal och därför ”innehåller det inga svar eller moraliska 

ställningstaganden”. Samtalen i skolan ska ”ge kunskaper och insikter om 

vad som är kränkande och förnedrande, främlingsfientliga, rasistiska och 

sexistiska ord och handlingar” (Ibid. s. 2f).11 

Berättelserna i Jag & Jag, för de yngre eleverna, präglas av dramatiska 

människoöden och vemodig tragik, och deras längd möjliggör, som jag 

läser dem, inlevelse i karaktärernas liv. Läsaren av Du! Vem!? Jag? slås 

däremot av att varje uppslag domineras av kort beskrivna konflikter, där 

tydliga alternativ ställs mot varandra. Konflikterna återges i bild och i 

korta, ofta aggressiva, replikskiften. Många av de fiktiva ungdomarna i 

Du! Vem!? Jag? uttrycker sina åsikter med grovt, känsloladdat och slang-

bemängt språk, vilket kan ge läsaren ett intryck av att ungdomarna är 

mindre reflekterande. Andra iakttagelser från Ohlssons och Drougges 

läromedel är dels att flera bilder visar nakna kroppar, dels att flera texter 

och bilder anspelar på våld, sex och sprit.12 

I en annan text från Värdegrundsprojektet, Hej skolministern! Barn och 

ungas berättelser om värde och värdegrund, (Utbildningsdepartementet, 2000d), 

kommer barn och ungdomar till tals, genom brev till skolministern. Re-

daktören Lars Lorentzon beskriver hur han påverkades av breven.  

Det krävs faktiskt en sorts mental ansträngning att ta till sig barns 

texter och bilder, dvs. låta dem få inflytande på ens eget tänkande. 

Det är lättare att läsa en avhandling om barn än att läsa en avhandling 

av barn. Har man väl hittat in i deras språk så infinner sig ett nytt 

motstånd. Det gör rätt så ont att med allvar läsa det de skriver. När vi 

hittar barnet bakom den enda textraden, Det är inte roligt att vara en-

sam, kan smärtan inte undvikas. Det är paradoxalt nog väldigt lätt att 

                                                           
11 Bildernas betydelse för denna del av Värdegrundsprojektet understryks dels 

av att tio av tretton av dem även skickades som OH-bilder till skolorna, dels att 

de rent utrymmesmässigt tar mycket stor plats i Du! Vem!? Jag?.  
12 I bokens texter, bilder och frågor uppmärksammas exempelvis avsmak inför 

samkönad sexualitet; nedlåtenhet mot människor med lågstatusyrken; invandrar-

killars förakt för killar som lagar mat; om det är rätt att vara vän med en person 

som börjat umgås med nazister, och en flickas rädsla när hon vaknar av att en 

bekant kille ofredar henne, efter en fest där hon druckit sig redlös, och tror att 

andra pojkar har förgripit sig på henne under natten. 
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identifiera oss med den som skriver så öppet och tydligt om sig själv 

till oss, men det vi då känner är så smärtsamt att vi helst värjer oss 

(Ibid. s. 94). 

Skolminister Wärnersson aktualiserar i ett konferenstal inom ramen för 

Värdegrundsprojektet denna tanke om hur värdegrundsarbetet kan berö-

ra läraren som person. Alla lärare är inte väl skickade för detta arbete, 

eftersom det kräver reflektion över en ”väldigt intim fråga”, den om 

”vem man innerst inne är”, vilket enligt ministern är försummat i lärar-

utbildningen (Utbildningsdepartementet, 1999, s. 23)13 

Denna möjliga svårighet i värdegrundsarbetet nämns inte när slutsat-

serna av Värdegrundsprojektet dras i Värdegrundsboken (Utbildningsde-

partementet, 2000a). Författarna Gunilla Zackari och Fredrik Modigh 

förespråkar deliberativa samtal (se avsnitt 1.1.3 nedan) i skolan, men där 

finns en större tonvikt på förmedling av värden. Författarna argumente-

rar mot ”värderelativister” (Ibid. s. 52) och lyfter särskilt fram behovet av 

dialog med och större tydlighet gentemot föräldrar med invandrarbak-

grund eftersom värdekonflikter kan uppstå i sådana möten (Ibid. 61f). 

När författarna konkretiserar vad lärare då bör förtydliga nämns 

bland annat homosexuellas och flickors/kvinnors rättigheter att leva sina 

liv utan att begränsas av de traditioner de vuxit upp i (Ibid. s. 63ff). Det 

positiva i den ökade mångfalden i skola och samhälle får inte leda till att 

”värdegrunden relativiseras”, utan behovet av ”att tydliggöra värden, 

normer och samhällstraditioner har snarare ökat i ett allt mer mångkultu-

rellt samhälle” (Ibid. s. 68). Denna tanke formulerades redan av Utbild-

ningsdepartementets ”Normgrupp” 1979 (avsnitt 1.1.1 ovan) och drygt 

20 år senare önskar Utbildningsdepartementets tjänstemän en starkare 

statlig styrning. Regeringen rekommenderas att formulera ”[t]ydligare 

                                                           
13 Vid projektets andra dokumenterade konferens tog Wärnersson upp ett annat 

problem, att värdegrundsarbetet kan uppfattas som partipolitiskt kontroversiellt. 

Hon hänvisar till kritik mot projektet, som kallats ”socialistisk propaganda”, när 

det i själva verket ”handlar om demokrati och jämställdhet” (Utbildningsdepar-

tementet, 2000e, s. 35). Tanken återspeglas i Värdegrundsboken, att ”värdegrun-

den” är ett ”politiskt laddat ord vilket spelar roll för vilken tolkning man gör, 

trots att samtliga politiska partier i riksdagen stod eniga bakom den formulerade 

värdegrunden i läroplanen” (Utbildningsdepartementet, 2000a, s. 34). 
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skrivningar om värdegrunden i läroplanerna så att demokratiska värden 

inte relativiseras” (Ibid. s. 100).14 

Ett sätt att tolka värdegrundsprojektets publikationer är att de åter-

speglar en statlig önskan att påverka det direkta värdegrundsarbetet i 

Sveriges skolor.15 I detta arbete framställs mellanmänskliga relationer och 

samtal som viktiga. Men värdegrundsarbetet innebär också att enskilda 

värdegrundsfrågor bör uppmärksammas, och att vissa värderingar bör 

förmedlas i anslutning till dem. Slutligen, i denna översikt över statliga 

problembeskrivningar och initiativ, uppmärksammas nedan vad jag ser 

som just en (5) ökad betoning på specifika värdegrundsfrågor på senare år. Fyra 

exempel illustrerar denna tendens (a-d). 

I (a) en nationell utvärdering av grundskolan (Skolverket, 2004a) be-

tonas att värdegrundsarbetet måste ”föras kring ett innehåll” och för att 

granska det vill Skolverket kartlägga ”elevernas värderingar och eventuel-

la trendförskjutningar” i jämförelse med tidigare undersökningar (Ibid. s. 

36). Till detta innehåll hör ”att flickor och pojkar är jämställda” och ”att 

                                                           
14 Denna rekommendation kontrasterar mot den som senare gavs i Integrationens 

svarta bok, slutbetänkandet från Utredningen om makt, integration och struktu-

rell diskriminering. I stället för att tydliggöra vilka värden som gäller i just det 

svenska samhället, bör värdegrundsformuleringarna strykas och ersättas av ett 

uppdrag att motverka diskriminering (SOU, 2006:79, s. 342). I förordningen om 

ny läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem som regeringen utfär-

dade 7 oktober 2010, och som träder i kraft 1 juli 2011, lämnades emellertid 

formuleringarna om de grundläggande värdena oförändrade. En förändring kan 

dock noteras i inledningens andra sats, där texterna hänvisar till skollagen. I Lpo 

94 sägs att ”verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggan-

de demokratiska värderingar” (Lpo 94, s. 3), medan den nya läroplanen inleds 

med en hänvisning till den nya skollagen, och att skolväsendets syfte är att ”ele-

ver ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” (SKOLFS 2010:37, s. 2). 

Reformarbetet med mer innehållsligt specificerade kursplaner motsvarades 

således inte av några ”tydligare” värdegrundsskrivningar, som efterlystes ovan.  
15 Ett påtagligt uttryck för detta är läromedelsproduktionen inom projektet. Två 

andra läromedel som tagits fram och distribuerats av staten är Om detta må ni 

berätta: En bok om förintelsen i Europa 1933-1945 (Regeringskansliet, 1997) om 

folkmordet på Europas judar, och Jalla! Nu klär vi granen: Möte med den muslimska 

kultursfären (Utrikesdepartementet, 2002) där målet var presentera islam som en 

mångfacetterad religion, önskvärd i och fullt förenlig med det svenska samhället. 
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vara rädd om och skydda den miljö vi lever i”, och att elever bör ”reage-

ra” mot mobbning och ”annat som gör att någon lider” (Ibid. s. 38). 

Ett (b) andra exempel är när Skolverket (2003a) rapporterar till reger-

ingen om en fråga som diskuteras i avhandlingens kapitel 3, och som 

aktualiseras av att elever ska ”inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald” (Lpf  94, s. 3). Å ena sidan är det enligt Skolverket (2003a) 

angeläget att politiska partier och organisationer kan och får verka och 

medverka i skolors demokratiarbete.16 Å andra sidan finns partier vars 

syn på invandring och det mångkulturella samhället uppfattas som så 

moraliskt tvivelaktig, att det leder till att inga partier alls bjuds in till sko-

lan, på grund av kravet på lika behandling av alla partier. Det händer 

även att etablerade partier själva vägrar komma, om partier de ser som 

främlingsfientliga samtidigt deltar. Skolverket talar om en ”balansakt” 

som för skolor blivit ”prekär”, när ”rasistiska och främlingsfientliga par-

tier” når framgångar i demokratiska val. Å ena sidan ”är skolan inte vär-

deneutral”. Å andra sidan ska undervisningen enligt skollag och läroplan 

”präglas av allsidighet och saklighet”. Skolverket ställer en obesvarad 

fråga, men som man menar att lärare har att förhålla sig till i praktiken: 

”Vilka värden i vår värdegrund är oförytterliga och därmed universella? 

Vilka värden kan anses vara ideologiskt, kulturellt eller kontextuellt be-

tingade - och därmed förhandlingsbara?” (Ibid. 12f)  

Myndigheten för Skolutveckling (MUS, 2004) ger, utifrån den nämnda 

skolverksrapporten om politik i skolan, konkreta rekommendationer till 

skolor hur de bör hantera ”antidemokratiska, rasistiska och främlingsfi-

entliga” uttryck. Myndigheten upprepar att skolan inte är ”värdeneutral”, 

och att lärare har ett ansvar för att ”ta ställning för och hävda de demo-

kratiska värdena samtidigt som saklighet och allsidighet uppnås i under-

visningen” (Ibid. s. 16). Arbetet mot vad som strider mot värdegrunden 

kan uppenbarligen orsaka oro eller rädsla bland lärare, eftersom det en-

ligt myndigheten kan krävas ”mod” för att ”våga ingripa”. Om lärare 

låter ”beteenden och åsikter som strider mot skolans värdegrund passe-

                                                           
16 Med begreppet ”verka” avser Skolverket en verksamhet som bedrivs på parti-

ernas egna villkor, utifrån deras egna målsättningar, exempelvis att få fler väljare. 

Partier som ”medverkar” gör det på skolors initiativ och som ett led i verksam-

het vars syften styrs av skolan (Ibid. s. 19f). 
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ra” är det synonymt med att ”ge sitt tysta godkännande” (Ibid. s. 18).17 

Skolor rekommenderas att utveckla samarbetet med föräldrar och orga-

nisationer i närsamhället, att elever är delaktiga vid utformandet av regler 

på skolan och att kunskaperna om rasistiska symboler ökar bland lärarna 

(Ibid. s. 18f).18 

Den tredje illustrationen är den (c) revidering av läroplanerna som 

trädde i kraft 2006, samma år som lagen om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever tillkom. Denna lag 

syftade till att ”motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhö-

righet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funk-

tionshinder” och ”annan kränkande behandling” (SFS 2006:67, 1§). Vid 

en jämförelse mellan lagen från 2006 och Lpf  94:s ursprungstext från 

1994 kan konstateras att av de fem diskrimineringsgrunderna var det 

bara en som då nämndes explicit, kön. Uppdraget att bemöta ”främlings-

fientlighet” kunde 1994 tolkas som att etnicitet avsågs, eftersom det ef-

terföljande stycket handlar om ”kulturell mångfald” i relation till det 

specifikt svenska samhället och kulturarvet. I den senaste versionen av 

Lpf  94, från 2006, räknas emellertid alla fem diskrimineringsgrunderna i 

2006 års lag upp i värdegrundstexten (Lpf  94, s. 3). Det sågs uppenbarli-

gen som nödvändigt att värdegrundsuppdraget kopplades till den nystif-

tade lagen. I den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft 2009 finns 

                                                           
17 Det framgår inte explicit vilka partier eller organisationer som myndigheten 

avser. Man kan notera att ”antidemokratiska, rasistiska och främlingsfientliga 

partier” här ses som en enhetlig grupp, vars värderingar lärare ska motarbeta. 

Att man nämner vissa av dessa partiers framgångar i det föregående skolvalet 

tyder på att det är främst Sverigedemokraterna och kanske även det från dem 

mindre utbrytarpartiet Nationaldemokraterna som då åsyftas. 
18 I återstoden av texten (Ibid. s. 20ff) refereras till regeringsformen, brottsbal-

ken och yttranden från Justitieombudsmannen, angående åsiktsfriheten, tryck-

friheten och mötesfriheten, i relation till skolors arbete. Exempelvis sägs att 

skolor har en ”kompensatorisk uppgift” om partsinlagor inte blir bemötta och 

att skolor har rätt att förhindra spridning av material av motiverade ordnings-

skäl, men inte på grund av dess innehåll (Ibid. s. 21). Att denna fråga fortfarande 

vållar problem på skolor indikeras av en ny rapport (Skolverket, 2010), där det 

upprepas att skolor inte får avvisa politiska partier på grund av att man anser att 

deras budskap strider mot skolans värdegrundsuppdrag. 
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två nya diskrimineringsgrunder, ”könsöverskridande identitet eller ut-

tryck” och ”ålder” (SFS 2008:567, 1§), som inte nämns i läroplanen. 

Vid tiden för läroplansrevideringen beställde regeringen en lärome-

delsgranskning, I enlighet med skolans värdegrund? (Skolverket, 2006a) där 

forskare specialiserade på etnicitet, funktionshinder, kön, religion och 

sexuell läggning analyserade läroböcker. Granskningen syftade till att 

identifiera vad som ”anses avvika från läroplanernas värdegrund”. Frå-

gorna som styrde granskningen togs fram i samråd med forskarna och 

till det negativa som skulle identifieras hörde ”stereotypier” och ”osyn-

liggörande”, men även ”goda exempel” som innebär att författarna ”för-

söker överskrida stereotypier” (Skolverket, 2006a, s. 14). Elevers ”förmå-

ga till inlevelse” och ”medkänsla” ska även främjas (Ibid. s. 6). 

I Skolverkets sammanfattande bedömning av forskarnas analyser be-

tonas det förebyggande och värdeförmedlande arbetet med eleverna, i 

relation till enskilda värdegrundsfrågor. Det räcker exempelvis inte att 

lärare reagerar på kränkningar, på grund av människors sexuella läggning. 

Lärares uppgift är att också framställa homosexuell kärlek som en av 

flera goda former av just kärlek mellan människor av kött och blod, inte 

som en variant av sexuellt beteende bland somliga. Att bara neutralt 

uppmärksamma homosexualitet som en företeelse som avviker från det 

vanliga framställs som stridande mot värdegrundsuppdraget (Ibid. s. 48f). 

Det är heller inte nog att leda samtal om till exempel olika religiösa tradi-

tioners etik. När läroböcker och media framställer islam som en religion 

som underbygger terrorism, ingår det i värdegrundsuppdraget att ge 

alternativa verklighetsbeskrivningar och förklaringsmodeller till krig och 

konflikter, att betona att islam odlar mänsklig godhet, och att lyfta fram 

likheter mellan denna religiösa etik och andra religioners (Ibid. s. 47f). 

Skolverket har, som framgått, identifierat den svåra avvägningen mel-

lan att förmedla vissa värderingar och bedriva en saklig och allsidig un-

dervisning. Nu lyfts en annan grundläggande svårighet fram, om värde-

grundsuppdragets kunskapsområden. Man ifrågasätter det möjliga för 

enskilda lärare att kunna bedriva värdegrundsarbetet på ett tillfredsstäl-

lande vis: ”Finns det någon lärare som kan klara av att hantera alla dessa 

frågor och fler därtill på ett sakligt och allsidigt sätt samt i enlighet med 

läroplanernas värdegrund?” (Ibid. s. 51)  
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Mitt fjärde och avslutande exempel på den större uppmärksamheten 

på specifika värdegrundsfrågor är en större (d) intervjuundersökning om 

diskriminering och kränkningar i skolan (Skolverket, 2009). I denna rap-

port betonas vad jag ser som tre nya sätt att i skolmyndighetssamman-

hang tala om värdegrundsuppdraget. Det gäller att lärare rekommenderas 

att i sitt arbete med föreställningar om exempelvis kön, klass, etnicitet, 

funktionshinder och trosuppfattning tänka i termer av makt och då beak-

ta begreppet intersektionalitet (se avsnitt 1.2.5 nedan). Skolverket menar 

att en ”intersektionell ansats kan vara ett sätt att förstå hur dessa maktre-

lationer samverkar med varandra, hur de överlappar, förstärker eller för-

minskar varandra i komplicerade samspel” (Ibid. s. 98). Man specificerar 

även vad som kan avses med läroplanens ord om att ”annan kränkande 

behandling” ska motverkas i skolan. Från intervjuerna med barnen och 

eleverna lyfts ”ekonomisk knapphet”, ”utseende”, ”kroppsstorlek”, ”klä-

der” och ”ålder” fram som sådant vilket leder till statusskillnader, och i 

förlängningen till lidande bland elever (Ibid. s. 72-79). 

De enskilda värdegrundsfrågorna och samspelet mellan dem bör, för 

det tredje, förstås utifrån vad Skolverket här kallar ett normkritiskt per-

spektiv. Det innebär bland annat en problematisering av hur den i värde-

grundstexten efterfrågade toleransen mot andra människor och synsätt 

bör tolkas. Myndigheten hänvisar till att tolerans ofta handlar om makt, 

där överordnade individer eller grupper väljer att tolerera somligt, utan 

att den norm som tänkandet utgår från ifrågasätts. Man exemplifierar 

med att skolors arbete för tolerans inför homosexualitet ofta bedrivs 

utan att normen om heterosexuell kärlek ifrågasätts, liksom att ”svens-

kars” tolerans mot ”invandrare” ofta utgår från en oproblematiserad syn 

på föreställda svenska värden och normer. Skolverket ställer frågan ”vem 

det är som ska tolerera vem och vad det kan få för konsekvenser” (Ibid. s. 

99). Skolverket råder regeringen att staten bör försöka styra denna del av 

värdegrundsarbetet genom att ”föra in det normkritiska perspektivet i 

lärarutbildningarnas examensmål” (Ibid. s. 101). 

När jag kallar detta för ”nya” sätt att tala om värdegrundsuppdraget 

bör det förklaras. Hedin och Lahdenperä (2000) har som framgått inom 

ramen för Värdegrundsprojektet anfört vad som kan kallas ett normkri-

tiskt perspektiv på relationer mellan etniska grupper i Sverige. Min poäng 
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är att forskarna där ”svarar själva för innehållet”, vilket betonas i projekt-

ledningens förord (Ibid. s. 3). I en annan mening kan publiceringen av 

just dessa forskares texter ses som en statlig markering av att deras per-

spektiv är önskvärt att beakta. Skolverkets (2009) tal om normkritik har 

dock i detta sammanhang större tyngd. Dels utsträcks det normkritiska 

perspektivet till att gälla fler värdegrundsfrågor, liksom i den tidigare 

nämnda läromedelsgranskningen (Skolverket, 2006a). Dels ger myndig-

heten regeringen en explicit rekommendation om ökad statlig styrning, i 

syfte att påverka blivande lärares värderingar och i förlängningen, deras 

framtida arbete.19 

1.1.3 UNDERVISNING OM VÄRDEFRÅGOR - EN FORSKNINGSÖVERSIKT 

Ämnet för denna avhandling är lärares arbete med värdefrågor i svensk 

skola, och möjliga funktioner som emotioner kan fylla i detta arbete. För 

att tydliggöra vad min undersökning kan bidra med, ges i detta avsnitt en 

översikt över vad jag ser som viktiga stråk i forskningen om värdefrågor i 

skolan. Två principer har styrt urvalet. Den ena är just att synliggöra vad 

jag betraktar som vissa grundläggande olikheter i forskares sätt att tänka 

om detta arbete. Den andra är att fokusera på forskare, och de delar av 

deras resultat, som jag menar ger en viktig bakgrundsförståelse för den 

fortsatta framställningen i avhandlingen. För att tydliggöra denna urvals-

princip, och strukturen i avsnittet, behöver fyra centrala idéer som pre-

senteras mer utförligt i de kommande kapitlen nu återges. 

 Ett genomgående drag i avhandlingen är (1) reflektioner över rela-

tioner mellan vad som vanligen kallas förnuft och känsla. Därför upp-

märksammas nedan forskningsinriktningen om deliberativa samtal, där 

rationella överväganden om värdefrågor betonas, men även kritik som 

                                                           
19 Skolverkets rekommendation om att normkritiska perspektiv bör införas i den 

nya lärarutbildningen kan jämföras med den ovan nämnda rekommendationen i 

Värdegrundsboken. Då förordades en omformulering av läroplanen, som snarare 

gick ut på att lärares skyldighet att förmedla vissa normer tydliggörs, än ett 

normkritiskt perspektiv. I utredningen (SOU 2008:109) om en ny lärarutbildning 

nämns inte det normkritiska perspektivet. På de få sidor som ägnas värde-

grundsfrågor och etik under rubriken ”Sociala relationer, konflikthantering och 

ledarskap” (Ibid. s. 215-218) hävdas främst att lärarstudenter behöver kunna 

skapa nära relationer till elever och ha kunskaper om orsaker till att barn far illa.  



EMOTIONER OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

32 

 

har riktats mot denna ansats. I Martha Nussbaums emotionsteori finns 

(2) ett grundantagande om mänsklig sårbarhet och mellanmänskliga beroenden, 

varför skolforskares idéer om detta lyfts fram. (3) Att uppmärksamma 

och påverka elevers känsloliv kan ses som en form av maktutövning i deras 

privata sfär, och därför synliggörs kritiska perspektiv på sådan undervis-

ning. I avhandlingen diskuteras (4) hur lärares egna emotioner kan påverka 

undervisningen, och forskares idéer om det lyfts därför fram. Översikten 

avslutas med en kort redogörelse för vad jag hoppas att min undersök-

ning kan bidra med, i relation till tidigare forskning.20 

Pedagogen Tomas Englund (2000) anger i (1) Deliberativa samtal som 

värdegrund tre kännetecken på sådana samtal, även om ”exakta kriterier” 

saknas. Det gäller (a) ”samtal där skilda synsätt ställs mot varann och 

olika argument ges utrymme”, (b) ”att deliberativa samtal alltid innebär 

tolerans och respekt för den konkreta andra, det handlar bl.a. om att lära 

sig lyssna på den andres argument” och (c) ”inslaget av kollektiv vilje-

bildning, dvs strävan att komma överens eller åtminstone komma till 

temporära överenskommelser” (Ibid. s. 6). I en senare text framhåller 

Englund (2004) att deliberativa samtal i skolan bör ”försöka avspegla 

samhällets offentliga samtal”, och tillfogar två karakteristika: (d) 

”[A]uktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas” och (e) att 

”samtalen kan föras utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal 

för att lösa olika problem respektive att belysa problem utifrån skilda 

synvinklar men utan närvaro av läraren.” (Ibid. s. 62) 

Englund ställer frågan om ”alla slags synpunkter och perspektiv 

kan/ska respekteras i ett deliberativt samtal - exempelvis fundamentalis-

tiska synpunkter, antidemokratiska hållningar etc”. Anledningen är att 

                                                           
20 Jag talar i detta avsnitt bara om ”värdegrundsarbete” i de fall de aktuella fors-

karna själva brukar värdegrundsbegreppet, och annars om ”arbete med värde-

frågor”. Begreppen ”känslor” och ”känsloliv” används företrädesvis i avsnittet, 

inte ”emotioner”. Detta dels för att preciseringen av vad emotioner innebär i 

avhandlingen ges i kapitel 2, dels eftersom forskarna inte använder emotionsbe-

greppet på detta sätt. Tonvikten på svenska forskare motiveras av att intresset i 

avhandlingen är ett värdegrundsuppdrag riktat till svenska lärare. I avsnittet lyfts 

frågor fram som kan ses som generella för värdegrundsarbetet. I anslutning till 

vissa av analyserna i kapitel 3, 4 och 5 återges även forskares idéer och resultat 

som jag vill koppla till de specifika värdegrundsfrågor som där diskuteras. 
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det innebär att den andra premissen avvisas, om ”tolerans och respekt 

för den konkreta andra”, vilket gör att ett deliberativt samtal då kan 

omöjliggöras (Ibid. s. 65). Även om Englund betonar vikten av att elever 

själva tränar upp sina deliberativa förmågor, har läraren en avgörande 

betydelse. Det gäller om samtalen alls initieras, hur de leds i klassrummet 

och om de ska avslutas, ifall läraren bedömer att de har misslyckats eller 

förts till vägs ände. Detta ställer stora krav på lärarens ”ledning, makt, 

ansvar och omdöme” (Ibid. s. 67). Lärarens uppgift är således komplex. 

Hon ska vara en auktoritet som initierar, leder och avslutar samtal med 

elever, en auktoritet som elever samtidigt vågar ifrågasätta. 

Filosofen Pia Nykänen (2008) är skeptisk till deliberativa samtal, om 

de ges en överordnad plats i värdegrundsarbetet, eller rentav ses som 

identiska med ”värdegrunden”.21 För att problematisera vad som utmär-

ker ”god deliberation” ställer Nykänen flera frågor, varav tre här lyfts 

fram, då de är relevanta för tolkningarna av hur lärarna i min undersök-

ning resonerar. Frågorna är vilka som är (1) ”goda/lämpliga deliberationsdel-

tagare”, vad som är (2) goda/lämpliga ämnen för deliberation och vad som 

utgör (3) goda/lämpliga deliberationsstilar och/eller kommunikationsstilar” (Ibid. 

s. 55f). Frågorna implicerar att det inte är självklart vem som bör delta i 

ett deliberativt samtal i skolan, vad man bör tala om eller hur det bör ske. 

Inriktningen på deliberativa samtal kan tolkas som just ett försök att 

tona ned lärares värdeförmedlande uppdrag. Filosofen Torbjörn Tännsjö 

(2006) argumenterar för att värdegrundens substans, i meningen vissa 

grundläggande värden som ska hävdas i skolan, bör avskaffas. Han häv-

dar att staten genom värdegrundstexten i ”huvudsak” tagit ställning för 

en slags moralfilosofi, en kristet färgad pliktetik, vilket kan begränsa ele-

vers möjligheter att utveckla sina egna moraliska omdömesförmågor. 

Föreställningen om att ”delade grundläggande värderingar” är nödvändi-

ga i ett demokratiskt samhälle är en ”besynnerlig, skrämmande och otid-

                                                           
21 Englunds ovan nämnda, av Skolverket utgivna text, Deliberativa samtal som 

värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar (2000) kan tolkas just så, 

att sådana samtal är, eller bör vara, synonymt med värdegrundsarbetet. Karin 

Sporre invänder mot att ett sätt att bedriva samtal, en metod, bör betraktas som 

en värdegrund, och föreslår att ”deliberativa samtal som värdegrund” i stället 

förstås som ”deliberativa samtal om värdegrund” (Sporre, 2007a, s. 107). 
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senlig tanke”, och med ”grundläggande” värderingar avses sådana som 

kan ”motivera mera partikulära ställningstaganden” (Ibid. s. 61). Läro-

planens tal om grundläggande värderingar får verkligt innehåll först i 

formuleringarna om ”människovärde” och ”människolivets okränkbar-

het”, och att staten därmed indirekt tagit ställning mot exempelvis abort, 

dödshjälp och självmord. Tanken om ett människovärde som står över 

andra kännande varelsers, kan få följden att exempelvis veganer ”ut-

stämplas ur skolan som dissidenter” (Ibid. s. 62f.) Arbete med konkreta 

problem, som mobbning och diskriminering, kräver inte konsensus om 

grundläggande värderingar (Ibid. s. 64f). För de mer konkreta uppgifter-

na i skolan hänvisar Tännsjö till John Rawls idé om överlappande kon-

sensus, att människor ofta kan lösa problem ”utan att för den sakens 

skull vara överens om den yttersta motiveringen för dem” (Ibid. s. 65). 

Etikern Karin Sporre (2007a) har skrivit om skolors samtal om värde-

frågor i ett mångkulturellt samhälle, och en del av argumentationen be-

handlar subjekten i processer när kunskap och värderingar formas. När 

Sporre diskuterar hur man kan navigera intellektuellt mellan en relativism 

som få önskar och en oproblematiserad objektivistisk syn på kunskap 

och värden, betonar hon vikten av att människor ”tydliggör sin subjekti-

vitet”. Detta gäller även i relation till andra människor, att ”deras subjek-

tivitet ges utrymme”. Med detta synsätt är kunskaper och värderingar 

aldrig neutrala i förhållande till de sammanhang där de uppstår och ver-

kar, utan bärs alltid av personer med en viss ”ålder, kön/genus, hudfärg, 

klass, sexualitet” etc, i relation till andra människor med sina respektive 

subjektiviteter (Ibid. s. 89). I skolsammanhang kan överväganden  

underlättas om man för sig själv och varandra gjort reda för sina 

övertygelser, både som människor och professionella aktörer. […] 

Det kräver att man redovisar fakta och teorier man bygger sina över-

tygelser på, försöker förstå och identifiera bärande värderingar och 

värden man vill stå för, känna de känslor man hyser - och hur de ba-

lanserar mot varandra. Men detta är inte nog - den gemensamma 

praktiken kräver också att man försöker förstå andra - att man är be-

redd att se med andra ögon (Ibid. s. 103). 

Pedagogen Carsten Ljunggren (2007) ser problem med undervisning 

som uttryckligen syftar till konsensus eller, svagare, enighet om vad man 

är oenig om. Som alternativ till deliberation som modell för samtal i 
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lärares arbete, föreslår Ljunggren vad han kallar ”agonism”. Agonismen 

innebär att människors handlande och tänkande inte bör ”reduceras till 

ett helt igenom rationellt förnuft”, att ”vanor, traditioner och viljebaserad 

motivation” även är relevanta. Människors moraliska uppfattningar och 

”känslor”, deras ”sympatier såväl som antipatier” bör tillmätas betydelse. 

I modern utbildning har betoningen på det vetenskapliga vetandet bidra-

git till att vad som är centralt i andra sammanhang osynliggjorts. Det 

politiska handlandet med ”viljan som drivkraft” tonas ner, liksom det 

estetiska handlandets ”intuition och kännande”. I Ljunggrens ögon är detta 

särskilt problematiskt i ett samhälle och en skola där människor med 

olika bakgrunder och intressen ska leva tillsammans, eftersom ”politiska 

och estetiska drivkrafter inte kan särskiljas från tillägnandet av kunskap 

så länge vi är intresserade av värdefrågor” (Ibid. s. 206f). 

Pedagogen Michael Tholander (2005) ställer deliberativa samtal mot 

ett ”samtalsanalytiskt perspektiv”, där moral konstrueras i vardagliga 

möten mellan elever. Tholander avvisar en syn på moral som en essens 

vilken människor har mer eller mindre av, och argumenterar i stället för 

att moral görs i interaktion med andra. Tholander ifrågasätter vad han ser 

som grundläggande antaganden hos förespråkare för deliberativa samtal. 

De är att man ”främst, och kanske effektivast, lär sig om moral och vär-

den genom samtal om etiska frågor” och att ”själva det moraliska består i 

att man lyckas respektera och komma överens med andra”. Han hävdar 

att sval enighet varken är vanligt i samtal, eller garanterar att man kommit 

fram till något moraliskt gott. I stället bör ”passion och polemiska ord-

växlingar” uppvärderas i människors moraliska praktik (Ibid. s. 115f).22 

                                                           
22 Från Englunds (2005) svar på denna kritik är två saker relevanta här. Det ena 

är att deliberativa samtal inte alltid lätt kan skiljas från ”språkliga bataljer”, men 

”möjligen skall den ohämmade passionen och polemiken hållas tillbaka i det 

ordnade deliberativa samtalet”. Det andra är att Englund instämmer i Noddings 

och Benhabibs tanke om betydelsen av att ”bygga upp ett förtroende i förhål-

lande till den konkreta andra”. Han ser det som en ”fördjupning” av det andra 

kriteriet på deliberativa samtal, ”tolerans och respekt för den konkreta andra” 

(Ibid. s. 313). Pedagogen Susanne Linnér (2005) menar att en omsorgsetik be-

höver komplettera de deliberativa samtal hon önskar i skolan, då dessa samtal 

annars kan reduceras till en renodlat ”intellektuell verksamhet”, att den kommu-

nikativa etiken behöver ”både förnuft och känsla” (Ibid. s. 168f). 
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Nu till vad jag ser som ett andra viktigt stråk i svensk forskning om 

värdefrågor i skolan, via fyra exempel, som snarare tar sin utgångspunkt i 

(2) människors känsloliv, sårbarhet och beroende av varandra. Ett explicit uttryck 

för betoningen av känslornas betydelse ges i den text av Hedin och Lah-

denperä (2000) som refererades i avsnitt 1.1.2 ovan. De ser ett problem i 

att värdegrundstextens ord om att ”förmedla” och ”förankra” värden ger 

en skev föreställning om hur värderingar och dygder formas (Ibid. s. 40): 

Det finns en svårighet med att ha en sådan rationell syn på värden 

och värderingar eftersom de i själva verket bottnar i känslor, det vill 

säga vad man känner för, vad man uppfattar som värdefullt, heligt, 

hederligt, rätt, rättvist, gott, vackert, estetiskt, eftersträvansvärt, hjäl-

temodigt, sant eller oanständigt, motbjudande och omoraliskt. Den 

svenska värdegrunden kan te sig som ett samhällsprojekt där målet 

inte är goda, vänliga, älskande, lyckliga och skönhetsälskande männi-

skor utan dugliga och kritiska medborgare som kan styras och styra 

med förnuft och rationella argument. [---] Förnuft kan varken älska 

eller utveckla en känsla för rätt och orätt (Ibid. s. 40f).23 

Pedagogen Gunilla Dahlberg (2003) lyfter fram Lévinas idéer om den 

enskilda människans ansvar i mötet med ”den Andre” och hans eller 

hennes ”ansikte”. I sådana möten finns inga instrumentella syften, ingen 

förväntan om utbyte och heller ingen önskan att fullt ut förstå den radi-

kalt annorlunda person som den andra är. Det är anblicken av den andres 

ansikte som ”konstituerar mig som ett etiskt subjekt” och med detta 

följer ett ansvar för denna människas väl. Dahlberg hänvisar till Zygmunt 

Baumans liknande tankar om den enskildes moraliska ansvar, och att det 

inte finns några garantier för att valen pedagogen gör ”leder till ensidigt 

goda lösningar”. Detta kan uppfattas som ett orimligt högt krav på indi-

viden, men innebär ”moralens sista fäste och hopp” (Ibid. s. 11f). Dahl-

berg ser den pedagogiska relationen som ”ett nätverk av beroende”, som 

en ”dialogisk väv av förpliktelser mot den Andre”, och ställer frågan om 

sådana förpliktelser innebär att pedagoger avsäger sig sin egen personliga 

                                                           
23 Sporre (2007b) har framhållit en genomgående tendens i denna text, att för-

fattarna, i ifrågasättandet av vad de ser som mönster i det svenska samhället, 

essentialiserar och ger en monolitisk bild av gruppen svenskar kontra gruppen 

invandrare, utan att belägg ges för dessa generaliseringar, samt att den komplexa 

frågan om maktrelationer mellan kvinnor och män försummas (Ibid. s. 244-247). 
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frihet. I tolkningen av Lévinas filosofi finns i stället ett annat slags fri-

hetsbegrepp, där friheten är i relationen till en annan människa, en frihet 

som består i ”ett beroende som binder oss samman, i stället för av obe-

roende och individualism”. Detta bryter mot den vanliga idén om att vi 

som människor bör ”lära känna oss själva, vårt Sanna jag”, eftersom ett 

sådant ”autonomt och stabilt subjekt”, frikopplat från relationer till andra 

människor, inte existerar (Ibid. s. 13f). 

Anders Holmgrens (2006) avhandling i pedagogiskt arbete, där han 

observerat och filmat högstadielektioner, handlar om de slags möten i 

skolan som Dahlberg efterlyser. En slutsats av undersökningen är att de 

levenasianska samtal Holmgren kallar ”radikal dialog”, var mycket ovan-

liga i de möten mellan lärare och elever som han studerade. Sådan dialog 

innebär ett ”bejakande” av det unika och ett ”välkomnande” av den and-

res ”alteritet” (Ibid. s. 110f). Ett exempel från Holmgrens empiri illustre-

rar detta synsätt, där en lärare i en kaotisk undervisningssituation berättar 

hur ”ledsen och besviken” hon är över somliga elevers respektlösa bete-

ende vid en tidigare lektion. En annan lärare som är närvarande i klass-

rummet frågar om eleverna ”någon gång funderat på hur det är att vara 

lärare” och den förstnämnda säger att hon inte ”gillar konflikter”, att 

hon var ”livrädd” för klassen i årskurs sju och att ”[j]ag är inte mig själv 

alla gånger, så är det i livet också”. Enligt Holmgren är det när läraren 

”blottar sin egen sårbarhet” som situationen förändras och eleverna bör-

jar lyssna till henne, eftersom de ”kan skymta människan i lärarrollen”. 

Lärare förväntas inte annars delge ”några personliga detaljer eller djupa 

emotionella utfästelser” och Holmgren tolkar elevernas tystnad som ett 

”etiskt ansvarstagande gentemot läraren” (Ibid. s. 80f, 83).24 

                                                           
24 I en annan klassrumsepisod återger Holmgren (Ibid. s. 86ff) hur en lärare, när 

han ser en inspelad undervisningssekvens, bittert ångrar vad han sa till en av sina 

elever, i syfte att hon skulle känna skuld. Läraren känner uppenbarligen själv 

skuld över sitt eget agerande. Vad som hände kan tolkas som ett exempel på vad 

Colnerud (2004b), med stöd av Nussbaums aristoteliska tänkande, kallar ”akra-

sia”, ett moraliskt tillkortakommande där människan bryter mot vad hon själv 

håller högt. Colnerud menar att om liknande händelser upprepas, kan det tyda 

på att ”lärarens praktiska förnuft - ´phronesis´ - inte utvecklats, förvirrats eller 

avtrubbats, av systemnormer och destruktiva krafter” (Ibid. s. 141). 
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Sociologen Jonas Aspelin (2005) diskuterar hur Martin Bubers tän-

kande bör påverka vår syn på lärares arbete. Grundtanken i den buberska 

idévärld Aspelin återger är ett ontologiskt antagande om att det finns två 

sätt som en människa kan förhålla sig till omvärlden på. Det ena innebär 

en ”Det-relation” och det andra en ”Du-relation”.  Relationen ”Jag-Det” 

kännetecknas av ett instrumentellt och opersonligt förhållande, där ob-

jektet ”erfars, hanteras, används, bedöms osv.” av subjektet. ”Jag-Du” 

innebär tvärtom en äkta relation, vad människor är ämnade för, ”en le-

vande, ömsesidig och personlig relation” (Ibid. s. 20f).  

I Bubers tänkande är föreställningen om ett från omgivningen helt 

oberoende subjekt falsk. Människor kan leva isolerade från andra, men 

det är då en icke-autentisk tillvaro, ett fastklamrande vid illusionen om att 

det är möjligt att leva gott med total kontroll, ett liv enbart i ”Jag-Det”. 

”Jag-Du” betyder att en annan människa förnims som ett subjekt, vars 

stora egenvärde framstår som självklart för Jaget. Enligt Aspelin under-

stryker Buber att sådana relationer blir tydliga i konkreta situationer, i 

korta stunder. En erfarenhet av ”Jag-Du” blir ofrånkomligen till ”Jag-

Det”, i den stund man börjar reflektera över erfarenheten, men det om-

vända är även möjligt. En tillvaro eller relation präglad av opersonligt 

Det-tänkande kan plötsligt förändras, genomlysas av ett autentiskt möte 

där två människor blir genuint levande för varandra (Ibid. s. 44-48). 

Vad Bubers filosofi uppfordrar till är, menar Aspelin, något för lära-

ren krävande, men också vad som ytterst gör pedagogiskt arbete me-

ningsfullt för läraren personligen. Läraren har enligt Aspelin att samtidigt 

möta och utgå från den människa eleven är i nuet, med en samtidig insikt 

om att eleven är i skolan för att förändras, med hjälp av läraren som ”kri-

tisk vägvisare”. Eleven ska förändras, men mot ett mål som läraren var-

ken kan eller bör identifiera helt. Aspelin inskärper att det buberska sättet 

att se på undervisning inte leder till en idealbild av läraren som ”trivsel-

skapare”. Undervisningen kan, för både elev och lärare, leda till stunder 

av oplanerad, obegriplig och lycklig närhet, men den nödvändiga och 

uppriktiga kommunikationen är också förenad med osäkerhet, att 

”[r]elaterandet är alltid riskfyllt och kan bli smärtsamt” (Ibid. s. 100). 

Arbetet kan kräva vad som i stunden är obehagligt för både läraren och 

eleven, ”exempelvis då en elev presenterar en förljugen självbild” och 
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läraren måste ”attackera”, i syfte att skapa den förtroendefulla relation 

som är en förutsättning för sann dialogisk karaktärsfostran. Utan sådan 

konfrontation som tar läraren ”över elevernas försvarsmurar, in i deras 

fästen” kan ingen äkta dialog uppstå (Ibid. s. 131f). 

Dahlberg, Holmgren och Aspelin talar, utifrån olika utgångspunkter, 

för det önskvärda i att elevers inre liv blir en del av undervisningen, och 

att det sker på ett respektfullt vis. Det tredje forskningsstråket som tas 

upp nedan identifierar problematiska aspekter av sådan undervisning, 

eller åtminstone med avarter inom den. Denna forskning rymmer således 

(3) kritik mot när skolor och lärare uppmärksammar elevers känsloliv. 

Sociologen Frank Furedi (2004, s. 24ff) beskriver vad han ser som te-

rapeutisk kultur inom många samhällsområden i västvärlden, där ekono-

miska och sociala problem beskrivs som orsakade av individers känslo-

mässiga och psykologiska brister. Utbildningssociologerna Kathryn Ecc-

lestone och Dennis Hayes (2009) kritiserar liknande tendenser i det brit-

tiska skolsystemet, och menar att vad de kallar terapeutisk undervisning 

utgör ett hot mot såväl elevers integritet som deras möjligheter att skaffa 

sig kunskaper som är nödvändiga i livet. En tredje problematik är att 

denna känsloinriktade undervisning fostrar bräckliga individer som är 

centrerade på sitt eget själsliv, snarare än på hur de kan bidra till att sam-

hället och andras liv blir bättre (Ibid. s. 163f). 

Socialantropologen Åsa Bartholdsson (2007) undersöker i sin av-

handling hur en särskild slags normalitet skapas i skolan, ”elevskapet”, 

och visar hur vissa dominerande sätt att tänka om barn, föräldrar och 

skola influerar undervisningen i de två klasser hon vistats i. En utbredd 

tankefigur (Ibid. s. 98ff), ”barn idag”, handlar om den påstått ökade psy-

kiska ohälsan bland barn och ungdomar. Bartholdsson beskriver detta 

som en del av en ”terapiindustri” där olika grupper i samhället framställs 

som offer med otillfredsställda känslomässiga behov. Det blir viktigt att 

synliggöra ”brister som väcker känslomässigt engagemang”, vilket leder 

vidare till frågor om ”ansvar och möjlig skuld” (Ibid. s. 100).25 

                                                           
25 Föreställningen om barns ökade utsatthet kompletteras enligt Bartholdsson av 

en annan tankefigur, om ”föräldrar idag” (Ibid. s. 101ff). Den går ut på att 

många föräldrar idag inte ”vågar” vara vuxna i allmänhet, och i synnerhet i rela-

tion till sina barn. De ser sig som ”kompisar” med barnen, tillbringar för lite tid 
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Jag finner fem framträdande företeelser i Bartholdssons beskrivningar 

av undervisningen hon studerat. Så stor vikt läggs vid (a) elevers känslo-

mässiga attityder, att vad de bör lära i övrigt i skolan framstår som irrele-

vant. Den samlade dokumentationen om en elev, i anslutning till utveck-

lingssamtal under hela skolgången, kan enbart handla om just attityder 

(Ibid. s. 156f). Det övergripande målet för attitydarbetet är att eleverna 

ska ha en (b) positiv inställning, vilket ses som synonymt med att ”vara 

sig själv” på ett sätt som överensstämmer med lärarnas förväntningar. 

Det leder till att missnöje ses som ett känslomässigt problem hos elever-

na, inte som en indikation på att någonting behöver förändras. Vissa 

elever som uttrycker klagomål på undervisningens kvalitet stigmatiseras, 

medan andra undviker att berätta om sina tankar, av oro för att lärarna 

kan bli ”ledsna” (Ibid. s. 159-163). 

I undervisningen framställs (c) vissa känslor som mer legitima än 

andra. Att vara ledsen och uttrycka det kan vara accepterat, medan vrede 

tycks tabubelagt, till den grad att den bortdefinieras som känsla. Att 

”vara arg var närmast detsamma som att inte kunna uttrycka känslor”, 

och därför tolkades en elevs uttryckta vrede ofta som ett tecken på att 

han eller hon var ledsen, eller behövde bli ”sedd” (Ibid. s. 164). 

Bartholdsson skiljer dessutom mellan (d) de språkliga känslouttryck för 

olika känslor som lärare önskade hos eleverna, och vad eleverna verkli-

gen känner. Vad som utvecklas i skolans känsloarbete är främst en slags 

språklig kompetens. Elever anpassar sig till den vänliga maktutövningen 

genom att formulera sig som de tror att lärarna önskar, och i denna 

kompetens är rätt uttryck för de passande känslorna centralt (Ibid. s. 

151f). Avslutningsvis bör inriktningen på elevernas känsloliv förstås ut-

ifrån en övergripande strävan efter (e) samförstånd och konfliktundvi-

                                                                                                                             

med dem och får därmed svårt att ”sätta gränser” (Ibid. s. 102). Skolan får då en 

kompensatorisk funktion och en välmenande ”seendets diskurs” blir central. 

När ”känslomässiga skador” uppstått i hemmet blir det viktigt att ”se” barnen 

och deras behov i skolan (Ibid. s. 107f). Statsvetaren Magnus Dahlstedt (2009, s. 

143ff) har uppmärksammat liknande tendenser i svenska skolor externa program 

som ART (Aggression Replacement Training) och SET (Social och Emotionell 

Träning) i undervisningen används. För en jämförelse mellan föreställningen om 

emotionell intelligens, som är central i SET, och det sätt som emotioner förstås 

på i min undersökning, se avsnitt 2.6.1 nedan. 
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kande. Konsensus och gemensamma problembeskrivningar gör att lärar-

na kan slippa öppna konflikter och maktdemonstrationer, men det gör 

inte maktutövningen mindre reell, utan den bör snarare beskrivas som 

”det sätt på vilket kontroll utövas mest effektivt (Ibid. s. 203).  

Även pedagogen Gunilla Granath (2008) beskriver loggboksskrivande 

och utvecklingssamtal som verktyg för disciplinering i skolan, där intimi-

seringen och förmågan att klä känslor i ord är viktigt. Granath identifie-

rar i loggböckerna vad hon kallar en ”presentationskultur”, att högstadie-

eleverna återkommande skriver fram idealbilder av den egna personen 

och förmågorna. Hon karakteriserar dem som ”säljtexter”, där målet är 

att presentera ett ständigt positivt jag. Elever ska inrikta sig på ständiga 

förbättringar och visa upp en ”sprickfri yta”. Den ständigt reflekterande 

eleven ges aldrig möjlighet att känna sig ”färdig”, i utvecklandet av det 

”entreprenöriska jaget”. Den ideala eleven är således samtidigt förnöjd 

och inställd på att göra allting bättre (Ibid. s. 170f). 

Granath noterar en skillnad mellan hur elever på skolan ”Blåklinten”, 

där majoriteten kommer från välbeställda hem, och den mer socioeko-

nomiskt och kulturellt heterogena skolan ”Rödklövern”, skriver i sina 

loggböcker. Eleverna på Blåklinten ”utstrålade generellt säkerhet och vad 

man kallar social kompetens”, hade tilltro till sina egna förmågor och 

stora förhoppningar inför framtiden. I rödklöverelevernas texter fanns 

däremot humoristiska, nyanserade och självkritiska utsagor, och en öp-

penhet om egna brister. Enligt Granath bör dessa skillnader förstås mot 

bakgrund av att rödklövereleverna kan känna en befogad rädsla inför sin 

framtid i ett konkurrensinriktat samhälle, och där de i sin egen närhet 

kan se exempel på att alla människor inte når framgång (Ibid. s. 182). 

Gunnel Colnerud (2004a) kritiserar också värdegrundarbete som in-

riktas alltför mycket på elevers känsloliv. Hon konstruerar en taxonomi, 

där fem typer av undervisning, och forskning om dem, placeras på en 

skala, ”utifrån om objektet för undervisning är inriktat mot privata eller 

offentliga värdefrågor” (Ibid. s. 81). Vid den ena polen (”privata intrain-

dividuella värdefrågor”), befinner sig livsåskådningsfrågor, religiös tro 

och existentiella frågor, vilka ofta utmärks av ett ”känslomässigt engage-

mang” som elever kan hålla för sig själva, även om undervisningen in-
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bjuder till kommunikation.26 Vid den andra polen, ”offentliga interaktiva 

värdefrågor”, placeras ”demokratifostran”. Colnerud lyfter fram olika 

försök till att utveckla skoldemokrati som exempel på detta, liksom in-

riktningen på deliberativa samtal (Ibid. s. 91f).27 I Colneruds typologi 

görs således en tydlig åtskillnad mellan två slags värden. Å ena sidan 

finns de värden som tänks höra till den privata sfären, vilka förknippas 

med individens känsloliv, inte behöver diskuteras i skolans offentlighet 

och exemplifieras med religiösa övertygelser. Å andra sidan finns mer 

allmänna värden, förknippade med reflektion och offentliga samtal. Col-

nerud ser det som problematiskt när uppdragets samhälleliga aspekter 

inte uppmärksammas, om lärare förmedlar bilden av att värdefrågor 

handlar om att för individen ”undersöka sina känslor” (Ibid. s. 82f). 

Även pedagogen Joakim Landahl (2006) diskuterar lärares arbete med 

elevers känsloliv, men betonar snarare att det är ett resultat av en sam-

hällsutveckling som orsakar svårigheter för många lärare. Under 1990- 

och 2000-talet har den tidigare ”acceptabla blindheten” inför elevers 

lidanden ersatts av vad Landahl kallar en ”skandaliserad” blindhet, att 

lärare förväntas se och förhålla sig ansvarsfullt till elever som far illa. I 

intervjuer och exempel från lärarfackliga tidningar framkommer en för-

                                                           
26 I en not tillfogar Colnerud att religiösa föreställningar i dagens svenska skola 

”blivit en privatsak”, men att i ”andra tider var - i andra kulturer är - religionen 

en offentlig fråga och långt ifrån en enskild angelägenhet” (Ibid. s. 96). 
27 Mellan dessa två extrempositioner - livsåskådningsfrågor och demokratifrågor 

- placerar Colnerud undervisning som syftar till ”moralisk normpåverkan”, 

”värderingspåverkan” och ”medborgarfostran”. En annan typologi, med liknan-

de drag, konstrueras i pedagogen Eva Johanssons och etnologen Barbro Johans-

sons (2003) undersökning om ”etiska möten” i skolans tidigare år. De identifie-

rar fyra ”barndomsförståelser” i lärares syn på elever: Det ”emotionella”, ”för-

nuftiga”, ”goda”, och ”formbara” barnet. För det ”emotionella” barnet är det 

centralt att identifiera egna känslor och förstå hur andra känner. Det ”förnufti-

ga” har ett utvecklat tänkande om gott och rätt, respektive ont och fel. Lärare 

inriktade på det ”goda” barnet ser individualiseringen i samhället som ett hot 

som godheten kan motverka. Johansson och Johansson pekar på en risk de ser 

med detta, att elever kan drabbas av ”skuld och skuldbeläggande” och ”obehag” 

om de inte kan ”leva upp till de vuxnas förväntan om godhet” (Ibid. s. 33f). 
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väntan att förhålla sig till olika smärtsamma eleverfarenheter.28 Många 

lärare är idag medvetna om detta, men sällan specialiserade på att bemöta 

andras utsatthet, vare sig i allmänhet eller på specifika former av lidande. 

Landahl finner det därför relevant att studera vad som bidrar till att ele-

vers känsloliv synliggörs i skolan, och hur lärares eventuella ansvar inför 

det kan förstås (Ibid. s. 147-149). Om skolan tidigare främst fostrade för 

framtiden, antingen för en postum evighet eller för ett liv som duglig 

samhällsmedborgare, finns enligt Landahl i skolretoriken idag en utbredd 

idé om att det viktigaste är att grundlägga individers livslånga lärande. 

Detta tillsammans med lång skoltid gör att lusten till och glädjen i att 

lära, och välbefinnandet som är en förutsättning för denna lust, blir cen-

tral, i nuet. Det blir svårare att legitimera eller bagatellisera nuets obehag 

med hänvisning till en annorlunda framtid efter studierna (Ibid. s. 161-

167). Landahl argumenterar för att denna förändring bidrar att ”skolan 

uppfattas som en plats där lidande bör motarbetas” (Ibid. s. 166f). 

Landahl drar slutsatsen att en bild av ”den hjälpsökande eleven träder 

fram som objekt för lärares arbete”. Inte alla, eller ens många, elever och 

föräldrar behöver söka stöd eller hjälp av läraren med sina personliga 

problem. Men eftersom varje lärare möter många elever ”räcker det med 

att en minoritet är öppna inför läraren för att det ska ha en inverkan på 

arbetet”. En tidigare undervisning där eleven skulle tvingas synliggöra 

vad han eller hon ville dölja för lärarens blick, har omvandlats till vad 

som kan beskrivas som det omvända: ”Om den panoptiska pedagogiken 

präglades av skyldigheten att visa sig, formuleras i den senmoderna pe-

dagogiken en rättighet att bli sedd” (Ibid. s. 183f).29 

                                                           
28 Det gäller exempelvis självmord, mobbning, sexuella trakasserier, elever som 

skär sig, elevers eller närståendes allvarliga sjukdomar eller dödsfall, misshandel, 

traumatiska händelser i lokalsamhället, mödrar som misshandlas inför barnens 

ögon, kriminalitet eller missbruk i familjen och fysisk vanvård (Ibid. s. 177f). 
29 Landahl diskuterar processer i skolan och samhället som bidrar till att fler 

delar av elevers liv synliggörs i skolan. Där finns (1) en informellare och intimare 

ton i möten mellan människor som tidigare var formella med varandra. Lärare 

som anammat (2) den progressiva pedagogiken uppmuntrar ofta elever att ut-

trycka sina tankar och känslor, vilket leder till en expressionism där även lidan-

den av synliggörs. En högpresterande elev som i vardagen tycks tillfreds kan, 

som i ett återgivet exempel, i en uppsats beskriva ett kompakt inre mörker och 
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Skolforskare har dragit olika normativa slutsatser utifrån de föränd-

ringar Landahl beskriver, när elevers privata liv allt mer blir en del av 

lärares arbete. Två avhandlingar, svenskdidaktikern Gunilla Molloys 

(2002) och etnologen Anna Sofia Lundgrens (2000), kan exemplifiera 

sådana skilda uppfattningar. I den undervisning Molloy (2002) önskar 

bör lärare oftare relatera undervisningen till elevers liv utanför skolan.30 

När Lundgren (2000) observerar undervisning där elevernas privata jag 

och känslor hamnar i fokus - i ett skrivprojekt kallat ”Boken om mig” - 

är slutsatsen annorlunda. Lundgren beskriver det som en ”påtvingad 

bikt”, ett integritetskränkande sätt att ”kolonialisera” delar av elevens liv 

som han eller hon bör få ha i fred (Ibid. s. 104f). 

Låt mig avsluta denna översikt genom att lyfta fram olikartade idéer 

bland forskare om (4) relationen mellan läraren som privatperson och yrkesperson.  

I tolkningen av sina samtal om etiska frågor med lärare återger pedago-

gen Sara Irisdotter (2006) hur arbetet kan uppfattas som så känslomäs-

sigt betungande att många lärare resignerar. Detta bör delvis förstås som 

orsakat av en önskan om psykologisk autenticitet, att ”det egna agerandet 

måste vara fullständigt konsekvent, även om kontexten varierar”. I detta 

ideal ingår att ”yrkesrollen ska ligga nära privatmoralen” (Ibid. s. 134). 

Irisdotter menar att privatpersonens ”känslomässiga närhet” till lärarar-

betet kan utgöra ett professionellt problem, eftersom den ”hindrar att 

man inom verksamheten vågar göra uppriktiga självgranskningar” (Ibid. 

s. 136). Den känslomässiga involveringen framställs dock inte som enty-

digt negativ.  Irisdotter återger exempelvis hur lärares engagemang för 

utvisningshotade elever inte behöver vara uttryck för att man är ”omed-

vetet fångad av en intimiserad retorik” (Ibid. s. 140). Men huvudbudska-

                                                                                                                             

en svår social situation i skolan, vilket väcker lärarens medkänsla och tankar om 

vilket ansvar som är hennes. Detta förstärks av (3) mentorskapet i skolan. Den 

arbetsfördelning och specialisering som annars ofta sägs osynliggöra individers 

moraliska ansvar, leder i skolan ofta tvärtom till att fler lärare, via mentorskapets 

förtroenden, kommer närmre elevers inre liv (Ibid. s. 176f). 
30 I ett konkret exempel kritiserar författaren en av sina lärarinformanter för att 

inte i undervisningen vilja diskutera den självbiografiska novell som en elev i 

åttonde klass skrivit, då den handlade om sex. I stället frågade läraren forskaren 

om inte föräldrarna borde kontaktas, och Molloy konstaterar att sådan under-

visning bidrar till att kvinnlig sexualitet osynliggörs (Ibid. s. 246). 
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pet är ändå, i min tolkning, att en undervisning som i hög grad påverkas 

av och inriktar sig på människors känsloliv och privatliv är förenad med 

risker. En läraridentitet som ”ensidigt fokuserar privata frågor och emo-

tionella aspekter och sammanblandar privatpersonen med lärarrollen” 

kan leda till att privat- och känslolivet ”koloniserar det offentliga rum” 

där eleverna i stället borde fostras till ansvarstagande medborgare. Denna 

utveckling bidrar till en ”otydligare uppdelning mellan privata och offent-

liga sfärer och roller i samhället” (Ibid. s. 155f).31 

Att lärare medvetet kan förhålla sig på olika sätt till sina privata över-

tygelser indikeras av etikern Johanna Gustafsson Lundbergs (2006) sam-

tal med en grupp religionskunskapslärare. De talar om huruvida en lärare 

bör berätta om sin egen religiösa tro, eller frånvaro av tro, och Gustafs-

son Lundberg identifierar tre strategier, exemplifierade av tre lärare. Den 

första menar att det är (1) olämpligt att berätta om sin egen tro, eftersom 

det kan försvåra vad styrdokumenten ålägger honom, att ”varje religion 

skall presenteras så objektivt och opartiskt som möjligt”. Hans kollega 

gör tvärtom, det vill säga (2) berättar alltid tidigt för sina elever om var 

hon står, då hon menar att öppenheten minskar risken att eleverna miss-

tror henne, att de ska tro att hon har en ”dold agenda”. En tredje lärare, 

som undervisar många utövande muslimer (3) undviker att berätta att 

han inte är troende, eftersom han är övertygad om att han då skulle sjun-

ka i aktning i de muslimska elevernas ögon. Det innebär att han ”aldrig 

oombedd formulerade sin uppfattning och att olika situationer och 

sammanhang krävde olika formuleringar” (Ibid. 80f). De tre strategierna 

kan ses som olika förhållningssätt till kravet på psykologisk autenticitet.    

I sin modell över skolans ”moraliska arena” föreslår filosofen Roger 

Fjellström (2006) att lärares arbete bör beskrivas som bestående av fyra 

etiska sidor, präglade av olika former av partiskhet och önskvärda för-

                                                           
31 Författaren återkommer till denna tanke i ett senare sammanhang (Irisdotter-

Aldenmyr, 2007, s. 64ff) och understryker att det kan vara en svårt att hitta ett 

önskvärt förhållningssätt mellan å ena sidan ett auktoritärt och känslokallt ledar-

skap i klassrummet och, å andra sidan, en intimiserande undervisning som riske-

rar att inkräkta på elevers integritet. Utifrån Habermas diskursetik varnar Iris-

dotter för en viss slags relationer i skolan, ”av sådan karaktär att elever hamnar i 

känslomässig, personlig beroendeställning till vissa vuxna” (Ibid. s. 67). 
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hållningsätt. En av sidorna är just lärarens ”personliga etik”, med en 

”inåtriktad partiskhet” som syftar till att arbetet måste upplevas som 

”meningsfullt” och tjäna ”mitt bästa” (Ibid. s. 49).32 Enligt Fjellström 

hamnar den personligt etiska aspekten ofta i skymundan när lärares arbe-

te med etiska frågor diskuteras, men att den av två skäl har stor relevans. 

Det är för det första nödvändigt att arbetet upplevs som meningsfullt, 

att det ”måste stämma överens med lärarens syn på sig själv och livet”. 

Det är ur Fjellströms perspektiv, för det andra, inte heller önskvärt att 

dra en skarp gräns mellan läraren som privat- och yrkesmänniska, av 

verksamhetsetiska skäl. Elever behöver lärare som är ”skapande och 

moraliska subjekt, lärare som brinner för saker och avskyr saker”. Läro-

planen ger utrymme för lärare som engagerat bidrar till det goda, som att 

”miljön värnas, att orättvisor bekämpas, att kulturarvet utvecklas eller att 

barn får vara glada” (Ibid. s. 72f). 

Att lärare även kan ha känslor av olika slag inför enskilda elever är ett 

skäl för en väl övervägd och kollegialt formulerad yrkesetik. Läraren kan 

känna positivt eller negativt inför vissa elevers tankar och till och med 

inför deras utseende. Den etiska universalism Fjellström förordar innebär 

inte att läraren bör sakna känslor för sina elever, men det är avgörande 

att man ”tyglar och modererar sina känslor till ett väl balanserat yrkesmäs-

sigt engagemang som är lika i förhållande till alla elever” (Ibid. s. 38). 

Andra känslor kan också påverka lärares arbete, även om det inte är 

önskvärt eller medvetet. På den ”mellanmänsklighetens spelplan” där 

läraren arbetar kan även relationer till kollegor och föräldrar påverka 

tänkandet och handlingarna på sätt som kan vara svårt att försvara mora-

liskt, men som är relevant för förståelsen av den enskilda lärarens arbete 

(Ibid. s. 63f).33 Organisationsetiken påbjuder exempelvis en lojalitet med 

                                                           
32 De övriga sidorna är den organisationsetiska (med ”uppåtriktad partiskhet” och 

”lojalitet” med vad styrdokument och arbetsgivare förväntar sig av läraren), den 

verksamhetsetiska (med ”nedåtriktad partiskhet” med elever som har rätt att för-

vänta sig ”trohet” från läraren) och den kollektivetiska (med ”sidoriktad partisk-

het” som kräver ”solidaritet” med enskilda lärarkollegor och professionen). 
33 Gunnel Colnerud (2002) har uppmärksammat vad hon kallar den ”kollegiala 

paradoxen”. Den innebär att det kan bryta mot de outtalade normerna på en 

skola att kritisera en lärarkollega för att hon eller han behandlar elever illa. Pa-
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överordnade som kan skapa rädsla hos lärare att ta ställning för vad de 

anser rätt, av ”fruktan för repressalier” (Ibid. s. 66).34 

Slutligen vill jag uppmärksamma två olika sätt att tänka om kärlek i lä-

rares arbete hos svenska forskare, det ena av Fjellström och det andra av 

religionsfilosofen Olof  Franck. Fjellström (2006) argumenterar för att 

själva grunden för idén om alla människors lika värde bör sökas i tanken 

om att alla - oavsett egenskaper, mognad, samhällsposition etc - är värda 

kärlek (Ibid. 53ff). Han hänvisar till den nytestamentliga kärlekstanken, 

men menar att det ”stränga” kristna budet om att älska andra ”såsom dig 

själv” måste modifieras i en icke-konfessionell skola. Människor skulle 

framstå som ”kroniska syndare” om de förväntades älska alla i lika hög 

grad. Att kraven på att känna och göra gott mot alla tonas ner hindrar 

inte att själva tanken om allas rätt till kärlek ”fortfarande förmår inspirera 

till gränslöst goda handlingar” (Ibid. s. 54). 

Fjellström lyfter fram en särskild komplikation för lärares gestaltande 

av vad han kallar ”professionell kärlek”. Skolan är en hierarkisk organisa-

tion med närvaroplikt för eleverna, som ska formas till vad de ännu inte 

är. Det vill säga att vad som ”är förvillande likt övergrepp finns inbyggt i 

basen för skolans moraliska arena” (Ibid. s. 59). Till detta kommer upp-

draget att utbilda elever för konkurrens i kampen om framtida utbild-

ningsplatser och anställningar, för deras eget och samhällets bästa. Detta 

är ett ”socialdarwinistiskt mönster” som vänjer elever vid att de mäts på 

värdeskalor som inte är kärlekens. Enligt Fjellström är den kanske största 

utmaningen för lärare att, trots den omgivande socialdarwinismen, få 

elever att känna att de är ”värda att älska som människor och medborga-

re”. Han frågar hur detta kan ske utan ”hyckleri och dubbelmoral” och 

menar att andra värden än de ”framgångsbringande och samhällsnyttiga” 

måste betonas i skolan (Ibid. s. 61f). 

Olof  Franck (2003) förespråkar att en “hjärtats etik” ska prägla lära-

res arbete som ”medvandrande mentorer”, vilka är ”livserfarna men ändå 

                                                                                                                             

radoxen består i att det kan vara legitimt att kritisera en kollega som visar stor 

omsorg eller engagemang i förhållande till elever. 
34 Fjellström hänvisar i detta sammanhang till ett flertal undersökningar som 

visar att lärare hör till de yrkesgrupper som känner störst rädsla för att kritisera 

missförhållanden på arbetsplatsen. 
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sökande människor”, människor med ”moralisk och existentiell mognad 

utan att därför göra anspråk på att vara vare sig allvisa eller allgoda”(Ibid. 

s. 130). Den medvandrande mentorn verkar för tolerans gentemot olika 

sätt att tänka och leva, men är ingen värderelativist. I avsnittet som be-

handlar frågan om tolerans mot intoleranta ges möjliga förklaringar till 

varför vissa lärare undviker att stå upp för tanken om alla människors 

lika värde. Franck exemplifierar med lärare som väjer för att bemöta 

elevers främlingsfientliga värderingar, av konflikträdsla och obehag inför 

att diskutera omtvistade frågor. Bristande egna kunskaper, eller att somli-

ga lärare rentav instämmer i vissa främlingsfientliga idéer, kan även före-

komma (Ibid. s. 142f). Att bara förmedla vad man med stöd av värde-

grundstexten hävdar är rätt, är enligt Franck utsiktslöst. I den etik han 

förordar är en sekulär variant av den religiösa tanken om att ”älska syn-

daren men inte synden” viktig. Även den som gör andra illa, eller vars 

värderingar är odemokratiska, har rätt till respekt som person, vilket kan 

bidra till att han eller hon visar andra samma respekt (Ibid. s. 180f). 

Alla människor har enligt Franck en moralisk kluvenhet gemensam, 

en inneboende förmåga att handla gott, rätt och klokt, men också det 

omvända. Han ser begreppet ”sårbarhet” som centralt och att det bör 

förstås universellt. Även om somliga är mer utsatta än andra är sårbarhe-

ten allmänmänsklig, att ”som ofullkomlig människa är man sårbar oav-

sett vilken position man intar i samhällsgemenskapen”. En sådan insikt 

hoppas Franck kan bidra till ökat engagemang och handlingar för dem 

som har det svårast (Ibid. s. 183f). 

Även om Franck betonar att det inte bör ställas några krav på mora-

lisk fullkomlighet på pedagoger i skolan, har han i ett senare samman-

hang (Franck, 2007) formulerat sig om kärlek på ett sätt som tycks dis-

kvalificera somliga människor från läraryrket. Den önskvärda ”kärlekslä-

rare” som där beskrivs har förmågan att förmedla hopp och glädjas åt 

det som är gott, inte bara att verka mot det som begränsar, kränker eller 

stigmatiserar i elevers och andras liv. Läraren bör vara programmatiskt 

tolerant mot olika kärleksuttryck, så länge de inte kränker andras värdig-

het och rätt att uppleva mening i livet. Principen är att ”allt är tillåtet”, 

och den som därutöver tar ställning emot olika samlevnadsformer ”bör 

välja ett annat uppdrag i livet än kärlekslärarens” (Ibid. s. 51). 
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Elevers och lärares känsloliv har i de ovan refererade forskarnas tex-

ter betraktats som såväl centralt som problematiskt i undervisningen. 

Vissa önskar en uppvärdering av känslolivets och den mänskliga sårbar-

hetens betydelse för undervisningen. Andra ser snarare en alltför stor 

betoning av känslolivet och sårbarheten, på bekostnad av förnuftsmässi-

ga överväganden i en fostran av demokratiska medborgare i skolan. 

Gemensamt för de bägge synsätten är, i min tolkning, en företeelse. Jag 

avser själva polariseringen mellan vad som vanligen kallas ”förnuft” och 

”känsla”, att det ena per definition inte är det andra, men att relationen 

dem emellan framstår som oklar. I denna avhandling föreslås ett sätt att 

tänka om denna relation, som jag menar är viktig i värdegrundarbetet. 

Det sker i kapitel 2, då Martha Nussbaums teori om emotioner som 

kognitiva värdeomdömen presenteras. I kapitlen 3, 4 och 5 används den-

na teori i tolkningar av en grupp lärares samtal om värdegrundsarbetet. 

Huvudärendet i nästa avsnitt är att precisera vad som avses med be-

greppen värdegrundsfrågor och värdegrundsarbete i undersökningen. 

1.2 VÄRDEGRUNDSBEGREPPET OCH DESS AVLEDNINGAR 

Här diskuteras begreppen värdegrundsfrågor och värdegrundsarbete. Invänd-

ningar har riktats mot värdegrundsbegreppet, och några av dem lyfts 

fram först. För tydlighetens skull utgår jag från en argumentation som 

pedagogen Robert Thornberg byggt upp mot begreppet värdegrundsar-

bete, då han vill etablera alternativet ”värdepedagogik” (1.2.1). Efter 

några möjliga svar på denna kritik (1.2.2) återges ett definitionsförslag till 

vad fostran i skolan är, från Roger Fjellström (1.2.3). Därefter återvänder 

jag till hur begreppet värdegrundsarbete förstås här (1.2.4) i relation till 

att detta arbete bedrivs i ett samhälle som utmärks av olika slags mång-

fald (1.2.5). I det efterföljande avsnittet (1.3) presenteras avhandlingens 

syfte och frågeställningar. 

1.2.1 SKÄL MOT ATT TALA OM VÄRDEGRUNDSARBETE 

Gunnel Colnerud och Robert Thornberg (2003) introducerar begreppet 

värdepedagogik, i en internationell forskningsöversikt skriven på uppdrag 

Skolverket. De efterlyser en ”heltäckande term” inom skolpraktik och 

forskning utifrån skolans uppdrag att arbeta utifrån ”det etiska perspekti-
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vet”. I detta perspektiv ingår bland annat att elever ska göra ”medvetna 

etiska ställningstaganden”, att de ska ”bistå andra människor” och ”pro-

blematisera värden och normer”. 

Begreppet värdegrundarbete är bekymmersamt eftersom det (1) ”sig-

nalerar brist på dialog och ömsesidighet i förhållandet mellan vuxna och 

unga”, menar Colnerud och Thornberg.35 Det monologiska i begreppet 

förvärras av att (2) det svenska samhället är pluralistiskt, med olika nor-

mer och värden, som kan hamna i konflikt med varandra. Att riksdagen 

formulerat sig på bestämda sätt om vissa värden bör leda forskare och 

lärare till frågan: ”Vems värdegrund ska premieras på vems eller vilkas 

bekostnad?” (Ibid. s. 17).36 

Kritiken mot frånvaron av dialog och ignorerandet av värdepluralism 

specificeras i en artikel särskilt ägnad åt begreppet värdepedagogik 

(Thornberg, 2004). Där sägs att talet om värdegrundsarbete kan uppfat-

tas som ett (3) uttryck för ”etnocentrism”, att människor kan ledas att tro 

att det svenska samhället eller ”de som skriver statliga styrdokument nått 

fram till den fulla sanningen om det rätta och goda”. Ett angränsande 

problem är att deskriptiva läroplansformuleringar som att ”vårt samhälls-

liv vilar på” vissa värderingar innebär att (4) önskvärda ideal framställs 

som verkligt utbredda i det svenska samhället.37 

Ännu ett bekymmer med begreppet värdegrundsarbete är att det en-

ligt Thornberg implicerar ett (5) ”linjärt och entydigt sambandstänkan-

de” mellan vad staten via läroplanen föreskriver, och vad lärare i verklig-

                                                           
35 Detta gäller enligt författarna även begreppen ”socialisation” - som leder 

tankarna till ”överförings-, anpassnings- och reproduktionsaspekter, men inte 

”förståelse-, reflektions- och lärandeaspekter” - och ”fostran”, som ”förutsätter 

intention eller avsiktlighet”. Det föreslagna begreppet ”värdepedagogik” rym-

mer sådant, men är vidare. Det innefattar även det dialogiska, oavsiktliga och 

oreflekterade (här skiljs mellan ”explicit” och ”implicit” värdepedagogik), och 

refererar till såväl skolpersonals som forskares arbete.   
36 I sin avhandling om regelarbete i skolan förtydligar Thornberg (2006) denna 

kritik om att värdekonflikter döljs bakom retoriken om en gemensam värde-

grund. Exempelvis kan läroplanens tal om ”individens frihet och integritet” 

hamna i konflikt med värdet av ”solidaritet med svaga och utsatta” (Ibid. s. 35). 
37 Tanken om den inbyggda etnocentrismen i läroplanen hämtar Thornberg från 

Pirjo Lahdenperä (2001) och den om förhållandet mellan språklig deskription 

och egentlig normativitet från Bengt-Ove Boström (2000). 
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heten gör, eller försöker göra. Undersökningar där lärare intervjuats 

tyder tvärtom på att värdegrundstexten fyller en marginell funktion när 

lärare ska motivera sina ställningstaganden och handlingar (Ibid. s. 

101f).38 Denna kritik hänger samman med iakttagelsen att värdegrunds-

begreppet - trots det till synes entydiga i läroplanstexten - kommit att (6) 

”fyllas med olika innehåll”, allt från ”ordningsregler till existentiella frå-

gor”. Begreppet (7) saknar dessutom koppling till en internationellt eng-

elskspråklig kontext (Thornberg, 2006, s. 35f). 

1.2.2 SKÄL FÖR BEGREPPET VÄRDEGRUNDARBETE 

Thornbergs reflektioner förebådar flera av de ting jag vill diskutera i 

fortsättningen av framställningen. Vilka skäl finns för att använda be-

greppet värdegrund, trots invändningarna ovan? Ett som specifikt gäller 

min undersökning, är att själva utgångspunkten för forskningscirkeln var 

just värdegrundstexten. Den citerades i inbjudan (se bilaga 1) och vi läste 

den i början av samtalen. Min studie hade således värdegrundsuppdraget 

som sådant i initialt fokus, till skillnad från undersökningar där exempel-

vis texter om etik eller andra dokument tjänar som ingång i forskares 

samtal med lärare (Irisdotter, 2006, Linnér, 2005).39 

Min idé var att den gemensamma och till omfånget begränsade texten 

om de värden som staten ålägger lärare att diskutera, gestalta eller för-

medla kunde fungera som en konstruktiv startpunkt för fortsatta samtal. 

Jag delade historikern Bo Anderssons (2000) syn, att ”formuleringar och 

begrepp, till synes självklara, är sällan entydiga och okontroversiella” 

(Ibid. s. 14). Värdegrundstexten som sådan utesluter således inte kritiskt 

tänkande. Den kan tvärtom mana lärare och andra till analyserande allvar, 

                                                           
38 Thornberg citerar här ur en intervjuundersökning av Colnerud där en lärare 

på en direkt fråga, mot bakgrund av frånvaron av referenser till läroplanen i 

deras samtal, säger att värdegrundstexten kan användas ”retroaktivt”. Läraren 

brukar i efterhand försöka hitta stöd i läroplanen om hon i en konfliktsituation 

behöver legitimera den egna ståndpunkten, och hävdar att ”det kan jag alltid”. 
39 Thornberg använder själv begreppet värdegrundsarbete. Han betonar dock 

såväl i sin avhandling (2006, s. 37) som i en senare intervjustudie som bygger på 

material från avhandlingsarbetet (2008, s. 7f) att det sker i anslutning till att 

informanterna själva brukar det. 
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i stället för att reducera dess betydelse eller att endast valda delar av den 

anammas okritiskt. 

Att värdegrundstexten rymmer potentiellt motstridiga värden, som 

Thornberg lyfter fram, brukar ibland förklaras med att den är en produkt 

av partipolitiska kompromisser, och därför med nödvändighet innehåller 

motsägande perspektiv. Ett delvis annat betraktelsesätt tar fasta på att 

själva livet, inte minst mänskliga relationer, kan rymma paradoxer och 

värdekonflikter. Jag ska nedan (avsnitt 2.2) beskriva det som att alla då 

tvingas, i större eller mindre utsträckning, till tragiska val. Ur ett sådant 

perspektiv vore det inte önskvärt med en läroplan fri från inbyggda kon-

flikter. Vad som utifrån detta synsätt hade varit att föredra, vore ett i 

texten öppet erkännande av att värdekonflikter existerar, i samhället och i 

enskilda individers liv och tänkande, och därmed bör uppmärksammas. 

Motstridigheten och de många möjliga tolkningarna av begreppen har 

således framställts som ett problem i värdegrundstexten. Andersson 

(2000) resonerar på ett liknande vis och menar att praktiker och forskare 

bör ägna tankearbete åt att konkretisera det abstrakta: 

Utan konkretiseringar kan värdet av en teoretiserad begreppsdiskus-

sion ifrågasättas. Över- och underordningen och gränserna mellan 

begreppen blir oklara. Precisionen uppnås i samtalen mellan skolans 

aktörer om de konkreta fallen. (Ibid. s. 14). 

De konkretiseringar Andersson efterlyser relateras i min undersökning 

till begreppet värdegrundsfrågor. Jag tror att det är viktigt att skilja mellan de 

delar av värdegrundsuppdraget som rör medel respektive mål, och att 

reflektera över hur de kan hänga samman. Att gestalta, förmedla eller 

diskutera värden ser jag som olika slags medel, som lärare kan använda 

för att uppnå skilda mål, mål som kan vara att undervisa om en eller flera 

värdegrundsfrågor. De senare är kopplade till en eller flera skrivningar i 

värdegrundstexten, som refererar till ett specifikt innehåll som går bortom vad vi 

kan kalla undervisningsformer. Ur mitt valda perspektiv är exempelvis 

deliberativa samtal (Englund, 2000) och regelarbete (Thornberg, 2006) 

medel i värdegrundsarbetet, men inte värdegrundsfrågor. Man kan där-

emot argumentera för att båda sakerna hör till värdegrundsuppdraget 

och är önskvärda undervisningsformer. Däremot är exempelvis ”jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män”, ”solidaritet med svaga och utsatta” 



 KAPITEL 1 - INLEDNING 

53 

 

och ”de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lpf  94, s. 3) att be-

trakta som värdegrundsfrågor inom ramen för värdegrundsuppdraget.  

En poäng med denna definition av värdegrundsfrågor är att den kan 

bidra till att synliggöra maktaspekter, och värdefrågor som aktualiseras 

vid en viss tid och plats. Vilka företeelser i samhället och vilka männi-

skors liv bedöms som så viktiga att de upphöjs till ”värdegrundsfrågor”, i 

en läroplan och i lärares arbete? Vilka gör det inte? Med detta sätt att se 

på saken är inte bara motstridigheter och vagheter i värdegrundstexten 

viktiga att uppmärksamma, utan även dess tomrum och betoningar. Två 

exempel med relevans för denna undersökning: Man kan hävda att reli-

giösa och homosexuella elevers livsvillkor inte var explicita värdegrunds-

frågor 1994, men att de blev det 2006. Först när Lpf  94 då reviderades 

slogs fast att ingen ska diskrimineras i skolan på grund av ”kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder” (Lpf  94, s. 3). 

Avväganden om vad som är en värdegrundsfråga, och vad som inte är 

det, leder vidare till kritiken om att talet om värdegrundsarbete ignorerar 

värdepluralism i allmänhet, och anklagelsen om etnocentrism i synnerhet. 

En avgörande sak för att kunna diskutera detta är vad ”etnocentrism” 

egentligen innebär. Colnerud och Thornberg (2003, s. 17) hänvisar till 

Lahdenperä (2001), som ger en definition. Hon talar om ”etniska fördo-

mar och etnocentrism” och beskriver etniska fördomar som ”en känslo-

mässigt stark stereotypiserad förhandsinställning till andra folkgrupper 

och etniska kulturer”(Ibid. s. 117). 

I läroplanen hävdas att en ”trygg identitet” och ”medvetenhet om det 

egna kulturarvet” gör det lättare för människor att ”förstå och leva sig in 

i andras villkor och värderingsgrunder” (Lpf  94, s. 3f). Lahdenperä 

(2001) ser ett omvänt samband och slår fast att delaktighet i kulturarvet 

visserligen kan bidra till individers trygghet, men även göra dem ”mer 

fördomsfulla” (Ibid. 118).40 Min syn på värdegrundstexten är delvis an-

norlunda. Den befarade etnocentriska undervisningen kan bli följden av 

                                                           
40 Varken i läroplanens eller i Lahdenperäs text ges några argument för dessa, 

som det framstår, motsatta kausala samband. För att kunna undersöka detta 

tycks det nödvändigt att, bland annat, definiera begrepp som ”kulturarv”, 

”trygghet” och ”fördomsfullhet”, vilket inte sker i någon av texterna. 
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en av flera möjliga tolkningar av läroplanen. Men där finns även skriv-

ningar - läraren ska exempelvis ”vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de framförs” - som kan ge stöd åt exempelvis deliberativa 

samtal (avsnitt 1.1.3 ovan), där lärarens explicita värdeförmedling reduce-

ras till ett minimum eller helt försvinner.41 

I läroplanen finns även formuleringar som kan ge stöd åt en normativ 

hållning som Lahdenperäs. Elever ska ”inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald”, vilket antyder att människor i det svenska majoritets-

samhället har saker att lära i möten med människor från andra traditio-

ner. Att lärare ska ta avstånd från vad som ”strider” mot läroplanens 

värden (Lpf  94, s. 3f) indikerar något annat än ett svenskt majoritets-

samhälle präglat av moralisk fullkomlighet. Att ideal och praktiker i Sve-

rige inte ses som identiska framgår även av att lärare ”skall klargöra det 

svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera 

konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet” (Lpf  94, s. 13).  

En annan skillnad i synsätt gäller kritiken av en svensk etnocentrisk 

värdeförmedling och det problematiska i att som lärare ifrågasätta värde-

ringar och vanor med ursprung i andras religiösa eller kulturella traditio-

ner. En av utgångspunkterna för mina samtal med lärarna i forsknings-

cirkeln var att avvägningar mellan att exempelvis förmedla och diskutera 

värden, mellan att uppskatta och kritisera delar av egna och andras tradi-

tioner, var just avvägningar, och svåra sådana. Jag såg dilemman, inte en 

kamp där det entydigt riktiga förhållningssättet kunde koras, och ville 

därför samtala med lärare om vilka svårigheter de identifierar och hur de 

tänker om dem. 

Kritiken om att själva utgångspunkten i värdegrundstexten är det 

svenska majoritetssamhället har, trots kommentarerna ovan, enligt min 

                                                           
41 Detta beror på vad som avses med begreppet förmedla, i relation till exem-

pelvis att gestalta eller diskutera, värden. Man kan exempelvis argumentera för 

att en lärare som konsekvent diskuterar värden med elever, utan ambition att 

förändra elevernas tänkande i en på förhand given riktning, också förmedlar 

vissa värden, om än indirekt. Hon eller han kan exempelvis implicit förmedla, 

eller gestalta, alla människors lika värde, i det att elevernas tankar tillmäts lika 

stor betydelse som lärarens eller andra auktoriteters. Vilka frågor som läraren 

uppmuntrar till deliberativa samtal om, kan också ses som uttryck för normativa 

val, och därmed en implicit värdeförmedling. 



 KAPITEL 1 - INLEDNING 

55 

 

mening fog för sig. En intressant fråga är om det finns någon nation som 

inte tar egna traditioner och kulturarv, hur dessa begrepp än uppfattas, 

som utgångspunkt i nationella läroplaner. Huruvida det är önskvärt att 

läroplan och lärare tar ställning i konkreta och kontroversiella värde-

grundsfrågor, på sätt som förknippas med utbredda värderingar i majori-

tetssamhället, är en annan fråga, som mycket av den fortsatta framställ-

ningen kommer att handla om. 

Låt mig avslutningsvis här kort återvända till Thornbergs kritik mot 

begreppet värdegrundsarbete, och den punkt (7) som handlar om att det 

saknar koppling till internationell forskning om arbete med värdefrågor i 

skolan. Internationella forskningsöversikter som Colneruds och Thorn-

bergs (2003) är värdefulla, liksom jämförelser mellan undervisning om 

värdefrågor i Sverige och i andra länder. Men jag är osäker på om detta 

gör det nödvändigt att anpassa den svenska eller nordiska begreppsbild-

ningen till den anglosaxiska. Vad som tycks nödvändigt är snarare att 

forskare, i såväl nationella som internationella sammanhang, så tydligt 

som möjligt beskriver den egna begreppsanvändningen.  

Jag återvänder i avsnitt 1.2.4 till hur begreppet värdegrundsarbete de-

finieras i min undersökning. Det sker med stöd av filosofen Roger Fjell-

ströms idéer nedan om vad som bör läggas in i begreppet fostran i skolan.  

1.2.3 FOSTRAN - FEM KRITERIER OCH TVÅ PARADOXER 

Fjellström diskuterar i Skolområdets etik (2004) olika aspekter av skolans 

fostransuppdrag. En av hans ambitioner (Ibid. kap. 4) är att ge en defini-

tion av och argumentation för begreppet fostran i skolan som går bor-

tom de negativt laddade associationerna till en auktoritär syn på relatio-

nen mellan lärare och barn och ungdomar. Jag väljer att ge dessa idéer 

visst utrymme, eftersom de är nära kopplade till min egen definition av 

begreppet värdegrundsarbete och kommer att diskuteras i anslutning till 

mina resultat. En central del, som framgår nedan, är den betydelse som 

tillmäts elevers känsloliv. 

Fjellström diskuterar fem kriterier för skolans fostran. Det gäller att 

den ska ha en genomtänkt avsikt, att lärarens handlingar har en rimlighet 

som gör det troligt att målen uppnås, att eleven ses som en rationell per-

son, föreställningen att målet är en viss karaktär hos eleverna och, av-
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slutningsvis, tanken om ett etiskt kriterium på den ideala karaktären. I en 

inledande definition av fostransbegreppet, en ny och utbyggd ges efter 

de fyra första kriterierna, framställs det i kontrast till en syn på begreppet 

omsorg, som enbart inriktas mot enskilda individers välbefinnande. Må-

let med att fostra barn och ungdomar är större än så, att verka för ”sam-

hällets, mänsklighetens och jordens bästa”:  

Jag föreslår att begreppet fostran ska avse den omsorg i vid mening 

som syftar utöver tillgodoseendet av aktuella och påtagliga behov, in-

tressen och önskningar, som avser att bidra till att forma barns och 

ungdomars karaktär och handlande till något som hålls för önskvärt. 

Distinktionen understryker att innehållet i fostran väsentligen baseras 

på värderingar (Ibid. s. 146). 

Avsiktskriteriet innebär att läraren bör ha en genomtänkt idé om vad han 

eller hon vill uppnå med fostran. Fjellström lyfter emellertid fram risken 

med att detta tolkas på ett allt för kortsiktigt och direkt vis. Eleverna kan 

då uppfatta sig som passiva objekt för lärarens fostrande ambitioner. Vad 

han kallar ”avsiktlighetens paradox” innebär att ju tydligare försöken att 

fostra framstår, desto ”tveksammare blir deras fostrande verkan”. Detta 

gäller särskilt unga, som på grund av sitt underläge i förhållande till lä-

rarna kan vara misstänksamma mot uppenbara påverkansförsök. Därför 

förespråkar han en genomtänkt avsiktlighet, men på lång sikt. Idealet är 

en växling mellan ”lek och allvar, mellan avspändhet och målmedveten-

het, och mellan accepterande av den person man har framför sig och en 

ambition att förändra vederbörande”. God fostran rymmer även glädje-

rik gemenskap lärare och elever emellan, som ”omedelbart njuter av 

tillvaron” (Ibid. s. 150f).42 

Rimlighetskriteriet fokuserar på relationen mellan vad läraren gör och 

vad som uppnås. Fjellström tonar här ner kraven än mer, och menar att 

sambandet mellan medel och mål bör ses som svagt. Eleven är medska-

                                                           
42 En annan risk med att överbetona avsiktskriteriet är att lärarens insats till-

skrivs allt för stor betydelse för elevernas värderingar. Mycket annat än lärarens 

målmedvetenhet påverkar, som vilka resurser som står till buds på skolan eller i 

kommunen. Fjellström understryker i detta sammanhang politikers, andra makt-

havares och ytterst alla medborgares ansvar för skolan. Om inte detta besinnas 

kan en orimlig ”skuldbörda” läggas på läraren (Ibid. s. 151f). 
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pande i den egna moralutvecklingen och det finns alltför litet vetenskap-

lig kunskap om hur mål uppnås i arbete med elevers värderingar. Därför 

varnar Fjellström för tanken att vissa handlingar alltid leder till vissa 

önskade resultat. Han hänvisar till spänningen i värdegrundstexten mel-

lan att lärare å ena sidan ska förmedla vissa värden till eleverna och, å 

andra sidan, låta eleverna upptäcka vad som är unikt hos dem själva. 

Inom rimlighetskriteriet bör även finnas plats för sådant som bara möj-

liggör vad som är gott, utan att aktivt verka för det, då läraren försöker 

undanröja hinder av olika slag. Att avstå från att försöka påverka elevers 

värderingar kan vara en central del av fostran (Ibid. s. 153f). 

Vid den tredje prövostenen för fostran, rationalitetskriteriet, betonas att 

eleven ska betraktas som en rationell person som inte hindras från att 

ställa kritiska frågor. Detta ska bidra till att undervisningen inte förfaller 

till indoktrinering eller betingning, men även här tillfogar Fjellström pre-

ciseringar. Det är för det första inte rimligt att kräva att lärare i varje 

stund ska kunna ge, i synnerhet till yngre elever, en fullt utvecklad moti-

vering till vad som görs. En andra nyansering är att en önskvärd fostran 

även bör inrikta sig på sådant som traditionellt inte brukar räknas till 

mänsklig rationalitet, som elevers känsloliv och estetiska preferenser. 

Detta gäller all undervisning, men är särskilt viktigt att besinna vid un-

dervisning om värdefrågor, som direkt berör elevers viljor och känslor. 

Fjellströms starka ordval i detta sammanhang antyder att något allvar-

ligt står på spel. Om målen eller medlen ”saknar genklang i eller strider 

mot elevernas faktiska känslobas, så blir fostransansträngningen inte bara 

förfelad utan får därtill karaktär av övergrepp”. En rationalitetsparadox 

identifieras, som innebär att ”ju mer direkt rationellt präglade fostransan-

strängningarna är, desto tveksammare blir deras fostrande effekt” (Ibid. 

s. 155f). Det orimliga i att begära av lärare att de i varje stund ska kunna 

motivera sina handlingar i dialog med elever, eller i tanken att alla hand-

lingar ska vara renodlat rationellt inriktade, innebär emellertid inte att 

lärarens ansvar för en långsiktigt genomtänkt fostran reduceras. Motiver-

ingarna måste anpassas efter elevernas förutsättningar, men vara i sam-

klang med vad läraren idealt skulle formulera, vilket ska ha en ”genom-

tänkt och genuint rationell karaktär” (Ibid. s. 157f). 
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Även det fjärde kriteriet, det om elevers moraliska karaktär, berör de-

ras känsloliv. Fjellström menar att vissa dygder är nödvändiga även i så-

dant lärande som inte brukar förknippas med moralfrågor. Den lärande 

bör exempelvis vara nyfiken på vad hon ännu inte vet, och modig nog att 

se det bekanta på nya vis. I en ideal moralisk karaktär ingår även kunska-

per av olika slag. För att i sin person införliva ansvarstagande och solida-

ritet med andra som har det svårt, behövs kunskaper om till exempel 

maktskillnader och människors upplevelser av underordning. Fjellström 

håller det för troligt att ”själva förmågan att reagera på lidande och orätt-

visor” är ”något som kan övas upp” (Ibid. s. 161). 

Det är emellertid viktigt att fostran till vissa dygder inte leder till en 

undervisning där skillnaderna mellan deskriptivt och normativt, mellan 

det som är och bör vara, suddas ut i elevers ögon. En undervisning där 

värdeförmedlingen är dold och följaktligen inte kan granskas kritiskt, kan 

leda till tron att det finns ”sakligt korrekta värderingar och normer lik-

som korrekta känslor och estetiska uttryck”. I förlängningen av detta sätt 

att tänka varnar Fjellström för ”den rysliga bilden av att skolan ska ägna 

sig åt att lära ut de rätta känslorna” (Ibid. s. 163).43  

Det etiska kriteriet på skolans fostran är inte innehållsligt detaljerat. 

Skolans uppgift är större än att bevara vad som anses värdefullt, då den 

även ska bidra till att samhället blir bättre. Fjellström argumenterar emel-

lertid för att det specifika etiska innehållet inte bör preciseras i fostrans-

definitionen. Definitionen bör heller inte rymma någon metafysisk idé 

om människans natur eller plats i tillvaron. Man bör besinna det faktum 

att andra människor med andra ideal kan fostra eleverna, innan den 

normativa diskussionen om skolfostrans mer specifika innehåll påbörjas. 

Fjellström formulerar därför det etiska kriteriet försiktigt, så att fostran 

ska ”uttrycka en skäligt god vilja till elevernas, samhällets och världens 

                                                           
43 Jag går inte här i detalj in på Fjellströms argumentation i detta sammanhang 

mot den kunskapssyn som skrevs fram i dels läroplanskommitténs betänkande 

Skola för bildning, dels lärarutbildningskommitténs Att lära och leda. Han betonar 

emellertid att, även om exempelvis lärares och läroboksförfattares stoffurval 

baseras på värderingar, att det finns goda skäl att tydliggöra de principiella di-

stinktionerna mellan ”myt, tro och vetande”, mellan ”känslor, värderingar och 

vetande” och mellan ”vetande och tekniskt kunnande” (Ibid. s. 161f). 
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bästa”, vad han kallar ”välvillighetskriteriet på fostran” (Ibid. s. 166f). Med 

stöd av resonemangen - om avsikt, rimlighet, rationalitet och karaktär - 

ges en ny definition, i vid respektive snäv mening: 

Sammanfattningsvis kan sägas att fostran i vid mening inkluderar all 

avsiktlig, rimlig, och rationellt präglad påverkan av karaktär, tanke, 

känsla, fantasi, värderingar och normer i skolan. Fostrans syfte är 

medborgarnas bildning utifrån överordnade och underordnade, spe-

ciella personlighetsideal. Men man kan också tala om fostran i snäv 

mening. I enlighet med den traditionella åtskillnaden mellan utbild-

ning och fostran skulle det senare vara påverkan av hållningar till en 

själv och medmänniskor, till samhället och världen. Fostranspedago-

gik (i snäv mening) kan sedan nyanseras i livshållningspedagogik, so-

cialiseringens pedagogik, den demokratiska hållningens pedagogik, 

miljömedvetandets pedagogik etc (Ibid. s. 164f). 

Nästa avsnitt behandlar hur denna definition, och reflektionerna som 

föregick den, här förhåller sig till begreppet värdegrundsarbete.  

1.2.4 FOSTRAN I RELATION TILL VÄRDEGRUNDSARBETE 

Mot bakgrund av Fjellströms diskussion och definition av begreppet 

fostran vill jag nu definiera min förståelse av värdegrundsarbete. Begrep-

pet värdegrundsarbete förstås i denna undersökning så som Fjellström i 

citatet ovan beskriver fostran, men med två tillägg. Med värdegrundsar-

bete avses här en fostran av elever i skolan som i någon mån anknyter till värde-

grundstexten och det värdegrundsuppdrag som där ges till skolpersonalen. I värde-

grundsarbetet ingår dessutom såväl medvetna tolkningar av värdegrundsupp-

draget som praktiskt arbete med detta uppdrag i skolan. 

Vad som avses med att skolpersonalens tolkningar och handlingar 

anknyter till värdegrundstexten och dess uppdrag kan diskuteras. Sådan 

anknytning kan vara stark, i meningen att man gör explicita hänvisningar 

till specifika skrivningar i läroplanen, respektive svag, då referenserna inte 

är lika tydliga. Jag ser en poäng i att inkludera tolkningarna av värde-

grundsuppdraget i definitionen av begreppet värdegrundsarbete, som en 

markering av att tolkandet och tänkandet är just ett arbete, om än ett 

intellektuellt sådant. Av definitionen framgår också att värdegrundarbete 

är något som skolpersonal bedriver. Jag ser även en fördel i att begreppsligt 

skilja mellan detta arbete och vad forskare gör när de undersöker det, till 
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skillnad från vad som är fallet i Colneruds och Thornbergs ovan nämnda 

definition av ”värdepedagogik”, som omfattar både skolpersonals och 

forskares arbete med värdefrågor. 

Man kan argumentera pliktetiskt för att det är varje lärares skyldighet 

att ta värdegrundsuppdraget, så som det formulerats och antagits i de-

mokratisk ordning, på allvar. Så kan möjligen vissa politiker, skolinspek-

törer eller arbetsgivare tala, för att påverka lärare i en viss riktning. Mitt 

viktigaste skäl till betoningen av värdegrundstexten är i stället en överty-

gelse kopplad till en förhoppning. Fjellström menade ovan, i anslutning 

till rimlighetskriteriet på fostran, att annat än enskilda lärares avsikter 

påverkar undervisningen om värdefrågor i skolan. Andra aktörer, ytterst 

alla medborgare, influerar den också på olika vis. Jag menar att detta 

också är önskvärt, av två skäl. 

För det första berör en lärares fostran av en elev även andra männi-

skors liv och rättigheter, som föräldrar och andra närstående till eleven. I 

förlängningen kan man argumentera för att avsikterna med, och villkoren 

för fostran, är och bör vara en angelägenhet för samhället som helhet, 

för oss alla. För det andra är fostran, som redan visats, något komplext. 

Jag tror att det som är komplext kan bli lättare att förstå om fler försöker 

förstå komplexiteten, och talar med varandra om den. Min förhoppning 

är att en ökad och kritisk uppmärksamhet på den gemensamma värde-

grundstexten, med dess vagheter och motstridigheter, kan underlätta 

kloka samtal, i skolor och utanför dem, om skolans fostran. 

Låt mig nu beskriva fem iakttagelser med vidhängande frågor, utifrån 

de ovan presenterade kriterierna på fostran, som kommer att vara centra-

la i mina analyser av lärarsamtalen om värdegrundsarbetet. En är redan 

antydd, att (1) lärares avsikter med värdegrundsarbetet kan hamna i kon-

flikt med andra aktörers värderingar, som kollegors, elevers eller föräldrars. 

Mitt antagande är att lärare kan tolka sådana värdekonflikter på olika vis 

och att det är relevant att reflektera över dessa tolkningar, samt hur de 

hänger samman med beskrivningar från den fostrande praktiken. Det är i 

detta sammanhang även intressant att lyfta fram exempel på den avsikt-

lighetens paradox som Fjellström identifierar, när den egentligen önsk-

värda avsiktligheten kan motverka sitt eget syfte. Det tycks finnas ett 

inbyggt dilemma i att lärare, åtminstone i vissa situationer, i nuet måste 
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göra något moraliskt tvivelaktigt (till exempel att dölja de egentliga avsik-

terna för elever och/eller föräldrar) för att på sikt uppnå något gott. 

Man kan även fråga (2) vad avsiktlighet kan innebära, och om gränsen 

mellan det och vad som oavsiktligt görs alltid är lätt att identifiera. I 

Fjellströms syn på fostran är en reflekterad avsiktlighet central, men i ett 

långt perspektiv, som inte får utesluta en samvaro i nuet som inte tjänar 

några framtida och överordnade syften.44 Det finns en intressant dubbel-

bottnad maktaspekt i åtskiljandet mellan medveten och omedveten fost-

ran. Å ena sidan innebär lärares omedvetna fostran av elever uppenbarli-

gen en form av maktutövning, som subjektet är okunnig om att hon 

bedriver. Å andra sidan kan man argumentera för att objektet för fostran 

eller en utomstående - kanske en elev, en förälder eller en forskare – har 

en maktposition som innebär att man kan hävda att något annat sker, än 

vad subjektet, här läraren, egentligen vill eller tror.45 

Förhållandet mellan avsiktlighet och oavsiktlighet hänger samman 

med (3) relationen mellan mål och medel i värdegrundsarbetet, det Fjellström 

kallar rimlighetskriteriet. Forskare kan utifrån ett visst teoretiskt perspek-

tiv undersöka och/eller förespråka ett visst sätt att undervisa. Utifrån det 

sätt jag ser på värdegrundsuppdraget är en sådan normativitet problema-

tisk, om den innebär att man negligerar läraryrkets komplexitet. Läropla-

nen anger explicita, om än tolkningsbara, mål angående specifika värde-

grundsfrågor som lärare på något vis ska förhålla sig till. De är också 

anmodade att använda olika medel för att uppnå dessa mål, som gestalt-

ning, förmedling och samtal. Jag ifrågasätter inte forskning som special-

studerar en viss teori eller ett visst sätt att undervisa, exempelvis delibera-

                                                           
44 Fjellström (2004, s. 149) talar om ”dold fostran”, för den påverkan som inte är 

avsiktlig, i analogi med begreppet ”dold läroplan”. I Thornbergs (2004, s. 105ff) 

begreppsanvändning skiljs mellan ”explicit och implicit” värdepedagogik. Han 

exemplifierar den implicita med när lärare omedvetet skuldbelägger vissa elever 

mer än andra, låter skoldemokratin fungera som täckmantel för att driva genom 

den egna viljan, eller i val av läromedel förmedlar könsstereotypiskt tänkande. 
45 Ett exempel är hävdandet att många lärares välvilja bottnar i en önskan att 

forma elever i enlighet vad den svenska ”etnonationella kulturen” kräver (Lah-

denperä, 2001, s. 116). Ett annat är forskare som bakom somliga lärares till 

synes välvilliga uppmärksamhet på elevers känsloliv och sociala relationer, ser 

disciplinering (avsnitt 1.1.3 ovan). 
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tiv teori och samtalskonst. Sådan forskning kan vara önskvärd, just på 

grund av dess specialisering. Mitt antagande är emellertid att lärares vär-

degrundsarbete är mer komplext (i meningen rymmer motstridiga upp-

drag och kan beröra aktörer med motstridiga intressen) än vad en enskild 

teori eller metod kan göra rättvisa åt. Det finns därför skäl att vara för-

siktig med att utifrån ett teoretiskt perspektiv dra normativa slutsatser 

om hur lärare bör tänka eller handla i enskilda situationer. Hur lärare kan 

beskriva och argumentera för olika sätt att bedriva sitt värdegrundsarbe-

te, bland annat beroende på vilken situation och vilket mål de talar om, 

menar jag är en intressant fråga som rimlighetskriteriet aktualiserar. 

I Fjellströms etiska kriterium på fostran sägs inte mycket som kan ge 

vägledning åt den som reflekterar över (4) lärares normativitet i relation till 

konkreta värdegrundsfrågor.46 I min undersökning, i likhet med vad Bo An-

dersson ovan efterlyste, är emellertid just de ofta omtvistade värde-

grundsfrågorna i fokus. Vad Fjellström kallar välvillighetskriteriet kan ur 

detta perspektiv snarare vålla än lösa bekymmer. Vad som är välvilja i en 

människas ögon kan framstå som illegitim maktutövning i en annans.  

Begreppet värdegrundsfrågor kan relateras till de olika former av ”peda-

gogik”, som Fjellström kort nämner när han snävar in fostransbegreppet. 

Sambandet består då i att exempelvis ”miljömedvetandets pedagogik” 

kan kopplas till skrivningar i värdegrundstexten, vilket gör utvecklandet 

av elevers miljömedvetande till en värdegrundsfråga. 

Begreppet ”pedagogik” ses alltså här som underordnat, som ett me-

del för att uppnå ett visst mål, som i sin tur är en del av det överordnade 

målet som är skolans fostran. Fjellström kritiserar Colneruds och 

Thornbergs (2003, s. 17f) definition av ”värdepedagogik” för dess snäv-

het, eftersom den inte inkluderar karaktärsbildning, men framför allt för 

dess vidd (Fjellström, 2004, s. 145). Som framgått inkluderas både lärares 

arbete och forskning om detta i ”värdepedagogik”. Begreppet värde-

grundsarbete, liksom fostran i Fjellströms tappning, behåller distinktio-

                                                           
46 Inte heller detta är ämnat som kritik mot definitionen som sådan. Ett skäl till 

att inte bygga in sådana specificeringar i definitionen av fostran, eller i mitt fall, 

värdegrundarbete, är att det kan öppna för reflektioner om olika slags undervis-

ning om skilda värdegrundsfrågor. Fjellströms begreppsanvändninig kan enligt 

min mening ge ett värdefullt bidrag till utvecklingen av lärares yrkesetiska språk. 
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nen mellan lärares och forskares verksamhet, och det bidrar inte heller till 

att ett enskilt akademiskt ämne förknippas med lärares arbete med värde-

frågor. Som framgick i forskningsöversikten (avsnitt 1.1.3 ovan) kan även 

andra forskare bidra konstruktivt till förståelsen av detta arbete. 

Avsiktlighetens paradox - att ju tydligare den önskvärda avsiktligheten 

framstår, desto mindre är chanserna att fostran blir framgångsrik - har en 

motsvarighet i rationalitetsparadoxen. Å ena sidan ska elever respekteras 

som tänkande individer som ska få ifrågasätta undervisningen, och lärare 

ska kunna motivera den på ett rationellt vis. Å andra sidan är det orimligt 

att begära att lärare ska förklara allt de gör för elever, som kanske inte är 

mogna eller kunniga nog att förstå förklaringen. Dessutom kan en strikt 

rationellt inriktad undervisning, som ignorerar eller går på tvärs med 

elevers känsloliv, inte bara misslyckas, utan även, enligt Fjellström, kränka 

elever. Paradoxerna tycks kunna leda till dilemman för lärare: Vad kan 

och bör man tala om med vilka elever, och om vad bör man tiga? Vem 

kan förstå vilka slags rationella förklaringar, och vad utmärker egentligen 

sådana? Vad innebär det att ta önskvärd hänsyn till elevers känsloliv? 

I min läsning av hur Fjellström beskriver karaktärskriteriet på fostran 

fördjupas dessa dilemman, och vad jag vill kalla (5) en emotionsparadox i 

värdegrundsuppdraget tycks uppstå. I sitt resonemang om utvecklandet 

av elevers dygder antar Fjellström att ”själva förmågan att reagera på 

lidande och orättvisor” är ”något som kan övas upp” (Ibid. s. 161). Att 

som lärare bidra till att elever exempelvis känner vrede och medkänsla 

när andra lider framstår som önskvärt. Mot detta står ”den rysliga bilden 

av att skolan ska ägna sig åt att lära ut de rätta känslorna” och den enligt 

Fjellström felaktiga tanken att det finns ”sakligt korrekta värderingar” 

(Ibid. s. 163). Somliga känslor tycks eftersträvansvärda och möjliga att 

odla i undervisningen, medan själva påverkandet av elevers känsloliv som 

sådant tycks moraliskt problematiskt. 

Dessa reflektioner, utifrån Fjellströms diskussion av fostran i skolan, 

är centrala när avhandlingens syfte och frågeställningar genom under-

sökningen successivt diskuteras. Innan syfte och frågeställningar återges 

behöver emellertid ett annat begrepp introduceras och kort diskuteras, 

nämligen intersektionalitet. 
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1.2.5 VÄRDEGRUNDSFRÅGORNAS INTERSEKTIONALITET 

I min undersökning är begreppet värdegrundsfrågor centralt, och här 

uppmärksammas att frågorna är flera. Lärare ska arbeta mot fem olika 

former av diskriminering, på grund av ”kön”, ”etnisk tillhörighet”, ”reli-

gion eller annan trosuppfattning”, ”sexuell läggning” och ”funktionshin-

der” (Lpf  94, s. 3). Inget sägs, explicit, om någon av dessa värdegrunds-

frågor är viktigare än andra, och i så fall varför, eller om möjliga relatio-

ner mellan dem. Jag menar att dessa tre frågor är centrala. 

Begreppet intersektionalitet har sitt ursprung i Kimberle Crenshaws 

(1995) reflektioner över många svarta kvinnors liv i USA. Dessa liv krä-

ver att utomstående som vill förstå, och i förlängningen bidra till att för-

ändra, dessa kvinnors livsvillkor, bör se hur flera former av underordning 

kunde samverka i en enskild kvinnas tillvaro. Hennes hudfärg, ålder, 

köns- och klasstillhörighet och annat som bidrar till hennes identitet, gör 

det för Crenshaw orimligt att bara fokusera på en sak, exempelvis hud-

färg eller kön. 

I Sverige introducerades begreppet intersektionalitet av Paulina de los 

Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari (2002). De framhåller att olika 

dimensioner i människors liv samverkar på olika sätt i olika kontexter. 

Denna samverkan sker inte enligt någon slags ”aritmetisk formel”, där 

ett slags förtryck bara adderas till ett annat. De exemplifierar med att 

samma svarta sångerska som hyllas under en föreställning, kan trakasse-

ras sexuellt och rasistiskt på vägen hem därifrån. Författarna ser även den 

svenska debatten om hedersmord som en tragisk illustration till tänkan-

det i ”skilda rum”. Könsförtryck och till och med mord på kvinnor ses 

som sanktionerat i och importerat till Sverige från ”andra kulturer”, me-

dan inhemsk sexism framstår som en ”anomali”. Tänkandet om kultu-

rellt betingat förtryck blir en ”täckmantel för rasistiska och patriarkala 

strukturer i Sverige” som möjliggör ”brott mot (invandrade) kvinnor” 

(Ibid. s. 22f). Mot denna bakgrund definierar författarna begreppet: 

Intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk ram för att analysera hur 

makt konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är in-

bäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga och historis-

ka sammanhang. Ett sådant perspektiv skiljer sig från tidigare försök 

som ledde till en mekanisk förståelse av kategorierna kön, klass och 
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etnicitet där individernas position bestäms av summan av överord-

ning och underordningsstrukturer. […] Intersektionalitetsbegreppet 

synliggör hur dessa olika positioner konstituerar varandra. Detta är 

en process som sker simultant i tid och rum. Det finns inga sociala 

positioner (eller identiteter) som inte konstrueras utifrån klass, kön 

och ras/etniska asymmetrier. Ojämlikhet kan aldrig förstås eller be-

mötas politiskt utan att ta hänsyn till denna simultana, tids- och 

rumsligt föränderliga konstruktion (Ibid. s. 23). 

De los Reyes, Molina och Mulinari kritiserar vissa västerländska, i syn-

nerhet svenska, akademiska feminister för att i sitt skrivande osynliggöra 

andra kvinnors liv, än de som hör till en vit välbärgad medelklass. En 

viktig fråga i diskussioner om intersektionalitet är huruvida någon eller 

några former av underordning bör ses som mer central än andra, och på 

vilka grunder ett sådant ställningstagande i så fall kan göras.47 

De som skriver om intersektionalitet tycks eniga om det tvivelaktiga i 

att se någon form av essens i människors identiteter, och att det kan vara 

problematiskt att alls tala om grupper som några slags stabila sociala 

kategorier. Statsvetaren Iris Marion Young resonerar om det i Intersecting 

voices, och identifierar ett problem: ”Feminist theory today lives in a di-

lemma. We want and need to describe women as a group, yet it appears 

that we cannot do so without being normalizing and essentialist.” (Yo-

ung, 1997, s. 22) Young föreslår ett teoretiskt förhållningssätt till detta 

dilemma, som jag menar är relevant även när andra värdegrundsfrågor än 

genus begrundas. Hon lånar Sartres distinktion mellan begreppen grupp 

och serie. Begreppet ”grupp” får en mer specifik innebörd än i vardags-

språket, där det kan beteckna vilket kollektiv som helst. En grupp, i den-

na mer avgränsade mening bör förstås som: 

                                                           
47 Denna och andra frågor aktualiserades i en intensiv debatt i flera nummer av 

Kvinnovetenskaplig tidskrift. En inledande text av Nina Lykke (2003a) följdes av ett 

kritiskt inlägg från de ovan nämnda författarna (de los Reyes et al., 2003). I 

fortsättningen diskuterades bland annat skillnader mellan olika slags intersektio-

nella undersökningar (Lykke, 2003b), ett ifrågasättande av intersektionalitetsbe-

greppets användbarhet (Carbin & Tornhill, 2004) och ett beklagande av (Fornäs, 

2005) av att debatten om detta begrepp paradoxalt nog kan leda till infekterade 

strider om vilken eller vilka underordningar som är viktigast att studera, när 

själva tänkandet som det uppstått ur syftar till att överskrida fastlåsta positioner. 
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A collection of  persons that recognize themselves and one another. 

Members of  the group mutually acknowledge that together they un-

dertake a common project. Members of  the group, that is, are united 

by action that they undertake together (Ibid. s. 23). 

Denna handlingsinriktade och ömsesidiga strävan mot gemensamma mål 

kan, om gruppen institutionaliseras, leda till att gruppen formulerar sig i 

form av exempelvis stadgar, en konstitution eller ett kontrakt. En ”serie” 

är enligt Young däremot  

a social collective whose members are unified passively by the objects 

their actions are oriented around and/or by the objectified results of  

the material effects of  the actions of  others” (Ibid. s. 23). 

Hon refererar till Sartres exempel med människor som väntar på en buss. 

Att de tillhör samma serie av pendlare behöver inte betyda att de har 

någonting gemensamt, utöver resan. I serien är människor inte ensamma, 

eftersom de är medlemmar i ett socialt kollektiv, men de är anonyma och 

isolerade från varandra. Som medlem av serien påverkar och påverkas 

man av andra människor, men har inte någon relation till de övriga som 

individer. Däremot finns det en latent gemensam kraft i serien som kan 

väckas till engagemang och handling, om flera exempelvis är missnöjda 

med hur kollektivtrafiken fungerar. Enskilda och anonyma människor i 

den passiva serien kan då forma en aktiv grupp, bestående av individer 

som skrider till öppen, medveten och gemensam handling (Ibid. s. 24). 

I min undersökning uppmärksammas lärares tankar om sitt arbete 

med värdegrundsfrågor, på skolor präglade av bland annat etnisk, religiös 

och klassmässig mångfald. Jag kommer att diskutera hur föreställningar 

om sådan mångfald interagerar i lärarnas tänkande om uppdraget. Yo-

ungs idéer om serier och grupper ser jag som konstruktiva, inte bara för 

att de möjliggör intressant tänkande om olika slags kollektiv, och relatio-

ner mellan individer och kollektiv. Föreställningen om människors, mer 

eller mindre medvetna, delaktighet i olika serier, ligger nära en grundläg-

gande tanke i avhandlingen (avsnitt 2.2 nedan), om mänskliga beroen-

dens och gemenskapers betydelse.     

Nu till avhandlingens syfte och frågeställningar, vars innebörder blir 

tydligare i slutet av kapitel 2, när jag preciserat vad emotioner står för i 

denna undersökning. 
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna avhandlings syfte är att beskriva och analysera dilemman som kan 

uppstå vid tolkningar av och arbete med det värdegrundsuppdrag som 

staten genom läroplanen ålägger den svenska skolan. Genom att besvara 

följande frågeställningar avser jag uppnå syftet: 

Vilka dilemman kan identifieras när en grupp lärare samtalar om specifi-

ka värdegrundsfrågor i relation till sin egen yrkespraktik? 

Hur kan dessa dilemman förstås, mot bakgrund av att Sverige och svens-

ka skolor präglas av mångfald vad gäller människors etnicitet, religiositet 

och sexuella läggning, och att olika former av mångfald intersektionellt 

kan interagera? 

Vad i Martha Nussbaums teori om emotioner som kognitiva värdeom-

dömen kan bidra i tolkningen av de dilemman som identifierats?  

Hur kan tolkningarna av dessa lärares dilemman, som uttryck för emo-

tioner, bidra till en vidare diskussion om målen och villkoren för lärares 

värdegrundsarbete? 

1.4 METODISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det viktigare skälet till att bjuda in lärare till en forskningscirkel om vär-

degrundsuppdraget var mina tankar om detta uppdrag. Efter undervis-

ning på främst gymnasieskolor - i religionskunskap, svenska och svenska 

som andraspråk - hade jag gjort den frustrerande erfarenhet som många 

lärare gör, att det finns så mycket viktigt att lära mer om, och så lite tid i 

vardagen att göra det på. I mitt fall gällde det i synnerhet värdegrundsar-

bete på skolor präglade av religiös och kulturell mångfald, mot bakgrund 

av att en stor del av min tjänst bestod av undervisning i svenska som 

andraspråk, under en turbulent tid.48   

                                                           
48 Två händelser som under denna tid starkt påverkade elever jag då arbetade 

med var terrorattackerna mot World Trade Center i New York, och mordet på 

Fadime Sahindal. I det ena fallet kände sig många muslimska, i det andra åtskilli-

ga kurdiska, elever kollektivt misstänkliggjorda, vilket förvärrades av att enstaka 

elever med just dessa bakgrunder i skolans offentlighet försvarade terrorattacken 

och mordet. I historikern Kenneth Nordgrens (2006, s. 131ff) avhandling åter-
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Ur mitt lärarperspektiv såg jag hur olika aktörer skrev och talade om 

värdegrundsuppdraget, på sätt som gjorde att något viktigt fattades. Där 

fanns aktörer som framställde värdegrundsuppdraget som något intellek-

tuellt och/eller moraliskt oproblematiskt, som vore problemet att lärare 

dels inte hade förstått vikten av detta uppdrag, dels saknade de rätta me-

toderna att utföra det.49 Min dåvarande förförståelse påverkades också av 

en tvådelad syn på den forskning jag tagit del av. Å ena sidan fanns per-

spektiv som betonade deliberativa samtal i skolan (Englund, 2000). Men 

sådana samtal tycktes mig som en värdefull undervisningsmetod bland 

andra, inte som den problematisering av värdegrundsuppdraget i allmän-

het och av enskilda värdegrundsfrågor i synnerhet, vilket jag efterlyste. 

Å andra sidan fanns studier med oroande bilder av hur skolor hante-

rar det faktum att deras elever inte bara är etniska svenskar. Från Lah-

denperäs (1997) analyser av åtgärdsprogram i skolan bar jag med mig 

föreställningar om hur föräldrar som invandrat till Sverige av lärare kan 

betraktas ur ett myndighetsperspektiv, där skolans uppgift är att kompen-

sera för bristerna i föräldrarnas omsorg om barnen (Ibid. s. 156ff). I 

sättet att beskriva elever med invandrarbakgrund fanns enstaka uttryck 

för medlidande med människor i svåra situationer, men en självtillräcklig, 

respektlös och diskriminerande hållning dominerade (Ibid. s. 159ff). I 

                                                                                                                             

ges samtal mellan svenska elever med assyrisk/syriansk bakgrund om terrorat-

tackerna i New York 2001. I Nordgrens tolkningar av samtalen framgår att 

eleverna omväxlande kunde uppfatta det skedda som en rättmätig attack mot ett 

imperium, respektive som ett nytt exempel på muslimsk aggression mot den 

kristenhet som eleverna själva var en del av. 
49 Ett exempel på denna oproblematiserande hållning från Torsten Lindström 

(2003) - gymnasieadjunkt, lärarutbildare och riksdagsledamot (KD) - publicerad 

i en lärarfacklig tidning: ”Grunden för den goda skolan är värdegrunden. När 

läroplanens värdegrund tillämpas med normerna om människovärde och tole-

rans utifrån den etik som förvaltats av kristen etik och västerländsk humanism 

blir skolan trygg. Därför bör varje gymnasieskola redovisa hur man arbetar med 

värdegrundsfrågorna.” I en vid den tiden på många skolor spridd handbok från 

två beteendevetare om ”Värdegrunden i praktiken” (Lindell & Hartikainen, 2001), 

gavs en liknande bild av att målen för värdegrundsuppdraget var något till synes 

självklart. Problemet framställdes som att lärare inte försetts med de rätta meto-

derna för arbetet och framför allt inte i tillräcklig stor utsträckning förmått sätta 

gränser för elevers negativa beteenden i skolan (Ibid. s. 69ff, s. 159ff).   
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pedagogen Ing-Marie Parszyks (1999) avhandling visades att åtskilliga 

minoritetselevers ämnesstudier kunde påverkas negativt när lärare inte 

tog hänsyn till att svenska inte var deras modersmål och att åtskilliga av 

dessa elever upplevde en outtalad rasism i sin skolvardag, vilken var svå-

rare att bemöta än explicita rasisters (Ibid. s. 243ff). 

Ett sätt att tolka Lahdenperäs och Parszyks avhandlingar var att det 

tycktes finnas något moraliskt tvivelaktigt i många lärares tänkande och 

handlande, som gjorde tillvaron svår för många elever med invandrar-

bakgrund. Detta trots att inget tydde på att lärarna handlade av medveten 

illvilja, utan att de snarare ville sina elever väl. Jag saknade texter där 

svårigheter och etiska dilemman diskuterades ur lärares perspektiv. Om 

lösningar på de identifierade problemen exempelvis är att lärare intar en 

”komplementär” i stället för ”kompensatorisk” hållning till föräldrar med 

invandrarbakgrund, att lärare tänker i termer av ”mångkulturella elever” i 

stället för ”invandrarelever” (Lahdenperä, 1997, s. 164-68), vilka svårig-

heter kan finnas med sådana mål, i relation till dels värdegrundsuppdra-

get, dels till andra faktorer? 

Sådana tankar bidrog till min vilja att just tala med verksamma lärare 

om olika tolkningar av värdegrundsuppdraget och deras beskrivningar av 

den egna undervisningspraktiken. Forskningscirkeln har enligt pedago-

gen Gunilla Härnsten (2001) rötter i den svenska studiecirkeltraditionen, 

och kan beskrivas som en studiecirkel där en eller flera forskare också 

deltar. Utgångspunkten är att deltagarna undersöker ett gemensamt upp-

levt problem med en vilja att öka sin förståelse av det.  

I fokus för en forskningscirkel står ett problem eller en frågeställning 

som deltagarna samlas kring. Forskningscirkeln handlar alltså om att 

studera detta problem och att försöka förstå det bättre. Avsikten är 

inte att forskningscirkeln direkt ska kunna lösa något problem utan 

snarare så allsidigt som möjligt belysa det och därigenom öka kun-

skaperna om det. Detta kan naturligtvis i sin tur leda till att en bättre 

grund för handling skapas och kan stimulera till att åtgärder av något 

slag faktiskt vidtas (Ibid. s. 10). 

Även sociologen Mats Lundgren (2000) betonar den kollektiva kun-

skapsbildningen som kan komma till stånd i forskningscirklar där delta-

garna kan ”kritiskt granska kunskaper och perspektiv” (Ibid. s. 102). I en 

utvärdering av en forskningscirkel på en skola betonar Markus Arvidson 
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(1997) att denna metod även kan ”hjälpa människor att dechiffrera och 

blottlägga maktaspekter i exempelvis samhället (eller i arbetslivet) eller att 

ifrågasätta sådant som tas för givet som objektiva sanningar” (Ibid. s. 15). 

Lärarrösterna som kommer att höras i avhandlingen tillkom i en 

forskningscirkel som jag inbjöd till. Inbjudan (bilaga 1) riktade sig, via 

rektorer, till lärare i en kommun i södra Sverige, och vi träffades vid nio 

tillfällen under 2003.50 Jag hoppades att just samtal mellan lärare med 

olika utbildning och erfarenheter från olika skolor, kunde bidra till något 

kvalitativt annorlunda, än om enskilda lärare hade intervjuats var för sig, 

att olika perspektiv och erfarenheter kunde brytas mot varandra.51 

Fyra av de sju lärare som kom att delta arbetade på samma gymnasie-

skola (Kerstin, Sonja, Ulla och Hasse), två från en annan gymnasieskola i 

samma stad (Anita och Anders) och en (Ismail) som verkade på bägge 

skolorna.52 Vi möttes omväxlande på de två gymnasieskolorna, bortsett 

från ett tillfälle då vi på initiativ av en av deltagarna besökte kommunens 

”invandrarenhet”, då också chefen där deltog under en del av samtalet.  

Min förhoppning med forskningscirkeln var inte bara att den kunde 

bidra till mitt avhandlingsarbete, utan i någon mån även till de deltagande 

lärarnas egen yrkesutveckling. Det gavs även möjlighet för deltagare som 

så önskade att, genom examination i form av en uppsats som skulle ex-

                                                           
50 Inledningsvis höll vi öppet för att träffarna skulle fortsätta i en termin till, 

men efter hand beslöt vi gemensamt att det räckte med det första året. De äm-

nen vi diskuterade var naturligtvis inte uttömda, men min tolkning är att vi 

gemensamt hade gett och fått mycket genom samtalen, och att de tagit kraft. 
51 Femton lärare anmälde intresse för att delta, men flera av dem hade vid tillfäl-

let andra fortbildningsåtaganden så jag erbjöd dem att terminen efter leda en 

andra forskningscirkel. Av detta blev sedan inget, eftersom det för dessa grund-

skollärare inte fanns tid till annat än det mest närliggande i arbetet. 
52 Vissa av lärarna kände således flera av de andra deltagarna sedan tidigare. 

Detta styrde jag själv inte över, men en möjlig fördel med detta lyfts fram av 

Victoria Wibeck (2010, s. 63ff), i att frimodigheten och koncentrationen på 

innehållet i diskussionerna kan bli högre, i jämförelse med om främlingar hade 

träffats. Samtidigt såg jag det som en fördel att lärarna kom från olika skolmiljö-

er, vilket bidrog till att olika erfarenheter och tolkningar av värdegrundsarbetet 

kunde brytas mot varandra. Jag redogör inte för vilka ämnen lärarna är utbildade 

och undervisar i, dels då fokus ligger på det värdegrundsuppdrag som är gemen-

samt för alla lärare, oavsett ämnestillhörighet, dels av forskningsetiska skäl.  
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amineras av en utomstående person vid Högskolan Dalarna, få högsko-

lepoäng. Ingen tog dock denna möjlighet, utan alla uttryckte att det var 

möjligheten att tala med kollegor om angelägna frågor som gjorde att de 

sökte sig till samtalen. 

Hur valdes de samtalsämnen och texter som våra möten utgick från? 

I inbjudan var jag öppen inför ämnen som deltagarna ville läsa om och 

diskutera, och efterlyste även förslag på artiklar eller böcker. Jag nämnde i 

inbjudan antologin Den mångkulturella skolan (Hultinger & Wallentin, 

1996) som möjlig litteratur, eftersom den var ett exempel på samarbete 

mellan forskare och lärare kring vår egen forskningscirkels intresseområ-

de. När de som ville delta hade hört av sig skrev jag till dem och nämnde 

de två teman – ”(1) Dilemman som kan uppstå när normer och regler 

som finns i familjen/släkten kan krocka med normer i den svenska sko-

lan/samhället och (2) jämställdhet mellan män och kvinnor” - som 

kommit fram i svaren. Jag frågade även, mot bakgrund av att inte fler 

konkreta ämnen hade önskats i intresseanmälningarna, huruvida delta-

garna ville ägna träffarna åt särskilda teman eller hålla dem mer öppna. 

Av vacklandet i frågan om i förväg bestämda ämnen eller inte blev det 

en kompromiss när vi träffades vid det första mötet. Deltagarna önskade 

att vi bestämde ett tema inför varje gång, men att det skulle finnas en 

öppenhet att ta upp olika saker beroende på hur samtalen utvecklade sig 

och vad som hände på de respektive skolorna och i det omgivande sam-

hället. Ett exempel på hur samhälleliga skeenden påverkade forsknings-

cirkeln är den debatt som följde på en SVT-dokumentär om muslimska 

friskolor, vilket ledde till önskemålet att vi såg och diskuterade den. Lika-

så fann flera av lärarna diskussionerna om två muslimska elever som ville 

bära ansiktsslöja i skolan principiellt intressanta, vilket bidrog till att dis-

kussionen om den muslimska sjalen återkom, till åtminstone en annan 

lärares uppenbara irritation. Vad som var en viktig värdegrundsfråga för 

en lärare kunde uppenbarligen vara en pseudofråga för en annan. 

Hur kan min roll som doktorand under samtalen beskrivas? Härnsten 

(2001) menar att forskarens uppgift i cirkeln främst är 

att vara med och tydliggöra problemet, bidra med kunskaper från den 

forskning som finns (antingen själv eller genom att bjuda in andra 

forskare) och vara en resurs vid egna undersökningar. Varje forsk-
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ningscirkel är unik och utmaningen ligger i att kunna finna sina egna 

arbetsformer (Ibid. s. 10 f). 

Ett sätt att försöka bidra till samtalen var att inför varje möte skicka lä-

rarna texter som kunde tjäna som ingång till det tema vi enats om, och 

kanske bidra med nya perspektiv. Till skillnad från de övriga arbetade jag 

inte längre heltid som lärare, och hade mer tid att fundera och leta efter 

material som kunde passa. Min ursprungliga ambition att vi mest skulle 

läsa tyngre texter, som akademiska texter och statliga utredningar, föll på 

sin egen orimlighet. Lärarnas tidsbrist och, som jag i vissa fall förstod 

saken, ovana vid att läsa akademisk litteratur gjorde att valet oftast föll på 

lättillgängligare texter.53 Det är svårt att avgöra vilken inverkan dessa 

hade på våra samtal, då det var vanligt att lärarna inte hunnit läsa innan vi 

sågs, och jag inte hade några intentioner att kontrollera om de hade gjort 

det.54 När lärarnas utsagor refereras och kommenteras framöver i boken 

hamnar den eller de texter som de hade möjlighet att läsa inför det aktu-

ella mötet i bakgrunden, om inte sammanhanget kräver att jag kort åter-

ger dess innehåll. I bilaga 2 finns texterna förtecknade. 

Liksom vid en intervju, kan en ledare i en forskningscirkel inta olika 

roller under själva samtalen. Kvale (1997) talar om en enligt honom van-

ligt förekommande ängslan för ”ledande frågor” i kvalitativ intervju-

forskning, att många forskare låter informanter tala ostört på grund av 

en oro för att styra. Kvale misstänker att det ibland kan bottna i en ”naiv 

empirism” hos forskaren, en övertro på värdet i det som intervjuperso-

                                                           
53 Det var min ambition i valen av texter att spegla olika perspektiv. Tre exempel: 

(1) När föreställningar om svensk mentalitet diskuterades kompletterade två 

texter av etnologerna Åke Daun och Jonas Frykman varandra. Dauns kunde ge 

läsaren intrycket att svenskars sätt att tänka om sig själva och andra folkgrupper 

var djupt och etnocentriskt inrotat, medan Frykmans gav en mer föränderlig bild 

av vad en svensk nationell identitet kan vara. (2) Jag valde en artikel där en av-

handling om muslimska konvertiters erfarenheter av att bära hijab diskuterades, 

och där kvinnornas positiva erfarenheter var i förgrunden, mot bakgrund av att 

flera av lärarna tidigare i första hand uttryckt skepsis inför vad sjalen symbolise-

rar. (3) När vi talade om rasism tog jag fram artiklar som behandlade sådan 

bland både infödda svenskar och hos ungdomar med utländsk bakgrund. 
54 I praktiken innebar lärarnas tjänsteförhållanden att de i forskningscirkeln 

bedrev vad man kalla kompetensutveckling på den egna fritiden, under 1,5-2 

timmar på sena eftermiddagar efter många gånger ansträngande arbetsdagar. 
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ner berättar spontant. Där finns en underskattning av vad exempelvis 

förfrågningar om förtydliganden och svar på intervjuarens följdfrågor 

kan bidra med (Ibid. s. 145f.) Vi kan föreställa oss en forskningscirkel där 

ledaren sitter tyst och bara registrerar vad de övriga säger, och en annan 

där han eller hon styr samtalet. Jag avsåg att ha en slags mellanposition, 

och i praktiken visade det sig bli en pendling mellan polerna. Ibland var 

jag helt tillbakadragen, men deltog andra gånger i samtalet som de andra. 

Vi förde ingen talarlista, men om jag upplevde att någon hade något att 

säga, men inte fick det sagt, erbjöd jag honom eller henne ordet. 

Att jag valde att delta i samtalen, om än ofta mer tillbakadraget än de 

övriga, bottnade i tanken att en konsekvent tystnad från min sida kunde 

tolkas som att jag enbart var där för att notera vad lärarna sa, för att 

sedan analysera det mot bakgrund av en på förhand bestämd tolknings-

matris. Så var inte fallet, och jag var öppen med lärarna om saken. Valet 

av den teori om emotioner som avhandlingen genomsyras av gjordes 

under den tid jag lyssnade till och läste utskrifterna från samtalen i forsk-

ningscirkeln, efter att den avslutats. Jag önskade ett frimodigt samtalskli-

mat där vi gemensamt diskuterade problem och möjligheter med värde-

grundsuppdraget. Inte ett som kunde uppfattas som att jag eller någon 

annan utomstående betraktare hade redan avgjorda svar till de frågor 

som diskuterades. Jag kände ibland att jag hade något att bidra med, 

exempelvis genom att hänvisa till något i en text vi läst eller erfarenheter 

från den egna undervisningen. Andra gånger kunde jag direkt fråga om 

hur lärarna uppfattat något i en text, eller ställa en följdfråga för att få 

ökad klarhet i vad någon av dem hade sagt. Vid andra tillfällen ställde 

lärarna direkta frågor till mig, ibland till och med om privata ting, som 

jag upplevde som självklara att besvara, inte minst då de själva visade 

sådan uppriktighet och öppenhet. 

I avhandlingen analyseras således ett empiriskt material som jag sna-

rare varit medskapare till, än något jag upptäckt eller grävt fram.55 Men 

                                                           
55 Kvale (1997) skiljer metaforiskt mellan två slags forskare, malmletaren och 

resenären. Om malmletaren gräver sig ner mot en redan existerande sanning för 

att avtäcka den, är resenärens mål snarare att upptäcka en del av verkligheten för 

att förstå den bättre (Ibid. s. 11f). Under forskningsprocessen har jag sett mig 

som en resenär, som tillsammans med andra ville heuristiskt utforska olika 
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de metodiska överväganden som kanske mest påverkar den färdiga av-

handlingstexten rör frågor om urval och tolkningar av lärarnas tankar om 

värdegrundsarbetet. Till detta återkommer jag (avsnitt 2.10 nedan) efter 

presentationen av Martha Nussbaums emotionsteori. Nu till forsknings-

etiska överväganden som gjorts. 

1.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Göran Hermerén (1996) menar att akademiska författare alltför sällan 

redogör för forskningsetiska problem de mött, och hur de hanterats. Om 

inte informations-, urvals- eller frivillighetsfrågor diskuteras försvåras en 

granskning av forskningen (Ibid. s. 33f). Även Bo Pettersson (1994) ar-

gumenterar för att forskare bör vara tydliga med etiska överväganden 

som aktualiseras genom forskningsprocessen. Han vänder sig mot att 

forskningsetiska reflektioner enbart är av nöden vid särskilda ”moraliska 

problem”, som då forskaren vilseleder informanter i syfte att nå kunskap. 

Ett konstaterande att inga etiska problem finns är ”också en forsknings-

etisk bedömning” som behöver motiveras (Ibid. s. 44). Valet av ämne, 

forskningsprocessen, publiceringen och potentiella tillämpningar av 

forskningen kan medföra dilemman som bör reflekteras över. Det bör 

ske i relation till dem som undersökningen berör, som forskarsamhället, 

finansiär, deltagande part och tredje part (Ibid. s. 159ff).56 

I Vetenskapsrådets (www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) forsknings-

etiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning beskrivs 

                                                                                                                             

aspekter av värdegrundsuppdraget. Idag tänker jag att det är klokt att inte göra 

en allt för skarp åtskillnad mellan avtäckande och upptäckande forskare, att de 

flesta i någon mån gör både och. I min undersökning kan exempelvis samtalen i 

forskningscirkeln ses som en resa, och analyserna av samtalen med hjälp av 

Nussbaums emotionsteori som ett avtäckande av möjliga innebörder i det sagda. 
56 I en mindre undersökning (Lifmark, 2005) studerade jag hur författarna till tre 

skolforskningsavhandlingar beskrev de forskningsetiska dilemman som deras 

projekt aktualiserade. Jag inriktade mig i första hand på hur författarnas infor-

manter, i synnerhet de lärare som direkt och indirekt refererades och omtalades, 

kunde uppfattas av läsaren, och vilka explicita etiska överväganden som förfat-

tarna gjorde. En slutsats är att även skolforskare i varierande grad tydliggör 

reflektioner om hur forskningsprocess och publicering kan påverka de personer 

vars praktik eller utsagor man återger och analyserar. 



 KAPITEL 1 - INLEDNING 

75 

 

informationskravet (Ibid. s. 7f), samtyckeskravet (Ibid. s. 9ff), konfidenti-

alitetskravet (Ibid. s. 12f) och nyttjandekravet (s. 14). Forskare rekom-

menderas även att ”ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och 

andra berörda tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella 

tolkningar etc i undersökningsrapporten innan den publiceras” (Ibid. s. 

15). Att återge och analysera lärares samtal om olika aspekter av värde-

grundsuppdraget kan vid en första anblick förefalla oproblematiskt. Mitt 

arbete säger exempelvis ingenting direkt om lärarnas praktik, utan disku-

terar bara beskrivningar av den. Undersökningen tycktes mig från början 

fri från forskningsetiska dilemman, men så är det inte idag och jag vill 

därför beskriva de överväganden som gjordes då och görs nu.  

Många forskare måste finna en kompromiss mellan å ena sidan kravet 

på att i förväg ge de berörda relevant information och, å andra sidan, 

hantera svårigheterna när inte allt kan förutses i en till stor del induktiv 

forskningsprocess. När vi startade forskningscirkeln, och inte heller när 

den avslutades, visste jag exakt vilken roll den skulle spela i den färdiga 

avhandlingen. Däremot skrev jag redan i inbjudan att inga utsagor skulle 

komma med utan att de godkänts av berörd lärare, och berättade att 

personer och platser skulle få fingerade namn.57 Samtidigt betonades, 

såväl skriftligt som muntligt, att jag inte kunde garantera att det skulle 

vara helt omöjligt att identifiera deltagarna. 

När en informant samtycker till att forskaren får använda hans eller 

hennes utsagor i sitt arbete, vad är det då som kan godkännas? Det kan 

vara utskrifterna av ett eller flera långa samtal, med många sidor talspråk. 

Det kan vara tematiska sammanfattningar, klädda i mer skriftspråklig 

dräkt, där bara det som eventuellt kommer att användas tas med.58 Det 

                                                           
57 Efter några av samtalen, när arbetsbelastningen medgav det, skickades utskrif-

ter från de föregående mötena till lärarna, för att ge möjlighet till uppföljning 

under kommande möten. En tid efter forskningscirkeln avslutades skickades 

transkriptionerna från alla samtalen till lärarna, med en upprepad förfrågan om 

det fanns några frågetecken inför att använda materialet i avhandlingsarbetet. 

Ingen av dem hade några invändningar.  
58 Den andra träffen dokumenterades på detta sätt, på grund av bandspelarhave-

ri, redan några timmar efter samtalet, utifrån anteckningar jag gjorde under 

mötet. Sammanfattningen godkändes av lärarna efter att de strax därefter fått 

den hemskickad. 
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kan också vara mer eller mindre färdig avhandlingstext där utsagorna 

framstår i det sammanhang som läsaren kommer att möta det. Mig veter-

ligen är det sistnämnda ovanligt, och så har inte heller jag gått tillväga. 

Samtidigt tycks den publicerade texten som det viktigaste, dels då det är 

den som kan komma till omgivningens kännedom, dels för det stora 

tolkningsutrymme som finns kvalitativ forskning. Vetenskapsrådets re-

kommendation om att ge informanter ”tillfälle att ta del av etiskt känsliga 

avsnitt, kontroversiella tolkningar etc i undersökningsrapporten innan 

den publiceras” (Ibid. s. 15), leder till frågan vad som bör betraktas som 

etiskt känsligt eller kontroversiellt i vilket sammanhang, och i vems ögon. 

Somliga av lärarnas idéer nedan kan uppfattas som kontroversiella.59 

En bidragande orsak, som jag förstår det, till att ingen velat lägga tillrätta 

vad han eller hon sagt kan möjligen vara själva utgångspunkten för 

forskningscirkeln. Den var att värdegrundsuppdraget dels är viktigt, dels 

är öppet för tolkningar av olika slag. Att det i en sådan tolkningsprocess 

kan finnas kontroverser och kontroversiella ståndpunkter kan ses som 

väntat, snarare än något att förvånas eller uppröras över. Det är de kon-

trasterande och emotionellt laddade ståndpunkterna som, enligt mina 

tolkningar, utgör det intressanta i lärarnas utsagor. De visar på en mora-

lisk mångstämmighet som finns i det svenska samhället och kanske, det 

vore egendomligt annars, även inom den månghövdade lärarkåren. Hu-

ruvida det är yrkesetiskt önskvärt att lärare tänker och handlar olika i sitt 

värdegrundsarbete är en normativ fråga, som det inte är min uppgift att 

besvara. Däremot vill jag genom exempel från och analyser av enskilda 

lärares tänkande visa på svårigheter som kan vara förknippade med krav 

på en detaljerad moralisk samstämmighet hos lärare, men även med det 

omvända, en långt driven individualisering av värdegrundsuppdraget.60 

                                                           
59 Några exempel - lösryckta från de sammanhang som jag vill skapa i kapitlen 3, 

4 och 5 - är: Lärare bör verka för att muslimska flickor slutar bära sjal eftersom 

det för deras egen skull är nödvändigt att anpassa sig till rådande fördomar i 

samhället; Det är ingen idé att direkt försöka påverka elever med rasistiska åsik-

ter; Lärare bör inte tala om homosexualitet som något att bejaka eller ens tolere-

ra, utan tvärtom betrakta det som en sjukdom eller trend att motarbeta. 
60 Vid tidigare presentationer av delar av empirin har jag mött reaktioner där 

enskildas rätt att arbeta som lärare har ifrågasatts på grund av deras förmodade 

värderingar. Mot bakgrund av detta har jag utöver fingerandet av personnamn 
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Hur bör relationen mellan mig och lärarna som deltog i forsknings-

cirkeln beskrivas? Sedan tidigt i processen har några tankar från en anto-

logi skriven av en grupp antropologer, Det respektfulla mötet, följt mig och 

jag vill referera till två av bidragen därifrån. Stefan Molund (1993) berät-

tar i ”Vad betyder det här för dem? Om det etnografiska skrivandets 

moraliska komplikationer” om antropologer som varnar för att, på grund 

av tacksamhetsskuld och sympati gentemot informanterna, skönmåla 

eller på andra vis förvanska bilden av dem. Molund menar dock att vi ur 

moralisk synvinkel snarare bör oroa oss för det omvända, att forskaren 

ska ”fjärma sig från sina förpliktelser mot informanterna då hon åter-

vänder hem och så småningom sätter sig ner för att skriva”. Att i föror-

det tacka de berörda för hjälpen ”upphäver inte textens brister och duger 

inte som kompensation för sveda och värk” (Ibid. s. 89f). 

Judith Narrowe (1993) ger i sin text om forskning i skolan en självkri-

tisk skildring av ett liknande förhållningssätt. Hon beskriver hur hon, 

både som antropolog och invandrare, var benägen att ta parti för ”the 

underdog” när hon gick från rollen som lärare till forskare i en miljö där 

hon märkte att hon solidariserade sig med ”turkarna” gentemot ”svens-

karna”. Denna tendens, som enligt Narrowe är vanlig i den antropologis-

ka ämnestraditionen, ”kan i sina avarter kritiseras som etiskt icke oantast-

lig paternalism”. Det blir då viktigt ”att vi klart redogör för både våra 

professionella intressen och personliga åsikter och identifierar våra för-

domar. Något annat vore oetiskt” (Ibid. s. 57 f). 

Att identifiera egna fördomar är ingen enkel sak, då man själv sällan 

är medveten om dem. Jag hade dock, och har, ett professionellt intresse - 

då som lärare, nu som forskare - av att synliggöra läraryrkets komplexi-

tet. Det intresset saknade jag i vissa texter skrivna av skolforskare, vilket 

enligt min mening bidrog till normativa texter där lärare på ett onyanse-

rat vis framställdes som mindre vetande.61 

                                                                                                                             

och platser även gjort vissa andra ändringar i avhandlingstexten, som försvårar 

en identifikation av de deltagande lärarna och andra personer som omtalas. 
61 Uttryck för detta finns, enligt mina tolkningar i den nämnda artikeln (Lifmark, 

2000), där exempel från tre skolforskningsavhandlingar analyseras. Jag har varit 

kluven till frågan om det lämpliga i att under arbetsprocessens gång erbjuda de 

deltagande lärarna att ta del av mina analyser av samtalen. Valet blev att avstå 
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Den ena fällan är således att som forskare förhålla sig okritisk gent-

emot de informanter man solidariserar sig med. Respekten gör att man 

drar sig för att diskutera företeelser som kan framställa dem i dålig dager. 

I den andra fällan finns faran att när det som var samtal i ett visst sam-

manhang blir skriven text i ett helt annat, kan från början respektfulla 

möten öga mot öga förvandlas till vad som kan uppfattas som onyanse-

rad och kanske rentav kränkande kritik. Forskningscirkelns lärare hade 

alla levt längre än jag och deras lärarerfarenhet var större än min. Alla 

hade undervisat i mer än tio år. Det bidrog till en självklar respekt för 

dem från min sida från första stund. Det är bara den enskilda läsaren, 

och särskilt den deltagande läraren, som kan avgöra i vilken mån jag 

lyckas visa dem alla sju denna respekt även i skrift. Målet har varit att 

göra det, inte genom att förtiga utsagor som av vissa skulle kunna upp-

fattas som moraliskt tvivelaktiga eller onyanserade, och av andra ses som 

självklarheter att instämma i. Jag vill försöka sätta in dem i sammanhang 

som gör dem begripliga och fruktbara att fortsätta tala om. Två exempel 

från forskningscirkeln återges i nästa avsnitt. 

1.6 EMOTIONELLA FÖRTÄTNINGAR - TVÅ EXEMPEL 

Ett skäl till att jag valt att uppmärksamma emotionella aspekter av lärares 

värdegrundsarbete är detta: När jag lyssnade på banden och läste utskrif-

terna tycktes en särskild slags spänning framträda, som jag inte lade mär-

ke till där och då, under själva samtalen. Den fanns mellan ett sätt att tala 

som jag tolkade som bemängt av känslouttryck, och ett annat som syntes 

svalare, mer distanserat. Det kunde märkas i en dialog mellan två lärare, 

där den ena föreföll agiterad, den andra återhållen. Jag såg även spän-

ningen mellan utsagor från samma lärare, beroende på situation och 

samtalsämne. 

Det kommer att dröja till kapitel 3 innan lärarna i forskningscirkeln 

kommer till tals på allvar. Därför vill jag redan nu ge två exempel på vad 

jag prövande kallar emotionella förtätningar i samtalen. Brasklappen 

”prövande” beror på att det inte är givet att en emotion, som begreppet 

                                                                                                                             

från det, främst på grund av att det yttersta ansvaret ändå ligger på mig som 

forskare, att så väl som möjligt balansera mellan kritisk distans och försök till 

empatisk förståelse av utsagorna. 



 KAPITEL 1 - INLEDNING 

79 

 

förstås i min undersökning, föreligger bara för att ett visst uttryck eller 

uttryckssätt brukas. Jag ska längre fram (avsnitt 2.4 och framåt) beskriva 

vad jag avser när jag talar om emotioner, och tydliggöra vad som kan 

tolkas som uttryck för dem, samt svårigheter med sådana ställningsta-

ganden (avsnitt 2.10). 

Det första exemplet består av en utsaga var från Hasse och Anders 

från den första träffen, då vi presenterar oss för varandra. De som talat 

tidigare har beskrivit hur de sökt sig till denna grupp av nyfikenhet, att 

forskningscirkeln kan ge möjlighet att lära mer om något angeläget. Has-

se säger att så är det inte för honom. När turen kommer till Anders är 

tonläget annorlunda, och han påverkas uppenbarligen av Hasses ord: 

Hasse: Till skillnad från er andra är jag inte särskilt nyfiken, utan mera 

ledsen. Jag tycker att integreringen i Sverige är skamlig. Jag tycker 

man kunde ha grobianer vid flygplatserna som slog flyktingarna i hu-

vudet, för det är mest flyktingar som kommer, som kanske har offrat 

allt för att ta sig hit. Sen blir de behandlade som grisar och infösta i 

flyktingförläggningar och skändade och kränkta och sen blir de hem-

skickade. Och de som får stanna har det jättejobbigt. Och alla säger 

att ”vi är så moderna och trevliga och duktiga i Sverige och vi är bäst 

i världen”. I själva verket kan vi inte behandla invandrarna så mycket 

sämre, tycker jag. Tänkte att det skulle vara kul att vara med i den här 

cirkeln och klaga mycket [skratt]. [///] 

Anders: Ska jag vara riktigt ärlig så är jag väl inte, har jag inte fördju-

pat mig i det här med flyktingproblematik och sett det som en biljett 

för att ställa upp här. Men det låter spännande och jag deltar natur-

ligtvis i ett samhälle som är fyllt av invandrare, mitt lilla samhälle om 

man säger så, men jag har inte så starka känslor som [Hasse] har ytt-

rat tidigare. Men jag ser fram emot att delta och hoppas att vi får ett 

givande samarbete så småningom (s. 1f). 

Det andra exemplet härrör från en av de sista träffarna, där olika per-

spektiv på kulturell mångfald i ett samhälle diskuterats. Sonja har kom-

menterat Kerstins barn, som rest i världen och kommit hem med nya 

intryck. Sonja berättar då om sin egen son, vars utlandsstudier gett ho-

nom glädjerika möten med människor från andra länder. Sonja ser en 

koppling mellan arbetet som lärare och den egna sonens erfarenheter: 

Sonja: Jag är så glad för hans skull. Han har aldrig haft några fördo-

mar vad jag vet, men får väl bekräftat nu att folk är lika, för det har 
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han väl trott jämt. Jag tror på ungdomen i alla fall jag! [David: Efter 

alla år som lärare?] Ja, det gör jag. [Kerstin: Det är härligt Sonja!] Det 

gör jag. Jag får mycket kraft och vilja och godhet från dem. [Anita: 

De är dessutom förändringsbenägna.] Ja, precis. [David: I skillnad till? 

Flera: Skratt, Anita: Precis, skratt] Ja, hur påverkar man en vuxen? 

[Anita: Där har vi en klurig fråga.] Det är väl våra ungdomar som får 

lära oss ett och annat (s. 113).62 

Jag menar att det i dessa två samtalsexempel går att iaktta sex företeelser 

som kan betraktas som emotionella förtätningar, som tills vidare får 

finnas i den fortsatta framställningens bakgrund. 

Läraren Anders i det första exemplet (1) talar explicit om ”starka 

känslor” hos kollegan, och konstaterar att han själv saknar det i relation 

till hur invandrare bemöts i Sverige. Anders omtalar således egna och 

andras känslor/emotioner i allmänna ordalag. 

Hasse, vars känslor Anders refererar till, har (2) uttryckligen sagt att 

en specifik del av verkligheten gör honom ledsen, det vill säga svensk 

invandrings- och integrationspolitik. Hasse benämner en särskild emotion 

som om den existerar, här egen sorg eller bedrövelse. En motsvarighet i 

det andra exemplet är den explicita glädje och hoppfullhet som Sonja 

beskriver att hon känner i sina möten med ungdomar, det vill säga speci-

fika emotioner som arbetet som lärare för med sig för henne. 

                                                           
62 Sidhänvisningarna efter lärarcitaten är från det dokument i min ägo där ut-

skrifterna från de på MD-spelare dokumenterade samtalen är samlade. Ofta är 

det en person som har initiativet i samtalet och andra deltagare skjuter in kom-

mentarer. Jag placerar sådana infogade utsagor inom klammer eftersom parente-

ser kan ge ett bagatelliserande intryck, en synpunkt jag fått från läsare tidigare. 

Min förhoppning är att detta sätt att skriva kan bidra till att en del av den livlig-

het som präglade samtalen återspeglas i skrift. Vid vissa tillfällen ger jag egna 

förtydligande kommentarer inom klammer, och det framgår av sammanhanget 

om det är en sådan kommentar eller en utsaga från en deltagare. En viss skrift-

språklig bearbetning har gjorts av de talade orden, i synnerhet i en av lärarnas 

utsagor, som inte har svenska som modersmål. Jag ser ingen poäng med att 

återge exempelvis grammatiska talspråksfel, eftersom det är de möjliga innebör-

derna i vad som sägs som är i fokus, inte den språkliga formen. Markören […] 

indikerar att något eller några ord uteslutits och [///] att det gäller ett längre 

avsnitt, som en hel utsaga, vilken i sammanhanget inte bedömts som relevant. 

Tre punkter utan klammer indikerar en avbruten tanke hos den som talar, det 

vill säga inte någon uteslutning av text av mig. 
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Hasse talar även (3) explicit om skam, men i ett annat syfte än att be-

skriva egna eller andras tankar eller känslor. När han säger att integratio-

nen i Sverige är ”skamlig” uppfattar jag det som normativt tal, i betydel-

sen att någon eller några människor borde förnimma en viss emotion. Även 

om detta inte uttrycks lika tydligt i det andra exemplet, så kan vi förstå 

Kerstins kommentar (”Det är härligt Sonja!”) som att den slags glädje 

Sonja beskriver är önskvärd, att fler borde känna den. 

I Kerstins utrop om det härliga i Sonjas glädje finns även en annan 

aspekt. Ordvalet tyder på att Kerstin (4) identifierat något i verkligheten 

som hon värderar på ett visst sätt. I Hasses utsaga finns ord som ”grobi-

aner”, ”skändade” och ”grisar”, det vill säga att vi kan identifiera starka 

ordval präglade av värderingar. 

Nära denna iakttagelse om värdeladdade ord ligger (5) sättet lärarna 

talar på, vilket framträder tydligare på ljudupptagningen än i skrift. I det 

ena fallet behåller Hasse ordet och lägger ut texten med stor intensitet, 

och talar på ett sätt så att den som lyssnar kan uppfatta honom som sam-

tidigt arg och uppgiven. I det andra består intensiteten i att meningsutby-

tet är snabbt, när vi andra skjuter in frågor och kommentarer till vad 

Sonja säger. Något i hennes och Kerstins röster - när de uttalar orden 

”kraft”, ”godhet” och ”härligt” - gör att jag uppfattar det som att de 

känner den glädje de talar om. Intensiteten och tonläget tyder alltså på att 

något emotionellt angeläget omtalas. 

Detta kan kopplas till att (6) lärarna skrattar i anslutning till det sagda, 

vilket kan tolkas som att en viss stämning har uppstått, precis som suckar 

eller gråt hade indikerat en annan. Hasses skratt i det första exemplet kan 

uppfattas som att hans allvarsord inte är ämnade att förskräcka de övriga, 

att han trots försäkrandet om de kommande klagomålen vill bidra till en 

god känslomässig atmosfär i gruppen. Munterheten i det andra exemplet 

är där från början, när Sonja berättar om sin son och sina elever. Det 

kollektiva skrattet tycks bottna i en gemensam självkritisk insikt om en 

vanlig brist hos vuxna, i relation till hur lärarna ser på ungdomar de mö-

ter. Extralingvistiska uttryck - som skratt, gråt och suckar - tycks tyda på att 

emotioner kan vara involverade. 
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1.7 SAMMANFATTNING 

I detta inledningskapitel har jag gett en historisk bakgrund av lärares 

arbete med värdefrågor (1.1), diskuterat begreppen fostran och värde-

grundsarbete (1.2), presenterat avhandlingens syfte och frågeställningar 

(1.3), återgett metodiska (1.4) och forskningsetiska (1.5) överväganden, 

samt gett två korta inledande inblickar i och tolkningar av utsagor från 

forskningscirkeln (1.6). På olika sätt har människors känsloliv framställts 

som relevant att beakta i lärares arbete. I nästa kapitel presenteras Martha 

Nussbaums emotionsteori, som en grund för hur emotioner studeras i 

avhandlingen.
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KAPITEL 2 - EMOTIONER SOM KOGNITIVA  
VÄRDEOMDÖMEN 

I detta kapitel presenteras Martha Nussbaums teori om emotioner som 

kognitiva värdeomdömen, vilken utgör grunden för mina analyser av 

lärarnas samtal i kapitlen 3, 4 och 5. De mest centrala tankarna i denna 

emotionsteori finns i en text, Emotions as Judgments of  Value, som publice-

rats i flera sammanhang med smärre revideringar. Den inleds med en 

berättelse från författarens eget liv, då hennes mor dog, en skildring av 

kärlek och sorg, vrede och hopp. Med den erfarenheten som utgångs-

punkt beskriver Nussbaum det gemensamma i alla emotioner, det vill 

säga ett visst slags kognitivt innehåll, som diskuteras i avsnitt 2.4 nedan. 

Min framställning i resultatkapitlen 3, 4 och 5 lutar sig tungt mot 

Nussbaums teori, för att jag funnit den fruktbar i analyserna av mitt 

empiriska material. Två faktorer har bidragit till att jag valt att använda 

just hennes tänkande, framför andra filosofers som skrivit om emotio-

ners kognitiva innehåll. Den första är att denna emotionsteori är präglad 

av en aristotelisk etik, där föreställningar om sårbarhet och eudaimonia, ett 

blomstrande eller fullgott liv, är centrala. Jag vill visa i analyserna att detta 

eudaimoniska tänkande kan bidra konstruktivt i reflektioner över värde-

grundsarbetet. Ett andra skäl till bruket av denna teori är hur den tilläm-

pas av Nussbaum själv, när hon skriver om enskilda emotioner (avsnitt 

2.8 nedan). Enskilda emotioners - som vrede, medkänsla och kärlek - 

möjliga funktioner i det sociala livet diskuteras på sätt som jag finner 

relevanta för tänkandet om det etiska innehållet i värdegrundsuppdraget, 

det jag kallar värdegrundsfrågor. Koncentrationen på en teori om emo-

tioner ger även en sammanhängande argumentation, som jag hoppas 

möjliggör för andra att presentera och diskutera alternativa sätt att tänka 

om emotioner i lärares arbete, i relation till det sätt jag föreslår här.  

Kapitlets disposition: (2.1) En historia av privat karaktär återges från 

forskningscirkeln, av läraren Hasse, som tillsammans med Nussbaums 

eget exempel kan bidra till förståelsen av hennes teori. (2.2) Grundanta-

ganden i Nussbaums aristoteliska etik, där begrepp som sårbarhet och 
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beroende är centrala, presenteras. (2.3) Denna etik diskuteras i relation 

till annat dygdetiskt tänkande, och hur den kommit till uttryck i filosofis-

ka debatter om nationalism och kvinnors rättigheter, som Nussbaum 

varit involverad i. (2.4) Emotionernas fyra kognitiva komponenter pre-

senteras. (2.5) Två distinktioner återges: a) Bakgrundsemotioner respek-

tive sådana som figurerar i specifika situationer och b) emotioner med 

generella respektive konkreta objekt. (2.6) Tankar från en annan aristote-

lisk filosof, Kristján Kristjánsson, kompletterar Nussbaums idéer. Det 

gäller a) en nyansering av föreställningen om negativa respektive positiva 

emotioner och b) en jämförelse mellan ett aristoteliskt tänkande om 

emotioner och den i undervisningssammanhang spridda föreställningen 

om emotionell intelligens. (2.7) En första tolkning av läraren Hasses 

berättelse ges, mot bakgrund av vad som som presenterats dittills. (2.8) 

Nussbaums beskrivningar av vad som kännetecknar enskilda emotioner - 

som hat, medkänsla och kärlek - återges. Till detta hör hennes normativa 

diskussion om de roller som enskilda emotioner spelar och borde spela i 

det sociala och politiska livet. (2.9) En andra tolkning av läraren Hasses 

ges. (2.10) Relationen mellan emotionsteorin och mina tolkningar av 

lärarnas samtal i de tre följande kapitlen diskuteras. 

2.1 EN BERÄTTELSE AV HASSE 

Bakgrunden till berättelsen var en vittfamnande fråga jag ställde till lärar-

na, med anledning av formuleringen i värdegrundstexten om att elever 

ska ”inse de värden som finns i en kulturell mångfald” (Lpf  94, s. 3): 

Vilka kan dessa värden vara? Läraren Sonja och flera andra har tidigare 

nämnt att många som flyttat till Sverige har en familjesammanhållning 

som är avundsvärd, och som försvagats hos många infödda svenskar. Av 

detta kan man enligt lärarna lära. När Hasse svarar kopplar han den till 

en del av sin egen släkts historia, och hur den format hans livssyn. 

Hasse: För jag har så att säga levt med andra generationens… Min 

farfar var en av två överlevande i sitt förband i första världskriget. 

Min pappa växte upp faderlös, för farfar fick tio års krigsfångenskap, 

eftersom de franska bönderna var slut behöll de belgare som arbets-

kraft. Det fanns ju ingen arbetskraft kvar. Och sen blev… Min pappa 

hade en mycket besvärlig barndom och fick mycket stryk och blev in-

låst i jordkällaren. Och sen blev han kommunist och har setat i kon-
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centrationsläger osv. Så för mig är det här traumatiska livet väldigt le-

vande. Och jag har känt mig ensam i Sverige hela mitt liv, ända till jag 

träffade invandrarelever. För vi kan sitta och snacka Kafka och Beck-

et och sådant där, och de fattar ju vad det handlar om. Det handlar 

om liv och död och ondska och sådant. Svenskar… Ondska för dem, 

det är om de både får punktering, och sen när de kommer hem så har 

videon gått sönder. Det är liksom en ond dag. [Flera, skratt] Är jag 

orättvis? Nej, men sjukdom och svåra situationer och anhörigas död 

och sådant… Det är djupt tragiska händelser. Men det här fruktans-

värda yttre våldet… På något sätt kan man acceptera sjukdom, att 

kroppen är en bräcklig mekanism. Man kan acceptera att folk går un-

der, att de blir alkoholister. Vi är ju sådana, man kan inse det. Men 

krigshändelser och folkmordsliknande saker… Det är så otroligt, det 

är som en flodvåg av ondska som sköljer över. Och många av elever-

na, det är ju mycket flyktingar… Och även rika kurder som är eko-

nomiska flyktingar som åker Merca och skattefuskar, de har ju också 

sett en mycket hårdare värld. Så jag tycker att jag har lärt mig jätte-

mycket på slutet av mina invandrarelever. Ja, det har varit trevligt, på 

många sätt. Det har varit mycket otrevligt också [skratt] (s.76). 

Jag återkommer således till denna berättelse två gånger nedan. Först (av-

snitt 2.7) när det som enligt Nussbaum är gemensamt för alla emotioner 

presenterats, därefter (avsnitt 2.9) i slutet av kapitlet, efter den normativa 

diskussionen av enskilda emotioner. Nu till en bakgrundsbeskrivning 

som bidrar till förståelsen av hennes emotionsteori. 

2.2 BEROENDE OCH BRÄCKLIGHET, TILLVARONS TRAGIK OCH 

DET FULLKOMLIGA LIVET 

I The Fragility of  Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy 

(Nussbaum, 2001b/1986) argumenterar Nussbaum för betydelsen av att 

människor i sina etiska överväganden tar hänsyn till det mänskliga livets 

bräcklighet, vårt beroende av andra människor och skeenden bortom vår 

kontroll. Ett annat genomgående tema är värdepluralismens betydelse, 

att ett fullgott liv rymmer värderingar om kvalitativt olika företeelser som 

vi svårligen kan tänka oss att leva utan. Dessa värden är svåra att jämföra 

med varandra eftersom de är inkommensurabla. 

Detta innebär att värdena inte kan vägas mot varandra utifrån en mät-

bar aspekt, som graden av lycka eller tillfredställelse, eller frånvaro av 

lidande, vilket är vanligt i utilitaristisk etik. Vänskap, kärlek och mycket 
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annat i det mänskliga livet har intrinsikala värden. Att föra ett etiskt reso-

nemang utifrån antagandet att exempelvis kärlekens eller vänskapens 

främsta syfte är att skapa lycka, nytta eller tillfredställelse för individen, 

vore att på förhand betrakta kärlek eller vänskap som redskap och där-

med något annat, och mindre, än vad de är. Dygdiga människor gör 

dessutom mycket annat, exempelvis uppoffrar sig själva för andras skull, 

utan tankar på egen lycka eller nytta.  

En konsekvens av en aristotelisk etik som betonar värdepluralism är 

slutsatsen att livet är konstruerat på sätt som gör att människor ofta 

tvingas till tragiska val. Vi tillmäter stor betydelse åt olika goda ting - som 

vänskap, kärlek, olika plikter eller yrkesmässig framgång. Vi vill följaktli-

gen inte välja mellan dem, men pressas likväl ofta att göra det, och måste 

då handla på bristfälliga och kanske smärtsamma vis. Dessa tankar finns 

även formulerade på svenska (Nussbaum, 1995, s. 42-59) i översättning 

från Love´s Knowledge (Nussbaum, 1990, s. 56-66), och innebär en kritik av 

en överdriven tilltro till vad det mänskliga förnuftet förmår. Som vi sena-

re ska se kan emellertid Nussbaums emotionsteori betraktas som just ett 

sätt att utvidga den roll som förnuftet spelar i det mänskliga livet. Men 

denna kritik av mycket utilitaristiskt tänkande handlar om förnuftets 

anspråk. En dygdig människa kan inte, och bör inte tro att det går, leva 

ett gott liv enbart med hjälp av ett visst sätt att tänka.  

Enligt Nussbaum (2001b/1986) går det en skiljelinje mellan två olika 

sätt att se på möjligheterna att uppnå det yttersta målet i alla människors 

liv, det slags moraliskt laddade välbefinnande som inom dygdetiskt tän-

kande kallas eudaimonia. Det ena sättet att tänka, bland annat represente-

rat av Platon och stoiska filosofer, går ut på att endast goda karaktärsdrag 

inom en människa är nödvändiga för att uppnå detta slags välbefinnande, 

oberoende av vilka handlingar och händelser som individen utför eller 

utsätts för (Ibid. s. 379f). Nussbaum refererar till Statens tredje bok, och 

konstaterar att det är följdriktigt att Platon där talar i nedsättande ordalag 

om poeter som genom att gestalta tragiska händelser enligt honom för-

medlar irrelevanta och rentav falska föreställningar om hur ett gott liv 

kan uppnås. Att fästa människors uppmärksamhet på sorgen efter en kär 

persons död eller krigets lidanden leder inte till den önskvärda insikten, 
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att det bara är den av omvärlden oberoende människan som kan uppleva 

eudaimonia (Ibid. s. 381f). 

Det andra synsättet gestaltas av exempelvis Euripides och Sofokles, 

och förespråkas av Aristoteles. Det går ut på att goda karaktärsegenska-

per är ett nödvändigt villkor för att uppnå eudaimonia, men det är inte 

tillräckligt. Dessa tänkare vill visa att även dygdiga människor kan drab-

bas av katastrofer som slår livet i spillror. De vill synliggöra klyftan mel-

lan å ena sidan våra goda ideal och intentioner, och, å andra sidan, vår 

begränsade förmåga att leva de liv vi önskar. Nussbaum menar att skill-

naderna mellan de två synsätten - huruvida detta gap mellan det efter-

strävade och det upplevda är relevant, eller ens finns - avgör hur vi ser på 

tragedier, såväl dem på scenen som dem i verkliga livet. Valet av perspek-

tiv är även avgörande för synen på vilken undervisning som är önskvärd: 

If  you think that there is no such gap or that it is trivial, you will 

naturally judge that tragedy is either false or trivial; and you will not 

want to give it a place of  honor in a scheme of  public instruction. 

Aristotle´s belief  that the gap is both real and important illuminates 

his anti-Platonic claim that tragic action is important and a source of  

genuine learning (Ibid. s. 382). 

Nussbaums etiska grundsyn skiljer sig således från Platons och stoiker-

nas normativa ideal, där den dygdiga människans välbefinnande inte 

rubbas av vad som sker i omvärlden. Den skiljer sig som framgått också 

från utilitaristiskt tänkande.63 Det är viktigt att även lyfta fram en tredje 

positionering, som jag menar behövs för bakgrundsförståelsen av hennes 

emotionsteori. Den etik hon förespråkar avviker i ett viktigt avseende 

från en annan form av dygdetik, i synen på möten mellan människor från 

olika traditioner. Nu till det.64 

                                                           
63 I sitt resonemang om begreppet ”livshållning” har filosofen Catharina Sten-

qvist (2008) tagit fasta på Nussbaums aristoteliska idéer om mänsklig utsatthet 

och bräcklighet. Med hänvisning till en Nussbaum-läsning av religionsfilosofen 

Eberhard Herrmann, lyfter Stenqvist fram handlingsdimensionen som finns i 

uppmärksammandet av livets bräcklighet. Där finns en ”vrede eller otillfredsstäl-

lelse över hur allting är” som ”driver individen att överbrygga spänningen mel-

lan dröm och verklighet” (Ibid. s. 30). 
64 Nussbaum (1999d) har i The Journal of  Ethics diskuterat vad hon ser som vikti-

ga skillnader mellan tänkandet hos filosofer som vanligen kallas dygdetiker, 
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2.3 UNIVERSALISM, MÄNNISKORS LIV OCH PARTIKULÄRA  
TRADITIONER 

Filosofen Alasdair MacIntyre, mest känd för After Virtue (1984/1981), 

representerar den form av dygdetik som Nussbaums etik kan kontraste-

ras mot. MacIntyre jämför dagens västerländska försök att skapa samhäl-

lelig gemenskap runt gemensamma värden, med en bild av vad naturve-

tenskapsmän gör efter en framtida katastrof  där i princip allt tidigare 

vetenskapligt vetande utraderats. Man tar del av fragment av vetenskapli-

ga formler och artiklar, och efter en tid skapas konsensus om vad som är 

vetenskaplig kunskap och hur det ska läras ut. Enligt MacIntyre är dessa 

sammanhangslösa och snedvridna bilder av det tidigare systematiska och 

nyansrika vetandet, en metafor för vad som i verkligheten hänt med det 

moraliska språket och handlandet i vår tid (Ibid. s. 1ff). 

En slutsats av hans argumentation är att det är svårt, om inte omöj-

ligt, att föra meningsfulla samtal om moral över olika traditionsgränser. 

Eftersom olika traditioner - om sådana levande traditioner som MacInty-

re avser existerar idag - bygger på vitt skilda visioner om vad ett gott liv 

innebär, är det ofta svårt att ens enas om vilka de relevanta frågorna är 

som de etiska övervägandena ska handla om. Än svårare blir då att nå 

fram till lösningar på moraliska konflikter, när själva utgångspunkterna 

och verklighetsbeskrivningarna från början är diametralt olika.  I slutet av 

After Virtue, målar MacIntyre upp en mörk bild, där hoppet står till en-

skilda små gemenskaper, där visioner om det goda livet kan leva vidare. 

Han jämför med vad små grupper gjorde när romarriket bröt samman. 

What matters at this stage is the construction of  local forms of  

community within which civility and the intellectual and moral life 

can be sustained through the new dark ages which are already upon 

us. And if  the tradition of  the virtues was able to survive the horrors 

                                                                                                                             

varav en, MacIntyre, synliggörs nedan. I artikeln problematiserar Nussbaum 

även den vanliga uppdelningen mellan dygdetik, kantiansk och utilitaristisk etik, 

bland annat genom att visa att dygder är centrala även för många så kallade 

kantianska och utilitaristiska filosofer, och att kantianskt tänkande präglat många 

filosofer som kallas dygdetiker, inklusive Nussbaum själv. 
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of  the last dark ages, we are not entirely out of  hope. This time how-

ever the barbarians are not waiting beyond the frontiers; they have 

been governing us for quite some time. And it is our lack of  con-

sciousness of  this that constitutes part of  our predicament. We are 

waiting not for a Godot, but for another - doubtless very different - 

St. Benedict (Ibid. s. 263).65 

För Nussbaum är detta ett allt för pessimistiskt sätt att tänka, som dess-

utom strider mot många människors tankar och erfarenheter, i olika tider 

och kulturer. Det moraliska målet bör enligt henne främst vara att nå 

bortom de mindre gemenskaper MacIntyre sätter sitt hopp till. Nussba-

um förespråkar hopp och argumenterar för att moraliskt meningsfulla 

möten mellan människor från olika traditioner är fullt möjliga, även om 

många hinder för förståelsen kan finnas. Ett demokratiskt samhälle idag 

borde underlätta fler sådana möten. Nussbaums etik kan beskrivas som 

en medelväg mellan partikularism och universalism, med betoning på det 

senare. Jag ser hennes bidrag i två akademiska debatter, den ena om pat-

riotism och den andra om kvinnors rättigheter, som en illustration till 

denna kompromissartade hållning. 

Den första debatten initierades genom en essä i Boston Review 1994, 

där Nussbaum (2002a) hävdar att ett grundläggande problem är före-

ställningen om att människors moraliska tänkande och skyldigheter 

främst bör gälla den egna gruppen. I stället för den patriotism som enligt 

Nussbaum genomsyrar utbildningen i amerikanska skolor, förespråkar 

                                                           
65 Jag beskriver inte här MacIntyres tänkande mer ingående, eller invändningar 

som riktats mot hans argumentation. Begreppet praktik är emellertid centralt 

eftersom det är inom ramen för en gemensam sådan som MacIntyre menar att 

dygder utvecklas. En moralisk praktik utmärks bland annat av historiskt fram-

vuxna och gemensamma uppfattningar om vad ett gott liv innebär, av egenvär-

den som finns i denna praktik och klara uppfattningar om vilka positioner en-

skilda människor har i förhållande till andra som är en del av praktiken. Den 

kännetecknas också av olika grader av excellens, och i deltagandet ingår att lära 

av dem som nått långt, det vill säga ett accepterande av legitima auktoriteter. Det 

betyder inte att praktiker är oföränderliga, eller behöver präglas av auktoritära 

relationer mellan dem som deltar (Ibid. s. 187ff). För en kritisk diskussion av, 

bland annat, MacIntyres syn på möjligheterna till meningsfullt moraliskt språk 

och handlande i ett samhälle bestående av människor tillhörande olika praktiker 

och traditioner, se filosofen Jeffrey Stouts Ethics After Babel (2001/1998). 
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hon en kosmopolitisk undervisning, där alla människors väl, inte bara de 

i den egna nationen, är i fokus. Detta hindrar inte att individer känner en 

särskild kärlek till den egna familjen eller det lokala eller nationella sam-

hället. Men undervisning måste bidra till att de cirklar av omsorg som 

omger individen sträcks ut, för att i förlängningen omfatta alla. Detta kan 

i förlängningen bidra till inte bara minskade konflikter och större global 

rättvisa. Det kan också leda till ökad självkännedom: 

By looking at ourselves through the lens of  the other, we come to see 

what in our practices is local and nonessential, what is broadly and 

more deeply shared. Our nation is appallingly ignorant of  most of  

the rest of  the world. I think this means that it is also, in many crucial 

ways, ignorant of  itself  (Ibid. s. 11).66 

Nussbaums essä väckte kritiska reaktioner som återfinns i For Love of  

Country. Vad som förefaller som en okontroversiell tes i ett land som 

Sverige, där vädjanden till människors patriotism är ovanliga i offentlig-

heten, väckte i USA anstöt hos ansedda filosofer. Från hennes svar till 

kritikerna vill jag lyfta fram en aspekt (Nussbaum, 2002c, s. 141ff). 

Det gäller den ofta vanliga tanken, framförd av flera av hennes kriti-

ker, att barns moralutveckling sker stegvis, inifrån och ut, i allt vidare 

cirklar. Först föds kärlek till föräldrar och andra nära, sedan till kamrater 

och lokalsamhälle, sedan till nationen osv. Nussbaum menar att det är en 

förenkling av vad som ofta sker. Barns kärlek och medkänsla begränsas 

inte till de närmstas väl, om deras emotioner inte formas på det sättet. 

All circles develop simultaneously, in a complex and interlacing 

movement. But surely the outer circle is not the last to form. Long 

before children have any acquaintance with the idea of  nation, or 

                                                           
66 I introduktionen till nyutgåvan av boken från 2002 identifierar Nussbaum 

(2002b) en ökad aggressiv patriotism i USA, under tiden efter terrorattackerna i 

New York 2001. Denna patriotism ledde till att muslimer och arab-amerikaner, 

och även andra, diskriminerades och utsattes för våld. Dessa skeenden menar 

hon gör det än mer angeläget att uppmärksamma det universellt mänskliga, än 

det partikulärt nationella. Att odla ”cosmopolitan emotions” framställs där som 

önskvärt, men mycket svårt, trots att de flesta ideologier hävdar alla människors 

lika värde: ”Most of  us are brought up to believe that all human beings have 

equal worth. At least the world´s major religions and most secular philosophies 

tell us so. But our emotions don´t believe it.” (Ibid. s. xii)  
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even of  one specific religion, they know hunger and loneliness. Long 

before they encounter patriotism, they have probably encountered 

death. Long before ideology interferes, they know something of  hu-

manity (Ibid. s. 143). 

Den etiska universalismen framträder kanske tydligast i den del av Nuss-

baums arbete som har behandlat frågor om kvinnors rättigheter, som 

bland annat återspeglas i volymen Sex and Social Justice (1999b).  När hon 

där svarar dem som anklagar vissa feminister för att förespråka väster-

ländsk moralisk imperialism, alluderar hon till Den gudomliga komedin. 

Strax utanför det helvete Dante snart ska kliva in i, finns en särskild 

grupp plågade själar. De irrar än hit än dit med sina fanor, oförmögna att 

ta sig någon vart. Dessa personer, antyder Dantes följeslagare Vergilius, 

är de mest föraktliga av alla. Eftersom de aldrig har tordats hävda någon-

ting i livet, har de inte ens rätt att komma över floden Acheron och in i 

helvetet.67 Nussbaum återberättar denna historia i polemik med vad hon 

ser som en utbredd akademisk moralisk relativism, som hon finner både 

intellektuellt orimlig och moraliskt förkastlig. 

[I]t is better to risk being designed to the ´hell´ reserved for alleged 

Westernizers and imperialists - however unjustified such criticism 

would in fact be - than to stand around in the vestibule waiting for a 

time when everyone will like what you are going to say (Ibid. s. 30). 

För Nussbaum bör verkliga människors liv vara utgångspunkten för 

filosofiskt teoretiserande. Inte för att det är filosofers uppgift att lösa 

politiska problem, utan för att deras arbete är att bistå medborgare i de-

ras tänkande om viktiga samhälleliga problem. Ett sådant är det förtryck 

som flickor och kvinnor utsätts för över hela världen. Ett tydliggörande 

av den hållningen ges i den kritik Nussbaum (1999c) har riktat mot filo-

sofen Judith Butlers teori. 

                                                           
67 Detta utspelas i tredje sången i Helvetet (verserna 22-68). Anblicken av de 

själarna (”Dessa eländiga som aldrig levat/ irrade nakna omkring, och stora 

svärmar av getingar och bromsar stack dem ständigt./ Från anletsdragen rann 

det blod ur styngen,/ blandat med tårar, ned mot deras fötter/ där det blev 

vämjeliga maskars föda.”) gör att Dante i berättelsen för första gången själv 

brister i gråt. Själarna är döda, men de har heller ”aldrig levat”, på grund av sin 

feghet och obeslutsamhet. Ledsagaren Vergilius vill inte slösa tid på dem ”som 

levt utan beröm och utan klander” (Ingvar Björkesons översättning, 1983). 
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Nussbaums tes är att Butlers feminism i förlängningen kan bidra till 

att kvinnors möjligheter att leva goda liv begränsas. Enligt Nussbaum är 

Butlers svar till förtryckta, som frågar sig hur motstånd kan bedrivas, att 

parodierande av omgivningens stereotyper är den enda möjliga strategin. 

Genom att aktivt använda stereotypa föreställningar om den egna grup-

pen, kan människor ladda om betydelserna i de ord och symboler som 

brukar användas för att förminska dem som individer och grupper. 

Vad Nussbaum polemiserar mot är att hon i Butlers tänkande inte 

finner någonting som kan hjälpa oss att förstå de strukturella och indivi-

duella mekanismer som bidrar till att somliga individer och grupper för-

trycker andra, samt att parodierande av stereotyper inte förändrar utsatta 

människors liv till det bättre. Butlers teori tänks därmed bidra till uppgi-

venhet inför rådande förtryckande omständigheter, en omoralisk konse-

kvens av akademiskt arbete, och det är mot denna bakgrund Butler kallas 

”The Professor of  Parody”. Jag uppfattar Nussbaum som att hon vill 

inrikta sig på förtrycket i sig, eller det onödiga lidande som mäktiga 

människor och institutioner låter andra drabbas av, medan hon förebrår 

Butler för att bara uppehålla sig vid uttrycken för detta förtryck.68 

I For Love of  Country mötte Nussbaum kritik för att inte i tillräcklig 

grad fästa vikt vid människors tillhörighet till olika traditioner. I en annan 

debatt, initierad av en essä av Susan Moller Okin, intar Nussbaum en 

delvis annorlunda position, vad gäller relationen mellan partikulära tradi-

tioner och universella individuella rättigheter. Okin (1999) argumenterar 

                                                           
68 Intensiteten i Nussbaums kritik framstår som tydligast i essäns avslutning, 

med starka ord som, så vitt jag vet, hon annars inte använder i debatt med andra 

filosofer: “Finally there is despair at the heart of  the cheerful Butlerian enterpri-

se. The big hope, the hope for a world of  real justice, where laws and institu-

tions protect the equality and the dignity of  all citizens, has been banished, even 

perhaps mocked as sexually tedious. Judith Butler's hip quietism is a compre-

hensible response to the difficulty of  realizing justice in America. But it is a bad 

response. It collaborates with evil. Feminism demands more and women deserve 

better.” Sara Ahmed (2004, s. 172ff) har kritiserat detta angrepp, och menar att 

Nussbaum bland annat ger uttryck för en onyanserad önskan att tala för alla 

kvinnors väl. Kvinnors erfarenheter av förtryck och smärta är så mångskiftande, 

och har så många bakgrunder, att det är orimligt att, som Nussbaum gör, på 

förhand döma ut en typ av feminism som moraliskt bättre än en annan. 
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för att allt för stor hänsyn tas till i synnerhet religiösa gruppers rättighe-

ter, vilket har bidragit till att flickors och kvinnors ställning inom dessa 

gemenskaper ignoreras. I sitt antologibidrag vill emellertid Nussbaum 

(1999a) nyansera detta synsätt. Det leder fel att avfärda hela religiösa 

traditioner som monolitiska patriarkat från vilka inget gott kan komma, 

när det i själva verket finns stor teologisk och etisk spännvidd i dem. 

Tröst, fantasi, gemenskap, värdighet och inspiration i kamp för social 

rättvisa är några av de värden som religiösa människor, även kvinnor, 

finner i sina respektive traditioner (Ibid. s. 106f). 

Vad debatten enligt Nussbaum ytterst handlar om är de moraliska an-

språk en demokratisk stat kan göra i ett mångkulturellt och mångreligiöst 

samhälle. Å ena sidan går det att förespråka en ”comprehensive libera-

lism”, vilken tar ställning i värderingsfrågor som i stor utsträckning griper 

in i människors privata liv. Å andra sidan kan man - i en ”political libera-

lism” - begränsa statens ambitioner på ett sätt som möjliggör att många 

olika uppfattningar om vad ett gott liv innebär kan formuleras och levas 

efter, även om de rymmer delar som kan uppfattas som begränsande för 

enskilda människors autonomi inom specifika gemenskaper. 

Den politiska liberalen kräver av exempelvis judar, muslimer och 

kristna att de accepterar att kvinnor och män har samma rättigheter och 

skyldigheter som medborgare. Men denna liberalism använder inga meta-

fysiska eller naturrättsliga argument i sin strävan att främja individers 

autonomi, och accepterar att somliga människor väljer att leva icke auto-

noma liv. Nussbaum tillfogar här en central brasklapp, i den liberala stat 

hon önskar. Varje person måste ges möjlighet att göra just sådana val, 

och i det har utbildningssystemet en viktig funktion (Ibid. s. 108-110).69 

                                                           
69 Nussbaum refererar här till filosofen John Rawls Political Liberalism, och ser 

likheter mellan Okins argumentation och den som Mill bedrev mot kalvinismen, 

att den fostrade kuvade karaktärer. I ett samtal - med Ylva Boman och Bernt 

Gustavsson (Boman et al., 2002) - tillfrågas Nussbaum, om det kan finnas något 

orealistiskt och rentav tvivelaktigt med en ambition att fullt ut förstå andra män-

niskor, i synnerhet i ett samhälle präglat av olika slags mångfald. Nussbaum 

menar att det är en viktig fråga att begrunda, och ger en tvådelad reflektion: Å 

ena sidan överskattar vi ofta, som frågan antyder, vår förmåga att se världen 

med andras ögon. Varje människa rymmer sådant som är oåtkomligt för andra. 

Å andra sidan underskattar vi ofta vår förmåga att förstå andra människor, över 
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Efter denna bakgrundsbild av Nussbaums etik riktas uppmärksamhe-

ten mot grunden i hennes emotionsteori.  

2.4 EMOTIONERNAS FYRA KOGNITIVA KOMPONENTER 

Martha Nussbaums verk rymmer många analyser av romaner och pjäser 

ur en västerländsk skönlitterär kanon. Hon vill med sina läsningar av 

dem visa hur just fiktiva berättelser kan bidra till att fördjupa vår etiska 

reflektion och förståelse för vad ett gott mänskligt liv kan innebära, mot 

bakgrund av tillvarons inneboende tragik. Den berättelse som gestaltar 

och exemplifierar grunddragen i hennes emotionsteori är dock en privat, 

autentisk och smärtsam skildring.70 Den handlar om när hennes mor dog, 

återfinns i inledningskapitlet till Upheavals of  Thought: The Intelligence of  

Emotions (2001, s. 19ff) och beskriver hur hon inte hann fram i tid till 

sjukhuset förrän det var för sent. 

Nussbaum befann sig i Dublin och föreläste när beskedet kom om att 

modern svävade mellan liv och död på andra sidan Atlanten, och under 

resan till Philadelphia upplever hon olika kraftfulla emotioner. Nussbaum 

känner kärlek till sin älskade mor, fruktan inför vad som kan hända och 

hopp inför att läkarna kan finna en bot. Hon känner vrede mot sig själv 

för att hon inte var sin mor nära då det bäst behövdes, en obestämd ilska 

mot läkarna som kanske hade kunnat förhindra krisen, och till och med 

mot flygpersonalen som inte förstår att deras vänlighet och gladlynthet 

inte är på sin plats. 

                                                                                                                             

exempelvis köns- eller kulturgränser. Nussbaum hävdar att förståelsen i vissa 

situationer till och med kan gynnas av att människor inte tillhör samma tradition 

eller grupp. Med en främling kan man mötas utanför den egna gemenskapens 

hierarkier och med klarsynt distans se på den egna och den andras situation. 
70 En indikation på den tyngd som tillmätts just denna text ges i antologin Thin-

king about Feeling: Contemporary Philosophers on Emotions (Solomon, 2004). Det 

avsnitt som behandlar emotioners relation till värden består av tre kapitel och 

det inledande är en version av Nussbaums nämnda text. Där (Nussbaum, 

2004b) återges att den första versionen av texten gavs vid en föreläsning i Edin-

burgh 1993. Den publicerades tidigt på svenska, som Emotioner som värdeomdömen 

(Nussbaum, 1997a) men jag kommer att referera till den version som återfinns i 

Upheavals of  Thought (Nussbaum, 2001). 
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Innan Nussbaum presenterar de fyra kännetecken, som enligt henne 

ger oss skäl att förstå emotioner som kognitiva värdeomdömen, beskrivs 

en motståndarposition, som hon menar att åtskilliga rutinmässigt anslu-

ter sig till, men som inte håller för kritisk granskning. Motståndarpositio-

nen71 innebär att emotioner ses som okontrollerade rörelser inom en 

människa, rörelser som inte har något med ett aktivt verkande förnuft 

eller moral att göra. I stället betonas att människan passiviseras av emo-

tionernas kraft, att hennes rationella förmågor begränsas i meningen att 

det blir svårt eller omöjligt att bedöma konsekvenser av olika handlings-

alternativ. Detta slags tänkande bottnar, enligt Nussbaum, i ett synsätt på 

emotioner som betonar somligt av det människor har gemensamt med 

djur. Det gäller exempelvis benägenheten att känna rädsla inför en ho-

tande fara, medan djur sägs sakna det specifikt mänskliga och påstått 

renodlade förnuftet. Motståndarpositionen tenderar att beskriva emotio-

ner som mer kroppsliga än mentala företeelser, som förnimmelser vilka 

är frikopplade från vårt tänkande. 

Nussbaum ger två skäl till att det är viktigt att besinna denna, gent-

emot hennes egen hållning, rivaliserande position, för att kunna argu-

mentera mot den. Det första är att denna utbredda syn på emotioner, att 

de begränsar vår förmåga till kloka omdömen och handlingar, har haft 

stort inflytande inom vetenskapliga och politiska sammanhang. Det 

andra skälet är att motståndarpositionen uttrycker en viktig del av hur 

emotioner kan upplevas, de känslor de kan orsaka. Nussbaum exemplifi-

erar med hur först skräcken och sedan sorgen efter moderns död försatte 

henne i plågsam vanmakt och hur hennes emotioner tog sig olika 

kroppsliga uttryck. 

2.4.1 OBJEKT OCH INTENTIONALITET, OMDÖMEN OCH EUDAIMONISKA  
VÄRDERINGAR 

Nussbaum argumenterar emellertid för att vi bör överge den skarpa di-

stinktionen mellan ett föreställt renodlat förnuft och okontrollerbara 

emotioner, genom att beskriva fyra företeelser som de har gemensamt. 

Det första är att en emotion alltid handlar om något. Den har ett objekt. 

                                                           
71 Som den mest framträdande företrädaren för detta sätt att tänka framställs 

Paul E. Griffiths, med What Emotions Really Are. 
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Till skillnad från en endogen depression, där själslig nöd kan existera 

utan någon lätt identifierbar yttre orsak, framstår det som tydligt att det 

är just modern i Nussbaums privata exempel som hennes emotioner 

riktas mot. Utan detta älskade objekt funnes först ingen fruktan, och 

sedan ingen sorg (Ibid. s. 27). 

För det andra innebär en emotion ett särskilt sätt att se hos subjektet, 

att objektet är intentionalt. Det är inte vem som helst som betraktar en 

död kvinna i en sjukhussäng i Philadelphia, på ett sätt som vem som 

helst kunde ha gjort. Det som utmärker emotioner är att det är en sär-

skild person som betraktar en viss del av världen på ett eller flera, för 

henne eller honom, specifika vis. Objektet kan vara verkligt eller inbillat, 

närvarande eller försvunnet och personen kan betrakta objektet korrekt 

eller felaktigt. Emotionen rymmer dock alltid något slag av subjektiv 

intentionalitet, inte att förväxla med att handlingar kan vara intentionella, 

det vill säga göras i avsikt att uppnå ett visst mål (Ibid. s. 27f).  

Det tredje särdraget hos emotioner är enligt Nussbaum att de inne-

håller omdömen72 om hur något förhåller sig. Den som hyser fruktan tror 

exempelvis att något allvarligt hotar, att det är svårt att skydda sig mot 

detta, men att avgörandet ännu inte fällts. Vrede förutsätter omdömet att 

någon på ett allvarligt vis med avsikt skadat subjektet eller någon henne 

nära. Vreden mot de anställda på flygplanet, i Nussbaums exempel ovan, 

klingade av när den chockade dottern efter en stund besinnade det själv-

klara, att deras jovialiska sätt inte var ämnat att såra henne (Ibid. s. 28f). 

Emotioner rymmer dessutom, för det fjärde, värderingar som är eudai-

moniska. Objektet har ett värde, en särskild betydelse, för den som har 

emotionen, och Nussbaum betonar det subjektiva i denna värdering, att 

det är något av vikt för den enskilda personen som står på spel, och att 

detta även gäller när i tid eller rum avlägsna företeelser är emotionens 

                                                           
72 Nussbaum använder här begreppet ”belief ”, vilket enligt Norstedt stora eng-

elsk-svenska ordbok (tredje upplagan) bör översättas med ”trossats” eller ”över-

tygelse”, men ”tro”, ”omdöme” och ”försanthållande”, förefaller i samman-

hanget också rimliga, då de associerar till ett påstående om hur något i verklighe-

ten är beskaffat. När jag nedan fortsättningsvis använder något av dessa ord 

avses alltså engelskans ”belief ”, eller ”judgment”, som Nussbaum använder 

synonymt. 
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objekt. Emotionerna är eudaimoniska, i meningen att de hänger samman 

med den enskilda människans eget välbefinnande och uppfattning av vad 

ett gott mänskligt liv innebär. Kopplingarna till individens uppfattningar 

om det egna goda livet behöver inte betyda att medmänniskor reduceras 

till något slags instrument för subjektets behov. Det är möjligt att värdera 

en människa högt för hennes egen skull, samtidigt som hennes betydelse 

är så stor att den orsakar en emotion, just på grund av att de starka 

kopplingarna till individens liv och vad hon inte vill leva utan. Vi kan 

återigen föreställa oss en mor, vars egenvärde inte betvivlas, men vars 

betydelse är så stor eftersom hon är just dotterns förälder (Ibid. s. 30ff). 

Detta förhållande mellan andra människors egenvärde och det egna 

välbefinnandet har en motsvarighet även utanför privatlivet, i föreställ-

ningar om social rättvisa. För den som hävdar att social rättvisa har ett 

värde i sig går det inte, om man enligt Nussbaum tänker aristoteliskt, att 

helt frikoppla denna föreställning från hur det egna livet levs. En omistlig 

del av det egna goda livet måste vara att i praktiken kunna verka för de 

ideal man omhuldar, och om en människa berövas denna möjlighet, ex-

empelvis genom ett fängelsestraff, minskar hennes möjligheter att uppnå 

ett på djupet känt välbefinnande, eudaimonia: 

This, it seems, is what emotions are like. They insist on the real im-

portance of  their object, but they also embody the person´s own 

commitment to the object as a part of  her scheme of  ends. This is 

why, in the negative cases, they are felt as tearing the self  apart: be-

cause they have to do with me and my own, my plans and goals, what 

is important in my own conception (or more inchoate sense) of  what 

it is for me to live well (Ibid. s. 32f). 73 

                                                           
73 Filosofen Annette Baier (2004) har föreslagit att det finns en särskild emotion 

som just riktar sig mot objekt med stor betydelse för subjektet. Hon benämner 

den prövande ”chalance”, det vill säga motsatsen till ”nonchalance”. Baier ex-

emplifierar med en person som får ett telefonsamtal från en släkting som frågar 

om hon sitter ner, innan hon får höra vad samtalet gäller. Vad subjektet då för-

nimmer är att något värdefullt står på spel, men att det ännu är oklart vad. Som 

jag förstår Nussbaum, är det tveksamt om detta sinnestillstånd bör kallas en 

emotion, då det tycks sakna objekt, fram till den stund beskedet kommer. Enligt 

Nussbaum berör dessutom alla emotioner något viktigt för subjektet, något 

eudaimoniskt. Möjligen skulle man kunna se Baiers ”chalance” som en extremt 
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De fyra komponenterna är såldes både nödvändiga och tillräckliga, för 

att vi ska kunna konstatera att en emotion är vid handen. Detta innebär 

att känslor inte bör ses som en del av definitionen av vad emotioner är, 

vare sig i allmänhet eller vad gäller enskilda emotioner. Frånvaron av 

känslor i definitionen betyder dock inte att de är oväsentliga för upple-

velserna av egna eller andras emotioner, eller att känslouttryck, eller från-

varon av dem, inte påverkar människors förståelse av varandra. Det 

framgår inte minst då Nussbaum gillande citerar Rousseau, där känslan 

framstår som ett nödvändigt kriterium för att vi ska kunna konstatera att 

subjektet kognitivt har insett vad en situation egentligen handlar om: 

”´To see it without feeling it´, he writes, ´is not to know it´.” (Ibid. s. 

323) Att människor ofta förnimmer starka känslor i samband med emo-

tioner bör ses som en vanlig konsekvens av det eudaimoniska omdömet, 

inte som en nödvändig del av själva emotionen, vilket framgick ovan: 

”This is why, in the negative cases, they are felt as tearing the self  apart”. 

På denna punkt har Nussbaum mött kritik från andra filosofer, och 

jag återger två exempel. Peter Goldie (2000) betraktar emotioner som 

intentionala, och riktade mot objekt, men kritiserar teorier som inte in-

kluderar känslor i beskrivningen av vad en emotion är. Att begränsa 

känslornas roll till en icke nödvändig konsekvens av en emotion kallar 

han ”the add-on view”, och menar att det är ett uttryck för överintellek-

tualisering (Ibid. s. 4f). 

Lester Hunt (2006) kallar Nussbaums teori om emotioner för en ver-

sion av den extrema kognitiva stoiska positionen. Han menar att det 

finns en etiskt problematisk spänning inbyggd i Nussbaums tänkande om 

emotioner. Det gäller avståndet mellan den i teorin inbyggda föreställ-

ningen om att emotioner går att förändra - ytterst på ett sätt som tjänar 

de liberala politiska mål som blir tydliga när Nussbaum diskuterar enskil-

da emotioners möjliga roller i samhällets offentlighet (avsnitt 2.8 nedan) - 

och vad som är psykologiskt realistiskt för enskilda individer. 

Hunt exemplifierar med hur Richard Wagner i sin antisemitiska Juda-

ism in Music brottas med den avsmak som judar inger honom, sin vämjel-

se inför deras utseende och sätt att tala, inför allt hos dessa människor. 

                                                                                                                             

generell emotion (den kan gälla vad som helst) som subjektet bara kan förnim-

ma i vissa specifika situationer (se avsnitt 2.5 nedan om dessa distinktioner). 
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Wagner reflekterar, enligt egen utsago, under flera år över konflikten 

mellan de egna övertygelserna och äcklet inför judarna, som han finner 

moraliskt oförsvarbart. Slutsatsen blir emellertid att Wagner bejakar sitt 

judehat. Han konstaterar att så starka sinnesrörelser måste bottna i något 

grundläggande i den mänskliga naturen, och beslutar sig för att lämna 

sina dubier därhän och oförbehållet omfatta antisemitismen.74 

Nussbaums svar på denna invändning har delvis redan framgått, men 

kommer att förtydligas nedan. Att den begreppsliga relationen mellan 

emotioner och känslor kan vålla bryderier framgår även av en definition 

av vad emotioner är, som ges i en svensk antologi om emotioner i socio-

logisk forskning. I förordet menar Bengt Starrin, Åsa Wettergren och 

Gerd Lindgren (2008) att ”[k]änsla är dock ett mindre avgränsat begrepp 

än emotion: alla emotioner är också känslor, men alla känslor är inte 

emotioner”. Författarna konstaterar att det råder oenighet om vilka 

”känslor som ska räknas som emotioner”, men lutar sig mot en emo-

tionsdefinition från Hochschild, med fyra kriterier: 

1) bedömning av situationen, 2) förändringar i kroppens sinnesför-

nimmelser, 3) fritt eller hämmat uttryck av expressiva gester, 4) en 

kulturell beteckning (som ´arg´, ´ledsen´, ´glad´) för specifika kombi-

nationer av de tre föregående komponenterna” (Ibid. s. 23) 

Vid en jämförelse med Nussbaums definition kan man notera att hon 

skulle hävda att emotioner inte ”är” känslor, och att bara den första av de 

fyra punkterna är nödvändig. Kroppsliga reaktioner och gester kan emo-

tioner leda till, men de kan också vara frånvarande hos människor som 

förnimmer starka emotioner, och en ”kulturell beteckning” är just en 

                                                           
74 Hunt menar att det traditionella liberala svaret på Wagners dilemma har varit 

att individen i sådana situationer helt enkelt bör konstatera att de egna emotio-

nerna inte är tillförlitliga, och stället förlita sig på vad förnuftet säger. Nussba-

ums politiskt liberala svar är däremot att vissa emotioner är nödvändiga i den 

politiska offentligheten, medan andra, och till dem hör avsmak, bör motverkas 

(Hunt, 2006, s. 252f). När Nussbaum hävdar att det eudaimoniska omdömet 

eller omdömena i en emotion förklarar dess hetta och ”urgency”, ser Hunt det 

som ett problem i hennes teori, eftersom emotioner enligt honom helt enkelt 

inte känns som omdömen: ”The problem is that emotions do not feel like mere 

judgments, even eudaimonistic appraisals.” (Ibid. s. 254) 
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beteckning av en mänsklig erfarenhet, gjord i efterhand, inte en del av 

det kognitiva innehåll som emotionen består av, vad denna erfarenhet är. 

Emotioner, som de förstås i denna undersöknings sammanhang, rik-

tar sig således mot objekt, präglas av subjektets intentionala blick på 

objektet, innehåller omdömen av olika slag och rymmer värderingar som 

reflekterar subjektets uppfattning om vad som kännetecknar ett fullgott 

mänskligt liv. Detta är således ett av flera möjliga sätt att beskriva vad den 

mänskliga erfarenhet som kallas emotioner är.75 Det är också grunden 

för Nussbaums beskrivningar och normativa analyser av enskilda emo-

tioners funktioner i det sociala livet. Innan vi kommer dit, några precise-

ringar av teorin som den presenterats hittills. 

2.5 GENERELLT OCH KONKRET, BAKGRUND OCH SITUATION 

Nussbaum (2001) gör två för hennes teori centrala distinktioner mellan 

(1) emotioner som riktas mot mer eller mindre generella eller konkreta 

objekt, respektive mellan emotioner som (2) figurerar i bakgrund eller i 

specifika situationer. 

Den första distinktionen kan illustreras med hjälp av berättelsen om 

dotterns sorg efter moderns död, då den rymmer omdömen med olika 

grad av generalitet. Ett sådant kan vara den generella tanken om att som-

liga skeenden och personer bortom den egna kontrollen är viktiga för 

dotterns eget välbefinnande. Att föräldrar i allmänhet är betydelsefulla är 

ett annat, men mindre, generellt omdöme, samtidigt som sorgen till stor 

del även består av det konkreta omdömet att det är en särskild, djupt 

älskad, människa som dottern aldrig mer kommer att möta. Nussbaum 

menar att emotionell ambivalens ofta bottnar i osäkerhet om vilket det 

relevanta objektet eller objekten egentligen är, och på vilken generalitets-

nivå de befinner sig (Ibid. s. 67-69). 

                                                           
75 Nussbaum (2001) argumenterar för att även djur (Ibid. s. 89ff) och små barn 

(Ibid. s. 174ff) har emotioner av olika slag, även om de inte är lika differentiera-

de som hos vuxna människor. Detta är en skillnad mellan hennes syn på emo-

tioner, och den hon identifierar hos stoiska tänkare. En annan är att Nussbaum 

betonar vikten av att studera hur emotioner formas i barndomen och genom 

kulturella variationer i tid och rum, vilket bidrar till att vissa emotioner odlas, 

och andra motverkas. 
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Den andra distinktionen gäller emotioner som hos den enskilda per-

sonen består över tid, bakgrundsemotioner, och sådana som uppstår i 

samband med en särskild situation. En dotters sorg över sin döda mor i 

en viss stund, kan få styrka av ett myller av omdömen som under lång tid 

existerat i medvetandets bakgrund. Det kan gälla moderns enorma bety-

delse i sig själv, tacksamhet för all kärlek hon gett, skuld inför egna för-

summelser och gärningar mot henne, rädsla för den egna kroppens sår-

barhet inför sjukdomar eller den egna dödens oundviklighet. Dessa över-

tygelser är subjektiva realiteter, och kan bidra till förståelsen av varför en 

emotion upplevs som den gör i en given situation. 

Nussbaum exemplifierar fenomenet bakgrundsemotion med den över 

tid bestående vrede som kvinnor kan känna inför återkommande orättvi-

sor eller övergrepp i det egna livet och i andra kvinnors liv, men att den-

na vrede oftast bara erfars eller kommer till uttryck i specifika situationer 

(Ibid. s. 69-71). På liknande vis kan glädje utgöra den viktigaste emotio-

nella fonden - när exempelvis de egna barnen mår bra, om yrkeslivet är 

givande eller då en relation präglas av kärlek - men det krävs ofta en 

särskild händelse för att glädjen ska nå medvetandet fullt ut. 

Människor kan enligt Nussbaum vara mer eller mindre medvetna om 

de bakgrundsemotioner som påverkar det egna livet, handlingarna och 

relationerna till andra. Vi kan också i varierande grad ha reflekterat över 

de omdömen som bygger upp en emotion i en viss situation. Hon menar 

att konstaterandet att emotioner består av mer eller mindre omedvetna 

omdömen innebär ett potentiellt hot mot hennes teori. Om emotioner 

till stor del bygger på tankar som vi inte vet att vi har, hur kan vi då ens 

tala om dem och, än mindre, tro att de är möjliga att förändra? Hennes 

svar är att denna kritik hade haft större fog för sig om de omedvetna 

omdömena vore centrala för teorin, och alltid tänktes som mycket svåra 

att varsebli, som i klassiskt freudianskt tänkande. 

Med det omedvetna avser emellertid Nussbaum något vardagligare, i 

meningen att våra liv till stor del bygger på självklara antaganden som, 

om de ständigt vore i fokus, skulle göra oss kognitivt oförmögna att 

hantera livet, på grund av deras enorma antal. Vi tar oftast för givet att 

en tiokrona är mer värd än en femkrona, att besticken ligger i rätt köks-

låda och att vattnet ska rinna när vi vrider på kranen. Nussbaums poäng 
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är att när det gäller omdömen som bygger upp emotioner kan människor 

ha än större skäl att hålla dem i medvetandets bakgrund, eftersom det 

kan vara psykologiskt smärtsamt att ofta konfrontera olika slags sårbar-

heter som det mänskliga livet präglas av (Ibid. s. 71f). 

Nussbaum menar att våra emotionella livs komplexitet till stor beror 

på att enskilda emotioner kan finnas i både bakgrund och situation, och 

de kan rymma omdömen som är både generella och konkreta. En män-

niskas mer eller mindre medvetna rädsla för den egna döden är exempel-

vis en bakgrundsemotion riktad mot en konkret person. Emotioner som 

rymmer övertygelser om vikten av social rättvisa för en viss grupp är 

generella och kan ofta befinna sig i medvetandets bakgrund, men de kan 

också aktualiseras eller förstärkas av möten med konkreta personer i 

specifika situationer. På liknande vis beskriver Nussbaum emotionen 

förundran eller under (”wonder”), inför världen och dess skönhet, som 

har ett extremt generellt objekt, men som vanligen upplevs först då 

människan står inför ett konkret objekt som väcker hennes hänförelse. 

Komplexiteten förstärks dessutom av olika emotioners dynamiska 

förhållande till varandra, att en viss bakgrundsemotion i en viss situation 

kan förvandlas till något helt annorlunda, som då kärlek blir till sorg, 

vrede eller rent av hat. Nussbaum lägger fram hypotesen att vad som 

ytterst formar alla bakgrundsemotioner är någon slags bakomliggande 

kärlek eller tillgivenhet (”love or attachment”) inför människor och förete-

elser som är oundgängliga för det egna livets välgång. Exempelvis kan en 

bakgrundsrädsla inför att själv bli sjuk bottna i en värdering av den egna 

hälsans betydelse och övertygelsen om att det kroppsliga välbefinnandet 

är sårbart. En annan persons generella bakgrundsvrede inför att kvinnor 

i utvecklingsländer oftare än män är undernärda och får sämre hälsovård, 

kan ur detta perspektiv ytterst förstås som ett uttryck för kärlek till dessa 

människor. Utan denna bakomliggande kärlek skulle vreden inte uppstå, 

vare sig i personlighetens bakgrund eller i en konkret situation (Ibid. s. 

73f). Nussbaum sammanfattar förhållandet mellan bakgrund och situa-

tion i en metafor, lånad från den stoiske filosofen Senecas drama Medea, 
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där det mänskliga livets bräcklighet är ett bakgrundens sår och världens 

nyckfullhet en konkret kniv i en viss stund.76 

Efter dessa distinktioner mellan generalitet och konkretion, samt mel-

lan bakgrund och situation, vill jag vända uppmärksamheten mot två 

andra sätt att tänka om emotioner på ett allmänt plan, med hjälp av be-

grepp från filosofen Kristján Kristjánssons (2007) Aristotle, Emotions and 

Education.77 Det handlar dels om en nyansering av idén om negativa re-

spektive positiva emotioner, dels om en jämförelse (avsnitt 2.6.1) mellan 

aristotelisk emotionell dygd och den, inte minst i skolsammanhang, ut-

bredda föreställningen om ”emotionell intelligens”. Mycket i min under-

sökning behandlar enskilda emotioners möjliga funktioner i lärares och 

elevers liv, och jag ser Kristjánssons reflektioner som en länk mellan 

Nussbaums beskrivning av vad emotioner är i allmänhet, och hennes 

normativa idéer om enskilda emotioner (avsnitt 2.8 nedan).  

2.6 NEGATIVA OCH POSITIVA EMOTIONER? 

Kristjánsson ägnar ett kapitel (Ibid. s. 49-66) åt problemet huruvida det 

finns emotionstyper som vi alltid på förhand bör bedöma som moraliskt 

icke önskvärda. Han besvarar, med stöd av sin Aristotelestolkning, frågan 

med ett nej. Kristjánsson diskuterar den vanligt förekommande, men 

enligt honom trubbiga och vilseledande, distinktionen mellan så kallade 

negativa och positiva emotioner. I såväl akademisk som populär litteratur 

om emotioner skiljs närmast rutinmässigt mellan dessa två typer, och det 

                                                           
76 “What is important to see now is the way one’s general conception of  value 

shapes the geography of  one’s emotional life, setting one up, so to speak, for the 

contributions of  chance. The background emotion acknowledges dependence 

on or need for some ungovernable element in the world; the situational emotion 

responds to the way in which the world meets or does not meet one’s needs. To 

use a very Stoic image, the background emotion is the wound, the situational 

emotion is the world’s knife entering the wound” (Ibid. s. 74f). Nussbaum refe-

rerar här till sin analys i The Therapy of  Desire (Nussbaum, 1994, kap. 12), av 

Senecas Medea, där Medea kommenterar Jasons kärlek till barnen med orden: 

”He loves? Good. He is caught. There is a hole wide open for a wound.”  
77 Nussbaum använder inte själv explicit de begrepp Kristjánsson diskuterar 

nedan, men deras gemensamma aristoteliska sätt att tänka om emotioner bidrar 

till min tolkning att betraktelsesättet är förenligt med hennes teori. 
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framstår då som självklart att de påstådda negativa emotionernas styrka 

behöver minska eller helt avlägsnas. Kristjánsson föreslår att vad som 

brukar kallas negativa respektive positiva emotioner bör förstås på fyra 

olika vis, där de två inledande främst kan beskrivas som psykologiska och 

de två senare som moraliska. 

En kategori är (1) negativt eller positivt värderande emotioner, vilket 

innebär att individen bedömer ett objekt eller ett objekts situation på ett 

visst sätt. Den moraliskt ofta uppskattade medkänslan är en negativt 

värderande emotion, eftersom subjektet beklagar objektets belägenhet. 

Skadeglädje, att njuta av andras olyckor, framstår tvärtom som positivt 

värderande, då subjektet är tillfreds med objektets situation. Rädsla inför 

något hotfullt eller vrede efter en tillfogad skada är också en negativ 

emotion i denna bemärkelse. 

Emotioner kan även upplevas som (2) smärtsamma eller behagliga av 

subjektet. Kristjánsson återger det aristoteliska exemplet efterliknande 

(”emulation”), som går ut på att individen kan känna smärta vid insikten 

om att en annan människa är henne moraliskt överlägsen. Denna emo-

tion är emellertid, trots smärtan, eftersträvansvärd, under förutsättning 

att den inte förfaller till avund. Skälet är att lärdomar från förebilder är 

nödvändiga för människans moralutveckling. På liknande vis sätt kan den 

ofta önskvärda medkänslan vara förknippad med smärta. 

Emotioner kan dessutom betraktas som negativa eller positiva i me-

ningen att de av subjektet eller andra ofta är (3) värderade som sådana. 

Att exempelvis känna, och än mer, uttrycka, vrede kan i vissa miljöer och 

situationer anses opassande eller, i en annan kontext, på sin plats. 

Avslutningsvis kan emotioner, som framgått, på ett djupare plan an-

ses (4) moraliskt oförsvarbara eller önskvärda. Mångas avståndstagande 

från skadeglädje, respektive hyllande av medkänsla kan exemplifiera den-

na kategori. Vad som ligger i vågskålen är således något allvarligare än att 

något värderas som lämpligt eller olämpligt (Ibid. s. 49-53). 

Inte heller Nussbaum beskriver emotioner som per definition och på 

förhand negativa eller positiva. Däremot kommer framställningen nedan 

- där hennes reflektioner om enskilda emotioner som medkänsla, skam, 

skuld, avsmak, vrede, under och kärlek är i fokus - visa att hon anser att 
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somliga av dem tenderar att tjäna moraliskt konstruktiva syften, medan 

andra ofta är skadliga i sociala och politiska sammanhang. 

Om vi i likhet med Kristjánsson skiljer mellan å ena sidan emotions-

typer, vilka aldrig på förhand bör dömas ut eller ses som eftersträvans-

värda och, å andra sidan, specifika emotioner, blir poängen tydligare. 

Emotionstypen skam är exempelvis i de flesta fall negativt bedömd i 

Nussbaums texter, men hon håller ändå för troligt att den under vissa 

särskilda omständigheter kan vara försvarbar. Däremot är en specifik 

form av skam, den hon kallar primitiv, till sitt väsen skadlig för individen, 

och i sociala sammanhang förenad med faror. Jag kommer dock inte att 

använda emotionstyper som begrepp, då det dels tycks mig språkligt 

otympligt, dels eftersom jag tror att det kommer att framgå av samman-

hangen om en aktuell emotion omtalas i allmän eller specifik mening. 

2.6.1 EMOTIONELL DYGD ELLER EMOTIONELL INTELLIGENS? 

Kristjánsson (2007) jämför psykologen Daniel Golemans (1997) idéer 

om emotionell intelligens (EI) med vad han själv förordar, aristotelisk 

emotionell dygd. Då Kristjánssons sätt att tänka om emotioner och un-

dervisning överensstämmer, så vitt jag kan bedöma, med Nussbaums, 

kan jämförelserna bidra till att viktiga skillnader tydliggörs, mellan det 

sätt som emotioner omtalas i min undersökning, och ett som är vanligt i, 

även svenska, skolsammanhang. 

Kristjánsson (2007) jämför EI och aristotelisk emotionell dygd på åtta 

punkter: De är (1) vilket allmänt psykologiskt område som undervisning-

en syftar till att påverka; (2) vilket allmänt mål som bör främjas; (3) vilket 

sätt att tänka eller vara som bidrar till att målet uppnås; (4) kriterier för 

uppnående, för EI, respektive emotionell dygd; (5)  vilka slags emotioner 

som bör odlas, respektive undvikas; (6) olika fokus på hur individen bör 

se på sig själv; (7) synen på konflikter; och (8) det ideala emotionella 

tillståndet (Ibid. s. 87). 

Goleman (1997) sammanfattar det (1) område som EI ska påverka 

med ”ett gammaldags ord”, ”karaktär” [kursivering i original], och att 

”[k]araktärsfostran är grunden för ett demokratiskt samhälle” (Ibid. s. 

352). Enligt Kristjánsson (2007) är det en självklarhet att formandet av 

människors karaktär är en huvudsak även för aristotelisk dygdetik. Pro-
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blemet med Golemans sätt att resonera om karaktär är att det är alltför 

svepande. I kontrast till Golemans allmänna tal om karaktär menar 

Kristjánsson att det i undervisning är mer givande att ta fasta på vad 

Aristoteles beskriver som specifika karaktärsdrag (”specifik character 

states, ´hexeis´”.) Dessa drag består av dels omdömen (”beliefs”), dels 

önskemål eller begär (”desires”) som är antingen tillfredsställda eller 

ouppfyllda.  Kristjánsson exemplifierar med emotionen rättmätig vrede 

(”righteous indignation”), som kan innebära obehag inför någon annans 

oförtjänta framgång. Där finns då omdömet att en viss person har upp-

nått sådan framgång, och den ouppfyllda önskan att människor bör för-

tjäna sina framgångar. Enligt Kristjánsson möjliggör detta specificerande 

sätt att beskriva emotionella dygder, att de kan värderas moraliskt och 

diskuteras i skolor, till skillnad från en allmän ”karaktär” (Ibid. s. 87). 

Goleman är i Känslans intelligens, menar Kristjánsson, inte särskilt tyd-

lig om vilket (2) det övergripande målet som EI syftar till är. En central 

del är emellertid individens framgång, i studier och arbetsliv, och trivsel 

med det egna livet. I en senare bok av Goleman, publicerad 2002 om EI 

i företagsledarskap, visar Kristjánsson att emotionell intelligens till och 

med tänks kunna bidra till ekonomisk framgång. Det övergripande målet 

för emotionell dygd, är däremot eudaimonia som, till skillnad från Gole-

mans beskrivningar av målet med EI, är ett moraliskt laddat tillstånd. 

Detta slags välbefinnande kan inte uppnås av den som inte är moraliskt 

god. Kristjánsson refererar till begreppet “moral”, som 

normative considerations about the enhancement of  one´s own good 

or well-being and - those of  other people, and to recommendations 

about how that good can be promoted in the right and fitting - as 

distinct from merely ´clever´ manner (Ibid. s. 88). 

Denna vida definition menar Kristjánsson kan inkludera föreställningar 

om moral, oavsett om man i första hand tänker dygdetiskt, deontologiskt 

eller utilitaristiskt. Däremot faller EI, så som det framställs hos Goleman, 

utanför definitionen. Detta eftersom den emotionella intelligensen i en-

ligt Kristjánsson framstår som amoralisk, om än inte omoralisk, i de 

återkommande betoningarna av människors framgång och individuella 

lycka. Eudaimonia som moraliskt laddat idealtillstånd har heller inget med 

materiellt överflöd att göra, där det egna välbefinnandet är oskiljaktigt 
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från medmänniskornas. EI förefaller, enligt Kristjánsson, passa in i en 

tunn liberal föreställning om det gemensamma goda, där det är upp till 

enskilda individer att välja sin ”own thing” efter att några få grundläg-

gande formella rättigheter fastslagits gemensamt (Ibid. s. 89). 

Jämförelsepunkten om (3) vilket sätt att tänka eller vara som männi-

ska som bidrar till att det övergripande målet uppnås, knyter an till detta. 

Det karaktäristiska tänkandet för EI är smarthet (”cleverness”), mot 

bakgrund av det återkommande talet hos Goleman om effektivitet, pro-

duktivitet och världsliga framgångar. Slutsatsen blir att även en egocen-

trerad människa utan skrupler kan kallas smart och emotionellt intelli-

gent. En dygdig person i Aristoteles etik utmärks däremot av praktisk 

klokhet, fronesis, och där månandet om andras väl är en central bestånds-

del av det egna välbefinnandet.78 

Kristjánsson kritiserar även (4) de vanliga självskattningar som påstås 

mäta människors emotionella intelligens. Det som subjektivt känns bra 

för individen framstår per definition som rätt eller gott, och inte heller 

nya tester som påstås mäta EI utifrån prestation eller förmåga har vunnit 

allmänt erkännande. Kontrasten är tydlig gentemot den emotionella dyg-

                                                           
78 Filosofer har varit oeniga, när fronesis diskuterats i utbildningssammanhang, 

om undervisning i sig bör ses som en praktik, en verksamhet med interna mål 

och egenvärden, vars legitimitet inte behöver motiveras med några andra, exter-

na, syften. Joseph Dunne har argumenterat för detta, till skillnad från Alasdair 

MacIntyre, som tvärtom menar att undervisning inte är en praktik, utan utmärks 

av att den tjänar andra praktiker, som elever ska förkovra sig i (MacIntyre & 

Dunne, 2002, s. 8f). Kristjánsson (2007, s. 169ff) resonerar som MacIntyre om 

detta, och det tycks också mig rimligt, samt att tjänandet inte innebär att läraryr-

kets betydelse reduceras. Kristjánsson betonar att fronesis ändå är nödvändigt i, 

åtminstone stora delar av, lärares arbete. Att, exempelvis, undervisa om ett speci-

fikt matematiskt begrepp kan ses som amoraliskt, att bara vissa intellektuella och 

pedagogiska färdigheter krävs. Samma lärare behöver dock den moraliskt lad-

dade praktiska klokheten i andra delar av sitt arbete, i bemötandet av elever, som 

på den tänkta matematiklektionen, och inte minst i explicit undervisning om 

värdefrågor: ”[Phronesis] is required for teaching precisely to the extent that all 

teaching has a moral dimension; it is required specifically in values education 

(the cultivation of  a host of  moral dispositions to actions and emotions), but 

more generally in numerous educational decisions about approaches and priori-

ties aimed at the wellbeing of  students.” (Ibid. s. 172) 



EMOTIONER OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

108 

 

den hos Aristoteles, som Kristjánsson framställer den. I stället för att 

värdera utifrån ett subjektivt och psykologiskt tillstånd är kriteriet här 

objektivt och moraliskt. Det handlar dels om huruvida den erfarna emo-

tionen är formad av förnuftet, i kontrast till i efterhand kontrollerad av 

förnuftet, dels huruvida emotionen befinner sig i det önskvärda läget 

mellan de moraliska extremerna överdrift och brist (Ibid. s. 89f).79 

Vad beträffar önskvärda respektive icke önskvärda emotioner (5) me-

nar Kristjánsson att det finns en avgörande skillnad mellan de två synsät-

ten. Goleman (1997, s. 9) inleder sin bok med ett citat från Aristoteles 

som berör vrede: ”Vem som helst kan bli arg - det är lätt. Men att bli arg 

på rätt person och lagom mycket, vid rätt tillfälle, av rätt anledning och 

på rätt sätt - det är inte lätt.” Han nämner dessutom vid ett tillfälle att 

ilska kan vara uttryck för medkännande och rättvisekänsla med andra 

som råkat illa ut (Ibid. s. 140). Kristjánsson (2007) noterar detta gillande, 

men problemet han ser är att Goleman vid långt fler tillfällen talar om 

vrede som en negativ emotion i sig, vilken bland annat kan orsaka hälso-

problem och därför behöver lära sig att kontrollera vreden (Ibid. s. 90f). 

Detta sätt att tänka går på tvärs med synsättet Kristjánsson ser hos Aris-

toteles. Inga emotioner är för honom i sig själva värda att odla eller und-

vika. Det kan bara avgöras i det enskilda fallet, huruvida emotionen er-

fars på lämpligt vis, den gyllene medelvägen, och vid rätt tillfälle. 

En grundläggande del av EI är att individen genom (6) själviakttagel-

ser utvecklar sin självinsikt och förmåga till självkontroll. En indikation 

på de tre begreppens betydelse är att det i registret till den svenska över-

sättningen hänvisas till dem på 26 olika sidor (Goleman, 1997). En emo-

                                                           
79 Kristjánsson förtydligar det enligt honom amoraliska i EI, att det kan använ-

das för vilka syften som helst, genom att exemplifiera med en framgångsrik 

knarkbarons tänkande. En sådan person är (1) medveten om egna emotioner, (2) 

kan styra dem, (3) kan motivera sig själv för att nå framgång, (4) förstår andras 

emotioner och (5) kan hantera relationer: ”According to the standard criteria of  

EI, then, there is nothing preventing an unscrupulous Machiavellian personality 

from being deemed emotionally intelligent.” (Ibid. s. 94) Även Nussbaum beto-

nar att empati, förmågan att se tillvaron ur en annans synvinkel, kan underlätta 

medkänsla och handlingar för andras väl, men att empatin i sig är amoralisk: 

”Positional thinking is not necessary for sympathy, and it is surely not sufficient; 

a sadist may use it to torture a victim” (Nussbaum, 2010, s. 36). 
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tionellt intelligent människa kan identifiera egna känslor, benämna dem 

och förstå hur de har uppstått. Hon kan framför allt, med sin viljestyrka, 

kontrollera dem. Kristjánsson (2007) menar att detta är ett av de tydligas-

te avstegen från ett aristoteliskt sätt att tänka: ”Here, suddenly, the head 

is supposed to rule the heart: a vestigal remnant of  that very reason-

passion dichotomy which the EI theory was ment to transcend.” Det 

aristoteliska idealet är att bli moraliskt medveten om sina emotioner, att 

kunna forma dem så att de kan hjälpa individen att bygga och bibehålla 

självrespekt. Ett sätt att visa självrespekt är att inte acceptera oförrätter 

mot den egna personen eller mot andra, och därför är undergivenhet 

(”inirascibility”) av Aristoteles betraktad som en last (Ibid. s. 91f). 

EI och emotionell dygd skiljer sig även åt i (7) synen på konflikter. 

Goleman (1997) återkommer ofta till behovet av att vid konflikter vilja 

och kunna kompromissa, mellan känslor inom sig själv och i relation till 

andra, inte minst gäller det elever i skolan (Ibid. s. 333). Kristjánsson 

(2007) invänder att för Aristoteles är inte kompromissen det mest efter-

strävansvärda, utan sanningen. Kristjánsson exemplifierar genom att 

beskriva en elev som smärtas av tanken på att en omtyckt lärare ignorerar 

henne och favoriserar en annan elev. Lösningen på en sådan konflikt bör 

inte vara att genom självkontroll söka någon slags inre kompromiss, så 

att obehagskänslorna inte ska påverka skolarbetet negativt. I stället bör 

eleven försöka finna svar på frågan huruvida den egna oron är befogad, 

det vill säga söka sanningen, och först därefter försöka anpassa de egna 

emotionerna efter den verkliga situationen.  

En annan aspekt är, enligt Kristjánsson, att konflikter kan ha ett vär-

de, på såväl samhällsnivå som individnivå. Demokratier lever till stor del 

av ideologiska konflikter och för enskilda människor är det också nöd-

vändigt att få sina övertygelser ifrågasatta av perspektiv som är i konflikt 

med dem. Vad beträffar emotionella konflikter inom den enskilda indivi-

den ställer Kristjánsson frågan om fullständig inre emotionell harmoni 

egentligen är att sträva efter: 

And would not a life without emotional conflicts be sterile and unre-

warding? Notably, some development psychologists assume that chil-

drens´ realization of  the possibility of  emotional ambivalence - the 

acknowledgement that a single situation or episode can elicit con-

trasting, irreconcilable emotions - marks an important progressive 
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step in emotional development which is normally not reached until 

about the age of  ten […]. The existence and realization of  ´mixed 

emotions´ is not seen, then, as a psychological and educational prob-

lem to be negotiated or overcome, but rather as an avenue for emo-

tional learning and growth (Ibid. s. 93). 

Tanken om emotionellt lärande och växande knyter an till den avslutande 

jämförelsepunkten, om det (8) ideala emotionella tillståndet. Inom EI 

kan det beskrivas som lugn (”tranquility”), att individen bör sträva mot 

inre harmoni. Att söka ett jämviktsläge mellan två extremer är centralt 

även i aristoteliskt tänkande, men Kristjánsson hävdar att det är rimligast 

att beskriva det ideala emotionella tillståndet som präglat av emotionell 

livskraft (”emotional vigour”). Kreativitet och viljan att hävda en stånd-

punkt är viktiga delar i detta ideal, och dess energi kommer från moralis-

ka överväganden, inte terapeutiska eller hälsofrämjande (Ibid. s. 93). 

Konflikter, inom och mellan människor, och den livskraft som kan 

följa av dem, är en central del i det perspektiv som min undersökning 

utgår från. Konflikter är inbyggda i det etiska tänkande (avsnitt 2.2 ovan) 

som besinnar tragiska val som ofrånkomligt uppstår i ett liv av fyllt av 

oförenliga goda ting. Martha Nussbaums tänkande om enskilda emotio-

ners uppbyggnad och funktion i människors liv (avsnitt 2.8 nedan), kan 

också sägas handla om konflikter, i det att olika uppfattningar om vad 

som bör ingå i ett gott liv synliggörs av emotionerna. Hur olika slags 

konflikter tolkas och hanteras är även ett genomgående tema i mina ana-

lyser av lärarsamtalen i kapitlen 3, 4, och 5 nedan. 

Innan idéerna om enskilda emotioner presenteras, låt mig först reflek-

tera över läraren Hasses utsaga (avsnitt 2.1 ovan), i ljuset av Nussbaums 

idéer om mänsklig sårbarhet (2.2), emotionernas fyra kognitiva kompo-

nenter (2.4.1) och tankarna om generalitet/konkretion respektive bak-

grund/situation (2.5). En andra tolkning av berättelsen ges senare (av-

snitt 2.9 nedan), med fokus på enskilda emotioner. 

2.7 EN FÖRSTA TOLKNING AV HASSES BERÄTTELSE 

Hasses berättelse kom som ett svar på min fråga om hur värdegrundstex-

tens skrivning om att elever ska ”inse de värden” som ett mångkulturellt 

samhälle för med sig kan tolkas. När han konkretiserar dessa värden talar 
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han om alla människors sårbarhet och beroende av skeenden som de inte 

råder över, åtminstone inte fullt ut, det vill säga något mycket generellt. 

Han hävdar att tragiska händelser, och exemplifierar med att sjukdomar 

och anhörigas död kan drabba alla, liksom drogmissbruk. 

Det främsta objektet för Hasses emotioner tycks emellertid här vara 

mindre generellt. Han talar om mänskligt lidande till följd av ”krigshän-

delser och folkmordsliknande” skeenden, då en ”flodvåg av ondska” 

sköljer in över människors liv. Den generella iakttagelsen har en direkt 

koppling till konkreta objekt, det vill säga de unga människor vars liv han 

tar del av, i specifika situationer, som lärare i svenska som andraspråk. 

Det intentionala, det för subjektet särskilda sättet att betrakta objek-

tet, framstår som tydligt. Läraren talar om sina egna relationer till sina 

elever och de kopplas samman med relationerna till fadern och farfadern, 

unika för just Hasse. Svaret på frågan om mångkulturalismens värden 

kunde ha formulerats på ett mer abstrakt vis, med stöd av vissa principer 

som människor och nationer bör leva efter, eller reflektioner över möjli-

ga goda konsekvenser för samhällslivet som en kulturellt heterogen be-

folkning kan ge. Men så sker inte, åtminstone är inte betoningen där. Det 

intentionala, just Hasses sätt att se på omvärlden och uppdraget som 

lärare, är i berättelsens fokus. 

I hans resonemang förekommer också omdömen om hur verklighe-

ten är, och bör uppfattas. Ett sådant omdöme är att katastrofer som skett 

och sker i andra länder är, eller bör vara, relevanta för svenska lärares 

värdegrundsarbete. Bärande är också tanken, om än skämtsamt formule-

rad, om att materiellt välstånd har bidragit till värderingar som snedvrider 

många svenskars uppfattningar om vad som är viktigt i livet. 

Hur kan man argumentera för att det eudaimoniska omdömet formu-

leras i utsagan? Ett sätt är att uppmärksamma hur tragiska händelser i 

andra tider, i andras liv och på andra platser kan begränsa en människas 

möjligheter att leva gott. Här har det hos Hasse uppenbarligen bidragit 

till en slags existentiell ensamhet som han länge levt med, en själslig verk-

lighet som tack vare mötena med elever från andra länder inte längre är 

lika smärtsam. En del av det goda livet tycks vara gemenskap med män-

niskor med liknande tankar och erfarenheter, och arbetet som lärare 

förefaller nu kunna ge Hasse det. 
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Det eudaimoniska omdömet innebär inte, som framgått, att andra 

människor behöver ses som ett medel för det egna jagets mål. Människor 

kan vara betydelsefulla för subjektet, och samtidigt värderas högt för 

deras egen skull. En tolkning av vad som finns mellan raderna i Hasses 

utsaga är att den rymmer just en sådan värdering. Dessa elever är inte 

bara viktiga för att de ger honom en gemenskap han saknat. Deras liv 

har, ur detta perspektiv, ett värde i sig, och skulle en tragedi drabba nå-

gon av dem skulle det påverka även deras lärares välbefinnande. 

2.8 OLIKA EMOTIONER, OCH RELATIONER MELLAN DEM 

Vad som sagts ovan om emotionernas fyra kognitiva beståndsdelar bör, 

enligt Nussbaum, betraktas som beskrivning, en deskriptiv skildring av 

vad dessa mänskliga erfarenheter är. I detta lutar hon sig främst mot 

Aristoteles och stoikers idéer om vad emotioner är för slags fenomen. I 

de normativa slutsatserna om vilka roller enskilda emotioner bör spela i 

livet, skiljer sig emellertid Aristoteles och stoikerna åt, och Nussbaum 

lierar sig, som framgått, med Aristoteles. För stoikerna, liksom för Pla-

ton, fyller emotionerna främst en skadlig funktion. De minskar männi-

skans möjligheter att leva ett dygdigt liv, oberörd av vad som sker bortom 

hennes kontroll (avsnitt 2.2 ovan). Den dygdiga människan ser sig som 

oberoende av vad hon inte kan styra, och det är detta normativa syfte 

som stoikernas analys av emotionernas tankemässiga innehåll tjänar. 

Nussbaum delar denna negativt värderande syn, på vissa emotioner i 

vissa sammanhang. Andra emotioner kan, i somliga situationer, tvärtom 

vara tecken på klokhet och på vad som är eftersträvansvärt i en dygdig 

människas liv. I avsnittet nedan diskuteras en sådan emotion, medkänsla. 

Därefter behandlas avsmak och fasa (2.8.2), skam och skuld (2.8.3), vre-

de, rädsla och hat (2.8.4), under (2.8.5) och kärlek (2.8.6). 

2.8.1 MEDKÄNSLA 

Vad är medkänsla? Enligt Nussbaum (2001) definierar Aristoteles den 

som en smärtsam emotion riktad mot en annan persons olycka eller 

lidande, och medkänslan består av tre kognitiva komponenter: Omdömet 

att den andres lidande inte är trivialt utan (1) allvarligt; övertygelsen om 

att personen ifråga lider (2) oförtjänt; och tron på att den som känner 
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medkänsla, eller någon han håller av, löper (3) liknande risker som den 

som drabbats (Ibid. 306). Nussbaum menar att den tredje punkten - om 

liknande risker - inte bör betraktas som ett strikt nödvändigt kognitivt 

element, även om det underlättar medkänslans uppkomst. Hon identifie-

rar en annan nödvändig beståndsdel, (4) det eudaimoniska omdömet. 

Nussbaum jämför Aristoteles lista av mänskliga belägenheter som är 

tillräckligt (1) allvarliga för att väcka subjektets medkänsla, med en studie 

av Candace Clark, om nutida amerikaners uppfattningar om vad som 

föranleder denna emotion. Aristoteles räknar upp företeelser som död, 

att bli fysiskt attackerad, sjukdom, vanställdhet, ensamhet och frånvaro 

av hopp. Dessa återfinns även i dagens amerikaners tankar, vilket Nuss-

baum tolkar som att vad som uppfattas som mänskligt lidande är an-

märkningsvärt konstant i olika tider och kulturer, men med två skillnader. 

Dels inkluderar moderna amerikaner ibland sådant som många kan upp-

fatta som trivialt, dels att politiska orättvisor och förtryck väcker deras 

medkänsla, till skillnad från hos de människor Aristoteles hänvisade till. 

Ett viktigt problem är här från vems synvinkel allvaret i en aktuell si-

tuation uppfattas, vilket kan formuleras i två frågor: Är alltid den lidan-

des uppfattade allvar värt att ta på allvar? Finns det tvärtom tillfällen då 

vi bör känna medkänsla med en människa som inte säger sig lida? För att 

illustrera detta jämför Nussbaum två fall. En gråtande romersk aristokrat 

ber om Senecas medlidande eftersom hans middagsbjudning är spolie-

rad, på grund av en förhindrad leverans afrikanska påfågelstungor. I 

stället skrattar Seneca. Det andra exemplet: I en by i Indien möter bi-

ståndsarbetare en kvinna, R, som är allvarligt undernärd och inte har 

möjligheter att få högre utbildning än den för mindre barn. Men R är 

tillfreds med sin lott i livet, då hon inte har någon uppfattning om vad 

det innebär att vara frisk eller vilka fördelar och glädjeämnen som utbild-

ning kan föra med sig (Ibid. s. 307-09). 

För Nussbaum visar exemplen att människors omdömen på olika vis 

kan snedvridas. Den moraliska betydelsen av att vi erkänner och öppnar 

sinnena för mänsklig sårbarhet bör inte leda till att lidandet romantiseras. 

Lidande kan korrumpera perceptionsförmågan till den grad att individen 

inte ens uppfattar det elände hon befinner sig i, eller bagatelliserar det. 

Detta är, enligt Nussbaum, särskilt vanligt i sammanhang som är präglade 
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av hierarkier och förtryck, och där kulturella eller religiösa praktiker ger 

stöd åt den rådande situationen. Hon refererar till Adam Smiths tes om 

att den största tänkbara mänskliga katastrofen är att förlora sina för-

ståndsgåvor helt, ett predikament som enligt honom bör väcka medli-

dande hos alla, trots att personen ifråga inte själv märker att något är fel. 

Å andra sidan kan en person som, likt Seneca, betraktar en annans 

upplevda lidande ha svårt att förnimma medkänsla med en gråtande 

medmänniska. Skälet är att Seneca menar att lidandet är uppbyggt av 

omdömen, här om betydelsen av materiellt överflöd, vilka inte bedöms 

som allvarliga, utan snarast orimliga eller egocentriska. Subjektets upp-

fattning om vad som ingår, respektive inte ingår, i ett gott liv är således 

en central del av medkänslan. För Smith ingår förmågan till rationellt 

tänkande i det, för Seneca ingår inte påfågelstungor. 

Detta betyder dock inte att den andres upplevelser är betydelselösa, 

även om vi själva skulle tycka att just det specifika lidandet förefaller 

harmlöst, eftersom vi kan förstå det ur ett generellt perspektiv, som kny-

ter an till vad vi själva håller högt. Även i fall där subjektet kan ha svårt 

att värdera allvaret i en annans lidande, som då en privilegierad människa 

får höra om en utsatt grupps svårigheter, är trots allt medkänsla möjlig. 

Hon eller han kan tillmäta enbart omdömet från trovärdiga personer från 

denna grupp stor betydelse (Ibid. s. 309-11). 

Nussbaum lyfter i The Fragility of  Goodness (2001b, 1986) fram en an-

nan aspekt på omdömet om allvar, som kan försvåra människors benä-

genhet för medkänsla. Om subjektet uppfattar sin egen situation som 

svåruthärdlig kan andras lidanden vid en jämförelse framstå som obetyd-

liga. Det egna erfarna bottenläget gör det osannolikt att andras svårighe-

ter ses som så allvarliga att de orsakar medlidande (Ibid. s. 384f). 

En person som själv orsakat den olyckliga situationen kan enligt den 

aristoteliska definitionen inte väcka andras medkänsla, eftersom lidandet 

inte är (2) oförtjänt, medkänslans andra komponent. Enligt Nussbaum 

(2001) är det en central etisk fråga vad människor betraktar som oför-

tjänt. Hon menar att det är möjligt att förnimma medkänsla även med en 

person vars elände till stor del kan tillskrivas en bristfällig karaktär eller 

hans eller hennes försumliga handlingar. Vad som krävs är att lidandet 

ses som oproportionerligt stort eller att karaktärens eller handlingarnas 
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brister i tillräcklig utsträckning kan förklaras med hjälp av krafter som 

hon eller han inte kontrollerar. 

En av slutsatserna i den nämnda studien om nutida amerikaners 

medkänsla är att de enligt Nussbaum, i högre utsträckning än européer, 

har svårt att uppfatta nyansskillnader mellan två slags lidanden. Det gäll-

er, å ena sidan, olyckor som individer till följd av slumpen eller andra 

omständigheter omöjligen kunnat undvika och, å andra sidan, lidanden 

vilka människor själva har orsakat, och som följaktligen snarare förtjänar 

klander än medkänsla. Denna tendens tar sig bland annat uttryck i att det 

i USA är mindre vanligt att se fattigdom och sexuella övergrepp mot 

kvinnor som något oförtjänt, och därmed som skäl för medkänsla. Beto-

ningen på individens ansvar, i form av hårt arbete eller att kvinnor bör 

undvika vad som bedöms som farliga situationer och platser, bidrar till 

denna tendens (Ibid. s. 312-14). 

Aristoteles definition av medkänsla finns även (3) omdömet om lik-

nande risker hos subjektet, eller någon som är henne nära.  Vädjanden 

till denna föreställning upprepas i antik tragisk epik och dramatik, när 

betraktaren uppmanas begrunda exempelvis sin egen dödlighet eller 

benägenhet för sjukdom. Nussbaum citerar ur ett avsnitt från Émile, där 

Rousseau förklarar kungars brist på medkänsla med sina undersåtar med 

att kungar aldrig fruktar att själva behöva leva under svåra omständighe-

ter. Bonden föraktas av aristokraten eftersom han aldrig tror sig behöva 

leva en bondes hårda liv. Rousseaus råd till läraren är att eleven ska bi-

bringas tron att olyckliga människors öden även kan bli hennes, att oför-

utsedda tragedier kan drabba alla. Det är därför klokt att aldrig se ner på 

människor som har det svårt, av vilka skäl de än lider. 

Medkänslan är därför, enligt detta synsätt, nära förknippad med emo-

tionen rädsla. Människor har goda skäl att frukta ting de till vardags säl-

lan tänker på. Om medlidandet kräver att man kan föreställa sig själv 

eller dem man älskar i ett liknande läge som den som lider, innebär det 

att statusskillnader mellan människor även i vårt samhälle fungerar på det 

sätt som Rousseau beskriver? Nussbaum menar så, och att olikheterna 

inte behöver vara förknippade med statusskillnader. Alla sociala gränser 

utifrån exempelvis kön, religion, klass, etnicitet eller sexuell läggning, gör 

det svårare att förnimma denna emotion (Ibid. s. 315f). 
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Nussbaum argumenterar emellertid inte för att omdömet om liknan-

de risker är en nödvändig del av medkänslan, utan att det eudaimoniska 

omdömet i stället är det. Tron på att liknande tragedier kan hända en 

själv eller någon älskad underlättar dock ofta starkt medkänslans upp-

komst. Denna tro är ett empatins verktyg som kan bidra till insikten att 

den som lider förtjänar medkänsla. 

Det är möjligt och vanligt att framhäva skillnader mellan människor, 

rentav söka avhumanisera andra, i syfte att motverka uppkomsten av 

medkänsla. Men det går också att göra det omvända, att föreställa sig det 

gemensamma, vad som överskrider sociala barriärer mellan människor.80 

Tron på liknande risker underlättar således (4) det nödvändiga eudaimo-

niska omdömet i medkänslan, som innebär att den lidandes välbefinnan-

de är en del av subjektets uppfattning av det egna goda livet. Det egna 

välbefinnandet hotas av den andres elände. Subjektet måste se sig som 

sårbar i förhållande till den andra: 

In effect, she must make herself  vulnerable in the person of  another. 

It is that eudaimonistic judgment, not the judgment of  similar possi-

bilities, that seems to be a necessary constituent of  compassion (Ibid. 

s. 319). 

Nussbaum lyfter fram tre invändningar från den stoiska traditionen, som 

enligt henne påverkat så skilda filosofer som Smiths, Kants och Nietz-

sches skeptiska syn på medkänslan. I denna tradition förespråkas att 

nåden bör inta medkänslans plats hos moraliskt ansvarsfulla människor 

och samhällen. Nåden möjliggör goda gärningar, utan att subjektet vär-

desätter vad som är omöjligt att påverka för den dygdiga människan. 

Medkänsla innebär däremot att man (a) indirekt tillmäter värde åt externa 

objekt bortom den egna kontrollen, och därigenom gör sig sårbar för 

rädsla för att förlora dem, och sorg när de försvunnit. 

Medkänslan är dessutom problematisk eftersom den tenderar att vara 

(b) partisk och nyckfull, och därigenom inte tillmäta alla lika värde. Med-

                                                           
80 Till och med de särskilt uppenbara skillnaderna och gränserna mellan männi-

skor och djur, som försvårar medkänsla med djur, kan enligt Nussbaum 

överskridas genom att fokusera på vad som kan vara gemensamt, som exempel-

vis erfarenheter av smärta och hunger, av glädje och gemenskap. 
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känslan riktas ofta mot närstående, som människor i den egna familjen, 

nationen eller religiösa traditionen, vilket är svårt att försvara moraliskt.  

Den medkännande har även ofta nära till (c) andra emotioner, som 

vrede och hat, vilka kan leda till destruktiva konsekvenser för både sub-

jektet och hennes omgivning. När ens nära älskade, ens landsmän eller 

trosfränder kränks är det för stoikern följdriktigt, men beklagligt, att 

subjektet känner medkänsla, och ofta åtföljande vrede, hat och hämnd-

begär. Nussbaum (2001) sammanfattar metaforiskt den stoiska synen 

som att ”the soft soul of  the compassionate can be invaded by the ser-

pents of  resentment and hatred”. Grymheten är ur detta stoiska perspek-

tiv inte medkänslans motsats, utan en konsekvens av det hämndbegär 

som vreden kan leda till, vilken bottnar i delvis samma slags snedvridna 

omdömen som medkänslan: ”So compassion is cruelty´s first cousin; the 

difference between them is made by fortune.” (Ibid. 363) 

Nussbaum instämmer i den stoiska deskriptiva analysen, att det kan 

finnas ett samband mellan människors medkänsla och en önskan att 

skada den eller dem som felat, men invänder mot de normativa slutsat-

serna. I stället för att avfärda medkänslan som sådan, bör människor vara 

uppmärksamma på dess möjliga negativa konsekvenser. I Aristoteles och 

Nussbaums tänkande är den en smärtsam, men nödvändig emotion i ett 

gott liv och samhälle.  

2.8.2 AVSMAK OCH FASA 

Nu till två smärtsamma emotioner där den ena, avsmaken, tenderar att 

tjäna moraliskt destruktiva syften och den andra, fasan, kan vara nöd-

vändig för att besinna vad ingen vill ska finnas. 

Vad i emotionen avsmak är så problematiskt att man bör ifrågasätta 

dess existensberättigande i ett demokratiskt samhälles offentlighet, vilket 

Nussbaum (2004a) menar att vi bör? Hennes svar kan sammanfattas i att 

denna emotion - för det första - återspeglar irrationella önskningar om att 

bli en slags människa som ingen kan vara. Avsmaken innebär ett tillbaka-

ryggande inför företeelser och människor som påminner om sådant vi 

har gemensamt med andra djur, vår kroppslighet och oundvikliga död. 

Dessa orealistiska förhoppningar bidrar - för det andra - till att det 

som psykologiskt är svårt att härbärgera i det egna livet ofta projiceras på 
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andra individer och grupper, vilket kan orsaka, och har orsakat, grymma och 

onödiga mänskliga lidanden. En viktig del av denna projektion bottnar i 

vad Nussbaum ser som magiska föreställningar om smittspridning (Ibid. 

s. 74f). Avsmak innebär något mer än det som smakar illa, eller bryter 

mot god smak (”distaste”). En viktig aspekt går ut på att bevaka - fysiskt 

och symboliskt - den egna kroppens gränser, att skydda sig från främ-

mande substanser som hotar vår kroppsliga integritet, och leder tankarna 

bort från vad som uppfattas som specifikt mänskligt (Ibid. s. 89).81 

Nussbaum bygger här främst på empirisk forskning som bedrivits av 

psykologen Paul Rozin, men även på antropologen Mary Douglas82 tan-

kar om föreställningar om orenhet och fara, där nyckelordet är anomali. 

Enligt Douglas kan en företeelse väcka vämjelse och inge fara om den 

förekommer i ett sammanhang, men i ett annat uppfattas som harmlös. 

Dessa förställningar är socialt konstruerade och varierar i olika tider och 

kulturella eller religiösa kontexter, vilket ger upphov till starka tabun som 

formar människors liv (Ibid. s. 91f). Nussbaum menar att en kombina-

tion av Rozins psykologiska och Douglas sociala teorier kan hjälpa oss 

att förstå hur emotionen avsmak kan uppstå och fortleva i olika mänskli-

ga gemenskaper (Ibid. s. 93f) och att det vore önskvärt med fler kompa-

rativa studier om vad människor vämjes inför i olika kulturer (Ibid. s. 98). 

                                                           
81 Några exempel på hur Nussbaum anser att detta tänkande tar sig konkreta 

uttryck: Ett sätt att avskärma sig från eventuell avsmak inför tanken på att äta 

döda djur är att låta någon annan skära bort de delar, som huvud och hud, som 

påminner om det vi har gemensamt med dem. Många känner vämjelse inför 

kadaver, lik och kroppsligt förfall, vilket minner om att alla en dag ska dö. I ett 

land som Indien, där frånvaron av moderna sanitetsanrättningar krävt att latriner 

tömts för hand, har människor som skött dessa sysslor kallats och varit ”oberör-

bara”, vilket bland annat indikerar ett slags magiskt tänkande som går ut på att 

en föreställd orenhet kan spridas mellan människor. Nussbaum konstaterar att 

människor vanligen inte känner avsmak inför egna kroppsvätskor, så länge de 

håller sin inom den egna organismen, men att de ofta inger vämjelse när de 

lämnat den, och det symptomatiska i att den enda kroppsvätska som inte tycks 

kunna betraktas med avsmak eller som möjlig smitthärd, är tårar, då gråtande 

tänks som en specifikt mänsklig förmåga (Ibid. s. 89). 
82 Från Rozin refereras bland annat ”Disgust: The Body and Soul Emotion”, i 

Handbook on Cognition and Emotion, 1999, från Douglas Purity and Danger, 1966. 
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Avsmak kan ha tjänat människan under evolutionen, tillstår Nussba-

um, och kan även idag fungera som skydd mot hälsofarliga företeelser 

(Ibid. s. 95). Hennes huvudtes är dock att vi bör vara vaksamma inför när 

det sociala livet, och i synnerhet maktutövning, påverkas av denna emo-

tion, eftersom det riskerar att drabba redan utsatta grupper i samhället. 

Hon konstaterar att den europeiska antisemitismen från medeltiden och 

framåt skapade bilder av judar som djuriska och överdrivet sexuella, vilka 

hotade civilisationen. En central del av denna långvariga avhumanise-

ringsprocess var enligt Nussbaum sammankopplandet av det judiskt 

vämjeliga och det kvinnliga, med en kvinnlighet som framställdes som 

kroppslig och sårbar, som skulle döljas eller övervinnas. I syfte att väcka 

allmänhetens avsmak framställdes judar som bland annat parasiter och 

cancerceller i det tyska samhället, och deras frånstötande odör skulle 

påminna om den som kvinnor påstods utsöndra under menstruationen. 

I Nussbaums tolkning erinrar barnafödandet dels om kroppsligheten 

och närheten till döden, dels om att vi har dessa biologiska realiteter 

gemensamt med andra däggdjur. Detta vill i första hand många män 

värja sig mot, därav vanliga tabun som omgivit kvinnors menstruation, 

sexualitet och barnafödande i olika tider och kulturer (Ibid. s. 108-111). 

Den grupp som i dag möter mest avsmak är emellertid homosexuella, 

och det är i synnerhet heterosexuella män som vämjes inför homosexuel-

la män. Lesbiska kvinnor kan orsaka moralisk indignation eller oro, men 

väcker sällan avsmak, och på liknande vis förhåller det sig med hetero-

sexuella kvinnors syn på manliga homosexuella. Problemet är många 

mäns avsmak och hat, som bottnar i irrationell rädsla, inför somliga 

andra män. Nussbaum beskriver det på följande sätt: 

What inspires disgust is typically the male thought of  the male ho-

mosexual, imagined as penetratable. The idea of  semen and feces 

mixing together inside the body of  a male is one of  the most disgust-

ing ideas imaginable – to males, for whom the idea of  nonpenetrabil-

ity is a sacred boundary against stickiness, ooze, and death. The pres-

ence of  a homosexual male in the neighborhood inspires the thought 

that one might oneself  lose one´s clean safeness, become the recep-

tacle for those animal products. Thus disgust is ultimately disgust at 

one´s own imagined penetrability and ooziness, and this is why the 

male homosexual is both regarded with disgust and viewed with fear 

as a predator who might make everyone else disgusting. The very 
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look of  such a male is itself  contaminating - as we see in the extraor-

dinary debates about showers in the military (Ibid. s. 114f). 

Mot bakgrund av denna negativa syn på emotionen avsmak - att den i 

teorin bygger på magiska och verklighetsfrämmande önskningar, och i 

praktiken kan leda till fasansfulla konsekvenser - finns då tillfällen när 

den kan anses moraliskt legitim i ett demokratiskt samhälles offentlighet? 

Nussbaum diskuterar teserna hos några politiskt konservativa tänkare 

som bland annat hävdat att avsmak inför somliga företeelser är nödvän-

dig för ett samhälles värdegemenskap, en gemenskap som i sig behövs 

för samhällets överlevnad och därför bör återspeglas i lagarna. Liknande 

tankar lyfter Nussbaum fram från vad hon benämner politiskt progres-

sivt håll, representerat av juristen Dan M. Kahan. 

Enligt Kahan är benägenheten att känna avsmak universell och lika 

gammal som vår kunskap om det mänskliga livet. Samtidigt har objekten 

för mänsklig vämjelse skiftat i olika tider och på olika platser, vilket gör 

det rimligt att hävda att denna emotion bör användas för moraliskt goda 

syften, som att motarbeta rasism eller sexism. Nussbaum invänder och 

jämför emotionen avsmak - som, i likhet med skam, är nära förknippad 

med förakt för personer - med emotionen vrede som, i likhet med skuld, 

ofta riktas mot människors handlingar. Att uppmuntra människors förakt 

eller avsky gentemot människor som begår rasistiska eller sexistiska brott 

bryter inte bara mot liberala principer, då även sådana personer har rätt 

att bli bemötta med värdighet. Det är även i praktiken kontraproduktivt, 

eftersom en känsla av den egna personens betydelse och värdighet är 

nödvändig för att moralisk förändring ska kunna ske. Det innebär att 

uppmuntran till vämjelse i förlängningen kan leda till fler sexistiska eller 

rasistiska tankar och handlingar (Ibid. s. 84f, 105-07). 

Nussbaum avvisar också en annan form av avsmak, som inte riktar 

sig mot enskilda personer, utan mot strukturer i samhället eller mot insti-

tutioner som man menar begränsar människors liv eller demokratin som 

sådan. Hon åskådliggör med hur hon själv periodvis övervägt emigration 

till Finland, efter längre perioder av arbete där inom ramen för ett FN-

projekt, när den amerikanska politikens råhet och plumphet ingett henne 

avsmak. Finland har framstått som ett land av oförstörd naturskönhet, 

obefläckat av aggressivitet, girighet och korruption. 
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Problemet hon ser är att detta är en flyktfantasi som inte bottnar i 

omsorg om vare sig Finland eller USA, utan i en egocentrisk önskan om 

att hålla sig själv ren från det moraliskt förkastliga. Den adekvata emo-

tionen är i stället vrede som bör kanaliseras i handlingar: 

What we should ask of  racists and corrupt politicians is good behav-

iour, and, even better, reform. When they do something bad they 

should be punished. What helpful course is even suggested, however, 

by the idea that they are like vomit or feces? Obviously we are not 

going to send them into exile, and should not even if  we could. So 

disgust both hooks us on an unrealizable romantic fantasy of  social 

purity and turns our thoughts away from the real measures we can 

take to improve race relations and the conduct of  politicians. Noth-

ing is gained by treating any group of  citizens like dirt, even if  they 

are immoral (Ibid. s. 107). 

För Nussbaum finns det således inte något moraliskt konstruktivt alls i 

den mänskliga benägenheten att känna avsmak, på grund av de omdö-

men som den tenderar att bestå av. Lester Hunt (2006), som kommente-

rat Nussbaums idéer om avsmak, har lyft fram vad han ser som gemen-

samt mellan avsmak och en annan emotion, fasa (”horror”). För honom 

är det mest centrala att avsmakens kognitiva innehåll - de tankar, bilder 

och fakta som bygger upp den - förminskar (”degrades”) själva sinnet 

hos den person som har dem. Hunt jämför med att tankar på vad krigets 

gräsligheter innebär kan vara så ohyggliga att människor önskar att dessa 

tankar inte vore möjliga att ens tänka, och följaktligen håller dem på 

avstånd. Detta beroende på att i den stund som dessa föreställningar tar 

plats i sinnet går något värdefullt omedelbart förlorat, som Hunt prö-

vande benämner vår oskuld (Ibid. s. 565f). 

Nussbaum analyserar så vitt jag kan bedöma inte uttryckligen emo-

tionen fasa. Det är dock rimligt att tolka hennes återkommande insiste-

rande på det nödvändiga i att inte väja för de tragedier som skadar män-

niskors möjligheter att leva goda liv, som att ett moraliskt ansvarigt liv 

kräver modet att besinna även det mest fasansfulla. Nussbaum (2001) 

menar att avsmaken inför människor från en grupp man föraktar funge-

rar som en psykologisk barriär, vilken avleder uppmärksamheten från 

sådant inom det egna jaget som upplevs som allt för svårt att konfronte-

ra. Detta menar hon är tydligt i sådan avsmak som är en del av homofo-
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biskt och kvinnoförnedrande förtryck, men att en liknande barriär kan 

identifieras i relation till vad hon uttryckligen benämner ondska. 

Ett exempel på detta är hennes resonemang om olika historikers syn 

på den nazistiska förintelsen av Europas judar, och den normativa slut-

sats hon drar av det. Det som enligt Nussbaum mest har bidragit till den 

enorma populariteten för Daniel Goldhagens Hitlers Willing Executioners: 

Ordinary Germans and the Holocaust är att boken kan ge läsaren en känsla av 

falsk trygghet, en tro på att vad som utfördes av den tidens tyskar var något 

unikt i sin monstrositet eftersom fasorna utspelade sig inom ramen för 

en radikalt annorlunda kultur än dagens. Mot denna bild ställer hon för-

fattare vilka betonar allmänmänskliga företeelser, som bidrog till att göra 

förintelsen möjlig. Till dem hör benägenheten att ge vika för grupptryck, 

behovet att inte framstå som feg genom att överlåta smärtsamma arbets-

uppgifter på andra, viljan att inte förlora ansiktet inför de närmaste och 

riskerna med en ideologisk påverkan som framställer människor från en 

annan grupp som mindre värda eller rentav omänskliga. 

Om vi väljer att acceptera dessa förklaringsmodeller, vilket Nussbaum 

råder till, blir slutsatsen för många djupt oroande. Barriären mellan det 

egna föreställda goda jaget, och dem som begår avskyvärda brott, och 

följaktligen förtjänar vårt förakt, blir inte längre möjlig att upprätthålla:  

We have to confront the fact that we might become one of  them; but 

this means that in a significant sense we already are them – with the 

fearfulness, weakness and moral blindness that go to produce such 

evils. Because this response is so much more psychologically trou-

bling and politically challenging than the response elicited by Gold-

hagen, it is not surprising that Goldhagen´s book has been embraced 

with warm approval (Ibid. s. 451f).83 

                                                           
83 Nussbaum nämner Hannah Arendt, Christopher Browning, Raoul Hilberg 

och Omer Bartov, bland dem som för fram nödvändiga, men oroande, idéer om 

hur ondska bör förstås. Goldhagens idéer, menar Nussbaum, kan bidra till att 

människor vänder bort blicken från övergrepp som begåtts av den egna natio-

nen, i dåtid eller nutid. Hon exemplifierar med hur ursprungsbefolkningen och 

slavar behandlats i USA, och övergrepp som amerikanska soldater begått mot 

civila på senare år. En svensk motsvarighet är enligt min mening Sven Lindqvists 

(1992) Utrota varenda jävel, där den nazistiska förintelsen inte främst förstås som 
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Om alla människor är mer eller mindre benägna att vämjas inför olika 

företeelser i tillvaron, så riskerar personer tillhöriga vissa grupper, mer än 

andra, att få sina liv kringskurna av omgivningens avsmak. Med skam 

förhåller det sig delvis annorlunda, vars relation till emotionen skuld 

nästa avsnitt handlar om.  

2.8.3 SKAM OCH SKULD 

Det finns, menar Nussbaum, nära kopplingar mellan avsmak och skam. 

Ifall omvärlden återkommande uttrycker avsmak inför den person en 

människa är, inte klander efter några av hennes specifika handlingar eller 

försummelser, är risken stor att hon känner skam på ett sätt som reduce-

rar hennes upplevda mänskliga värdighet. Skam är emellertid enligt 

Nussbaum en mer komplex emotion än avsmak, eftersom den rymmer 

en konstruktiv potential. Skamkänslor kan återspegla värdefulla moralis-

ka ambitioner, som subjektet misslyckats att leva upp till (Ibid. s. 206f).84 

Den form av skam, primitiv skam, som Nussbaum främst diskuterar 

är dock destruktiv. Hon understryker både det allmänmänskliga i tenden-

sen att känna denna skam, och mönstret att vissa grupper erfar den mer 

än andra, till följd av synliga eller symboliska stigmata som de bär, i egna 

och andras ögon. Låt oss börja i det allmänmänskliga. Nussbaum menar 

att de flesta redan tidigt i barndomen lär sig att dölja vad man själv och 

omgivningen ser som svagheter. Det handlar om att så ofta som möjligt 

framstå som normal i omgivningens ögon. Problemet är att de av våra 

brister som uppfattas som onormala eller opassande tenderar att avslöjas, 

med skam som följd. Mot denna bakgrund instämmer hon i vad Goff-

man skrev i Stigma 1963, att det i den tidens USA bara fanns en slags 

person som inte behövde oroa sig för att känna skam: En ung, gift, ur-

ban, vit, högutbildad, protestantisk, tilltalande, välbyggd och heterosexu-

ell far från en nordstat, med ett rekord i någon idrott (Ibid. s. 173). 

Nussbaum anser att amerikanska akademiker som skrivit normativt 

om skammens funktioner i samhällslivet befinner sig i två oförenliga 

                                                                                                                             

en unik och dåtida katastrof, utan som del av en allmäneuropeisk kolonial tradi-

tion, där demokratier och demokratiska människor deltog och deltar. 
84 Nussbaum refererar här, om det potentiellt moraliskt goda som ryms inom 

emotionen skam, instämmande till Bernard Williams´ Shame and Necessity 
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läger, vilka påminner om den ovan refererade diskussionen om avsmak. 

Det ena lägret, främst företrätt av politiskt konservativt sinnade tänkare, 

menar att skamkänslor, och även juridiskt och pedagogiskt påtvingade 

sådana, är nödvändiga för att upprätthålla de gemensamma värden som 

hindrar ett samhälle från att falla isär.85 Det andra lägret, dit Nussbaum 

räknar sig själv, hävdar tvärtom att samhället via sin offentliga maktutöv-

ning bör verka för att minska redan stigmatiserade människors skam-

känslor inför omvärldens blickar. Att medvetet tillfoga en person ett 

stigma, som då ”shaming penalties” utmäts, är ur detta perspektiv ett 

allvarligt avsteg från principen om alla människors lika rätt till värdighet 

och kan i praktiken leda till att individen i fråga skadas (Ibid. s. 174f). 

Föreställningar om normalitet är centrala då vissa grupper exponeras 

för skam i ett samhälle. För Nussbaum är normalitet en i grunden absurd 

tankefigur, eftersom den direkt sammankopplar något statistiskt vanligt 

förekommande med en moralisk värdering, att det vanliga per definition 

är gott. Det absurda förstärks om Goffmans uppräkning av attribut ovan 

besinnas, vilket leder till slutsatsen att få i så fall skulle kunna uppfattas 

som normala. Det är således ett ouppnåeligt och oönskvärt ideal. 

Stigmatiserandet av påstått onormala grupper - fysiskt, eller symbo-

liskt via nedsättande omdömen och tabun - bottnar enligt Nussbaum i en 

infantil narcissistisk önskan om helhet och fullkomlighet. Att skambeläg-

ga andra, under förevändningen att de inte är normala, är ett sätt att söka 

kontroll, att undfly den mänskliga bristfällighet och sårbarhet som egent-

ligen är allas. Närvaron av fysiskt funktionshindrade ökar den kroppsliga 

friskhet de friska förnimmer. Kognitivt funktionshindrades existens un-

derstryker andras upplevda intelligens. De moraliskt lastbara får andra att 

framstå som förebildligt dygdiga (Ibid. s. 217-219). Nussbaum diskuterar 

olika former av stigmatisering, bland annat av fysiskt funktionshinder, 

men nedan vill jag synliggöra hennes reflektioner om en annan ofta 

skambelagd mänsklig belägenhet, fattigdom. 

                                                           
85 Författare som nämns i detta sammanhang är Christopher Lasch, Amitai 

Etzioni och, som representant för en ovanligare liberal eller vänsterinriktad 

position som offentligt vill skambelägga överklasspersoners moraliska och juri-

diska förbrytelser, återigen, Dan M. Kahan. 
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Nussbaum återger en distinktion från Adam Smith mellan fattigdom 

sedd i (1) absoluta termer, att människor lider brist på mat, boende eller 

hälsovård, och (2) komparativ eller social fattigdom. Den senare innebär 

att även om människor har tillgång till det basala för livets nödtorft, kan 

de sakna vad som anses tillhöra en rimlig levnadsstandard i det samhälle 

de lever i. För Adam Smith kunde det handla om att ha råd med linne-

skjorta och läderskor, medan det i dagens västerländska samhällen kan 

gälla andra företeelser. Nussbaum menar att denna komparativa fattig-

dom uppenbaras för barn och ungdomar i skolan på olika vis, i deras 

klädsel, sätt att tala, av hemmet dit de bjuder in kamrater etc. 

En bakomliggande orsak till fattigas skamkänslor är enligt Nussbaum 

idéer om att fattigdom i första hand beror på enskilda människors egen 

lättja eller brist på viljekraft (Ibid. s. 282f). En andra omständighet är 

huruvida inflytelserika krafter i det samhälle man lever i betraktar fattig-

dom eller stora ekonomiska klyftor som brott mot de principer och ideal 

som landet bygger på. I samhälle som värderar sociala och ekonomiska 

rättigheter högt, exempelvis i form av likvärdig rätt till utbildning och 

utjämnande av inkomstskillnader, menar Nussbaum att riskerna för stig-

matisering är mindre, än i ett samhälle där konkurrens mellan individer i 

första hand premieras (Ibid. s. 285-87).86 

Jag nämnde tidigare att Nussbaum ser en skillnad mellan emotionerna 

avsmak och skam, i det att skammen kan brukas för konstruktiva syften 

om den kopplas till moraliskt önskvärda ambitioner. Under rubriken 

”Constructive Shame?” diskuteras detta, just angående ekonomiska 

orättvisor (Ibid. s. 211). Frågan ställs om ett samhälleligt problem kan 

vara så utbrett och djupgående att det inte räcker att skuldbelägga enskil-

da handlingar eller försummelser hos enskilda personer. Skälet är att 

roten till problemet i så fall finns i grundläggande tankemönster och 

                                                           
86 En tredje betydelsefull faktor är hur olika yrkens status, och inte minst arbets-

löshet, uppfattas i det aktuella samhället. I somliga samhällen, menar Nussbaum, 

kan arbetslösa behålla sin värdighet i omvärldens ögon, även om det är ovanligt. 

De förväntas ofta ta de lågbetalda arbeten som finns - till exempel hushållsarbe-

te i bättre bemedlade medborgares hem - och även om dessa yrken inte alltid är 

stigmatiserade, så är risken större att i lågstatusyrken drabbas av kränkande eller 

diskriminerande behandling, än om man har ett yrke med hög social status. 
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prioriteringar som genomsyrar samhället som helhet. Att exempelvis un-

derbetalda människor utnyttjas beror inte främst på enskilda arbetsgiva-

res girighet, utan på att en tillräckligt stor andel av befolkningen värderar 

lyxkonsumtion högt, motsätter sig skatter som omfördelar välstånd och 

anser att fattiga har sig själva att skylla för sin fattigdom. Enligt Nussba-

um syftar ett sådant ställningstagande djupare än att kritisera individer 

för vad de gör. Det riktar en uppfordran mot vad individerna kollektivt är: 

What we need to do is not simply to apologize for this or that harm-

ful action, but rather search into ourselves and reexamine our habits 

and our national character. It is easy to say, “Let´s not do A again.” 

We need to say, “Let´s not be that way any longer (greedy, materialis-

tic, hostile to equality, etc).” (Ibid. s. 212)87 

Nussbaum menar att denna slags kollektiva skam, utlöst av andras umbä-

randen, går på tvärs med den primitiva skammen. Primitiv skam söker 

återskapa en ouppnåelig narcissistisk helhet som förlorades tidigt i livet, 

där kontroll och det egna jagets tillfredställelse är i fokus. Kollektiv skam 

kan ifrågasätta vad det egna jaget eller den egna gruppen alls har rätt till, 

när andra människor lider. Den strävar efter att ifrågasätta den egocen-

trism, som bland annat uttrycks i tron på att vi bara har egna talanger 

och ansträngningar att tacka för eventuella framgångar. 

Vi bör tvärtom, utifrån detta synsätt, betona lyckliga eller olyckliga 

omständigheters betydelse - som vilken familj man råkar födas i, eller 

turen att inte drabbas av privata katastrofer under livets gång - för vem 

                                                           
87 Dessa tankar utgår från en analys av Barbara Ehrenreichs Nickle and Dimed: On 

(Not) Getting By in America. Ehrenreichs slutsatser om den fattiga arbetarklassens 

usla löner och hälsofarliga arbetsvillkor - efter lång tids wallraffande inom lågbe-

talda yrken - var hårda, liksom den kollektiva domen över det samhälle som låter 

exploateringen fortgå. Inför denna verklighet är inte skuld nog, vilket framgår av 

Nussbaums citat: ”´[G]uilt doesn´t go anywhere near far enough; the appropria-

te response is shame.´” I en svensk statlig utredning, Romers rätt  (SOU 2010:55), 

förs tankar som liknar Nussbaums och Ehrenreichs fram. Det ses som önskvärt 

med (kollektiv) skam inför tidigare och nuvarande förtryck, ”att en skamtröskel 

för antiziganistiska attityder och handlingar etableras” (Ibid. s. 23), eftersom 

diskriminering av romer ”i Sverige inte omfattas [...] av någon skamkänsla utan 

har hög social acceptans” (Ibid. s. 32). Vi kan förstå Hasses utsaga (avsnitt 1.5 

ovan) om svenskt flyktingmottagande på ett liknande vis, att ett missförhållande 

kan vara så utbrett att kollektiv skam är en moraliskt rimlig emotion. 
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som hamnat var på samhällets statusstege. Nussbaum ser inga moraliska 

problem i att påverka vuxna att känna sådan skam, om det förenas med 

respekt för enskilda individer. Däremot ifrågasätter hon när sådana ambi-

tioner riktas mot barn, eftersom de inte har samma möjligheter som 

vuxna att påverka de orättvisor som omger dem. När barn gör fel bör 

deras handlingar uppmärksammas, samtidigt som de vuxna gör allt för 

att barnen ska förstå att detta korrigerande inte påverkar kärleken till 

dem som personer (Ibid. s. 212-14). 

Eftersom risken med att skambelägga en människa är att hon förlorar 

tron på den egna personens värde och värdighet, menar Nussbaum att 

det oftare är mer konstruktivt att inrikta sig på egen och andras skuld, 

och detta gäller alltså i synnerhet barn. När ens handlingar eller underlå-

telser skadat en annan människa är emotionen skuld själva tecknet på 

insikt, vilket är en förutsättning för förändring. För Nussbaum är det en 

central del av den moraliska utvecklingen, att växa ifrån känslor av infan-

til omnipotens, till att vilja leva i en verklig värld, till ett liv i ömsesidigt 

beroende av andra människor och erkännande av deras rättigheter. Att 

känna skuld, snarare än självcentrerad skam, för egna skadliga eller så-

rande handlingar mot andra kan vara ett tecken på sådan mognad: 

Thus in my account guilt is potentially creative, connected with repa-

ration, forgiveness, and the acceptance of  limits to aggression. Shame 

of  the primitive type is a threat to all possibility of  morality and 

community, and indeed to a creative inner life (Ibid. s. 208). 

Liksom vad gäller avsmak, menar Nussbaum att det särskilt är pojkar 

som fostras till den sorts skam som hotar deras inre liv. Hon återger 

forskning som riktar in sig på de omständigheter som formar många 

pojkars uppväxt, efter att flickors svårigheter att hantera en mansdomi-

nerad omgivning under lång tid uppmärksammats. Hon refererar, via 

Kindlon & Thompson, till empiriska undersökningar som visar att vuxna 

förväntar sig mindre av pojkars emotionella förmågor än av flickors. När 

pojkar i experiment frågat sina mödrar om andras känslor, som varför en 

person gråter, tenderar mödrarna att ge korta och avfärdande svar, och 

ge flickor mer utförliga. Pojkar möts av budskapet att det är skamligt att 

vara ledsen, behövande eller att känna medkänsla: ”[T]he message cons-

tantly given to them is to bear up, be stoical, be a man.” (Ibid. s. 201) 
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Då denna slags fostran redan har pågått under flera år när pojkarna 

börjar skolan är de illa rustade att förstå både sig själva och andra. Inte 

minst har många därför svårigheter att hantera egna misslyckanden, som 

då de inte lär sig läsa lika snabbt som andra eller har svårt att sitta still, 

och därför klandras av vuxna i skolan. Den pojke som inte förstår sina 

egna negativa känslor riskerar att bli deprimerad eller aggressiv. När han 

under den fortsatta uppväxten får lära sig att det är ett accepterat bete-

ende att vara fientlig och föraktful, förvärras dessa tendenser. En försvå-

rande omständighet är bristen på manliga förebilder, som inte är auktori-

tära ledare eller idrottsmän, vilket bidrar till att många pojkar överges i 

ett tillstånd av emotionell förvirring och skam. 

Kindlons och Thompsons mångåriga arbete med barn och ungdomar 

som mobbat andra eller själva farit illa visar bland annat, menar Nussba-

um, dessa pojkars svårigheter att förstå hur andra människor kan känna. 

När de får frågor om andras upplevelser av ett skeende är det som om 

frågorna ställts på ett främmande språk. Nussbaum menar att det i en 

mening är sant, då det tänkande som krävs för att kunna förstå andra inte 

varit en del av pojkarnas fostran. Sådan fostran kan även få negativa 

konsekvenser för förhållandet till en framtida partner, eftersom kärlek 

kräver intimitet, och intimitet och ömsesidig sexualitet för med sig sår-

barhet. Mot denna bakgrund betonas betydelsen av skolors arbete med 

emotioner, för barns och ungdomars liv, i nuet och för framtiden: 

[E]ducation needs to focus constantly on the needs and anxieties of  

the inner self, at the same time developing the capacity to perceive 

need in others. Narrative literature and the other arts can frequently 

tap emotions that might remain uncultivated if  education neglected 

these materials. Education should nourish the sense of  life´s diffi-

culty, and also the sense that, through cooperation and empathy, hu-

man beings can to some extent address these difficulties, that we can 

achieve a limited conquest over helplessness through “subtle inter-

play.” The choice of  literary, artistic, and musical works should be 

made with these aims (among others) in view, devoting particular at-

tention to the experiences of  the most vulnerable and stigmatized 

groups in one´s society (Ibid. s. 203). 

Nu till tre andra emotioner, vrede, rädsla och hat, och en diskussion om 

deras möjliga funktioner i det sociala livet. 
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2.8.4 VREDE, RÄDSLA OCH HAT 

Nussbaum (2004a) är som framgått generellt avvisande mot vädjanden 

till avsmak och (primitiv) skam i samhällets offentlighet. Det gäller inte 

emotionerna rädsla och vrede. Människor har ofta goda skäl att frukta 

och vredgas, då det vi håller kärt hotas eller har skadats av andras hand-

lingar, eller av andra omständigheter som vi inte kan kontrollera. I stället 

för att avfärda en människas vrede som sådan, bör dess innehåll grans-

kas, om subjektet har uppfattat relevanta fakta korrekt och om andra 

omdömen som bygger upp vreden är rimliga (Ibid. s. 13f). 

Att denna uppfattning, att vrede kan vara moraliskt berättigad, kan 

vara kontroversiell, framgår inte minst i Nussbaums (1994, s. 402-38) 

analys av Senecas argumentation mot all slags vrede i sociala samman-

hang. Det är en emotion som inte bara kan få människor att framstå i 

löjlig och självförhärligande dager, när deras upprördhet avslöjar värde-

ringar som är svåra att försvara inför andra. Vreden rymmer dessutom en 

destruktiv potential som kan leda till försämrade mänskliga relationer 

och, om omständigheterna är tillräckligt dåliga, till outsägliga mänskliga 

lidanden, vilket jag återkommer till nedan.88 

Nussbaum (2004a) sammanfattar Aristoteles definition av vrede som  

”the belief  that one has been harmed or damaged, in some serious way, 

by another person or persons´ wrongful act, and that the act was com-

mitted not inadvertently but willingly” (Ibid. s. 68). Föreställningar om 

                                                           
88 Nussbaum inleder sin text om Senecas stoiska syn på vrede med att berätta 

om ett besök på West Point, där hon föreläste inom ramen för en kurs i etik. Vid 

ett efterföljande samtal med officerare diskuterades två exempel som illustrerar 

olika moraliska funktioner som vreden kan fylla. Det första handlade om ameri-

kanska militärer som letade efter gömda vietnamesiska soldater. När civilbefolk-

ningen inte samarbetar ges order om eld. Barn och gamla mejas ner. Kvinnor 

våldtas och stympas innan de dödas. När allt är över bränns byn ner. Det andra 

exemplet är en återberättelse från en föreläsning som Elie Wiesel hade hållit på 

West Point. Allierade soldater intog i slutet av andra världskriget det förintelselä-

ger där Wiesel som barn var internerad. Den första som gick in i lägret var en 

storvuxen svart amerikansk officer. När denne man såg vad som fanns att se 

började han förbanna och skrika rakt ut, så högt han kunde. Detta pågick under 

lång tid medan mannen gick runt i lägret. Barnet Wiesel tänkte då: ”Now, with 

that anger, humanity has come back.” (Ibid. s. 403) 
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avsiktligt tillfogade skador, mot den egna personen eller någon som sub-

jektet ser som betydelsefull, kan lätt artikuleras i offentligheten. Därför är 

frågan om vilken slags vrede som är berättigad i vilka situationer demo-

kratiskt angelägen. Aristoteles visar i Retoriken hur talare kan övertyga 

åhörarna om det rimliga i en viss vrede och, omvänt, att annan ilska kan 

bygga på missförstånd. Det är exempelvis möjligt att skadan inte alls har 

uppstått, eller att andra än den utpekade var ansvariga. Om den tillvitade 

ändå utförde handlingen kanske den ändå kan försvaras, och vreden avta, 

om det exempelvis skedde i självförsvar eller ovetskap om att den upp-

rörda skulle drabbas. En subtilare argumentation riktar in sig på före-

ställningen om allvar, att det som väckt vreden, vid närmare eftertanke, 

egentligen inte är värt att uppröras över (Ibid. s. 99f).89 

Även det omvända förhållandet, att frånvaron av vrede speglar en 

problematisk undervärdering av ett fenomen, är möjlig. Aristoteles ex-

emplifierar med människor som inte blir arga när deras närstående skym-

fas, och Nussbaum tillägger att detta fenomen är än vanligare när det 

gäller personer som är geografiskt avlägsna eller ses som olika oss själva. 

Detta bidrog enligt henne till att slaveri länge sågs som något naturligt av 

dem som deltog i det, och att många män tills nyligen inte sett våldtäkt 

inom äktenskapet som något upprörande. 

Svårigheterna med att i offentligheten övertyga människor genom att 

vädja till deras vämjelse, då det ofta anses stötande eller tydande på bris-

tande trovärdighet, gör att många väljer en annan retorisk strategi. Nuss-

baum illustrerar detta genom att visa hur grupper som i USA motsatt sig 

lagstiftning för utökade rättigheter för homosexuella, inte i första hand 

gett offentligt uttryck för avsmak gentemot manlig homosexualitet. I 

stället vädjade dessa grupper till andra, mer socialt accepterade, emotio-

ner som rädsla, inför de hot som en allt mer utbredd homosexualitet 

kunde föra med sig, eller vrede, inför den påstådda orättvisan i att vissa 

ges rättigheter som andra förnekas (Ibid. s. 100-02). 

En avgörande del i att övertyga någon om att ens vrede är berättigad 

är således att skadan som sägs ha uppstått måste uppfattas verklig och 

                                                           
89 Nussbaum återkommer här till Senecas diskussion om vrede, och hans själv-

kritiska exempel på hur han kan uppröras då en värd inte placerar honom vid en 

tillräckligt hedervärd plats vid matbordet.  
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allvarlig. Nussbaum lutar sig här mot ett begrepp från John Stuart Mill, 

som just skiljer mellan allvarliga skador som verkligen ägt rum och såda-

na som enbart skapas i förväg, i subjektets sinne, skador som är ”´merely 

constructive´” (Ibid. s. 103). De nämnda argumenten mot utökade rät-

tigheter för homosexuella bottnar enligt Nussbaum egentligen i avsmak, 

och är ofta av denna spekulativa typ. Vredens objekt bör vara orättfärdiga 

händelser som verkligen inträffat, och emotionen kan då fylla en mora-

liskt konstruktiv funktion, eftersom den rymmer en impuls till handlingar 

som kan motverka att liknande skador inträffar i framtiden. Vreden kan 

och bör präglas av respekt den felande, en respekt som bekräftar hans 

eller hennes mänsklighet och moraliska ansvar. Han eller hon tänks kun-

na förändras och är så viktig för subjektets eudaimonia att det är värt att 

vredgas (Ibid. s. 104-06, s. 170f). 

Nussbaums teori om emotioner innebär som sagt ett accepterande av 

stoiska filosofers redogörelse av vad emotioner är, det vill säga kognitiva 

värdeomdömen. Däremot vänder hon sig mot deras övergripande nor-

mativa slutsats, att den som vill leva ett gott liv inte bör fästa något värde 

vid händelser och människor, som hon själv inte kan kontrollera. Den 

emotion som kanske mest uppenbart hotar stoikerns sinnesro är vreden. 

Nussbaum uppmärksammar detta och skiljer mellan vad hon ser som 

moraliskt konstruktiv vrede, och sådan med rötter i primitiv skam. Hon 

lyfter, med stöd av psykologisk forskning, fram att det finns starka sam-

band mellan primitiv skam och att människor sjunker ner i depression. 

När den narcissistiska drömmen om ett liv i symbios med ett omhänder-

tagande objekt är över, när förhoppningarna om fullkomlighet och hel-

het grusats, och de oundvikliga bristerna i den egna personen orsakar en 

smärta som är omöjlig att bära, då riskerar somliga personer att sjunka 

ner i ett tillstånd av meningslöshet och tomhet.90 

En annan konsekvens är också möjlig och vanlig, för människor med 

svårigheter att leva med tankar om sårbarhet, kroppslighet och dödlighet. 

Nussbaum benämner denna konsekvens narcissistiskt ursinne eller hat 

(”narcissistic rage”). Emotionen har bytt namn, då den förefaller så in-

tensiv och omfattande att det inte längre är rimligt att kalla den vrede. 

                                                           
90 Den viktigaste referensen är här Alice Millers kliniska studier om sambanden 

mellan depression och narcissisk skam.  
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Människor med sådant hat eller ursinne söker enligt Nussbaum upp ob-

jekt, individer eller grupper, som de kan projicera sin egen svaghet på, så 

att de själva kan känna sig hela och mäktiga. Nussbaum framhåller att 

dessa drömmar om omnipotens kan framstå som extrema, men att de 

säger något viktigt om alla samhällen: 

And yet, all societies know the demand of  invulnerability, and all so-

cieties know rage against minorities that can be plausibly connected 

to this idea. The point brought home again and again in the clinical 

literature is that individuals whose developmental process has not led 

them out of  narcissism and into a willingness to accept the rights of  

others are highly susceptible to such rages, whether individually or in 

groups. Such rages are a danger for any society based on the idea of  

equal rights (Ibid. s. 210f). 91 

Det verkar således inte, om vi följer Nussbaums resonemang, föreligga 

en artskillnad mellan det hat mot judar och andra grupper som ledde till 

katastroferna i diktaturens Tyskland, och vad man kan observera i demo-

kratiska samhällen idag. Det rör sig snarare om en gradskillnad, där olika 

samhällen i olika hög grad lyckas mobilisera resurser som kan motverka 

destruktiva tendenser som finns inom alla människor. Jag har diskuterat 

emotioner som enligt Nussbaum kan fungera som sådana resurser. Med-

känsla, vrede och skuld som kan leda till förändring och försoning hör 

dit. Nedan uppmärksammas två andra, först under och därefter kärlek. 

2.8.5 UNDER 

De emotioner som hittills diskuterats är negativa, i flera av de bemärkel-

ser som angavs ovan (avsnitt 2.6). Medkänsla ses ofta som en smärtsam 

emotion riktad mot något allvarligt i en annans situation. Avsmak är 

förknippat med obehag, inför ett objekt som värderas negativt. Även 

                                                           
91 Ett emblematiskt uttryck för detta slags hat finner Nussbaum hos de tyska 

Freikorps som bildades efter nederlaget i första världskriget. Dessa grupper fick 

kraft och sammanhållning genom föreställningar om en stålhård manlighet, 

kapabel till vilka dåd som helst. Bärande i denna manlighet var dels hatet mot 

och förnedrandet av det påstått kvinnliga, som framgår av officerarnas beskriv-

ningar av mödrar och flickvänner, dels avskyn mot andra sociala grupper, som 

judar, kommunister och fattiga, vilka ansågs förkroppsliga den föraktliga svaghe-

ten (Ibid. s. 208-10). Nussbaum refererar här till en studie av Klaus Theweleit. 
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vredens objekt värderas negativt. Utan det omdömet skulle vreden inte 

uppstå, och på liknande vis förhåller det sig med skuld, som består av en 

smärtsam insikt om egna överträdelser eller försummelser. Emotionerna 

ifråga är dessutom ofta negativt värderade eller moraliskt oönskvärda. 

Att exempelvis känna skam, skuld eller vrede uppfattas inte sällan som 

negativt i sig självt, medan medkänsla framstår som ett undantag, en 

emotion som vanligen ses som eftersträvansvärd. 

Mot denna bakgrund vill jag synliggöra emotionen förundran eller un-

der och, i nästa avsnitt, kärlek, emotioner som tycks positiva i alla fyra 

bemärkelser som Kristjánsson (2007) beskriver.92 De uppfattas ofta som 

behagliga eller glädjerika, värderar sina objekt positivt, värderas högt av 

omgivningen och kan dessutom fungera moraliskt konstruktivt. 

I Nussbaums författarskap är beroenden, tragik och skeenden som 

hotar eller krossar människors förhoppningar om att leva ett gott liv 

centrala teman. Lester Hunt (2006) återger Nussbaums freudianskt inspi-

rerade idéer om det lilla barnets närmast tyranniska anspråk på omvärl-

den, och frustrationen som uppstår när barnet märker att det är helt 

beroende av andras omsorg och oförmöget att kontrollera dem som ger 

omvårdnaden. Hunt menar att den traditionella bilden av det övergri-

pande målet för den enskilda människans utveckling, dess telos, under 

lång tid har varit autonomi. Människan ska gå från en barndom av bero-

ende, till att som vuxen vara en självständig, rationell och produktiv per-

son. Barndomen förstås ur detta av Hunt förordade perspektiv bakläng-

es, utifrån ett önskvärt vuxenlivs synvinkel. Nussbaum tycks enligt ho-

nom tänka tvärtom, ”to be an adult is to remain a needy child, minus the 

demand for infinite power” (Ibid. s. 558). Tonvikten på mänskliga sår-

barheter kan leda till att individens ansvar för det egna livet negligeras, 

och att Nussbaums tilltro till samhälleliga institutioners förmåga att fun-

gera som kärleksfulla omsorgsgivare, modellerad utifrån bilden av det lilla 

barnets kärleksfulla vårdnadshavare, överbetonas (Ibid. s. 557-59, 576f). 

Hunts kritik är knappast en missuppfattning, utan snarare ett uttryck 

för något som kan uppfattas som kontroversiellt i Nussbaums tänkande. 

                                                           
92 Jag översätter engelskans ”wonder”, med både ”under” eller ”förundan”, även 

om det sistnämnda möjligen kan associera till något mindre omvälvande, när-

mast till förvåning.  
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Den sårbara och beroende människan, inte den självtillräckliga, bör vara 

utgångspunkten för tänkandet om etik och emotioner.93 Det är inte bara 

en beskrivning av allas tillvaro tidigt i livet, utan även ett ställningstagan-

de om alla människors liv, oavsett ålder eller livssituation, en tes om hur 

livet som sådant är beskaffat. Somliga skeden och situationer i livet är 

förknippade med mer eller mindre autonomi respektive beroende. Den 

helt självtillräckliga människan är emellertid enligt Nussbaum en förlju-

gen, och i förlängningen också socialt farlig, föreställning. Primitiv skam 

och narcissistiskt ursinne kan, som framgått, ses som en manifestation av 

oförmågan att leva med livets bräcklighet och beroenden. 

Dessa betoningar tror jag kan bidra till en missuppfattning, att läsaren 

inte tillräckligt lägger märke till att Nussbaums (2001) teori om emotio-

ner och deras moraliska betydelse också är en berättelse om nyfikenhet 

och kreativitet, om kärlek och hopp. Hennes tänkande om emotionen 

under illustrerar detta. Enligt henne är det vanligt att emotioner som 

riktas mot människor innehåller inslag av under, och att det är osäkert 

om den bör ses som en del av dess andra emotioner, eller som en emo-

tion i sig själv (Ibid. s. 321f). Nussbaum lutar åt det sistnämnda, men 

understryker att förmågan att förnimma förundran är viktig för att kun-

na uppleva andra emotioner, som medkänsla, och att förundran är cen-

tral när uppfattningar om vad ett gott liv är formas. Samtidigt beskrivs 

under som den minst eudaimoniska av emotionerna, i det att den i liten, 

om någon, utsträckning behöver vara en del av det egna livets drömmar. 

This emotion responds to the pull of  the object, and one might say 

that in it the subject is maximally aware of  the value of  the object, 

and only minimally aware, if  at all, of  its relationship to her own 

plans. That is why it is likely to issue in contemplation, rather than in 

any other sort of  action toward the object (Ibid. s. 54).  

                                                           
93Att denna betoning på mänskligt beroende kan vara kontroversiell illustreras i 

inledningen av en essä av Göran Rosenberg (2003). Han återger hur en bekant 

uttrycker tacksamhet över att få åldras och bli kroppsligt skröplig just i Sverige, 

eftersom den svenska äldrevården gör det möjligt för honom att på gamla dagar 

undvika att bli beroende av omvärlden. Rosenberg menar att detta är en miss-

uppfattning, eftersom beroendet inte har minskat, utan ändrat form. Beroendet 

av anhöriga har delvis ersatts av ett beroende av andra människors omsorger, 

personalens, och politiska prioriteringar som gör detta goda arbete möjligt. 
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Förmågan att förundras inför företeelser utanför det egna jaget, för ob-

jektens egen skull, tillskriver Nussbaum redan mycket små barn. Där 

finns tidigt rädsla och ångest, inför en tillvaro där mat, trygghet och tröst 

inte kan tas för givet, och vrede gentemot dem som inte tillfredställer de 

egna behoven omedelbart. Men även andra emotioner utvecklas tidigt, 

andra sätt att tänka och känna som motverkar de smärtsamma upplevel-

serna, vilka är centrala för barnets växande, inte minst för dess moralut-

veckling. Moderns, faderns eller någon annan vårdnadshavares omsorger 

bidrar till att en grundläggande tacksamhet och kärlek kan växa fram, när 

medvetenheten ökar om att vissa särskilda personer sörjer för ens välbe-

finnande. Ifall omständigheterna är tillräckligt gynnsamma utvecklas 

barnets nyfikenhet inför omvärlden och glädjen i att upptäcka den, i en 

process där förnimmelser av under, som inte är direkt kopplade till det 

egna egot, är centrala (Ibid. s. 190f). 

Nussbaum återkommer till den tidiga psykologiska betydelsen av ny-

fikenheten och förundran, av tacksamheten och kärleken. De är nödvän-

diga för att kunna genomleva den ambivalenskris som uppstår vid insik-

ten om att tillvaron inte innebär konstant salighet, när den eller de älska-

de personer som står för det goda i livet även kan orsaka besvikelse och 

vrede. Nyfikenheten och förundran inför en förälder, som en egen per-

son, och förmågan att föreställa sig dennes glädje eller smärta är en be-

frielse från instängdheten i det egna ambivalenta jaget. 

Ur en annan synvinkel följer nya problem, eftersom insikten om den 

andres betydelse kan leda till smärtsamma skuldkänslor när barnet upp-

lever att hon gör den älskade andre illa. Vägen vidare är för Nussbaum 

förknippad med goda handlingar. De bidrar till att barnet tidigt utvecklar 

föreställningar om rättvisa och försoning, vilka inte hade varit möjliga 

utan insikten om att även andra människor ställer berättigade krav, och 

en vilja att acceptera rimliga gränser för de egna anspråken på omvärl-

den. Om detta går lyckligt, blir resultatet en enorm lättnad, som samti-

digt är avgörande för moralutvecklingen. I stället för att de destruktiva 

handlingarna tolkas som tecken på en defekt i det egna jaget, med primi-
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tiv skam som följd, uppstår den befriande insikten att egna dåliga hand-

lingar kan gottgöras med goda (Ibid. s. 214-16).94 

Utan förundran inför det underbara, det vackra i tillvaron (”wonder at 

the beauty of  the world”, Ibid, s. 297) menar Nussbaum således att med-

känslan och andra moraliskt konstruktiva emotioner får svårare att få 

fäste. Just att erfarenheten av under formas så lite av egenintresse, som 

annars utgör en central del av det eudaimoniska i en emotion, bidrar till 

att andras väl kan bli en del av den egna konceptionen av ett gott liv. 

Förundrans objekt kan vara mänskligheten som sådan, alla individer som 

befolkar den. Denna tanke gör oss benägna att bistå andra i nöd. Efter-

som han, hon eller de unikt personifierar vad vi värderar så högt att det 

inger under, är det svårt att endast åse andras lidande (Ibid. s. 321f).95 

Vreden, avsmaken, skammen och sorgen riktar sig i min tolkning 

bakåt i tiden, mot redan inträffade händelser som ofta upplevs som plåg-

samma. De är även, till skillnad från medkänslan, emotioner som ofta 

riktar sig inåt, mot det egna jaget, med dess behov och gränser. För-

olämpningen som väcker din vrede upprör dig, avsmaken jag känner är 

min och sorgen han lever med kan visserligen delas, men är i första hand 

hans. Jag talar här om det som gör emotioner intentionala, att de rymmer 

subjektets unika sätt att se på något i världen, och eudaimoniska, att de är 

formade av vad ett gott liv är för just denna enskilda människa. 

När Nussbaum skriver om under förstår jag det som att denna emo-

tion inte bara ofta upplevs som glädjerik eller behaglig. Den söker sig 

också utåt, mot andra personer och företeelser, bortom det egna jagets 

gränser. Den riktar sig även i stor utsträckning mot nuet eller framåt i 

tiden, även om tidigare relationer och händelser starkt bidrar till benä-

genheten att förundras. Det gäller även den sista emotionen i denna dis-

kussion av enskilda emotioner, kärlek, eller åtminstone vissa former av 

                                                           
94 Nussbaum bygger i dessa resonemang på tankar i Kleins Love, Guilt and Repa-

ration and Other Works 1921-1945 och Envy and Gratitude and Other Works 1946-

1963, samt Fairbarns Psychoanalytic Studies of  the Personality. 
95 Nussbaum ser även medkänsla med djur som ett uttryck för att förundran 

verkar inom denna emotion. Smärtan vid anblicken av djurets oskyldiga lidande, 

och mångas åtföljande engagemang i djurrättsfrågor, uppkommer till stor del 

tack vare förundran inför komplexiteten hos denna levande varelse. 
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kärlek. Därefter återvänder jag till läraren Hasses möten med elever från 

andra länder än Sverige (avsnitt 2.9). 

2.8.6 KÄRLEK 

I Upheavals of  Thought analyseras olika sätt att beskriva vad kärlek är 

(”conceptions of  love”), som de gestaltas i skönlitterära, religiösa, filoso-

fiska och musikaliska texter (Nussbaum, 2001, s. 457ff).96 Jag diskuterar 

inte dessa läsningar här, men de frågor Nussbaum ställer till texterna är 

relevanta för min undersökning, varför de utreds nedan. 

Innan frågorna presenteras konstaterar hon att kärleken som emotion 

och allmänmänskligt fenomen är långt mer problematisk ur etiskt hänse-

ende, än exempelvis medkänslan. Hon utgår från sin tolkning av Marcel 

Prousts På spaning efter den tid som flytt, där den erotiska kärleken framställs 

som roten till alla andra emotioner. Den bör inte bara betraktas som ett 

fysiologiskt behov, utan som något psykologiskt långt mer djupgående, 

där även destruktiva drag ingår. Om denna för människor extremt bety-

delsefulla kärlek är grunden för andra emotioner, och samtidigt bedöms 

som moraliskt tvivelaktig, hotas då inte teorins trovärdighet, när den 

insisterar på (vissa) emotioners oundgänglighet i det moraliska livet, und-

rar Nussbaum (Ibid. s. 459-61). 

Skälen till att filosofer har förhållit sig skeptiska till kärlekens inverkan 

på människors moral, till den grad att den ibland betraktats som en sjuk-

dom, sammanfattas i tre punkter. Den första är kärlekens partiskhet, att 

den tenderar att betona en eller några personers betydelse, på bekostnad 

av alla andras. I synnerhet erotisk kärlek utmärks av frånvaron av socialt 

tänkande, altruism eller medkänsla, och denna ojämlikhet i uppmärk-

samhet är svår att ge moraliskt godtagbara skäl för. 

Kärleken kan dessutom präglas av ett extremt beroende. Subjektet läg-

ger sitt liv i händerna på ett objekt, en människa som är omöjlig att kon-

trollera eller ens känna fullt ut. Faran tycks bestå i att beroendet kan vara 

så starkt att subjektet inte längre ser sig som ett subjekt. 

Nussbaum menar, för det tredje, att smärtan som den älskade kan till-

foga den som älskar lätt leder till ett kontrollbehov och, om man själv far 

                                                           
96 Analysen behandlar kärlekskonceptioner som de träder fram hos Platon, 

Proust, Spinoza, Augustinus, Dante, Emily Brontë, Mahler, Whitman och Joyce.  
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illa, till hämndbegär. Kärleken kännetecknas således av ambivalens. Detta 

liknar det lilla barnets kärlek till en förälder innan det egocentriska, om 

det gått väl, modifierats av omsorg om föräldern, för hans eller hennes 

egen skull. Prousts huvudperson Marcel, är enligt Nussbaum illustrativ: 

We might say that because he continues to live a life of  erotic love he 

never really moves beyond his own infancy. For [Marcels] obsession 

with Mama is merely substituted [by] another obsession, as tyranni-

cal, as all-encompassing (Ibid. s. 462). 

Kärleken ter sig som skammens och avsmakens motsats. När skammen 

ger en impuls att dölja det skamfyllda, och avsmaken markerar gränserna 

gentemot det yttre som inger subjektet vämjelse, tycks kärleken göra 

tvärtom. Den vill öppna upp, visa vem subjektet är och bryta ner gränser. 

Nussbaum håller för troligt att denna öppenhet är så extrem, att den ofta 

blir för psykologiskt tung att bära. Människor kan då reagera med skam 

och avsmak, genom att dölja och fjärma sig från andras blickar (Ibid. s. 

462f). Till följd av dessa problematiska drag hos kärleken, har väster-

ländska filosofer och diktare sökt upphöja kärleken (”ascent”, Ibid. s. 

469). Man har velat gestalta och beskriva den så att dess kreativa energi 

kan bestå, samtidigt som dess brister och destruktiva risker undviks. 

Nussbaum analyserar denna kärlekens strävan uppåt och utåt, med 

hjälp av flera normativa kriterier. Hon tror inte att kriterierna kan delas 

av människor med sinsemellan olika uppfattningar av vad ett gott liv 

innebär, om vi med ett gott liv avser alla dess delar, inklusive de mest 

privata. Däremot hoppas hon att åtskilliga kan instämma i kriterierna, om 

de tolkas som sätt att bedöma i vilken grad olika uttryck för kärlek stöd-

jer de mål som institutioner i en liberal politisk demokrati bör ha. 

Kriterierna består, å ena sidan, av följande negativt ställda frågor: På 

vilka sätt förhåller sig skildringarna av kärlek till tendenserna till partisk-

het, extremt beroende och en ambivalens som riskerar att slå över i ag-

gressivitet? Vilka roller spelar eventuellt de problematiska emotionerna 

primitiv skam respektive avsmak i kärleken (Ibid. s. 478f)? 

De positivt formulerade kriterierna är tre. Det gäller frågan huruvida 

den aktuella synen på kärlek (1) stödjer medkänsla med andra som lider. 

Finns överväganden som handlar om allvaret i olika svåra situationer 

som människor kan hamna i, vårt eget eventuella ansvar för dessa situa-
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tioners uppkomst och vilka slags handlingar hos den medkännande som 

är rimliga att begära? 

Det andra positiva kriteriet är (2) ömsesidighet. Konceptionen av kär-

lek bör ge utrymme för relationer där människor betraktar varandra som 

mål i sig själva, inte enbart som medel för de egna behoven. Nussbaum 

talar här om två olika former av ömsesidighet, som är principiellt obero-

ende av varandra; dels huruvida relationen i fråga i sig själv kan beskrivas 

som ömsesidig, dels i vilken mån denna form av kärlek underlättar andra 

ömsesidiga förhållanden.97 

För att en syn på kärlek ska kunna bidra konstruktivt till det sociala li-

vet i en politiskt liberal demokrati krävs även att den (3) respekterar 

människors individualitet. Nussbaum ser mänsklig individualitet på två 

olika vis. Varje människa lever i viktiga avseenden a) ett separat liv, från 

födsel till död. Våra kroppar hör enbart till oss, och våra sorger, glädje-

ämnen och andra erfarenheter är, trots olika gemenskaper och beroen-

den, fortfarande i en väsentlig mening främst våra egna. Det separata i 

människolivet formas inte bara av ensamhet i tid och rum, utan är också 

existentiellt, då en människa bara har en chans att leva sitt liv i denna 

värld. Individualiteten innebär dessutom att b) alla människors liv är 

kvalitativt olika. Även enäggstvillingar har specifika preferenser och 

fallenheter, som skiljer sig från varandra. De har egna drömmar och pla-

ner, brister och dygder, i kombinationer som gör dem unika. Alla männi-

skor bör således betraktas som individer, hur involverade de än är i 

andras liv (Ibid. s. 479-81).98 

                                                           
97 Man kan föreställa sig en intensiv kärleksrelation som är ömsesidig i sig själv, 

men så exkluderande mot omvärlden att den inte uppmuntrar andra relationer 

alls. Det omvända är också tänkbart, att en förbindelse som i sig själv bäst be-

skrivs i termer av ägande och kontroll, är helt förenlig med andra förhållanden 

som är ömsesidiga. Det finns emellertid möjliga kopplingar mellan de två slagen 

av ömsesidighet, eller frånvaron av den. Nussbaum exemplifierar med normativa 

konceptioner av kärlek som hävdar att män bör kontrollera kvinnor, att det är 

osannolikt att sådana uppfattningar och relationer uppmuntrar till ömsesidiga 

förhållanden mellan män och kvinnor i det större sociala och politiska livet. 
98 Nussbaum hävdar, som jag förstår saken, inte att exempelvis lärare ensidigt 

bör verka för en kärlek som tjänar individualitet. Hennes argumentation befin-

ner sig, i min tolkning, på en annan abstraktionsnivå. I diskussionen (avsnitt 2.3 
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Kärleken är således en emotion som kan analyseras i sig själv, utifrån 

de objekt som den riktar sig mot. Samtidigt tycks kärleken komplex på 

ett närmast obegränsat vis, som att den inom sig har potential att rymma 

alla andra emotioner, både de som betraktas som moraliskt konstruktiva, 

och de förknippade med faror i det sociala livet.99 Jag återgav tidigare 

(avsnitt 2.5) tanken att det alltid är någon form av kärlek eller tillgiven-

het, som ytterst ligger bakom alla bakgrundsemotioner. Detta synsätt gör 

det möjligt att betrakta olika emotionella uttryck, som vid en första an-

blick kan förefalla förbryllande, som uttryck för en bakomliggande kär-

lek, som inte alla behöver se som önskvärd. Till denna tanke återkommer 

jag i kapitel 6, som avslutar avhandlingen. 

Före min beskrivning av relationen mellan Nussbaums emotionsteori 

och mina tolkningar av samtalen i forskningscirkeln, låt oss kort återvän-

da till läraren Hasse och hans syn på arbetet med elever i svenska som 

andraspråk (avsnitt 2.1 och 2.7 ovan). 

2.9 EN ANDRA TOLKNING AV HASSES BERÄTTELSE 

Hasse talar om vad två världskrigs tragedier gjort med hans fars och 

farfars, och i förlängningen hans eget, liv. Jag tolkar det som att en viss 

bakgrundsemotion, sorg, till stor del har präglat hans liv. Skeendena har 

uppenbarligen bidragit till insikter som gjort att först pojken och sedan 

mannen Hasse känt ensamhet i ett Sverige där få behövt frukta sådana 

tragedier. Två saker syns ha lindrat sorgen och ensamheten, skönlittera-

                                                                                                                             

ovan) med Susan Moller Okin, om statens roll i relation till kvinnors autonomi 

inom olika minoriteter, hävdar Nussbaum exempelvis att människor som väljer 

att leva liv som omgivningen betraktar som icke-autonoma också bör respekte-

ras. Däremot har skolor och lärare en viktig funktion i att synliggöra olika sätt 

att tänka om kärlek. 
99 I en svensk kontext har idéhistorikern Ronny Ambjörnsson (2008) beskrivit 

olika konceptioner av kärlek, med utgångspunkt i bland annat Aristoteles idéer. 

Ambjörnsson menar att skillnaderna mellan kärlek och vänskap, som ofta tänks 

som tydliga i vår tid, inte var lika markerade i Aristoteles tänkande, att kärleken 

snarare är en ”förhöjd vänskap”, som likt vänskapen är ömsesidig och varaktig-

het, utan instrumentella syften. Ambjörnsson talar om en ”demokratisk udd” i 

Aristoteles tankar om kärlek, trots de samhälleliga ojämlikheter och det förtryck 

som var det antika tänkandets kontext (Ibid. s. 77f).  
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turen, där Becket och Kafka nämns, och möten med elever med liknande 

erfarenheter som Hasse själv. 

Med vilka ord kan en sådan relation, mellan en vuxen lärare och ton-

åriga elever beskrivas? Där tycks finnas medkänsla, inför det som tvingat 

elevernas föräldrar att lämna vad de håller kärt för att söka sig till Sverige. 

Relationen förefaller ömsesidig, i att de delar något som, åtminstone tillfäl-

ligt, upphäver ålderskillnaden och lärar- och elevrollernas ojämlikhet. 

Ingenting tyder heller på någons individualitet inte respekteras. 

Det tycks saknas allmänt vedertagna ord för att beskriva den emotion 

som en lärare, och kanske hans elever, kan förnimma i en sådan stund, i 

det slags klassrum Hasse beskriver. Utifrån Nussbaums beskrivning i 

föregående avsnitt, av vad som utmärker önskvärd kärlek, är det rimligt 

att tala om just kärlek, om vi avser något annat än passionerad och gläd-

jerik tvåsamhet. Kärleken i detta rum är snarare sorgsen, tröstande och 

gemenskapande med flera, besläktad med vad vänskap kan vara.100 

2.10 EN TEORI OCH EN PRAKTIK - ÖVERVÄGANDEN 

”Hur ska jag hitta en metod för analysen av de tusen sidor intervjuut-

skrifter jag samlat ihop?” Det är vad Kvale (1997, s. 161) kallar ”tusensi-

dorsfrågan”. I akademiska texter kan relationen mellan ett valt teoretiskt 

perspektiv och den empiri som forskaren analyserar se olika ut. Som 

redan antytts i tolkningarna av Hasses berättelse, kommer jag att använda 

delar av Nussbaums emotionsteori relativt direkt i anslutning till mina 

analyser av lärarnas samtal. Tre exempel illustrerar: (1) Teorin bygger på 

ett antagande om det mänskliga livet som präglat av sårbarhet och bero-

ende, och jag vill diskutera sådana tankar hos lärarna. (2) Beskrivningar 

av enskilda emotioners kognitiva komponenter är en del av teorin, och 

jag vill synliggöra hur jag menar att dessa kan komma till uttryck.  (3) I 

teorin återges normativa idéer av dessa emotioners funktioner i sociala 

sammanhang, och jag vill relatera det till lärarnas överväganden. 

                                                           
100 Man kan jämföra med Ambjörnssons beskrivning av Aristoteles syn på kärlek 

i föregående not. För en aristotelisk argumentation om det rimliga i att tala om 

vänskap mellan föräldrar och barn, där likheter med relationen mellan lärare och 

elever kan identifieras, se Kristjánsson (2007, s. 113ff). 
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Ett sådant sätt att se på relationen mellan teori och empiri kan kritise-

ras. Teorier kan anses svara på frågor som inte är tillräckligt relevanta 

eller precisa för att belysa de praktiker som empirin emanerar ur. I syn-

nerhet kan teorin anses befinna sig på en abstraktionsnivå långt ovan vad 

empirin handlar om. Mitt svar på denna invändning är att det är avgö-

rande vilken slags teori man då talar om. Somliga kan beskrivas som 

makroteorier, vilka gör anspråk på att exempelvis förklara stora samhälle-

liga skeenden. Den teori om emotioner jag återgivit och vill göra bruk av 

gör dock inga sådana anspråk. Den är ett förslag till att förstå en form av 

mänsklig erfarenhet, och befinner sig på en sådan konkretionsnivå att jag 

menar att det är möjligt och fruktbart att använda den relativt direkt i 

relation till mitt empiriska material.101 Ett andra svar på invändningen är 

att jag inte enbart vill pröva hur värdegrundsarbetet kan förstås med 

hjälp av Nussbaums teori om emotioner. Jag vill även ställa frågor till 

teorin som sådan, och i synnerhet diskutera möjliga pedagogiska konse-

kvenser av de normativa teser som Nussbaum driver. 

Jag har beskrivit en möjlig form av kritik mot hennes teori. Det gällde 

att emotioner som enbart ses som kognitiva värdeomdömen och att 

känslor och känslouttryck, som många intuitivt direkt kopplar samman 

med emotioner, därmed inte ses som en del av vad emotioner är. Detta 

innebär även ett potentiellt problem för min undersökning, eftersom 

någon form av intersubjektiv prövbarhet är önskvärd. Min tolkning av 

Nussbaums teori är att emotioner bör ses som ett slags faktum, i enskilda 

                                                           
101 Iris Marion Young (1997) har formulerat sig om genusteori, på ett sätt som 

liknar vad jag menar gäller för Nussbaums emotionsteori. Young förespråkar en 

pragmatisk orientering, i kontrast till en teoretisk position med allt för stora 

anspråk. Hon invänder mot feministiskt tänkande som tillskriver kategorin kön 

samma tyngd som marxister kan ge kategorin klass, det vill säga skapar en 

diskurs som vill vara sammanhängande och kan ge systematiska redogörelser för 

och förklaringar till alla sociala relationer i sin helhet. Utifrån en sådan makrote-

ori försöker man sedan förklara varför enskilda relationer och fakta ser ut som 

de gör. Young menar att sökandet efter en teori, i denna mening, rymmer en 

”totalizing impulse”, och att feministiska tänkare och praktiker varken behöver 

eller bör eftersträva det (Ibid. s. 16). Se avsnitt 1.2.5 ovan - om Youngs tankar 

om tillhörighet till ”serier”, respektive ”grupper” - som ett teoretiskt uttryck för 

denna pragmatiska orientering. 
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människors sinnen, i form av mer eller mindre varaktiga omdömen rik-

tade mot vissa objekt. Emotionerna behöver inte komma till uttryck, 

som känslor vilka en utomstående kan identifiera. Emotioner kan även 

existera utan att personen själv är medveten om dem, vilket innebär att 

hon eller han kan ha dem utan att förnimma dem. Ett visst känslouttryck 

kan tyda på att en viss emotion verkligen existerar i subjektets sinne, men 

det är inte nödvändigt. Omvänt är det möjligt att en person kan förnim-

ma starka emotioner, men ändå inte visa några känslouttryck alls. Jag 

menar, och vill visa, att förhållandet mellan känslouttryck och verkliga 

emotioner, som de förstås i Nussbaums teori, är komplext och intressant. 

Låt mig tydliggöra genom ett exempel som jag mött utanför avhand-

lingsarbetet. Objektet - många mäns våld mot många kvinnor - är gene-

rellt och beskrivs i en TV-dokumentär, där konkreta och tragiska männi-

skoöden skildras. I programmet hävdas att enskilda mäns övergrepp mot 

enskilda kvinnor hänger samman med patriarkala strukturer i samhället, 

som bidrar till våldets fortlevnad. Två personer reagerar på till synes helt 

olika vis när de ser programmet. Den ena växlar mellan förtvivlad tyst-

nad och hetsigt tal, mellan gråt och svordomar och andra kraftuttryck. 

Han uttrycker medkänsla med offren och vrede mot gärningsmännen. 

Den andra personen, som under flera år arbetat i en kvinnojour, sitter 

tyst, och hon uttrycker inga känslor. 

Som jag tolkar Nussbaums teori är då rimligt att anta kvinnan trots, 

eller rentav på grund av, frånvaron av känslouttryck förnimmer starkare 

emotioner än mannen. Denna hypotes grundar sig på distinktionerna 

mellan emotioner med mer eller mindre konkreta objekt, och som befin-

ner sig i bakgrund eller i situation (avsnitt 2.5 ovan). Mannens känslout-

tryck kan främst vara ett tecken på förvåning, att han ställts inför en ny 

och upprörande situation som är svår att bearbeta. Kvinnan kan tvärtom 

under lång tid ha format olika omdömen som sammantagna ger oss skäl 

att betrakta dem som bakgrundsemotioner. Under denna tid har hon 

mött hundratals kvinnor som blivit misshandlade av män de älskat, och 

även gett omsorg till dessa kvinnors och mäns barn, barn som ofta sett 

vad inget barn bör se. Vid sidan av dessa konkreta möten har kvinnan 

skaffat sig olika slags teoretisk kunskap om mäns våld mot kvinnor. 
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Denna tanke om relationen mellan emotionella uttryck och verkliga 

emotioner utesluter inte att det omvända också är möjligt, att starka 

känslouttryck i en viss situation verkligen tyder på att en viss emotion är 

närvarande. Nussbaums bild, inspirerad av Seneca (avsnitt 2.5), om bak-

grundsemotionen som såret som situationens kniv sticker in i, illustrerar. 

Vi kan föreställa oss att kvinnan i möten med konkreta utsatta kvinnor 

måste uttrycka, åtminstone, medkänsla i den specifika situationen, men 

att det inte är nödvändigt i andra situationer. Utifrån Nussbaums etik - 

där kvinnors och mäns lika rätt att kunna leva goda liv är centralt - vore 

det snarast rimligt med vrede mot den här beskrivna mannens nyväckta 

emotioner, att hans förvåning och tidigare ointresse är uttryck för den 

likgiltighetens kontext som har möjliggjort vad han nu upprörs över. 

 Vilken betydelse har då detta i denna undersöknings sammanhang? 

Hur avgöra vad som är en emotionell förtätning (avsnitt 1.5 ovan), och 

därmed vad som inte är det, när det är osäkert om ett känslomässigt 

utryck alls återspeglar en emotion som verkligen existerar? Ett första svar 

är att jag är intresserad av att just synliggöra relationen mellan emotionella ut-

tryck och vad lärarna och andra aktörer ser som verkliga emotioner. Jag vill visa att 

hur värdegrundsarbetet tolkas och utförs i praktiken, påverkas av hur 

lärare uppfattar förhållandet mellan olika emotionella uttryck, och vilka 

objekt som de menar är aktuella eller adekvata i specifika situationer. 

Mitt andra svar är att jag - när jag tänker på emotioner som kognitiva 

faktum i människors sinnen - vill uttrycka mig försiktigt. Huruvida den per-

son som talar eller omtalas i denna undersökning verkligen förnimmer en 

viss emotion eller inte, är omöjligt att säkert säga. När jag nedan formu-

lerar iakttagelser som att ´X uttrycker medkänsla med Y´, är det således 

med följande reservation: Att fullt ut verbalisera emotioner som en an-

nan människa förnimmer, i all deras komplexitet, går inte. Det är dessut-

om, om vi följer Nussbaums resonemang, mycket svårt för subjektet att 

uppnå en sådan självkännedom. En annan reservation är att jag inte me-

nar att mina tolkningar, utifrån de utsagor som refereras, är de enda möj-

liga eller rimliga. Det relativt fylliga återgivandet av vad lärarna säger 

hoppas jag underlättar ifrågasättanden av vad jag håller för troligt. 

Med dessa brasklappar i åtanke vill jag återvända till iakttagelserna i 

inledningskapitlet, i anslutning till de två exemplen från forskningscirkeln 
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(avsnitt 1.5). Jag uppmärksammade tre formmässiga aspekter i dialoger-

na, (1) starka ordval präglade av värderingar, (2) intensiteten och tonläget i det 

som sades och att (3) extralingvistiska uttryck - som suckar, skratt eller gråt 

- tydde på ett känslomässigt engagemang. Sådana iakttagelser i samtalen 

tolkades som att en eller flera emotioner kan föreligga. 

Jag lyfte även fram att lärarna explicit omtalade (4) egna och andras 

känslor/emotioner i allmänna ordalag, (5)  benämnde en särskild emotion som om 

den existerade, hos sig själv eller andra, och när de yttrar sig normativt, 

att någon eller några (6) borde förnimma en viss emotion.  

Ett annat tillvägagångssätt, än att lägga märke till formmässiga aspek-

ter och explicita utsagor om känslor/emotioner, är att uppmärksamma 

vad emotioner enligt Nussbaum kännetecknas av. En central företeelse är 

då utsagor där (7) mänskliga sårbarheter och beroenden figurerar och uttalan-

den som kan tolkas som att något (8) eudaimoniskt omtalas. Nära det eu-

daimoniska finns tanken om (9) tragiska val, och vilka uttryck för det som 

eventuellt förekommer i forskningscirkeln. 

Vilken är då kopplingen mellan tänkandet om intersektionalitet (av-

snitt 1.2.5 ovan) och emotioner och emotionella uttryck? Mitt antagande 

är att just komplexiteten i människors identiteter och relationer till varandra 

- vilken intersektionalitetsbegreppet kan hjälpa oss att språkliggöra - kan 

påverka lärares värdegrundsarbete, och att det är intressant att reflektera 

över möjliga sätt som det kan ske på. Med Nussbaums aristoteliska 

språkbruk kan sambandet formuleras enligt följande: Det intersektionella 

tänkandet innebär att olika ting som bygger upp ett gott liv, en människas 

eudaimonia, hänger samman. När lärare har att ta hänsyn till det, till olika 

företeelser som är viktiga i människors liv, kan emotionella dilemman uppstå. 

Jag avser således något mer än vad som brukar kallas etiska eller mo-

raliska dilemman, som inte behöver angå människor på eudaimoniska 

vis.102 Ett emotionellt dilemma för lärare gäller, i min undersöknings 

                                                           
102 Ett banalt exempel kan illustrera: Dilemmat som kan uppstå när man som 

kund i efterhand upptäcker att man fått en obetydlig summa växelpengar för 

mycket tillbaka, kan beskrivas som etiskt (vilket var ett av exemplen, se avsnitt 

1.1.2 ovan, när Skolverket skulle bedöma elevers ”etiska och demokratiska kom-

petens”). Kunden kan överväga plikter och möjliga konsekvenser, men beslutet 

rör knappast något så centralt att det bör benämnas eudaimoniskt, om inte 
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sammanhang, således situationer som kan sägas vara relaterade till män-

niskors möjligheter att leva goda liv. Möjliga samband mellan intersektio-

nalitet och emotioner i värdegrundsarbetet lyfts fram i sammanfattande 

reflektioner i sluten av kapitlen 3, 4 och 5. 

 Då min undersökning betonar värdegrundsuppdragets karaktär av 

just uppdrag, specificerat i enskilda värdegrundsfrågor, fokuserar de tre 

kapitlen varsin sådan fråga. Den första, hur människors etnicitet (kapitel 3) 

och föreställningar om detta, kan påverka värdegrundsarbetet var inskri-

ven i inbjudan till forskningscirkeln. Jag menar att uppdraget att motver-

ka etniskt grundad främlingsfientlighet i samtalen framstår som både 

komplext och komplicerat. Det tycks i samtalen omtvistat vad uppdraget 

innebär och varför, och inte minst hur det bör utföras, vilket motiverar att 

frågan ägnas ett kapitel. 

Värdegrundsfrågan religiositet (kapitel 4) togs upp av lärarna själva, i en 

samhällelig kontext präglad av konflikt, där två frågor var framträdande. 

Det gällde dels kvinnliga muslimers bärande av sjal, i synnerhet i skol-

sammanhang, dels frågan om konfessionella friskolor, i synnerhet mus-

limska. Tankar om religiositet som del av värdegrundarbetet, från lärare 

som inte undervisar i religionskunskap, är en, så vitt jag vet, sällan upp-

märksammad fråga i svensk forskning. Ett skäl till att uppmärksamma 

detta är den mellanposition som jag menar att lärarna befinner sig i. Å 

ena sidan finns den nämnda kontexten, att religiositet ofta anses medföra 

problem i svenskt samhälle och skola. Å andra sidan ska lärare motverka 

diskriminering på grund av ”religion eller annan trosuppfattning” (Lpf  

94, s. 3), vilket kan tolkas som att religiositet är något potentiellt värde-

fullt i elevers och andras liv. Hur lärare, utan religionsvetenskaplig skol-

ning, kan resonera om sådana problem och värden finner jag viktigt. 

Också frågan om sexuell läggning (kapitel 5) i värdegrundarbetet kom 

upp spontant upp i samtalen, men ägnades även ett mötestillfälle på mitt 

förslag, efter att jag hade bevistat en nationell konferens om värde-

grundsarbete i skolan, där frågan uppmärksammades. Det viktigaste 

skälet till att denna fråga ägnas stort utrymme är den stora skillnaden 

                                                                                                                             

föreställningen att man bör vara en i alla situationer hederlig människa ingår i 

subjektets eudaimonia. Ett emotionellt dilemma är, som jag ser det, alltid etiskt, 

men ett etiskt dilemma behöver inte vara emotionellt, det vill säga eudaimoniskt. 
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mellan, å ena sidan, offentligt formulerade ideal om hur denna del av 

värdegrundsarbetet bör bedrivas, och, å andra sidan, hur många lärare 

sägs tänka och undervisa. Jag menar att lärarnas samtal, tillsammans med 

den teori om emotioner som presenterats, kan bidra till ökad förståelse 

för denna skillnad mellan offentliga ideal och många lärares praktik. 

Varje urval innebär bortval. En ambition med avhandlingen är som 

sagt är att synliggöra hur olika dimensioner kan samverka i värdegrunds-

arbetet. I lärarsamtalen är detta för mig som tydligast med föreställningar 

om kön, vilka återkommer genom de tre resultatkapitlen. Det gäller inte 

minst nästa kapitel, och dess inledning. Det handlar om ett politiskt par-

tis försök att påverka elever, på ett sätt som gör flera lärare förtvivlade. 
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KAPITEL 3 - LÄRARES TAL OM ETNICITET 

En morgon kommer en av fältfritidsledarna i lärarnas stad till arbetet. 

Han ser okända pojkar dela ut flygblad i elevernas skåp, och avhyser 

dem. Flygbladet från partiet Nationaldemokraterna (ND), ”Invandrarna, 

våldtäkterna och sanningen”, illustreras av en tecknad gråtande blond 

flicka som ser mot läsaren. Man kan ana att flickan nyligen blivit våldta-

gen, eller fruktar att bli det. Flygbladet inleds med orden: 

Kvinnoöverfall och gruppvåldtäkter blir allt vanligare. Ingen reagerar 

- varken skola, politiker eller massmedia. Anledningen är enkel: bak-

om de flesta övergrepp och så gott som samtliga gängvåldtäkter döl-

jer sig invandrarmän med föraktfull syn på svenska kvinnor. Detta 

kan man inte tala om - det är ”rasistiskt”. Men vi måste börja tala, 

annars kommer våldtäkterna bara att fortsätta.103 

Innan lärarnas tankar om detta flygblad återges ger jag (3.1) en tolkning 

av den del av värdegrundsuppdraget som beskrivs i orden: ”Främlingsfi-

entlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser.” (Lpf  94, s. 3) Två negativa företeelser ska således 

bekämpas, främlingsfientlighet och intolerans. Jag dröjer vid begreppet 

                                                           
103 I fortsättningen av texten, undertecknad av dåvarande partiledaren Anders 

Steen, hänvisas till en egenproducerad rapport om ”sambandet mellan invandra-

re och våldtäkter”. Den sägs visa att 75 % av alla dömda våldtäktsmän i Stock-

holm mellan 1 januari 1998 och 1 juni 2000 hade invandrarbakgrund, att 100% 

av de dömda vid gruppvåldtäkter hade det, och att 61 % av offren var ”svenska 

kvinnor”. ND menar att dessa pojkar/män med invandrarbakgrund på grund av 

sin kvinnosyn och rasism medvetet angriper ”svenska” flickor/kvinnor, något 

man vill underbygga genom tre direkta intervjucitat från tidningarna Barn (nr. 4 

2001) och Dagens Nyheter (2000-02-11, 2000-02-18), där våldtäkt av ”svenska” 

flickor bagatelliseras. Eftersom media, politiker, rättsväsende och skolor inte 

ställer krav på anpassning till grundläggande värderingar i det svenska samhället 

blir slutsatsen att dessa makthavare ”tolererar övergrepp mot svenska kvinnor”. 

Omsorg om dessa kvinnor kommer, vilket upprepas flera gånger, felaktigt att 

framställas som ”rasistisk”. Flygbladet och den rapport ND hänvisar till finns 

fortfarande (november 2010) att läsa på www.nd.se/rapport/fly_rapport.asp och 

www.nd.se/rapport/rapporten.asp. 

http://www.nd.se/rapport/fly_rapport.asp
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främlingsfientlighet, utifrån frågan hur främlingskap inför en människa, 

grupp eller företeelse kan förstås, där tolerans ett av fem möjliga vis. 

Därefter (3.2) diskuterar lärarna flygbladet från ND, bland annat vad 

det kan stå för och möjliga konsekvenser av sådan agitation.  Sedan (3.3) 

lyfts utsagor fram som handlar om bemötande av elever som uttrycker 

sig på sätt som omgivningen ser som främlingsfientligt eller rentav rasis-

tiskt. I det följande avsnittet diskuteras förhållningssätt till den (3.4) kär-

lek till nationen, som många som kallas främlingsfientliga uttrycker. Där-

på samtalar lärarna om (3.5) relationer inom och mellan etniska minorite-

ter, innan (3.6) kapitlet sammanfattas. 

3.1 VAD FRÄMLINGSFIENTLIGHET KAN VARA 

Värdegrundstexten kan tolkas som att en människa kan och bör vara 

främling inför ett objekt utan att vara fientlig mot det, att det finns ett 

eller flera önskvärda alternativ till fientligheten. Vilka kan de vara? Lärare 

ska bidra till att elever kan ”leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald” (Lpf  94, s. 3). Men vad innebär det att ”inse” något 

sådant, och hur kan dessa ”värden” beskrivas? Texten kan tolkas som att 

eleverna kan och bör uppskatta och glädjas åt möten med främlingar som 

det kulturellt och religiöst heterogena svenska samhället möjliggör. Vad 

läraren Hasse beskrev (avsnitt 2.1 ovan) - när han kopplade samman den 

egna släktens historia med mötena med sina elever - kan tolkas som en 

sådan uppskattning eller glädje, om än stillsamt sorglig. 

En mindre krävande hållning uttrycks i läroplansmålet att eleverna 

ska tolerera det främmande, genom att lärarna motverkar den ”intolerans” 

som förknippas med främlingsfientligheten. Att detta är mindre krävande 

än ett bejakande beror på att toleransen bara innebär att subjektet accep-

terar närvaron av något hon egentligen ogillar. Om denna tolerans be-

döms som tillräcklig, är det glädjefulla bejakandet således inte nödvän-

digt, vare sig på kort eller på lång sikt. Det tycks i Lpf  94 dessutom före-

ligga ett direkt orsakssamband mellan ”kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser” och ökad tolerans och minskad främlingsfientlighet. 

Kunskaperna och samtalen, oklart om vad, tänks skapa större tolerans, 

oklart i förhållande till vad. 
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Jag föreslår en skala, på vilken främlingsfientligheten uppträder, vilken 

sträcker sig från nyfikenhet inför det främmande, till det hat som rymmer 

en önskan att skada honom, henne eller dem. Skalan kan ses som delvis 

inskriven i läroplanstexten, om än implicit, i det att lärare ska verka för 

både tolerans och bejakande, om det senare ses som synonymt med att 

”inse” värden i en ”kulturell mångfald” (Lpf  94, s. 3). En syn på det 

främmande kan, enligt mitt förslag, röra sig mellan nyfikenhet - bejakande - 

tolerans - vrede - ensidigt avståndstagande - hat. Likgiltighet hamnar utanför 

skalan, eftersom denna hållning uttrycker att det främmande hos främ-

lingen är egalt, till skillnad från de andra hållningarna, som alla i någon 

mån tillmäter objektet betydelse.104  

Då ingen vedertagen precisering finns av den slags främlingsfientlig-

het som lärare ska motverka, konstrueras här en stipulativ definition.105 

Främlingsfientlighet är ett förhållningssätt till ett eller flera främmande objekt, 

präglat av ensidigt avståndstagande eller hat. Om hat (avsnitt 2.8.4 ovan) bör 

förstås som ett omdöme där en hel person eller grupp förkastas - och 

ofta rymmer en önskan att skada henne, honom eller dem - betyder det 

att hatet präglas av oförsonlighet. Öppenheten för att den eller de främ-

mande kan rymma moraliskt goda sidor och intentioner finns inte.  

Det sistnämnda är gemensamt med vad jag kallar ”ensidigt avstånds-

tagande”. Adjektivet ”ensidigt” är avgörande för att det ska vara rimligt 

att tala om främlingsfientlighet. Kritik mot en främling kan annars vara 

ett uttryck för fientlighetens motsats, en kärlek som vill främlingen väl. 

Om avståndstagandet är så starkt att subjektet vredgas, kan vreden vara 

hatisk, men det omvända är också möjligt. Vrede kan spegla subjektets 

respekt för främlingen, som en människa vars värderingar och handlingar 

är värda att ta på allvar, då de bedöms som potentiellt goda. Främlingen 

som människa är, med detta synsätt, en del av subjektets eudaimonia. 

                                                           
104 Jag diskuterar i detta kapitel främlingsfientlighet riktad mot människor av 

annan etnicitet än den egna. Jag ser dock inga skäl till att sättet att tänka om 

främlingsfientlighet som skisseras i detta avsnitt inte också kan appliceras på 

främlingskap av annat slag, exempelvis religiöst, klasspräglat eller mot männi-

skor med annat kön eller sexuell läggning. 
105 I Nationalencyklopedin definieras främlingsfientlighet tautologiskt som ”av-

ståndstagande från eller fientlighet mot främlingar”. De framgår inte vilken den 

eventuella skillnaden är mellan ”avståndstagande” och ”fientlighet”. 
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Det ensidiga avståndstagandet - där inget moraliskt gott kan identifie-

ras hos främlingen - kan vara mer eller mindre medvetet, i högre eller 

lägre grad artikulerat, omfattas i passiv tystnad eller i aktiv handling. Men 

där finns en oförsonlig föreställning om en total frånvaro av allt gott hos 

främlingen, och vi kan betrakta ett sådant omdöme som en nödvändig, 

men inte tillräcklig, del av emotionen hat. För att vi med fog ska kunna 

benämna det hat, måste subjektet uppleva att något avgörande för det 

egna goda livet, något eudaimoniskt, hotas. Dessutom bör - om vi accep-

terar Nussbaums idéer (avsnitt 2.8.4 ovan) - ett narcissistiskt och socialt 

farligt ursinne existera. Just tolkningar om vad som är uttryck för mora-

liskt berättigad vrede, respektive ensidiga avståndstaganden och hat, vill 

jag nedan visa är centrala vid reflektioner över etniskt grundad främlings-

fientlighet. Fientlighet behöver inte heller, som framgått, innebära en 

vilja att skada, inte ens medveten illvilja är nödvändig. Bara negativa ho-

mogeniserande föreställningar krävs. 

Jag tror att denna definition av främlingsfientlighet har tre fördelar. 

Huruvida ett yttrande innebär ett ensidigt avståndstagande i en given 

situation är, åtminstone i teorin (1) intersubjektivt prövbart. Man kan kon-

statera om subjektet nämner något förmildrande i samband med det 

negativt värderande omdömet, eller inte. En annan person kan dessutom 

ställa förtydligande frågor till honom, henne eller dem, för att klargöra 

om avståndstagandet är så ensidigt som det förefaller. 

Definitionen uppmärksammar dessutom (2) skillnaden mellan ett ensidigt 

avståndstagande och hat, vilket kan ses som en fördel ur subjektets synvin-

kel. Hat betraktas här som en intensifiering av ett ensidigt avståndsta-

gande, vilket betyder att det rör sig om en främlingsfientlighetens grad-

skillnad, inte en artskillnad. Jag menar dock att det är viktigt att betona 

att en skillnad finns, eftersom det ligger ett värde i att man språkligt kan 

benämna vissa utsagor eller förhållningssätt som just hatiska, även om 

det aldrig kommer att vara möjligt att en gång för alla avgöra var gränsen 

går mellan ett enbart ensidigt respektive hatiskt avståndstagande. 

Att man bör vara varsam med att etikettera en utsaga - eller än mer, 

en person - som hatisk kan vara viktigt, då hat mot främlingar ofta kan 
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vara socialt stigmatiserat.106 Jag tror att det ofta är moraliskt och kom-

munikativt mer konstruktivt att tala i termer av ensidiga avståndstagan-

den än hat. Man har då inte på förhand trängt in den andre - eller själv 

trängts in - i ett hörn, med moraliserande fingrar pekade mot sig. 

Om vi dessutom accepterar sambandet som Nussbaum ser mellan hat 

och en infantil narcissistisk önskan om komplett behovstillfredsställelse, 

finns ett skäl till för distinktionen mellan ensidiga och hatiska avstånds-

taganden. Den bottnar i tanken om att det är svårt att upprätthålla en 

ömsesidigt respektfull relation, om den ena parten uttrycker att den and-

res värderingar, åtminstone delvis, beror på att han eller hon lider av 

psykologiska, rentav patologiska, problem. Sådana problem, med ur-

sprung i en kognitivt svårtillgänglig barndom, är svåra att diskutera i 

pedagogiska sammanhang, till skillnad från rimligheten i egna och andras 

ensidiga avståndstaganden. 

Innebär då inte idén att ett ensidigt avståndstagande är nödvändigt 

och tillräckligt för att vi bör benämna det främlingsfientlighet, att den 

därigenom avdramatiseras, rentav av-emotionaliseras? Jag menar tvärtom, 

och att det blir tydligt om vi föreställer oss den ensidigt avståndstagande 

främlingsfientligheten ur (3) objektets position. Ett subjekt kan, ibland slent-

rianmässigt, uttala ensidiga avståndstaganden om andra individer och 

grupper, utan att det som värderas negativt tycks emotionellt laddat för 

subjektet. Men att som mångdimensionell människa bli reducerad till en 

aspekt, till en slags typ, är ur detta perspektiv en förolämpning i sig. 

Vi kan, för att förtydliga tanken, föreställa oss en konkret kvinna: 

Hon är exempelvis syster, en betydelsefull person på sin arbetsplats, dot-

ter, fotbollssupporter, partner, politiskt engagerad, vän, religiöst sökande, 

mor och konstälskare. Att bortse från allt detta och bara fokusera på, låt 

säga, hennes etnicitet, är således förolämpande. Om man dessutom be-

traktar denna enda utvalda aspekt på ett ensidigt avståndstagande vis, bör 

det ses som fientligt. Nästan allt som kan göra denna kvinnas liv gott, 

som bygger upp hennes tänkta eudaimonia, bedöms av subjektet som 

oväsentligt. Vad beträffar den utvalda delen, kan den vara viktig för 

                                                           
106 Att riksdagen genom sin lagstiftning skiljer mellan hatbrott och andra mot-

svarande brott som kränker eller skadar personer är en indikation på det socialt 

och moraliskt oacceptabla i hatet. 
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kvinnan själv, och vad som för henne är vackert och viktigt framställs då 

som klandervärt. Den etniska tillhörigheten kan emellertid också vara 

oviktig för hennes uppfattning om vad ett gott liv är, vilket innebär att 

omgivningen då tillskriver henne vad hon själv frånkänner sig. 

Låt oss nu återvända till meddelandet från Nationaldemokraterna, där 

de framställde invandrade män som potentiella våldtäktsmän, på jakt 

efter etniskt svenska flickor och kvinnor, i ett flygblad som spreds på 

skolor i regionen där lärarna arbetar.107 

3.2 ”ÄR DETTA ÅTALBART?” - NATIONALISTISK AGITATION I  
SKOLAN 

När jag frågar lärarna om deras tankar om flygbladet från Nationalde-

mokraterna talar de bland annat om tragik, rädsla och hat. Frågan kom-

mer omedelbart upp huruvida sådana meningsyttringar är åtalbara, och 

om ett parti som Nationaldemokraterna borde förbjudas.  

Anita: Nej… tragiskt. 

Anders: Jag tycker att man kommer i ett läge där man kan ifrågasätta 

yttrandefriheten, när man möter sånt här. Är yttrandefriheten… ska 

vi ha yttrandefrihet? Man kan säga så. 

Anita: Ja, men, det kanske vi pratade lite om förra gången. När man 

kränker andra människor, det måste man motarbeta. 

Anders: Ja, men det är ju det som är kriminella handlingar. [Anita: 

Precis.] Det är inte yttrandefrihet. [Anita: Nej, utan det är vad man 

säger.] Men redan att publi… ja det är klart att, det är en kränkning i 

sig det här. Är den här åtalbar som skrift, menar ni det? 

David: Jag är inte jurist… [///] Det man skulle kunna säga, det är 

hets mot folkgrupp, men… Det talas ju om invandrare osv, inget mer 

och invandrare är ju ingen folkgrupp (s. 115). 

Jag frågar Ismail, som var bortrest vid det förra mötet, då främlingsfient-

lighet och rasism var i fokus, om hans reflektioner efter att ha läst flyg-
                                                           
107 Detta och de två följande kapitlen har följande struktur: Avsnitten rubricera-

de med en lärarutsaga innehåller citat och referat från samtalen. Därefter, under 

en eller flera underrubriker, ges mina tolkningar av det sagda i föregående av-

snitt. Jag hoppas att denna struktur dels gör framställningen tydlig, dels kan 

underlätta alternativa tolkningar av lärarnas tankar, än de jag gör.  
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bladet. Han menar att vad ND uppmärksammar är ett reellt existerande 

problem, och får medhåll av Anita. 

Ismail: Men det här, invandrare är inte en folkgrupp, det är som du 

säger. Vad ska man säga om sånt? Det är frågan, hur ska man möta 

sånt här? Men det andra också, hur ska man möta det här [citerar ur 

DN-artikel som Nationaldemokraterna citerar]: ”Det är inte lika fel 

att våldta en svensk tjej som en arabisk.” Du ska möta det också. 

Man ska inte se bara på den ena sidan. [David: Menar du att du har 

hört sådana åsikter?] Det finns säkert sådana åsikter. Så ena sidan 

producerar det andra. [Anita: Ja, visst, så är det mycket också, visst.] 

Det är inte så enkelt att man… [Anita: Men det är lika fel, man måste 

bemöta det också] Ja [Anita: Som du säger, att det finns, just det här, 

bland killar, utländska killar, just det här.] Och varför det finns sånt, 

det är en helt annan fråga (s. 116).  

Ismail lutar emellertid, likt Anders, åt att samhället och skolan via förbud 

borde markera gränser mot vad som är oacceptabla meningsyttringar, 

men uttrycker samtidigt ambivalens, att kan finnas ett värde i att även ”en 

sån röst”, som ND:s, kan höras i samhället. Anita undrar nedan hur hon 

och andra lärare bör hantera den verklighet som flygbladet är ett tecken 

på, när ”det har gått så långt”. 

Anita: Ja, jag håller ju med dig [Ismail]. Jag tycker också det att det 

har gått så långt. Jag tycker att man skulle ha satt stopp tidigare. Jag 

hade hoppats på att vårt samhälle hade lyckats. Det här är väl en 

avart, att vi inte har lyckats [sätta] de här gränserna som du säger. Det 

känner jag så där spontant, att någonting har hänt och, jag menar, det 

ser vi ju i stort. Det var väl ungefär som när nassarna växte fram, det 

var arbetslöshet och det var utslagna människor. Det är det som gör 

att sådana här avarter… då blir man, då vill man stoppa gränser där-

för att man tror att allting går till invandrare fast det inte är så, osv. 

Tror att man skulle ha ett bättre samhälle… Så var det med nazister-

na också, det var ”judarna som tog pengarna, rikedomarna”. Men, 

som du säger, så ser jag att det här är en utveckling som har gått för 

långt och hur gör vi nu när vi har det? Jag känner att det har gått för 

långt helt enkelt. Frågan är hur man hanterar det… [David: Byter 

man ut ”invandrarna” här [i flygbladet] mot ”judarna”...] Ja, men hur 

hanterar vi det här nu då, när vi har kommit hit? (s. 118) 
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Ismail frågar sig hur ND har tänkt när det gäller förslaget om repatrie-

ring och exemplifierar med sin egen son. Ismail ser en risk i att även 

invandrare sluter sig samman och att motsättningarna därmed ökar. 

Ismail: Jag tänker, om det är allt, att det stannar här, med det verbala, 

pamfletter och så. Det är inte så farligt faktiskt. Det är bra att en sån 

röst hörs också. Men om det går ett steg fram, så att de börjar trakas-

sera andra, till och med mörda andra, då är det kört. [///] Och sen, 

man måste tänka en annan sak också. De vill ha ut invandrare, ett av 

målen, inte bara det. Men man kan få mig jättelätt [ohörbart] från 

Sverige. [David: Hur menar du?] Jag har inga rötter här, jag har bara 

12 år [här]. Jag har vuxit upp i ett annat land, i ett annat samhälle. Jag 

[reser] lätt nu, mitt land är fritt, så jag kan [åka] när jag vill, och vända 

tillbaka. Men [för] de som är födda här, är det en helt annan sak. Och 

de som har föräldrar som inte är bara invandrare, eller olika invandra-

re eller olika folkgrupper. Till exempel, min son är halvmarockan och 

halvsvensk. Hur ska man få honom härifrån? […] Kan man få ut ho-

nom frivilligt […] eller tvinga honom helt enkelt, med våld? Han 

känner sig som mer svensk än marockan. [David: Det är inte konstigt 

om hans mamma är svensk och…] Det är inte alls konstigt. Han är 

född här och bor här och alla hans kompisar är svenskar. Men sen, 

om de kör på den här hårda linjen, kan [man] förvänta sig att invand-

rare organiserar sig likadant och kör på samma hårda linje. Det var 

samma sak i Tyskland, men judarna kunde aldrig organisera sig (s. 

118 f). 

Jag frågar Hasse, som kommit senare än de andra, om han har något att 

tillägga. Han läser flygbladet och kommenterar det på ett, till skillnad 

från de andra lärarna, avmätt vis.  

Hasse: Nej, inte något som är av intresse kanske. Det ena är ju att om 

man förbjuder ett sånt här parti, eftersom vi har så otroligt svårt att 

veta vad som är förbjudet och var man ska dra gränser och så, då sä-

ger man så här: ”Här uttrycks det främlingsfientlighet och då förbju-

der vi partiet.” Då kommer partiet fram under ett annat namn, men 

människorna finns kvar och de organiserar om sig. Jag tror inte att 

det blir några problem alls, så att den biten… Det som är, är ju att 

när det står här: ”Nästan varje vecka blir ännu en ung svensk flicka 

våldtagen av ett invandrargäng.” Det borde ju vara åtalbart som hets 

mot folkgrupp. [David: Vi var inne på det, om man kan kalla invand-

rare…] Invandrare är lite för vagt olyckligtvis, kanske. Annars så tror 

jag att det här… Om de hade varit lite duktigare och mildrat tonen 

lite så är de rätt så duktiga på att bygga upp ett allmänt hat mot in-
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vandrare. Det fungerar säkert hyfsat, så att jag tror att det gör stor 

skada. Och trenden säger att vi är på väg mot ökad främlingsfientlig-

het, om man ser till grannländer och så. Det är ett bekymmer tycker 

jag. Men jag har faktiskt inga lösningar (s. 119). 

3.2.1 GENERALISERINGAR OCH RÄDSLA FÖR FRAMTIDEN 

Hur kan reaktionerna och reflektionerna från de lärare som tog del av 

Nationaldemokraternas flygblad förstås? Den första responsen är kort 

och kommer från Anita. Med vad jag uppfattar som något tungt i rösten 

säger hon att det är ”tragiskt”. Lärarna diskuterar huruvida man kan eller 

bör förbjuda sådana yttringar, och partier som Nationaldemokraterna. 

Samtidigt menar både Ismail och Anita, att det finns ett visst fog för den 

slags vrede eller rädsla som dessa nationalister ger uttryck för, eftersom 

deras emotioner delvis bygger på ett korrekt faktaomdöme.108 Det före-

kommer uppenbarligen enligt dessa lärare att vissa ”utländska killar” 

bagatelliserar våldtäkt om offret är en etnisk svenska, det vill säga ett 

slags ensidigt avståndstagande från och hänsynslöshet mot, ”svenska 

tjejer” som grupp, att alla dessa flickor och kvinnor av någon kollektiv 

anledning inte förtjänar medkänsla om de blir våldtagna. 

Om detta är sant, hur skulle en sådan frånvaro av medkänsla med en 

våldtagen ”svensk tjej” kunna förstås? Svaret kan vara, om vi följer 

Nussbaums tänkande, att ett eller flera av de omdömen som människors 

medkänsla består av, saknas (avsnitt 2.8.1 ovan). Bedöms våldtäkt som 

något allvarligt att drabbas av? Om så är fallet, har flickan eller kvinnan 

oförtjänt råkat ut för det? Är den drabbade kvinnan på något vis en del 

av subjektets, här en tänkt pojke eller man med invandrarbakgrund, euda-

imonia? Tror han, vilket tänks främja medkänslan, att han själv eller någon 

älskad person skulle kunna drabbas av något liknande? 

                                                           
108 I texter från Sverigedemokraterna (SD) och Nationaldemokraterna, utbrytar-

parti från SD, kallas ofta det slags tänkande de kritiserar ”svenskfientlighet”, en 

retorisk vändning på den ”främlingsfientlighet” de själva ofta anklagas för. Jag 

använder själv här det neutralare adjektivet ”nationalistisk” för att beskriva dessa 

partiers ideologi, i likhet med historikern Heléne Lööw (2004), som ser dessa 

partier som exempel på parlamentarisk nationalism, i kontrast till rasideologiska 

grupper som verkar utanför det demokratiska systemet.   
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Den tragik Anita talar om tycks dock främst bottna i sorg över en 

samhällsutveckling där de etniska motsättningarna blivit större, och rädsla 

för att de ska bli värre. Hon upprepar, som jag uppfattar det, förtvivlat: 

”Ja, men hur hanterar vi det här nu då, när vi har kommit hit?” Förtviv-

lan uppstår, i min tolkning, vid insikten om att det som borde vara en 

rimlig, konkret och nödvändig vrede mot enskilda förbrytare - och med-

känsla med deras offer - hos dessa nationalister förvandlas till orimlig, 

generell och farlig främlingsfientlighet. 

De emotioner som borde uppstå vid specifika situationer - inför li-

dande som drabbar konkreta kvinnor när de våldtas - blir i stället bak-

grundsemotioner riktade mot ett extremt generellt objekt, det vill säga 

alla till Sverige invandrade (pojkar/män) eller alla (pojkar/män) från 

(vissa) etniska minoriteter. På samma sätt tycks objektet för Anitas emo-

tioner generellt, det vill säga en oro för det svenska samhället som helhet. 

För Ismail konkretiseras dessutom oron i privatlivet, vid tanken på den 

egna sonen, som har delar av sitt ursprung i ett annat land än Sverige. 

Vad som förefaller bidra till komplexiteten är att om lärare, som Is-

mail och Anita, vill individualisera ansvaret för somliga invandrade mäns, 

eller deras söners, övergrepp på eller attityder mot, ”svenska tjejer” - och 

samtidigt motverka vissa etniska svenskars främlingsfientlighet mot män 

från etniska minoriteter - måste lärarna försöka förändra emotioner som 

består av åtminstone två typer av generaliserande omdömen. 

För att kunna bidra till att deras svenska nationalistiska elever modifi-

erar sina ensidiga avståndstaganden, tycks lärarna vara tvungna att kogni-

tivt möta nationalisterna på vägen. Det kan bli nödvändigt att bekräfta 

att främlingsfientliga föreställningar om etniska svenskor finns bland 

vissa pojkar/män med invandrarbakgrund, och att det är moraliskt oför-

svarbart. Men det är lika orimligt med generaliserande föreställningar om 

invandrare, eftersom få av dessa människor tänker som de anklagas för. 

Detta innebär att de negativt värderande emotionerna bygger på falska 

faktaomdömen som i förlängningen är farliga, då de kan bidra till kon-

flikter där människor kommer till skada. 

När Hasse, som kommit sent, läser igenom flygbladet och kort kom-

menterar det, menar jag att varken ordval eller tonläge uttrycker tragik 

och upprördhet, utan snarare ironi. När de övriga upprörs och önskar en 
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förändrad lagstiftning, menar Hasse att ND snarast förlorar på det upp-

skruvade tonläget. Han ironiserar om att flygbladet kanske fungerar 

”hyfsat” och att ND är ”rätt så duktiga på att bygga upp ett allmänt hat 

mot invandrare”, så hade de vunnit mer om de hade ”mildrat tonen lite”. 

Hasse tycks uttrycka emotionell distans till budskapet i flygbladet, 

medan de andra, i denna situation, berörs av det mer intensivt. Innehållet 

tycks inte nytt för honom, och är följaktligen inte värt att uppröras över, 

åtminstone inte i denna stund. I nästa avsnitt talar lärarna om egna mö-

ten med nationalistiska elever och tänkta möten med sådana kollegor. 

3.3 ”JAG TYCKER OM DE DÄR POJKARNA” - ATT MÖTA ELEVER 

OCH KOLLEGOR, OCH UNDVIKA MISSTAG 

Hasse har sagt att det stora bekymret inte är att det finns enstaka nazister 

i Sverige, och jag bad honom vid det föregående samtalet att utveckla 

denna tanke. Att det finns ungdomar som är uttalat nazistiska ser han 

inte som ett problem för skolan eller samhället i stort, utan i första hand 

för just de ungdomarna som individer. 

Hasse: Jag har en nazistisk elev i år och det är en totalt vilsen liten 

pojke som är osams med sin mamma. Hans enda identitet hittade 

han på nätet hos vit makt-musiken, Ultima Thule. [Kerstin: Är det 

Johan du menar?] Nej, då har jag två. [Kerstin: Nej, men han har bör-

jat lugna sig lite. Sonja: Jag har tre stycken i…] Men, de här pojkar-

na…Jag tycker synd om dem och jag hatar deras åsikter, eftersom 

pappa [som flydde från ett ockuperat land] inte gillade nazister så 

mycket… Men de är ett stort problem för sig själva. Jag tycker synd 

om dem, att de får sina ungdomsår förstörda med de här dumma 

idéerna. Men de skadar ju inte samhället. Samhället skadas ju när…Vi 

är ju rädda för att de här tokstollarna ska få säga sina tokstollerier. 

Inte kan det vara farligt? [Sonja: Vi är ju rädda att de ska slåss, att de 

ska slå invandrare när de möter dem osv.] Fem små vilsekomna nazis-

ter? Vi får väl spärra in dem. 

Sonja: Jamen, så fort de blir en organisation är de ju farliga. När de 

knuffar små jäntor i kassakön… [Hasse: Ja, då ska de spärras in…] 

…för att de är färgade osv. Vi har ju den stilen. Och på tunnelbanor-

na där folk inte törs vara kvar när det kommer upp ett gäng. 

Hasse: Då är vi rädda. Vi vill inte ha folk som går och slår andra, men 

då spelar det ingen roll om de är nazister eller bara rånare. Vi vill 
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spärra in dem för att de är allmänfarliga. Det håller jag med om. Men 

jag är inte rädd för nazismen. Jag är rädd för att folk nappar på de där 

idéerna, för det är obehagligt. [Sonja: Att den tysta majoriteten, att 

den tysta massan inte vågar säga från…] Om det vore så väl, då skulle 

jag inte säga något (s. 96). 

När Anders undrat om en ”Hitler” (s. 97) skulle kunna komma till mak-

ten i dagens Sverige, om massarbetslöshet skulle uppstå här, avfärdar 

Hasse nedan frågan och ser ett större problem i individualismen i det 

svenska samhället.  Anita och Sonja ser arbetslöshet och fattigdom som 

orsaker till att extremism uppstår. 

Hasse: Nej, idag kan i princip ingen politisk rörelse uppstå, eftersom 

alla väljer att satsa på sig själv. Det ser jag som en mycket större fara 

än nazismen. 

Anita: Men att främlingsfientligheten, man behöver inte kalla den na-

zism, men främlingsfientligheten är stor i Sverige, det vet vi ju… 

[Hasse: Ja, det är den.] Då är det som du säger Anders. Den har ut-

vecklats på grund av att människor själva är arbetslösa, det samhälle 

vi har idag. Det är klart. Då ser man att andra kommer och tar jobb 

osv, får bidrag… 

Sonja: Alla extrema grupper beror väl dels på den sociala situationen, 

att folk inte ser någon mening med livet, ingen framtidstro. Jag tror 

att om vi avskaffade fattigdomen i världen så skulle vi inte ha några 

extremister, om folk fick arbete och äta sig mätta (s. 97). 

Sonja berättar om elever, som lärarna har låtit läsa böcker och se filmer 

om nazismen, och att lärarna inte vet huruvida dessa elever gör andra 

illa. Hon menar att det är en sak om elever uttrycker tankar som hon 

ogillar, men en annan om fientligheten går över i direkta kränkningar. 

Sonja: Jag vet ju exempelvis, jag har hört det av andra i klassen, att de 

hotar en stackars invandrarpojke lite grand. Men så fort det kommer 

till såna yttringar, kan man inte längre prata om att ”du får tycka vad 

du vill”. Utan det är så länge man låter andra tycka vad de vill och 

som de vill (s. 97). 

Hasse hävdar att det är ett av två allvarliga misstag, om man tolkar ele-

vers behov av grupptillhörighet som en övertygelse som lärare bör be-

möta med förnuftsargument. 
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Hasse: Det kanske inte är ett viktigare ämne än många andra av våra 

problem i skolan, men jag tror att det är lättare i det här fallet att göra 

onödigt dumma misstag. Och jag tror att de dumma misstagen, som 

jag ser det… Jag menar inte att vara oförskämd om någon menar att 

det jag kallar misstag är rätt. Men jag är säker på att det är det. Det är 

alltså två huvudtyper av misstag och det ena är att man tar en tonår-

ing som är nazist, att man tar det uttrycket, att man tolkar det poli-

tiskt. Han är alltså en emotionell, aintellektuell nazist och det var nog 

många i tredje riket också. Men skillnaden är att den här pojken, eller 

flickan, när han har gått två, tre år i skolan, kanske fått lite ordning på 

sin tillvaro, kanske inte hatar sin mamma och så där. Då är han inte 

nazist längre. Utan då blandar man ihop hans absoluta behov av 

gruppidentitet med hans nazistkompisar… Då står man och säger 

sånt som han redan visste sen förut: ”Så där får man inte tycka och 

judar är också människor” och allt vad man nu säger. Det vet ju han 

redan, det handlar ju bara om att han måste ty sig till de här kamra-

terna i den här gruppen. Och jag tror alla små ungar som säger att de 

är nazister har stora sociala och personliga problem. [Sonja: Ja, det är 

jag övertygad om.] Och sista chansen, det är att man räddar dem i 

skolan. För sen när de slutar skolan, då är det kört. Då sitter de med 

sina problem och då är de väl nazister. [David: Ena misstaget?] Nu 

pratar jag så mycket så jag glömde vad jag skulle säga (s. 99). 

Sonja svarar Hasse genom att beskriva hur hon och kollegorna indirekt 

försökt påverka genom böcker och filmer i skolan, men att hon avstår 

från att direkt konfrontera eleverna. Liksom Hasse i den föregående 

utsagan, behåller Sonja ordet länge. 

Sonja: Vi har ju en del elever här på skolan som yttrar sig nazistiskt. 

Men jag har väldigt svårt att tro att de i grunden är några elaka män-

niskor. [David: Vad är det för yttranden?] Jag har dem i historia och 

jag har märkt när de ska kommentera saker. De har ju bara gjort det 

skriftligt, de har inte rakt i ansiktet på mig sagt någonting. Först 

märkte jag det av att de talade om vilken musik de gillar, såna saker. 

Men då skrev de genast båda två att ”jag är inte nazist, jag bara älskar 

Sverige”, skrev pojkarna då. Sen har vi haft som tema Tysklands hi-

storia och hållit oss väldigt länge i Tredje riket, tittat på filmer och 

gjort allt möjligt. Men deras sista kommentar har jag inte hört än, 

men först när vi tittade på en film, det vet ju du Hasse, Die Weisse 

Rose, en motståndsgrupp under andra världskriget, ni vet. Och då 

skulle de kommentera den, bara hastigt när filmen var slut […]. Då 

kom det sånt där att ”jag vart glad när de åkte fast”, för de blev hals-
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huggna på slutet de här ungdomarna [i filmen]. Det är en sann histo-

ria. Och ”så skulle man göra med alla kriminella” och vad de mer 

drog till med, ”homosexuella”, någonting sånt där. Jag kommentera-

de aldrig det där faktiskt. Sen har vi tittat på andra filmer, en som är 

fantastiskt bra som visar hur man hjärntvättade barn under nazistti-

den och det är en före detta hitlerjugendpojke som berättade sugges-

tivt, faktiskt, om att man kan påverka alla barn, menar han, till nästan 

vad som helst. Och han var övertygad själv att den här Nürnbergrät-

tegången… Det har jag inte läst än, för de har skrivit loggbok om 

det. Och så har vi sett en film också om ett koncentrationsläger. Man 

kan inte göra på annat… Prata med dem tror jag är meningslöst, utan 

jag inbillar mig att man kan påverka dem indirekt, genom vad man lä-

ser och tittar på. Annars inbillar jag mig att det blir en försvarsattityd. 

I klassen, alla vet vilka sympatier de har. Jag tror att jag bara kan nå 

dem genom att påverka dem genom litteratur och film och sånt. Och 

så har vi läst en massa texter förstås kring det här också (s. 99 f). 

När Kerstin sagt att arbetet blir svårare när elevernas åsikter har stöd hos 

nära anhöriga instämmer Sonja och hon svarar nedan på min fråga om 

var hennes elevers anhöriga är aktiva. Hon berättar sedan att hon tycker 

om dessa pojkar, och upprepar sin tanke att indirekt påverkan är bättre 

än att konfrontera eleverna, vilket Anders ifrågasätter. 

Sonja: [De är s]verigedemokrater, även någon bror som är åt nazist-

hållet. Det vet man ju själv när man var tonåring. Då försökte man ju 

tillämpa ens föräldrars åsikter när man diskuterade med kamrater. 

Visst gör man mycket det i en viss ålder, även om det inte är åt det 

här hållet? Man hör ju ofta på eleverna att de upprepar vad de hör 

hemma och det gör de också naturligtvis i stor utsträckning. Men ris-

ken är att de ska återfalla när de blir större, när pappa tycker likadant. 

Så det är lite ledsamt, men jag tycker… Det är ju inga onda männi-

skor. [///] Nej, jag tycker om de där pojkarna. Jag kan inte låta bli. 

De är så trevliga på lektionerna och så, men jag tycker inte om deras 

åsikter naturligtvis. Men jag tror precis som du [Hasse] säger, att 

egentligen tror jag det är omoget och man hoppas att de flesta ska 

göra sig fria från det. För nu är de ett gäng, och då är det lite svårt. 

[Anders: Men om du på ett stillsamt och fint sätt redogör för din 

uppfattning, det är väl det enda man kan göra?] Men det märker de. 

Det gör jag ju i klassrummet, naturligtvis förstår de vad jag tycker 

och tänker. Det gör de ju, men jag avkräver dem ingenting där, för 

det är meningslöst på något vis. Jag kanske har fel. 
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Anders: Vad jag menar är att man vinner väl ingenting på att vara 

undfallande, [Sonja: Nej] utan man ska ju ha sin profil [Sonja: Ja, 

självklart] och kommentera de felaktigheter som möjligen kommer 

fram. 

Sonja: Så länge de inte ger sig på någon. Men det är det som vi är 

tveksamma om, om de gör eller inte (s. 100).  

Anders har återkommit till frågan om förbud av politiska partier, nu 

nazistiska. Sonja har argumenterat mot elever som hävdat att om man får 

vara kommunist, då borde även nazister tolereras. Anita har menat att 

lärare måste ta avstånd från ideologier som vill avskaffa demokratin, och 

dit hör nazismen, men inte kommunismen, samtidigt som hon ser den så 

kallade smygrasismen vid människors köksbord som det allvarligaste 

problemet. Hasse kritiserar kollegorna nedan, och menar att de gör vad 

han ser som ett andra grundläggande misstag, att dra förhastade slutsat-

ser, när fler samtal behövs. Åsikter som får vissa att kalla elever nazister 

drivs av etablerade parlamentariska partier i andra länder, och hur de 

svenska lagarna om yttrandefrihet ska tolkas är en omtvistad fråga. 

Hasse: Den här debatten visar med önskvärd tydlighet det som jag 

kallade det andra misstaget och det är att man förenklar problemet. 

För ni har ju själva erkänt nu, och det här har jag råkat ut för, för jag 

försöker undvika misstaget som jag snart ska peka på, nämligen att 

man underskattar behovet av diskussioner och samtal. Vi vet ju inte 

riktigt hur lagarna fungerar. Vi vet inte riktigt hur de här vi kallar 

”nazistiskt” lagda elever tänker och resonerar. Det måste lyftas fram 

och det är jättesvårt. Jag vet inte hur jag skulle göra i den klass där det 

går elever med… Jo, jag skulle föra politiska diskussioner på [lektio-

nerna]. [David: Är det lagen mot hets mot folkgrupp kontra lagen 

om yttrandefrihet och sånt du menar?] Ja, för att lagen om hets mot 

folkgrupp… [Sonja: Och kränkande…] …ja, vad det heter nu. Alltså, 

i praktiken när en elev säger så här att ”de jädra invandrarna kommer 

hit och tar våra jobb”. Är invandrarna till exempel en folkgrupp? Kan 

man säga så? [Kerstin: Nej.] Alltså, problemet är inte så lätt, och sen 

slutklämmen: Det är alltså att vi vet ju faktiskt inte riktigt vad vi me-

nar när vi säger att ”de är nazister”. Min senaste ”nazist”, han säger 

att han inte alls är för någon likvidering av mindervärdiga raser och 

så där. Men däremot så tycker han att alla invandrare… att man ska 

stoppa invandringen och helst slänga ut alla invandrare. Och det är 

mer en politisk åsikt. I Danmark har man ju rumsrena politiska parti-

er som i praktiken har stoppat invandringen (s. 101). 
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Hur kan man resonera om lärare som står bakom det demokratiska sy-

stemet som sådant, men - som övertygade sverigedemokrater - privat 

invänder mot det mångkulturella samhället, lärare som med läroplanens 

ord, inte tycks ”inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lpf  

94, s. 3)? Jag aktualiserar frågan mot bakgrund av två fall, dels en lärar-

student som avstängdes på grund av hans påstått främlingsfientliga utta-

landen, dels den ledande sverigedemokraten Rikard Jomshof, som enligt 

egen utsago hindrats från att arbeta som lärare på grund av sitt politiska 

engagemang. Kerstin och Hasse ger uttryck för delvis olika synsätt. 

Kerstin: Risken är nog stor att jag skulle vara antidemokratisk. [Da-

vid: Som kollega, menar du?] Mm. [///] 

Hasse: Jag måste säga att för mig finns det en ganska tydlig gräns-

dragning. För jag har en liten egen värdegrund, fast den kanske är 

gemensam. […] Om man öppet företräder idéer som går ut på att 

stoppa folkstyret och införa någon annan typ av styre, då kan man 

omöjligen ha någon statlig tjänst av något slag. Vi har ju valt det. Vi 

har ett majoritetsbeslut på att vi vill ha vårt folkstyre. Men om man 

som sverigedemokraterna ställer upp i allmänna val och stödjer val-

metoden och sen har åsikten att det är för mycket invandring till Sve-

rige och att det skapar problem. Det är dessvärre bara en åsikt… 

[Kerstin: Ja, det är ju det.] Jag måste säga att jag accepterar att folk 

har den åsikten. 

Kerstin: Jo, folk får ju tycka vad de vill. Men om jag skulle vara i var-

dagen, alltså min arbetssituation, det var så jag försökte uttrycka 

det… [Hasse: Ja, jag skulle också tycka att det var jobbigt, men jag 

har väldigt svårt att säga något.] Ja, det beror helt och hållet på hur 

den människan är naturligtvis (s. 106). 

Jag frågar Kerstin om hennes skepsis gentemot en kollega med uttalade 

sympatier för Sverigedemokraterna skulle göra att hon aktivt motarbeta-

de honom eller henne. Hon svarar nedan att även om han eller hon är i 

sin fulla rätt till sin privata politiska övertygelse, så skulle det vara svårt. 

Hasse menar att hela diskussionen om vem som bör ha rätt att arbeta 

som lärare är gammal och alltid varit en återvändsgränd. 

Kerstin: Nej, men det beror på hur människan ifråga uttrycker sina 

åsikter. Jag skulle… Jag menar, han/hon är ju i sin fulla rätt att tycka 

vad de vill och tillhöra vilket parti de vill också. Det är inte det, men 
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jag tänker mig mer vid fikabordet, att det skulle vara jobbigt. Men jag 

kan ju inte… [---] 

Hasse: Men, för nu ska jag gå [måste uträtta ett akut ärende], så ni ska 

slippa mig. Men alltså, sanningen är att den här debatten vi för nu: 

”Vad är tillåtet? Hur får man tycka? Får man bli lärare?”, och så där. 

Den debatten har jag hört i väldigt lång tid och det kommer aldrig 

något svar och där har ni er värdegrund, som ni påstår finns. Hade vi 

en värdegrund, då skulle vi ha svaren och jag anser mig fortfarande 

ha dem. Jag tycker att en sverigedemokrat får bli lärare, så länge han 

med demokratiska medel vill minska invandringen. Det tycker jag 

faktiskt. Vi tar politisk ställning till invandringen... [Kerstin: Jag talar 

inte emot det.] och om de vill ha några färre än vad andra vill, då är 

det en gradskillnad och ingen artskillnad. Men när någon säger, ”ara-

ber, muslimer, judar är si och så”, då är det hets. Då har man börjat 

närma sig hets mot folkgrupp och det är begripligt, och säger man att 

man vill avskaffa demokratin och är nazist, det är också väldigt klart 

och tydligt (s. 107f). 

3.3.1 HINDER FÖR MEDKÄNSLA OCH AMBIVALENS OM DET RELEVANTA  
OBJEKTET 

Det tycks, i lärarnas tankar ovan, finnas en länk mellan de materiella 

omständigheter som människor lever under och den främlingsfientlighet 

som de bär på eller uttrycker. Det vill säga att ju sämre eller osäkrare ens 

ekonomiska situation är, desto större risk att subjektet skuldbelägger 

invandrare för det egna prekära läget. Sonja tänker att om alla hade arbe-

te och materiell trygghet, funnes ingen extremism. Vad som kunde ses 

som en individ- eller klassfråga förvandlas enligt Sonja till en som rör 

etnicitet. Skuld eller skam för egna misslyckanden, rädsla för en oförut-

sägbar egen framtid, vrede mot de individer och strukturer som ger vissa 

högre status och möjligheter att sko sig på andras bekostnad hade, som 

jag förstår Sonja, kunnat vara rimliga emotioner. Istället för att rikta emo-

tionerna mot sådana objekt, sparkar subjektet nedåt på statusstegen.109 

                                                           
109 Sonja har tidigare uttryckt denna pessimistiska tankefigur i ordalag som anty-

der att något i människors emotioner, och rentav karaktärer, kan korrumperas av 

fattigdom och annan utsatthet: ”Det sorgliga är att ju svårare människor har det, 

ju sämre blir man egentligen som människa. Man tycker det skulle vara tvärtom, 

att man skulle känna solidaritet och kärlek.” Anita invände då, försiktigtvis, att 

hon delvis har andra erfarenheter, efter resor i Asien där hon mött fattiga män-
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Sonja talar om en brist på medkänsla hos människor som har det 

svårt, på ett sätt som påminner om ett av hindren för denna emotions 

uppkomst, som Nussbaum identifierar (avsnitt 2.8.1 ovan). Om den egna 

situationen upplevs som tillräckligt dålig kan omdömet om allvaret i 

andras lidande påverkas, och Sonja finner det djupt nedslående. Hon 

menar att det borde vara tvärtom. Ett sätt att förstå Sonjas hållning är att 

medkänsla med nödlidande är den normala emotionen, såväl i deskriptiv 

mening - vad de flesta människor kommer att förnimma, om inte om-

ständigheterna är extraordinära - som i normativ, vad som bör ske. 

När andra räds eller vredgas inför ungdomar som dras till extremhö-

gern, tycker Hasse synd om dem. Rädslan för hur det generella objektet 

Sverige kan utvecklas tycks honom överdriven. Medkänsla är istället den 

adekvata emotionen, med ungdomar som främst förstör sina egna livs-

chanser. Lärare som, för att påverka en sådan påstått nazistisk tonåring, 

gör politisk eller moralisk sak av vad han säger, motverkar sina egna 

syften, och begår vad Hasse ser som det ena av två stora misstag. Läraren 

som uppmärksammar den tvivelaktiga kärleken till objektet Sverige, kan 

missa att det relevanta objektet i pojkens emotioner egentligen är ett 

annat, exempelvis elevens relation till sina föräldrar. Vad som verkligen 

skulle kunna påverka eleven är ett förtroende för och tillhörighet med 

läraren och andra. Skolans och lärarnas betydelse är ur detta perspektiv 

enorm, då det är sista chansen att göra något före ett vuxenliv som Has-

se annars ser pessimistiskt på. Skolpojken tycks då kunna bli vad han 

egentligen aldrig har varit, det vill säga nazist. 

Sonja berättar om sina nationalistiska elever i liknande ordalag. Hon 

upprepar - vilket indikerar att detta är viktigt för henne - att eleverna inte 

är elaka eller onda, och vi kan förstå det som att hon vill skilja mellan 

vilka de är som personer och de åsikter de uttrycker. Eleverna intygar att 

de inte ”är” nazister, utan ”älskar Sverige”, det vill säga de känner kärlek, 

inte tillhörighet med en ideologi som ofta förknippas med hat. Sonjas 

ord om eleverna, att hon inte kan låta bli att tycka om dem, kan uppfattas 

som en på något vis dubiös kärlek, som hon egentligen inte borde känna, 

men ändå känner. Om objektet för elevernas kärlek är landet Sverige, är 

                                                                                                                             

niskor som visat stor generositet, men instämmer dock i bilden Sonja ger av 

främlingsfientlighet bland etniska svenskar (s. 71). 
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Sonjas motsvarighet dessa pojkar själva, och hon vill inte framställa dem 

som illasinnade i omgivningens ögon. 

När Anders invänder, med en saklig ton som kontrasterar mot den 

vånda Sonja uttrycker, att det är rimligt att som lärare ge sin egen syn på 

saken, svarar hon att de berörda eleverna redan vet vad hon tänker. Hu-

ruvida hon gör rätt är hon emellertid inte säker på. Vad som gör att Son-

jas ambivalens kan beskrivas som emotionell vånda är indikationerna om 

att dessa elever hotar en ”invandrarpojke”, men att det är osäkert om de 

verkligen gör andra elever illa, elever vars väl hon också månar om. 

Att Sonja inte direkt konfronterar de elever vars åsikter hon ogillar 

betyder inte att hon är passiv. Tvärtom försöker hon medvetet påverka 

dem genom sina val av filmer och texter, fiktiva och dokumentära. Målet 

tycks vara att förändra pojkarnas emotioner genom berättelser som kan 

väcka deras inlevelseförmåga och medkänsla med utsatta människor, så 

som Nussbaum förespråkar. Att detta inte är lätt att lyckas med - eller att 

de önskade emotionerna åtminstone inte alltid uttrycks - framgår av 

elevkommentarerna efter filmen Den vita rosen. Om beundran inför hu-

vudpersonernas mod, och sorg inför det öde som drabbade dem var det 

önskvärda, uttrycktes snarare glädje och en förhoppning om att även 

brottslingar i Sverige borde kunna avrättas, liksom homosexuella. 

Sonja och Kerstin lyfter fram en försvårande omständighet för denna 

slags värdeförmedling, oavsett - som jag förstår dem - om den bedrivs 

explicit eller implicit. Om kamrater eller familjemedlemmar - personer 

som eleven har starka emotionella band till - delar hans värderingar blir 

det svårt. Vad som tycks stå på spel är att undervisningen kan uppfattas 

som ett hot mot delar av pojkarnas eudaimonia, mot kamraters vänskap 

och familjens kärlek. Möjligen bidrar detta till att lärare ibland undviker 

att konfrontera vad de ser som tvivelaktiga värderingar hos eleverna.110 

                                                           
110 Jag vill lyfta fram ett annat exempel på vad jag ser som lärares ifrågasättande 

av föräldrars kärlek till sina barn. Sonja och Kerstin talade vid ett tillfälle, inte 

återgivet ovan, om hur påtvingade äktenskap har försatt dem i svåra situationer 

som lärare. Rädslan för vad som kan hända och medkänslan med eleverna, förde 

i ett fall Kerstin till en punkt, dit ingen lärare önskar sig. Hon stödde en elev i 

långt framskridna planer på att fly till ett skyddat boende, när lärarna och andra 

runt henne ansåg att hon var hotad till livet av sin familj. Den upplevda faran 

accentuerades av att Fadime Sahindal nyligen hade mördats av sin far, och att 
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Jag ser en skillnad mellan Hasses och Sonjas sätt att här tala om sina 

nationalistiska elever. Han förefaller beskriva något ovanligt, en så dålig 

relation till mamman att pojken hatar henne. Hon lyfter däremot fram 

vad hon ser som allmänmänskligt, att många som tonåringar ofta prövar 

föräldrarnas värderingar i skolans offentlighet, utan att man själv behöver 

omfatta dem på djupet. Vi kan förstå det som att Sonja anför omdömet 

om liknande risker, som ett skäl för medkänsla, i stället för att döma 

eleverna som personer. En annan skillnad är att Hasse förefaller överty-

gad om att han handlar rätt, medan Sonja tvekar. 

3.3.2 PARADOXER I UPPDRAGET, EMOTIONER OCH UTTRYCK 

Sonjas tvekan kan förstås i ljuset av de avsiktlighetens och rationalitetens para-

doxer i värdegrundarbetet, som ovan identifierades med hjälp av Roger 

Fjellström (avsnitt 1.2.3). Vilka handlingar leder till vilka möjliga konse-

kvenser? När bör man uttryckligen hävda de värden som man menar att 

värdegrunduppdraget kräver av läraren? När bör läraren öppna för dis-

kussioner om även det som strider mot dessa värden? När bör såväl 

förmedling som diskussioner undvikas? Att ”alltid” hävda läroplanens 

grundläggande värden och ”klart ta avstånd från det som strider mot 

dem” (Lpf  94, s. 4) tycks för Sonja och Hasse, som jag tolkar dem, oge-

nomtänkt och oansvarigt. Värdegrundsarbetet är betraktat på detta sätt 

mer komplext än vad som framgår av värdegrundstexten. 

En faktor att väga in är just hur elevers och lärares relationer till för-

äldrar påverkar och kan påverkas av lärarnas arbete. Sett ur det perspek-

tivet kan man hävda att det för lärare ibland inte handlar om att lyckas 

med värdegrundsarbetet. När tragiska konflikter och val är inbyggda i 

arbetet, då olika värden inte är möjliga att tillgodose samtidigt, handlar 

det snarare om konsten att misslyckas på minsta möjliga menliga vis. 

Vad Sonja och Hasse här har gemensamt tycks vara vad Fjellström fö-

respråkar, att fostran i skolan bör ses som ett långsiktigt projekt, där 

moraliserande pekpinnar riskerar att leda fel. De hoppas att elevernas 

                                                                                                                             

det aktuella fallet liknade hennes. Kerstin beskriver hur oerhört svårt ett sådant 

beslut är att ta, mot bakgrund av att varje fall är unikt och att vad som framställs 

som allvarligt kan vara en del av att vissa elever är i ”tonårsrevolten” och ”ställer 

sina föräldrar mot väggen” och ”hotar för att de inte beter sig svenskt” (s. 24). 
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tänkande ska förändras och ett sätt att verbalisera vad lärarna gör är att 

de vill gestalta vad som är gott, i stället för att förmedla det, och att de 

tror att denna strategi här har störst möjligheter att lyckas. 

Vilka värden ingår då i en sådan gestaltning, och hur går den till? Ett 

fullgott svar på den frågan har jag inte, men jag tror att ledtrådar finns i 

Hasses och Sonjas utsagor. I någon mening ser de sina elever som ”svaga 

och utsatta” (Lpf  94, s. 3) och de känner som lärare ansvar för deras 

välbefinnande, nu och i framtiden. Att eleverna tänker och talar som de 

gör förklarar bägge med hjälp av omständigheter som eleverna själva inte 

har kunnat råda över fullt ut. 

Elevernas nuvarande situation kan ses som ett resultat av den livets 

sårbarhet som i olika grad är gemensam för alla. Att lärarna då vill und-

vika risken att i klassrummets offentlighet framställa eleverna eller deras 

föräldrar i en skammens dager, blir utifrån detta synsätt följdriktigt. Son-

jas ömhet för sina elever kan ses som en gestaltning av att hon ser dem 

som något mer än de åsikter som de vid denna tid uttrycker. I detta 

”mer” ingår sådant hon tycker om och som hon vill att de ska veta att 

hon tycker om. Kanske bör denna ömhet kallas kärlek. 

Detta slags bemötande erinrar om det moraliska ideal (avsnitt 1.1.3 

ovan) där det centrala är mötet med den andre, och det asymmetriska 

ansvar som åligger subjektet i Lévinas och Bubers etik. Ansvaret blir än 

mer påtagligt om subjektet är en lärare och den andre en elev, som står i 

olika slags beroendeförhållanden till läraren.  

När kollegorna återkommer till frågan om förbud av främlingsfientli-

ga partier och meningsyttringar tycks Hasse tröttna. Om det första miss-

taget, enligt honom, gick ut på att tolka vissa elevers emotionella uttryck 

som en genomtänkt ståndpunkt, innebär det andra att lärares egna oöver-

lagda emotioner och efterföljande handlingar kan kväva viktiga samtal i 

sin linda. Det sker då en slags känslomässig kortslutning av en för un-

dervisningen och demokratin viktig process. Hasse sätter likhetstecken 

mellan att vara ”emotionell” och ”aintellektuell”. Utifrån Nussbaums 

teori är det rimligare att benämna de emotioner som Hasse avvisar irra-

tionella, då de bygger på falska eller orimliga omdömen. Som jag tolkar 

honom är omedelbara avfärdanden av vissa elevers ståndpunkter en irra-
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tionell emotionell reaktion, på tvärs med hur värdegrundsarbetet bör 

bedrivas. 

I stället för att stämpla vissa elever som ”nazister” bör uppdraget vara 

att verkligen vilja veta hur de och andra tänker. Hasse understryker att 

detta inte är lätt, och vi kan föreställa oss att det delvis beror på det svåra 

i att ifrågasätta egna emotioner eller hålla dem tillbaka. Det kan också 

vara svårt att tala respektfullt med människor vars uppfattningar är i 

konflikt med egna övertygelser. Att inte ha denna ambition innebär, som 

jag tolkar Hasse, dessutom ett förtigande av sanningen. Sanningen är dels 

att lagarna om vad som inte får sägas offentligt är öppna för tolkningar, 

dels att vad somliga ser som oacceptabla värderingar som inte får ut-

tryckas, i själva verket debatteras offentligt i många demokratiska länder. 

Det blir, menar jag, med Hasses sätt att tänka, en gradskillnad, inte 

artskillnad, mellan en sverigedemokrat och en företrädare för de riks-

dagspartier som tar så starkt avstånd från SD, eftersom ingendera före-

språkar fri invandring. Att då exempelvis försöka förhindra personer som 

privat förespråkar SD:s politik från att verka som lärare vore inte bara att 

begränsa hans eller hennes mänskliga rättigheter. Det vore dessutom 

liktydigt med hyckleri. Om värdekonflikter mellan SD och övriga partier 

då överdrivs, innebär ett sådant ställningstagande samtidigt ett osynliggö-

rande av värdekonflikter som finns i det omgivande samhället och inom 

lärarkåren.111 

Även om Kerstin accepterar Hasses principiella resonemang uttrycker 

hon större vånda än han, inför tanken på en sverigedemokratisk kollega, 

vars syn på kulturell mångfald går på tvärs med hennes egen. Hon talar 

om detta med ett tonfall som jag tolkar som att en sådan situation skulle 

innebära något värre än att något visserligen beklagligt, men oundvikligt, 

har inträffat. Vad Kerstin säger kan relateras till Nykänens (2008) reso-

nemang om begreppet ”värdeneutralitet”, och idén om att skolan inte 

”kan” vara värdeneutral. Ett möjligt sätt att förstå denna tes är att det 

                                                           
111 Hasse återkommer här till sin tanke om att värdekonflikter även finns bland 

skolpersonalen. Vid ett annat tillfälle exemplifierade han med en kollega som 

förespråkar dödsstraff, att samhället borde låta vissa ”gräva en grop och sen 

skjuta dem”. Hasse kan förstå att människor kan tänka så, men att ”det är fak-

tiskt i strid med värdegrunden, om människolivets okränkbarhet” (s. 104). 
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kan upplevas som ”psykologiskt omöjligt” för lärare att inte tydligt stå 

upp för vad de själva är övertygade om (Ibid. s. 28f).112 

Kerstin säger inte att detta är omöjligt, men hon uttrycker, på ett tyd-

ligare sätt än Hasse, att det kan vara svårt. Kerstin hoppas, som framgår 

av kommande utsagor, på ett samhälle där människor med olika etniska 

och religiösa bakgrunder kan leva tillsammans i harmoni, och hon gläds 

själv åt sådana möten. För henne är det problematiskt att dra en tydlig 

gräns mellan läraren som privatperson och tjänsteman, att det är troligt 

att värderingar hos den förra påverkar det arbete som den senare gör 

med eleverna (jfr avsnitt 1.1.3 ovan). För Hasse är denna diskussion om 

somliga lärares lämplighet för yrket uttjatad. Han verkar, åtminstone i 

detta, ha accepterat att samhället och skolan inte är som han önskar. 

Nu till dialoger där lärarna reflekterar över vad som kan ses, ur natio-

nalisters eget perspektiv, som de viktigaste emotionerna och det viktigas-

te objektet, stolthet över och kärlek till det egna landet.  

3.4 ”ATT KÄNNA SIG HEMMA” - STOLTHET OCH ANDRA  
EMOTIONER 

Läroplanen hävdar tesen om att en ”trygg identitet och medvetenhet om 

det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingsgrunder” (Lpf  94, s. 4).113 Hasse återkommer vid 

                                                           
112 Nykänen kritiserar i detta sammanhang en formulering i Värdegrundsboken 

(Utbildningsdepartementet, 2000a) där det inte klargörs varför det skulle vara 

omöjligt för lärare att förhålla sig värdeneutrala. Man kan tolka formuleringen 

genom att jämföra med vad Boström (2000) uppmärksammat i läroplanen, att 

egentligen normativa ståndpunkter framställs i deskriptiv form. 
113 Begreppsanvändningen i läroplanen kan här noteras, som förefaller innebära 

att det svenska samhället har en ”värdegrund”, medan andra har ”värderings-

grunder”. En central fråga är vilka som läsaren uppfattar tilltalas respektive 

omtalas i värdegrundstexten. En tolkning är att människor tillhöriga det etniskt 

svenska majoritetssamhället och dess värdegrund tilltalas, och att de bör ”förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder”, det vill säga människor 

som omtalas. Denna tolkning tycks Hasse göra, och den har även gjorts av fors-

kare (avsnitt 1.2.1 ovan). En mindre etnocentrisk tolkning innebär att det svens-

ka samhällets värdegrund rymmer värden med ursprung i olika kulturella och 

religiösa traditioner och att behovet att verka för inlevelse och förståelse är öm-

sesidigt oberoende av vilken etnisk grupp man tillhör. 
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flera tillfällen till att han ser denna tes som förljugen, då den ger sken av 

att ett sådant kulturarv existerar, i svenska medborgares sinnen i allmän-

het, och i dagens infödda elevers i synnerhet. Ett sätt att hos elever öka 

medvetenheten om ett sådant tänkt kulturarv, skulle kunna vara att ägna 

särskild uppmärksamhet åt just författarskap och verk som har ansetts 

eller anses som så betydelsefulla att de ryms inom en nationell litterär 

kanon, hur den än definieras, vilket finns i vissa andra länder. En sådan 

ambition skulle inte bara vara i linje med vad läroplanen föreskriver, och 

därigenom förmodas underlätta möten mellan etniskt svenska elever och 

andra. Det går också att föreställa sig att den skulle glädja elever som, likt 

Sonjas elever, säger sig ”älska Sverige”. När jag frågar om det eventuella 

värdet i att lyfta fram just svenska författare, är Sonja och Hasse emeller-

tid överens om att något sådant värde inte finns, och att en sådan strävan 

skulle stupa på att de flesta etniskt svenska elever inte är intresserade. 

Hasse: Och faktum är att våra svenska elever, […] de är ju också 

postnationella. [Kerstin: Ja, det var det jag ville komma fram till…] 

De har inte den här svenska värdegrunden […]. Det finns en liten 

grupp välartade elever som har någon svensk värdegrund, som tycker 

litteraturhistoria och Strindberg är intressant. De andra har en helt 

annan kultur. [Kerstin: Var det svenskhet? Flera: skratt] Ja, Strind-

berg, det är svenskhet! [Kerstin: Om man går tillbaks i tiden…] De är 

inte intresserade av Sveriges historia. De är inte intresserade av 

svensk litteratur. De är inte intresserade av svenska traditioner. [Kers-

tin: Så en sverigedemokrat är egentligen en…] En drömfigur. [Kers-

tin: En drömfigur, ja.] Det är därför de är lite marginaliserade också. 

Det finns ju ingenting att hänga upp dem på (s. 45). 

Anders är intresserad av hur de andra lärarna tänker om min fråga om 

det eventuella värdet av att ha kännedom om ett föreställt svenskt kultur-

arv. Sonja understryker betydelsen av historiska kunskaper, men menar 

att en viktig ambition hos henne är att ifrågasätta vad hon ser som en 

utbredd självgodhet hos många etniskt svenska elever. 

Anders: Jag är väldigt frågande, precis på samma sätt som du [David] 

säger. 

Sonja: Jag känner att absolut, att man bör känna sin historia, dels hi-

storiskt, vad som har hänt… [Kerstin: Hur långt ska vi då gå? Ska vi 

gå tillbaka till ursprungsfolken, samerna? Skratt] Det är också intres-
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sant. Det håller vi på med, när vi håller på med språkhistoria. Det ur-

sprungliga språket och de undersöker var samerna vandrade, vilka 

som var ursprungsfolk. Jag menar, det är ju intressant, ju mer man 

vet om sin egen värld så är det väl intressant. Jag tycker att det är vik-

tigt. Sen behöver man väl inte för den skull stoppa dem fulla med år-

tal och författare, men de som fortfarande väcker vårt intresse. [Ani-

ta: Men då kan man fråga sig: Vem är svensk?] Därför är det så in-

tressant. För talar man om hansatiden, är halva vårt språk tyskt. Alla 

förstavelser osv och ändelser kommer från Tyskland. [Anita: Vårt 

språk är inte gammalt.] Nej, det är inte det, tusen år, så det tycker jag 

är viktigt att ta fram och jämföra med andra kulturer, andra språk, 

andra skriftspråk som är så mycket äldre. Jag tycker att det är så roligt 

att rispa på den lite självbelåtna attityden som många svenska elever 

har, ”bara vi är störst och bäst” på något sätt. Vårt språk är så ungt, 

vårt skriftspråk så ungt, vår kultur också så blygsam i jämförelse med 

många andra. På det sättet, i tid, det kanske inte var här människorna 

började tala först. [Hasse: Det var väldigt ogötiskt sagt!] Jag vet! 

[skratt] (s. 93 f) 

När Anders återkommer till det eventuella värdet i att uppmärksamma 

den egna nationens litterära arv betonar Sonja att skönlitteraturen ska 

belysa allmänmänskliga teman och emotioner, inte nationalitet, och urva-

len bör främst göras utifrån vad som kan tala till elevers liv idag. Hasse 

instämmer nedan med Sonja och ställer arabiska 1600-talsdiktare mot en 

dåtida svensk författare, Stiernhjelm, vars litterära kvaliteter han ifråga-

sätter, liksom själva idén om att någon allmänt känd svensk skönlitterär 

kanon alls existerat. 

Hasse: Men Sonja har faktiskt satt fingret på det här, och det är ju att 

för det första så när svenskarna rusade runt med yxor och vikinga-

skepp och härjade, då satt araberna och bedrev en ytterst förfinad 

högkultur… [Sonja: Det är så kul att säga sånt!] … och så kommer 

man och försöker tala om för muslimer att de ska lära sig klassisk lit-

teratur genom att läsa Stiernhjelm, som är en väldigt grovhuggen 

bondläpp [Flera, skratt] i jämförelse med motsvarande arabiska dikta-

re. Då blir det ju direkt löjligt. Och sen är det så att det aldrig har 

funnits en litterär kanon, utan det har funnits en överklasskanon, där 

en liten elit fick en nyckel till de välbetalda höga jobben genom att 

kunna säga Geijer, Tegnér, Karlfeldt och långa rader med sånt här. 

Det var säkert delvis nyttig hjärngymnastik och jag tycker om många 

av de här författarna. De har ett värde. Men det har aldrig varit något 

som folk i allmänhet har läst. [Sonja: Det är väl bara Bibeln och 
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psalmboken och katekesen som folk har läst.] Och de stora grupper 

av svenskar som lever idag har fortfarande sjuårig folkskola och 

många har nio år. De har aldrig hört talas om den här litterära kanon 

och de är i majoritet. Så den är bara en dröm. [Sonja: Det är en chi-

mär, absolut är det det.] Och det enda sättet att försvara att vi talar 

om svenska klassiker på gymnasiet, det är precis det Sonja säger, att 

de faktiskt har ett högt läsvärde och det är [tre] teman, meningen 

med livet, gott och ont och kärleken. [David: Men inget värde i sig, 

att binda ihop någon slags svensk gemenskap: ”Det här är våra för-

fattare och vår plats på jorden”?] Nej. 

Sonja: Nej, jag tar upp det utländska samtidigt ofta. Läser jag upplys-

ningen, då tar jag England, Frankrike, Sverige, de jag tycker är lite in-

tressanta. Jag säger ju inte: ”Nu tar vi Sverige”. Jag poängterar ju det 

aldrig så, att det är svenskt (s. 94 f). 

Jag berättar om möten med elever som frågat huruvida man bör skäm-

mas för sin stolthet över att vara svensk, och undrar om lärarna varit i 

liknande situationer. Många av Sonjas och Kerstins har beklagat att det 

ansetts kontroversiellt att sjunga nationalsången eller hissa flaggan, men 

lärarna ser en förändring under de senaste åren, att det nu är vanligt och 

harmlöst att göra det. Anita och Anders gör nedan en längre tillbaka-

blick, till 60-talet, där hon betonar solidaritetsperspektivet. och han be-

klagar att människor ser ner på andra som vill hålla liv i traditioner 

Anita: Så var det ju tidigare, man fick ju inte… Men sen så svängde 

det genom att man inom flyktingrörelsen… Flyktingar skulle sjunga 

den svenska nationalsången. De tog över, på rätt sätt tycker jag, de 

tog över det här med det nationella, eller våra traditioner. Flaggan i 

topp och så skulle man sjunga, de skulle lära sig det. [David: I vilket 

sammanhang?] Jag tänker på Göteborg, när det var demonstrationer 

där, […] att man skulle sjunga nationalsången med flaggan i topp. 

Det skulle inte tillhöra den yttersta högern. [///] 

Anders: Men, vi som växte upp på 60-talet, nog fanns… Det var in-

nan den här nedgången kom tycker jag, då hade vi nog nationalism… 

[Anita: På 60-talet] Då var inte det negativt. [Anita: Nej.] Utan vi höll 

fanan högt och vi sjöng nationalsången. Det här med att man inte 

skulle få hissa flaggan och inte sjunga nationalsången, det tycker jag 

åtminstone är väldigt konstigt. [///] Jag har så svårt att se det negati-

va i just detta, att värdera sitt hemland och sina traditioner, för… Ja, 

här kan vi väl jämföra oss med våra grannar i alla fall och det skulle 
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aldrig falla mig in att se ner på en norrman som är ute och dansar 

den 17 maj. 

Jag frågar lärarna, med anledning av svenskar som anklagas för högmod, 

om vilka skäl som kan finnas att vara stolt som svensk, ur det egna per-

spektivet eller vad de hört från elever. Kerstin nämner nedan jämställd-

het, Sonja tacksamhet för det man fått av slumpen och Anita att många 

fått uppehälle här, men de kommer snart in på sådant som få yvs över. 

Kerstin: Jag tycker att vi har kommit en liten, liten bit på väg när det 

gäller jämställdhet. En liten, liten bit på väg. 

Sonja: Och så är det det vi fått till skänks, som vi inte rår över, att det 

bara blivit så att vi har vacker natur och att vi inte är så många. Jag 

menar, det är väldigt vackert i Sverige, hela naturen är ju en gåva här 

och den har vi bara fått, så den kan vi vara tacksamma över. 

Anita: Jag tror också att många invandrare är, inte stolta, men tack-

samma, över att man kan överleva här. Det är ingen som behöver 

svälta. Man får ändå bidrag, även om det har blivit fel det här med 

bidragsberoendet, så finns det ju ingen som behöver svälta. [Sonja: 

Och det är ingen som vill heller att de ska svälta.] Nej, och de upp-

skattar även, de flesta i alla fall, att man kan gå i skola, att det är gra-

tis. Det uppskattas ju. Men då är det ju en annan sak. Sen hur de ser 

på svenskar och svenskheten totalt, det är väl att… Om man säger, 

frågar många av invandrarungdomarna hur de ser att svenska ung-

domar är så säger de att de super mycket. Det är fri sex och så super 

man mycket, alkoholen flödar. För det är den delen av ungdomarna 

de ser. Så det är många som har, tyvärr… [Sonja: Eller inte ser, för de 

har bara hört talas om det.] Ja, precis, men det räcker ju. Kanske att 

deras föräldrar har den rädslan för att ungdomarna själva ska hamna 

där så pratar man om att det är ett fritt flöde. Men det är inget att 

vara stolt över, men det är svenskhet (s. 85). 

Anders och Sonja hamnar nedan i polemik med varandra, om det rimliga 

i vissa äldre personers stolthet över sina bidrag till Sverige som ett land 

med relativt stor välstånd. 

Anders: Men att vara stolt David, jag vet inte riktigt… Jag känner inte 

någon anledning att vara stolt… [David: Det behöver man ju inte…] 

Men däremot så kanske jag tycker att jag är född på rätt ställe vid rätt 

tidpunkt i världshistorien, det måste jag säga. [Sonja: Visst. ///] Jag 

har svårt att känna någon direkt stolthet. Jag möter ibland ännu äldre 

farbröder än jag som har varit med och ”byggt upp det här landet” 
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och känner sig stolta för det. Och det har jag väldigt svårt att solidari-

sera mig med. […] Det är väl inte det politiska resultatet vi ser. Det är 

väl det, vad ska vi säga, det tillverkningstekniska, det produktionella 

samhällets resultat vi ser. [Sonja: Men nog får väl gamla människor 

vara stolta över att de har byggt upp Sverige? Så måste man väl ändå 

få säga?] Ja, jag vet inte jag. Vad ska man vara stolt över? [Sonja: Ja-

men, de har ju jobbat och slitit hela livet!] Jo men, det beror väl för-

modligen inte på någon enskild person, utan det är nog väldigt 

många som ska… […] Jag tycker inte om när någon ställer sig upp 

och talar om att ”det är vi arbetare som har fixat det här, det är vi so-

cialdemokrater som har gjort det här”… [Sonja: Men jag tycker att 

folk kan få tycka det.] Ja, men jag säger att jag har svårt att ta det, 

för…Ok, det har naturligtvis formats en politik som har varit till-

växtvänlig… [Sonja: Många har kämpat för fackföreningar och bättre 

löner, för att det ska bli bättre.] Det ger väl ändå inget… Det ger ing-

en levnadsstandard. [Sonja: Det gör det väl?] Nej, nej, nej. [Sonja: 

Fackföreningar ger väl levnadsstandard, att du får trygghet på arbe-

tet?] Vad ska vi leva av? Det måste vara någon form av produktion. 

Anita: Ja, men du hade inte fått de villkoren om inte några hade 

kämpat för det. Det är ingen som kommer uppifrån, det har jag aldrig 

hört talas om: ”Nu ska ni ha mera lön”. Så är det inte. 

Anders: Man börjar inte med fackföreningar, man börjar med pro-

duktionen. Och när man har den då gör man naturligtvis fackföre-

ningar och det är inget fel i det. 

Sonja: Ja, det har inte varit så lätt gjort så att säga… [skratt] (s. 85 f). 

Hasse bryter in och hävdar att Anders och Sonja egentligen är överens. 

Stoltheten gäller vad man presterat som människa, inte som svensk. 

Hasse: Herr ordförande! Jag kräver att få ordet eftersom jag har varit 

borta. [///] Jag anser nästan att den här diskussionen är semantisk… 

[Kerstin: Vad betyder det?] Det betyder att den egentligen missar 

själva diskussionspoängen. Det finns inget att diskutera. [Anders: 

skratt] Sonja har rätt, och det förstår du [Anders] också… [///] Om 

en människa har arbetat och försökt göra det hon tror på och som 

den allmänna meningen dessutom håller med om, man arbetar plikt-

troget, man kämpar för att man själv och ens omgivning ska få det 

bättre, då ska man vara stolt. Men man ska inte vara stolt för att man 

är svensk, utan man ska vara stolt för att man är en bra människa 

som har gjort sitt bästa och gjort det som man tror är riktigt. [///] Så 

debatten handlar alltså om att feltänket är att man är stolt över att 
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vara svensk, för då har man tappat… [Sonja: Man är stolt över sin ar-

betsinsats…] Man är stolt över sig själv, över att man försökt vara en 

bra människa (s. 86). 

Anders menar att det blir än mer problematiskt att tala om ”stolthet” 

över Sverige, när våldtäkter och andra övergrepp sker i detta land. 

Anders: Sen tycker jag att det kommer lite olika intryck stundtals… 

Detta att vara stolt över sitt land osv… Vi har ju hört om en våldtäkt 

som skedde, var var det… [Hasse: Sölvesborg är väl det sista, Sonja: 

Med den lilla tjejen.] Det sker då här i Sverige, ska vi vara stolta i Sve-

rige då? Ok. Det är en punktvis… Men jag menar, det är klart att jag 

är medveten om det, det kommer alltid att uppstå såna här situationer 

i vilket land som helst, men... Ja, ska man vara stolt då över att vara 

svensk? 

Sonja: Vi klarar ju inte av allting. 

Kerstin: Jag vet inte vad man ska vara stolt över. Jag har svårt för det 

där. 

Sonja: Jag tror mer på att man kan vara glad och tacksam, som du sa, 

över att man är född i ett land ändå, där man har haft möjligheter 

själv, där folk inte svälter och allt det där (s. 87). 

Jag frågar hur lärarna ser på ett citat från Åke Daun (bilaga 2), professor i 

etnologi, där han ifrågasätter vad han ser som en utbredd självgodhet i 

det svenska samhället. Daun raljerar i artikeln över svenskar som påstås 

se ner på andra länder som inte kommit lika långt i utvecklingen, och 

exempelvis fortfarande agar barn, har hemmafruar och inte infört föräld-

raledighet för män. Jag återknyter till Kerstins tanke om att det enligt 

henne kan vara berättigat att känna viss stolthet över vissa framsteg vad 

gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Kerstin: Ja, en gnutta mer, det finns ju hur många håligheter som 

helst i det. Bara det här med våldtäkter och synen på värden, hur vi 

värderar kvinnor och män. [Sonja: Vi diskuterade det i en liten grupp, 

vi satt och diskuterade en bok, den heter Kort kjol och då blev det att 

prata om de här våldtäkterna och då sa en flicka: ”Men tänk, hur är 

det då i andra länder, när det är så hemskt i Sverige?” ///] Men Sve-

rige ligger ju högst upp i våldtäktsstatistiken, nu vet jag inte vad det 

var för länder… [Sonja: Men vilka kvinnor anmäler?] Ja, men då är 

det ju det… [Sonja. För i Sverige finns det också ett mörkertal, natur-

ligtvis] (s. 87 f). 
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Hasse menar att Dauns sätt att ta avstånd från förment svenska värde-

ringar leder till en problematisk relativism. 

Hasse: Jag måste säga att om man stöder den här mannens [Dauns] 

idéer, då får du en konflikt med din värdegrund som du brukar dilla 

om. [Flera, skratt, David: Jag har inte sagt att jag stöder honom, per-

sonligen är jag mycket kritisk mot vad han säger, skratt] För det här 

resonemanget är helt ohållbart. Om han påstår att våra moraliska, 

etiska grundläggande värden är godtyckliga och att vi inte har rätt att 

ifrågasätta, då betyder ju det till exempel: ”Här i Sverige behandlar vi 

fångar med silkesvantar, de som inte gör det har fel.” Det är ju vad vi 

tror. Men om vi ska komma till hans värdenihilistiska ståndpunkt, då 

kan vi säga: ”Ja, herregud, de torterar fångar i Turkiet, men de har en 

annan syn på fångar. Den är lika mycket värd som vår syn på fångar.” 

[Sonja: Ja, så kan man inte resonera.] Det accepterar ju inte vi, och 

följden blir ju att då är vi bäst. För vi torterar inte fångarna och vi är 

emot våldtäkt och vi bär inte burka osv. Vi tycker att det är eviga vär-

den, fast jag är lite skeptisk (s.88). 

Kerstin skulle vilja se hur föreställningar om nationalitet ter sig för dem 

som är unga idag, i framtiden. Hon och Sonja talar sedan om kärleken till 

en plats, eller flera platser, som ett universellt mänskligt behov obegrän-

sat av nationella skiljelinjer. 

Kerstin: Man blir ju lite nyfiken, man skulle vilja levt, leva om kanske 

50-75 år, för att se hur den här generationen som är ung nu, hur de 

uppfattar det här med svenskhet, och hur mångkulturellt vårt samhäl-

le har blivit då. [David: Vad tror du?] Ja, vad tror jag? Jag tror att… 

Jag hoppas att man inte tänker på nationaliteter på det sättet som vi 

gör nu, utan att man tänker på att man är människor som har olika 

sätt att leva på grund av att de kommer ur olika familjer. Jag är lite 

tveksam över det där med religionens betydelse. Det resonerade vi 

också ganska djupt om idag i NV3… 

Sonja: Men det där att känna sig hemma någonstans, att vilja åter-

komma till sin hembygd. Det behöver ju inte ha direkt med landets 

gränser att göra, utan det är väl hemma, i stugan och allt det, som väl 

alltid kommer att vara viktigt för människor, de rötterna man har. 

Men det behöver inte vara nationalistiskt för det, utan… [Anita: Man 

kan ett hus i Spanien och tycka att det är toppen.] 

Kerstin: Ja, jag kommer ihåg när vi åkte ner och tältade i Tyskland, 

det gjorde vi under en sju, åtta år. Och när vi kom till ett visst ställe, 

när vi hade utsikt och såg… [Sonja: Där ni brukade vara?] Ja, där vi 
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brukade vara. Åh, då blev jag alldeles varm inombords och tänkte 

”härligt, äntligen”. [///] Ja, och likadant är det nu. Jag har inte bott i 

Y-by sen 1966, men när jag kommer på vägen från X-stad så ser jag 

Y-sjön. Då är det något speciellt också. Men Z-by, som jag har stuga 

i, som [min man] kommer från, det har ju också en jättestor plats i 

mitt hjärta. Jag vet inte var jag hör hemma. Det finns så himla 

många… [Sonja: På olika platser.] … olika platser (s. 91 f). 

Hasse knyter an genom att beskriva sin fars kärlek till Sverige, också den 

förknippad med ett visst geografiskt område, och med relationer till 

andra människor. Hasse jämför med hur en person som flyttat från So-

malia till Sverige kan tänka och känna. 

Hasse: Ska jag reda ut alla begrepp om vad ett land är och sådär? 

[David: Gärna.] För min pappa, som kom till Sverige, han älskade 

Sverige så länge han levde. Och det han älskade var ett geografiskt 

avgränsat område, där… Inom det här området fanns det vissa facili-

teter, det fanns frihet i tanken, det fanns möjlighet att försörja sig. 

Naturen var acceptabel, folk uppförde sig hyfsat. Det var ett bra stäl-

le att bo på och det var det han älskade. Det var inte några vikingar 

och blågula flaggor och sånt. Han älskade att det fanns ett ställe på 

jorden där människor kunde leva någorlunda drägligt, någorlunda 

fritt. Och när en somalier bor i Sverige så längtar somaliern jätte-

mycket efter Somalia och sina kameler och sånt där. Men det han 

längtar efter, det är inte landet Somalia med totalt kaos och inbördes-

krig, utan han längtar efter människor han har mött. […] Ett land är 

ett geografiskt område med vissa regler och lagar och produktions-

möjligheter. Och det man längtar efter, det är mänskliga relationer 

som man haft på ett geografiskt område och det är två helt olika sa-

ker. Man kan längta efter sina relationer i Somalia, men man längtar 

knappast efter ett land där man riskerar att bli dödad och man bär 

vapen. Det här är inte så komplicerat. (s. 92).  

3.4.1 STOLTHETENS, KÄRLEKENS ELLER TACKSAMHETENS OBJEKT? 

Den undervisning Sonja beskrev i avsnitt 3.3 uppfattade jag som ett 

försök att påverka elevernas emotioner, utan att de själva märker att det 

sker, genom att förändra de omdömen som emotionerna består av. Fil-

merna och texterna om nazitiden tänks vidga elevernas tänkande och 

kännande till att omfatta andras väl. Medkänsla med dem som då för-

trycktes, och kanske vrede mot förtryckarna, tänks föras över till vår tids 
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Sverige, till människor som flytt från liknande förtryck i sina hemländer, 

respektive drabbas av diskriminering i Sverige idag. 

Anita har beskrivit en undervisning med liknande mål, då hon vill 

odla elevers inlevelseförmåga genom att de uppmanas att föreställa sig 

hur de skulle agera om de själva vore tvungna att fly sitt land.114 Det 

tycks emellertid finnas ett problem med kopplingen mellan nazitidens 

förbrytelser och elevers nationalism i 2000-talets Sverige. Det antyds av 

Hasses utsagor och är tydligt i Sonjas elevers egna ord, nämligen att de 

inte ser sig som nazister, utan bara ”älskar Sverige”.115 Hur kan en sådan 

elevkärlek till en nation förstås? Jag ser det som en viktig fråga, inte 

minst för lärare som vill förändra denna emotion. 

Motsatsen till emotionen skam - eller skuld, beroende på om vi talar 

om en person eller hans handlingar - är stolthet. När Nussbaum talar om 

skam och skuld är det oftast ur individers perspektiv, medan hon är mer 

fåordig om emotionen stolthet. Den form av stolthet som Nussbaum 

analyserat, och kritiserat, är emellertid kollektiv och har den egna natio-

nen som objekt, nämligen patriotism (avsnitt 2.3 ovan). 

Nationalister som sverigedemokrater gör stor sak av den egna stolt-

heten över Sverige som land, och att som svensk vara del av en denna 

större gemenskap. Hasse ser en sådan person som en ”drömfigur”, i det 

att få elever är intresserade av de svenska traditioner, författare eller hi-

storiska händelser som sverigedemokraten vill uppmärksamma. Sonja 

                                                           
114 Anita återger hur hon genom rollspel låtit etniskt svenska elever föreställa sig 

detta. Att dessa elever gick på samma skola som till Sverige nyanlända ungdomar 

bidrog till viktiga möten, och genom intervjuer med dessa ungdomar kopplades 

övningarna till verkliga människors liv i de svenskföddas närhet.  Anita säger att 

hon och kollegorna ”jobbade mycket på det och det gav effekt, det gjorde det” 

(s. 71). Även Kerstin beskriver undervisning där hon låter elever bruka sin fanta-

si och inlevelseförmåga, när de uppmanas att gruppvis föreställa sig hur ”deras 

idealsamhälle skulle se ut” om det skapades från grunden (s. 103). Kerstin själv 

drömmer om ett samhälle där olika grupptillhörigheter har minskat i betydelse, 

att man kan ”riva alla gränser, så, om hundra år eller två hundra år, då kanske 

man inte bryr sig om ifall det är en jude eller arab eller… då är det ”Muham-

med” och ”David” (s. 105). 
115 Vi kan jämföra med Skolverkets oro inför att för få elever, enligt myndighe-

ten, ser nazismen som ett problem i dagens samhälle (avsnitt 1.1.2 ovan). 
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beskriver många elever som oreflekterat stolta över sitt land, en kollektiv 

självbild som hon i sin undervisning vill ifrågasätta.  

Jag ser flera spänningar i resonemangen (avsnitt 3.4) om fenomenet 

nationell stolthet. När Anders och Anita jämför sina minnesbilder av 

1960-talet framstår det som att den nationella stoltheten kan ha två 

mycket olika objekt. Å ena sidan kan man, som jag tolkar Anita, känna 

legitim stolthet över att vara en del av ett land som verkar för solidaritet 

med människor, även i andra änder, som lever med fattigdom och för-

tryck. Detta liknar vad Kerstin säger, att vissa framsteg har tagits mot 

större jämställdhet. Jag ser det som en betoning på vad många människor 

i det egna landet håller högt, som rättvisa och solidaritet, vilket inte kan 

frikopplas från vad man gör. Anders, å andra sidan, lyfter fram en natio-

nalism som förefaller inåt- och bakåtblickande, som värdesätter föreställ-

ningar om vad det egna landet som generellt kollektiv tänks vara. 

När Sonja ser det som rimligt att enskilda äldres stolthet, över att de 

med sitt arbete och fackliga engagemang har bidragit till ett bättre Sveri-

ge, invänder Anders. Han tycks ogilla när stoltheten konkretiseras på 

detta sätt, när det görs partipolitisk sak av nationella framsteg, och män-

niskor tillhöriga arbetarklassen eller socialdemokratin gör anspråk på att 

ha byggt landet till vad det är. 

Hasse, som i samtalen annars inte väjer för konflikter, bryter in 

(”Herr ordförande!) och menar att Anders och Sonja egentligen är över-

ens i sak. Problemet uppstår när legitim stolthet över handlingar för egen 

och andras skull kopplas samman med den slump som lett till att man 

råkat födas som svensk medborgare. När Hasse sammanfattar Anders 

och Sonjas kontrovers försvinner således den partipolitiskt kontroversiel-

la dimensionen, och ersätts av en allmänmänsklig och individualistisk 

motsvarighet. Det leder fel att betrakta goda gärningar eller människor 

som uttryck för nationell stolthet, oavsett på vilken konkretionsnivå den 

befinner sig. Vi kan notera att Hasse, som annars är kritisk mot vad han 

ser som en utbredd individualism i det svenska samhället, invänder mot 

själva tanken på en kollektiv självaktning. Detta oavsett om den bottnar i 

konkreta och utbredda handlingar för andras väl, eller mer generella idéer 

om vad den egna nationen är. Stoltheten som emotion tycks bara intel-

lektuellt och moraliskt försvarbar ur individens perspektiv. 
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Alla lärare förefaller mer eller mindre obenägna att konkretisera de 

omdömen som de själva skulle lägga in i en eventuell stolthet över att 

vara svensk. När Kerstin nämner de svenska stegen mot jämställdhet 

som något utmärkande inskärper hon hur långt det är till verkligt lika 

livsvillkor för män och kvinnor, och lärarna kommer omedelbart in på 

företeelser som skulle tala emot en sådan stolthet. När Kerstin berättar 

att Sverige ligger högt i statistiken över anmälda våldtäkter infogar Sonja 

en kommentar som går ut på att svenskar i högre utsträckning än andra 

kanske är mer benägna att anmäla detta brott, men att mörkertalet även 

här är stort. Sonja suckar, inför tanken på hur idealen skiljer sig från 

verkligheten (”Vi klarar ju inte av allting”). 

Vi kan förstå detta som en sorgsen bekräftelse på att människors liv 

kan rymma, trots mångas arbete för rättvisa och jämlikhet, stora mått av 

grymhet och tragik. För Sonja, som exempelvis läser och talar om texter 

med elever om hur våldtäkt kan förekomma i vanliga svenska tonårsrela-

tioner, förefaller det viktigt att uppmärksamma elever på att sådan grym-

het och tragik fortfarande finns i vår absoluta närhet. 

Vad lärarna uttrycker som alternativ till den nationella stolthet de 

ryggar tillbaka inför, tycks vara tacksamhet och förundran (avsnitt 2.8.5 

ovan). För Nussbaum är tacksamhet och förundran etiskt centrala. De 

kan vara motvikter till tendenserna till narcissistisk vrede och den slags 

skam som förlamar människors möjligheter att leva som ansvarsfulla 

moraliska subjekt. Jag tolkar henne som att det värdefulla i tacksamheten 

och förundran till stor del består i att de även återspeglar ett glädjefullt 

erkännande av den egna sårbarheten och beroendet av människor och 

förhållanden som är bortom den egna kontrollen. Många andra mänskli-

ga bräckligheter och beroenden är förknippade med smärta, som sorgen 

efter en älskads död, eller vreden inför svårpåverkbara orättvisor. 

När lärarna uttrycker förundran och tacksamhet, och drar sig för att 

tala om Sverige i termer av stolthet, kan man således argumentera för att 

det är etiskt relevant. Patriotismen - som den framträder hos SD och ND 

- är ur detta perspektiv, i bästa fall, uttryck för en kärlek byggd av oöver-

lagda omdömen. I värre fall leder den till gruppegoism, aggressivitet och 

våld. Efter att ha läst flygbladet från ND undrade Anita (avsnitt 3.2), 

närmast desperat, när jag lyssnar till hennes röstläge: ”Det här är en ut-
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veckling som har gått för långt och hur gör vi nu, när vi har det?” Om 

Nussbaums tänkande om emotioners funktioner i våra moraliska liv tas 

som utgångspunkt, finns i lärarnas samtal flera konstruktiva svar på den 

frågan, om än inga lösningar som garanterar framgång.  

Där finns en betoning på tur, i att ha fått vad som är gott som gåva. 

Denna tur är moraliskt relevant, i det att den kan bidra till att ifrågasätta 

idéer om att människor alltid har sig själva att tacka eller skylla för fram-

gångar och umbäranden. Där finns berättelser om kärlek till geografiska 

platser och människor där. Där finns förundran inför den skönhet som 

utmärker de ställen som lärarna och andra älskar. 

Sådana kärlekar har konkreta objekt, vilka lärare och elever kan sam-

tala om. Som Hasses jämförelse, mellan sin egen fars kärlek till det nya 

landet Sverige och en somaliers vemod inför ett saknat hemland, illustre-

rar, är det även möjligt att tänka sig sådana samtal som små studier i 

komparativ kärlek. Den svenska parlamentariska nationalismen tycks vilja 

konstruera rädsla, inför främlingar och ett samhälle som kan gå under till 

följd av etniska konflikter, och vrede, gentemot dem som hålls ansvariga 

för detta. I den undervisning som här skisseras bagatelliseras inte männi-

skors rimliga rädslor, men målet är också att synliggöra emotioner som 

kan ses som fruktans motsats. 

Att Sonjas elever ”älskar Sverige” är ur detta perspektiv inget negativt 

i sig, men heller inget önskvärt självändamål. Det relevanta är vilka om-

dömen som bygger upp deras kärlek, och dess möjliga konsekvenser 

(avsnitt 2.8.6 ovan). Uppmuntras medkänsla, ömsesidiga relationer och 

människors individualitet? Sådana frågor kan ses som att läraren respek-

terar eleverna och deras kärlekar. Men respekten innebär inte att all slags 

kärlek bör uppmuntras. Sådan aktning tar subjektet, den enskilda eleven, 

på så stort allvar att hans kärlek tänks tåla nyfiken och kritisk granskning. 

Vad Hasse kallat ”det andra misstaget” är att inte ta somliga elevers 

övertygelser och emotioner på så stort allvar att de är värda att diskutera, 

eftersom de vid en första anblick, och kanske även efter en närmare 

granskning, tycks falska eller orimliga. Vi förstår av Hasse att detta är 

svårt, att han själv begått detta misstag, eftersom förmedling av, snarare 

än samtal om, värden och kunskaper sedan länge är en så integrerad del 
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av läraruppdraget. Kanske är detta särskilt svårt för honom, som - till 

skillnad från Anders - finner själva tanken om nationell stolthet absurd. 

Jag ser en annan slags svårighet, eller paradox, som aktualiseras av 

Hasses tal om ”det första misstaget” i lärares värdegrundsarbete, att i 

vissa stunder ta elevers känslo- och tankeuttryck på för stort allvar. Detta 

har, som jag tolkar det, en parallell i Nussbaums tänkande. Jag avser hen-

nes tes (avsnitt 2.8.1 ovan) att en människas omdömesförmåga kan vara 

så begränsad att hennes emotioner inte bör tas på fullt allvar. Omgiv-

ningen bör snarare besinna vad som bidrar till att hennes omdömen blir 

falska eller orimliga, exempelvis bristfällig utbildning, förtryck eller en 

fostran till moraliskt tvivelaktiga värderingar.  

Den påstått nazistiska elev Hasse beskrev har en enligt honom så 

problematisk bakgrund att det vore orimligt att ta hans uttryckta emo-

tioner på allvar, i meningen att diskutera dem eller explicit försöka för-

ändra dem. Lärare kan således ta somliga elevers åsikter på för stort all-

var och tala för mycket med dem om vad deras hjärta är fullt av. Men lika 

allvarligt är det omvända, att elevers övertygelser ofta tas på för litet all-

var, att lärarna har för få samtal om det som engagerar eleverna. 

Hur tänks en sådan avvägning gå till? När är det rimligt att enbart ge 

omsorg åt, med Hasses ord “emotionella”, ”aintellektuella” elever, och 

avstå från samtal om sakfrågor och, eventuell, värdeförmedling? I vilka 

situationer, och med vilka elever, bör lärare tvärtom samtala mer, utifrån 

tanken på att elevernas emotioner kan bestå av långt mer rationella och 

intressanta omdömen, än vad indignerade lärare i förstone tänker? 

Hasse ser i detta sammanhang en tydlig gräns, mellan å ena sidan an-

tidemokratisk rasism/nazism och å andra sidan parlamentarisk nationa-

lism. Men jag menar att denna avvägning kan ses som en generell svårig-

het i lärares värdegrundsarbete, som aktualiseras även av andra utsagor i 

forskningscirkeln. Pia Nykänen ställde ovan (avsnitt 1.1.3) frågan om alla 

ämnen och personer i alla situationer är lämpliga för deliberativa samtal i 

skolan. En aspekt att väga in tycks, av lärarnas samtal att döma, vara 

hänsyn till eleverna som personer.  

Vi kan notera att Hasses syn på Sverigedemokraterna tycks gå tvärs 

med både deras egen offentliga retorik, och med hur många motståndare 

till detta parti länge argumenterat. Motståndarna har sett en gradskillnad 
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mellan rasism/nazism och SD:s politik, men en artskillnad mellan Sveri-

gedemokraterna och de etablerade riksdagspartierna. SD tar sedan flera 

år ständigt avstånd från rasism, men betonar även vad de ser som en 

artskillnad mellan alla etablerade riksdagspartier och dem själva. Enbart 

SD står enligt självbilden för en restriktiv invandringspolitik och de enda 

som öppet förespråkar assimilation, inte en integration som enligt dem är 

dömd att misslyckas, av de invandrare som ska stanna i Sverige. Lärare 

som tänker som Hasse förefaller inte ha mycket att vinna på att här, vil-

ket Tomas Englund föreslagit (avsnitt 1.1.3), försöka återspegla offentliga 

samtal i samhället. Detta då det offentliga samtalet till stor del verkar 

bygga på oöverlagda emotioner, med falska eller orimliga antaganden om 

likheter och skillnader mellan partierna. 

I nästa avsnitt uppmärksammas lärarnas tal om relationer inom och 

mellan etniska minoriteter 

3.5 ”ANSIKTE MOT ANSIKTE MED EN SOMALIER” - RELATIONER 

INOM OCH MELLAN MINORITETER 

I samband med att lärarna talar om relationer mellan elever med utländsk 

bakgrund i skolan berättar Hasse följande historia. 

Hasse: Den här anekdoten är faktiskt värd att ha med. Jag har en elak 

syrian som heter Josef. [Flera, skratt, David: Det hjälper inte, jag tar 

bort namnet i alla fall…] Och i förrgår, då kom Josef  i korridoren 

och skrek: ”Hasse, kom hit!”, och så tog han ett stadigt tag i nacken 

på en kolsvart somalier som jag aldrig har träffat, tryckte upp somali-

ern mot ansiktet på mig och så tog han bort honom igen och sa: ”Nu 

har du stått ansikte mot ansikte med en somalier! Hur kändes det?” 

Och då sa jag: ”Det var bättre än att träffa dig, i alla fall.” Och då sa 

Josef: ”De kommer hit och lever på socialbidrag! Det är därför vi 

måste skattefuska så mycket!” Sen släppte han somaliern och gick. 

Det kan du försöka göra en avhandling av! [Flera, skratt, David: Hur 

tolkar du detta själv?] Jag tolkar det som ett ungdomligt, onödigt 

grovt, sätt att faktiskt folk från olika kulturer möts och att det är en 

öppen atmosfär. [David: Vad sa somaliern?] Han såg lite omtumlad 

ut [skratt]. Han sa ingenting. [David: Var de klasskamrater?] Jag tror i 

alla fall att de var kamrater. Han såg inte ledsen ut, för då hade det 

inte varit så roligt (s. 76). 
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Olika förutsättningar för elever från olika eniska minoriteter var en fråga 

som Anita tidigt tog upp i forskningscirkeln. Hon tycker sig se ett möns-

ter i att ungdomar från vissa grupper generellt sett har större svårigheter 

att klara sin skolgång än andra. Hon tror själv att avståndet till en tänkt 

europeisk kultur och hur familjemönstren ser ut påverkar. 

Anita: Jag tycker jag… När jag hade de här [introduktionsgrupperna] 

var det många bosniska ungdomar och även från Kosovo och några 

enstaka kurder. Stor skillnad på ungdomsgrupperna, för att de som 

kom just från Albanien och Kosovo och Bosnien, det var ju ungdo-

mar som lätt faktiskt, ja, kunde gå vidare. De gick hos mig ett år och 

efter ett år hade de dels språket, dels sättet, ja, att vara på, medan 

många kurdiska och turkiska ungdomar hade det mycket mycket svå-

rare, därför att våra kulturer står så långt ifrån varandra. Om man nu 

pratar om olika kulturer så är det den europeiska kulturen mycket 

närmare, än om man ser den asiatiska. Det är stor skillnad. [Ismail: 

Jo.] [David: På vilket sätt märker du det?] Jo, dels var ju skolunder-

byggnaden väldigt mycket högre med de ungdomar som kom från 

Bosnien. De hade ju åttaårig skolbakgrund och hade ofta ett annat 

språk, de hade tyska eller ryska. De hade ganska god underbyggnad, 

medan ungdomar som kom från Kurdistan och Turkiet hade inte gått 

i skolan. Och de var mycket mer knutna till, vad ska jag säga då… har 

levt mycket mera inom en familjekultur, om man ska kalla det det, 

mycket hårdare. Medan de andra ungdomarna hade levt mycket mer 

västerländskt, om man nu ska kalla det så. Så det var mycket lättare, 

och idag, om jag nu skulle göra en utvärdering, säkert de flesta av 

dem som kom från Bosnien och Kosovo, de har gått vidare och kla-

rat en utbildning, en yrkesutbildning eller på universitetet. Medan, om 

jag ser tillbaka, de kurdiska och turkiska har inte gjort det. Nu är det 

här fem, sex år sen, men jag vet att det var så (s. 6). 

Anita berättar att många av eleverna med invandrarbakgrund har fördo-

mar mot mörkhyade människor, ”är de väldigt mörka själva så är de ändå 

mer… om det är en färgad person, kommer från Afrika till exempel”. 

Hasse tillfogar att ”somalierna är allas strykpojkar” (s. 46). Han berättar 

nedan om en elev vars värderingar inte har med etnicitet att göra, utan 

snarare synen på människor som far illa. Sonja säger att hon möter detta 

slags tänkande även bland infödda svenska elever. 

Hasse: Och sen, en annan framgångsrik somalier, som också är duk-

tig s-elev… När vi pratade om sociala problem och utslagning och 
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sånt där… Jag brukar försöka måla upp mörka scenarier över hur 

barn behandlas i världen. Då sa han så här: ”Ja, men herregud, vill 

man jobba och göra rätt för sig, så är det bara att jobba!” Så de bar-

nen i Nairobi som dör på gatorna och blir ihjälslagna av polisen, de 

får skylla sig själva. Det är för att de inte vill jobba och göra rätt för 

sig. ”Jag har varit där”, säger han. ”De är lata helt enkelt, de är dåliga 

människor.” Och det här är ingenting… Han går igenom vår värde-

grundsskola… Hör du mikrofonen, ”värdegrunden”… [Flera, 

skratt]… och får goda betyg, men han tror ju inte på det ett smack. 

Sonja: Såna finns det ju också svenska elever, med samma grundsyn. 

[…] Jag har några såna elever i klassen, och höra på dem bara hur de 

resonerar, att alla drogmissbrukare och kriminella borde avrättas 

osv... (s. 74). 

Anita säger, igen, att hon också har iakttagit hur människor från olika 

minoritetsgrupper ”rangordnar” varandra. 

Anita: Nej, jag tänkte, det var ju just att de själva rangordnar var-

andra, invandrarna… [Hasse: Ja, väldigt.] Och det har jag förstått, är 

man färgad så har man låg status, så är det ju. [David: Kan det vara 

en tanke, vi pratade om somalier som...] Mm, absolut, det har jag för-

stått. Och om de har färgade i sina egna länder som man kommer 

från, Asien, så tycker man sämre om det folkslaget också (s.77). 

Vad gäller frågan hur status- och klasskillnader mellan olika etniska 

grupper tar sig uttryck, berättar Hasse om att ägandet av pizzerior kan 

ses som en indikator, och att hans elever diskuterat denna sak. Han me-

nar också att det är vanligt att klasskillnader inom etniska minoriteter kan 

leda till konflikter i skolvardagen. 

Hasse: Någon av mina elever med invandrarbakgrund har gjort en 

genomgång, för vi tog upp det med pizzerior. Från början var pizze-

riorna väldigt lönsamma. Det var nytt, det var jättepopulärt, det sål-

des pizza till höga priser. Då var det högstatus. Var det italienarna? 

[Anita: Ja] Sen tror jag… Var det jugoslaverna sen kanske, och 

sen…Vilka blir det sen, blir det kurderna efter dem? [Anita: Ja, liba-

neser och kurder.] [Kerstin: Tunisierna har väl varit med.] Och sen, 

när det inte alls lönar sig, utan alla vill ha husmanskost, då kommer 

antagligen somalierna få pizzeriorna. […] Så pizzeriorna byter alltså 

nationalitet, efter hand som de går sämre och sämre, och där får du 

rangordningen. Men jag tror nästan att ett större problem, än den här 

rangordningen mellan olika länder, det är många som tar med sig sina 
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klasskillnader och det har jag sett väldigt tydligt bland bosniska elever. 

Jag har inte haft så många albaner, men bosniska elever, de vägrade 

gå i samma grupp. Jag skulle hjälpa några bosniska flickor med eng-

elska. De högutbildade borgerliga bosniska flickorna, de var så över-

lägsna när de pratade om de andra flickorna, som uppenbart kom 

från den bosniska arbetarklassen och inte hade någon studiebak-

grund. Och flickorna, de enklare bosniska flickorna, vägrade att gå 

till de andras grupp. De kände sig så underlägsna, så de kunde inte gå 

i samma grupp. 

Kerstin: Det hörde man lite grand bland kurderna… 

Sonja: Ja, ”bergskurder” och så där… 

Hasse: Ja, ”jävla bergskurder” är ett känt uttryck på mina lektioner 

[skratt]. Nej, ”jävla bergsturk” (s. 77). 

Jag frågar Ismail om olika minoriteters status är något som brukar disku-

teras bland hans kollegor. Även om det inte är ett vanligt samtalsämne så 

menar han att en ”klassbildning” finns mellan grupper. 

Ismail: [skratt]Vi diskuterar inte sånt, faktiskt… Det är mer allmänt, 

att alla invandrare har låg status. [Sonja: Det är ingen grupp som för-

trycks av de andra, så känns det inte?] Man behöver inte gå in i det. 

Men det finns, den här klassbildningen mellan grupperna. Italiena-

re… Invandrare från norden ligger högst… [Hasse: De är finast.]Och 

sen kommer italienare och fransmän, vad jag vet, spanjorer… [Hasse: 

Belgare] Belgare [skratt]. [Kerstin: Skottar, som jag.] Sen från Balkan, 

balkangruppen, och sen kommer kanske kurderna. Jag bara tänker, 

jag vet inte hur det är faktiskt. Och sen somalier till slut, kan jag tro, 

jag vet inte. Men enligt var de har fått jobb, så somalierna ligger sist. 

[Hasse: Ja, det gör de.] De får inga jobb. Jag vet inte varför (s. 77f).  

Anita ser stora generella kontraster mellan situationen för många iranier 

och somalier i det svenska samhället, och undrar om dessa skillnader till 

stor del beror på deras respektive utbildningsbakgrund. 

Anita: Jag tänker på det du [Ismail] säger. Jag har jobbat med invand-

rare, vuxna, i många år, tidigare. Man kan ju se en tydlig skillnad. Jag 

tänker på de grupper som kom som var iranier. Den största gruppen 

av iranier som kom hit var ju välutbildade iranier … [Sonja: Medel-

klassen.] Ja, överklass och medelklass. Där kan man ju se att den ge-

nerationen som kom, de utbildade sig och fick bra jobb i Sverige och 

deras barn… [Hasse: Och ofta sekulariserade.] Ja, precis. Det kan 

man se. Med tanke på att de flesta, den största gruppen av somalier 
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kanske inte, jag vet inte, det är bara en tanke jag fick nu, kanske inte 

är välutbildade? Är det det som gör det också? Man har inte så hög 

skolbakgrund med sig, och det påverkar, att det tar längre tid. Kanske 

det kommer att ändras, men att det tar längre tid att bli accepterade i 

Sverige, på grund av detta också, att man har dålig utbildning med 

sig. 116 

Sonja: Det tar längre tid att lära sig svenska, det tar längre tid med all-

ting (s. 78). 

3.5.1 SKÄMT OCH ALLVAR, ATT GESTALTA OCH VARA 

Låt oss återvända till Hasses anekdot om den syrianske eleven Josef, som 

tryckte upp en somalisk pojkes ansikte, mot Hasses. Den påminner om 

en episod som pedagogen Rickard Jonsson (2007) återger och tolkar i sin 

avhandling. De etniskt laddade smädelserna haglar i klassrummet mellan, 

i det fallet, elever med kurdisk, turkisk och arabisk bakgrund. Läraren 

Åsa tror uppenbarligen att det är på allvar, att eleverna verkligen ser ner 

på varandras respektive etniska grupper. Hon vädjar till dem, och säger 

att hon önskar att alla borde få vara ”stolta” över sina ursprung, men att 

det blir svårt när eleverna förolämpar varandra på detta sätt. 

En av Jonssons poänger med sin av Judith Butler inspirerade perfor-

mativa analys, där fokus ligger på vad människor gör med språket, vilka 

subjektspositioner som iscensätts, är att det vore ett misstag att främst se 

ordväxlingen som uttryck för fientlighet mellan eleverna. Det är kontex-

ten som avgör vilka tolkningar som är rimliga, och Jonsson menar att 

vad man förhastat kan tro är en konflikt, i själva verket kan vara en 

språkligt iscensatt gemenskap, där skämten och förmågan att ge svar på 

tal visar vem som är en del av gruppen, och är ett sätt att bli uppskattad 

som vän. Att säga att man talar svenska, kurdiska och turkiska, ”och 

ibland när jag borstar tänderna pratar jag arabiska” (Ibid. s. 118), kan 

                                                           
116 Anita ställer här bland annat iranska invandrares generellt höga utbildnings-

nivå, mot somaliers. Även Ulla lyfte i samtalen fram just många iraniers klasstill-

hörighet, utifrån möten med kvinnor från denna minoritet. När lärarna talar om 

klasskillnader mellan och inom etniska grupper ser de ett samband mellan högre 

utbildningsnivå och ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Skolgången som 

sådan tycks enligt lärarna bidra till önskvärda värderingsförändringar (s. 38f).  
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stärka vänskapen med den arabiske elev som indirekt tilltalas, om perso-

nen som säger det är den rätta, och situationen är det. 

När jag där och då hörde Hasses anekdot uppfattade jag det som att 

det var eleverna, den kurdiske och somaliske pojken, som var huvudper-

sonerna, och ett lätt obehag infann sig. Det var som om mitt och de 

andras skratt var olämpligt, att det fanns något mer än Hasses triumfe-

rande (”Det kan du försöka göra en avhandling av!”), något moraliskt 

tvivelaktigt, i det vi fann roligt. Denna känsla återspeglas i mina frågor 

om eleverna var klasskamrater och vad ”somaliern” sa. 

En alternativ tolkning, om vi lånar Jonssons betraktelsesätt, är att det 

är Hasse och den kurdiske eleven som är berättelsens huvudpersoner. 

Vad som händer är då att eleven testar sin relation till sin lärare på ett 

normbrytande vis. Om det är en avgörande kompetens i språkliga dueller 

som bygger gemenskap att kunna ge svar på tal, och vi betraktar den 

kurdiske elevens tilltal som ett prov på denna gemenskap med Hasse, 

kan vi konstatera att han bestod testet. På frågan hur det ”kändes” att stå 

ansikte mot ansikte med en somalier kommer svaret att det ”var bättre än 

att träffa dig, i alla fall”. 

Enligt Jonsson bygger en del av förmågan att ge svar på tal, på att an-

vända somligt av vad den andre säger till sin egen fördel. I Josefs fråga 

finns ett underförstått antagande om att det skulle kunna vara obehagligt 

att befinna sig så nära en somalier, eller kanske en svart människa över 

huvud taget, och Hasse tycks ta hänsyn till detta antagande när han repli-

kerar. Han säger inte något i stil med ´tack bra´ eller ´hur kan du fråga 

något så dumt?´, utan spelar med och antyder att det visserligen inte 

känns trevligt, men ändå inte så illa som att träffa Josef. Att Josef  ändå 

får sista ordet är knappast förvånande. Hans utläggning om sambandet 

mellan somaliers bidragsberoende och syrianers skattefusk är uppenbar-

ligen planerad som effektfull och segrande avslutning. 

Den somaliske pojken såg enligt Hasse ”omtumlad” ut och sa ingen-

ting. Man kan reflektera över varför. Pojken kan ha varit oförberedd på 

att över huvud taget bli fysiskt övermannad av sin kamrat - vi accepterar 

här Hasses tro att de var vänner - och finner därför helt enkelt inte ord i 

denna situation. Pojkens förvåning och åtföljande tystnad kan dessutom 
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ha berott på att en för honom okänd lärare dras in i ett slags replikskifte 

som annars bara äger rum vänner emellan. 

En tredje tolkning av tunghäftan är antydd, inte bara i det ovanliga i 

att en lärare figurerar i en sådan situation, utan att det är just Hasse, Jo-

sefs lärare, som tilltalas. Den somaliske pojken är här bara ett medel för 

att få fram en komisk poäng. Då han själv inte har någon relation till 

Hasse, blir det svårt att finna en effektiv replik till Josef, som sedan dess-

utom omöjliggör ett svar, genom att gå iväg när han fått in sin poäng. 

Det är, om vi följer Jonssons ansats i arbetet, bara med människor 

som man känner sig trygg med, människor vars värderingar och karaktär 

man kan lita på, som man kan skämta så, med Hasses ord, ”onödigt 

grovt”. Eleven Josef  känner uppenbarligen ett sådant förtroende för 

läraren, vilket den somaliska kamraten, som inte har Hasse som lärare, 

svårligen kan göra. 

Flera saker kan nämnas i Josefs agerande som kan kallas normbrytan-

de. Han inkräktar på andra människors kroppsliga integritet, främst sin 

kamrats, men även sin lärares. Josef  tycks även anspela på rasistiska före-

ställningar om afrikaner, att det för en vit människa som Hasse av någon 

anledning skulle kännas olustigt att vara så nära en ung svart man. Att 

dessutom, som Josef  gör, inför icke-syrianer framställa den egna etniska 

gruppen i tvivelaktig dager, kan också ses som ett normbrott. Han be-

kräftar, eller driver med, en föreställning som uppenbarligen florerar, att 

de oftare än andra begår skattebrott. Han räddar dock sitt och syrianer-

nas anseende genom att peka på att denna beklagliga vana är direkt orsa-

kad av en annan etnisk grupps ännu sämre moral, somaliernas. Vi kan se 

det som att Josef  bryter mot ett tabu, genom att alls diskutera olika et-

niska gruppers moraliska vandel i offentligheten. 

Jag återgav tidigare (avsnitt 2.3) Nussbaums kritik av Judith Butlers 

tänkande. Den handlade om det orimliga i att betrakta parodierande av 

stereotypier som en form av motstånd, som ett verksamt sätt att pro-

testera mot förtryck. En möjlig problematisk aspekt av att starkt betona 

det performativa i människors tal och handlingar är att omgivningens 

attityder till själva företeelsen, till vad parodierna refererar till, inte nöd-

vändigtvis behöver påverkas. En nedlåtande omgivning - här delar av det 
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etniskt svenska majoritetssamhället - kan också finna nya uttryck för 

gamla företeelser, eller ladda gamla med nya betydelser. 

En elev gav i en replik namn åt Jonssons (2007) avhandling, Blatte be-

tyder kompis, och mötte protester från sin lärare Åsa, som menade att 

eleven ”inte får säga så” (Ibid. s. 273). Eleven utför, ur Nussbaums per-

spektiv, egentligen ingen motståndshandling som kan få effekter på läng-

re sikt. Allt han gör är att skapa en intern gemenskap med andra ”blat-

tar”, och med de eventuella etniska svenskar som har tillräcklig trovär-

dighet att bruka detta ord i dess positiva, nyvunna, mening. Om ”blatte” 

varit somliga etniska svenskars pejorativa benämning på dem som är mer 

mörkhyade än de själva, och att detta ord för vissa, till dem hör uppen-

barligen inte läraren Åsa, nu betyder något annat, finns inget, som jag 

förstår Nussbaum, som hindrar att de etniska svenskarna fortsätter an-

vända ordet i den gamla pejorativa meningen. 

Detta förefaller vara en grundläggande skillnad mellan det nussba-

umska och butlerska synsättet. Butler menar att det blir svårare för om-

givningen att fortsätta att framgångsrikt använda existerande nedlåtande 

ord och symboler. Att ge ord som ”blatte” eller ”bitch” nya innebörder 

blir med detta synsätt en motståndshandling, som även gör det mindre 

troligt att rasister och sexister kan finna nya retoriska motsvarigheter, 

eftersom det godtyckliga i varje sådan benämning visats. Nussbaum ifrå-

gasätter detta. 

Tre alternativa svar föreslogs tidigare, på frågan varför den somaliske 

pojken i Hasses anekdot tiger, svar jag ser som präglade av ett butlerskt 

sätt att se på kommunikation. Josef  parodierar föreställningar om syria-

ners skattemoral och vita människors rasism. Den somaliske pojkens 

tystnad tolkades främst som ett uttryck för att han inte har den slags 

relation med lärare i allmänhet och/eller Hasse i synnerhet, som hade 

möjliggjort en fyndig replik. Hasse själv uppfattar skeendet som att 

skämtsam vänskap och öppenhet över etniska gränser kan finnas mellan 

ungdomar i skolan. Denna optimistiska syn på skeendet inkluderar Hasse 

själv, då han välkomnas i den jargong och gemenskap som Josef  skapar. 

Men är det säkert att den i berättelsen namnlöse somaliske pojken, 

hädanefter kallad Iob, främst såg det komiska i situationen? I ett rörande 

avsnitt beskriver Jonsson (2007, s. 125f) hur han talar enskilt med eleven 
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Sonno, som berättar om stora personliga problem. I vad jag uppfattar 

som ett ömsint och förtroendefullt samtal framgår att denna pojke knap-

past kunde visa sin sorg för sina manliga kamrater i skolan. Jonsson iden-

tifierar - likt Ambjörnsson (2004) i sin studie av genuskonstruktion bland 

flickor på gymnasiet - en grundläggande norm bland elever som går ut 

på att man ska vara sig själv, inte låtsas vara någon annan än den man är. 

I konstruktionen av maskulinitet i den grupp Jonsson studerar tycks 

det dock innebära att en pojke inte kan uttrycka emotionen sorg bland 

kamrater, även om han är sorgsen. Att som pojke bli ledsen över vad en 

manlig kamrat gör eller säger i skolan förefaller inte acceptabelt. Det som 

i Nussbaums tänkande är grundläggande, det mänskliga livets bräcklighet 

och tragik, är här inte ens tänkbart. Jonsson (2007) lyfter fram samtalet 

med Sonno som ett exempel på att han, och i förlängningen även andra, 

kan tala om det som tynger hjärtat, att forskaren och eleven ”iscensätter 

därmed en maskulinitet som inte överensstämmer med beskrivningar av 

hur tuffa eller populära killar ska vara” (Ibid. s. 126). 

En mer pessimistisk tolkning av denna episod, och den Hasse återgav, 

tar fasta på hur pojkar och män ofta fostras, och vilka konsekvenserna 

kan bli (avsnitt 2.8.3 ovan). Nussbaum menar att det finns ett i detta fall 

djupt olyckligt samband mellan de emotioner som pojkar och män för-

väntas uttrycka, och de emotioner som de på sikt förmår erfara. 

Om vi ponerar att Hasse har fel, att Iob i själva verket berördes illa av 

vad Josef  gjorde och sa, är det problematiskt ur minst två nussbaumska 

synvinklar. Den ena är att det för en pojke är svårt eller omöjligt att ut-

trycka de adekvata emotionerna där och då, som vrede efter att ha blivit 

illa behandlad, eller rädsla för att fara mer illa, utan att tappa ansiktet. På 

liknande vis är det osannolikt att en utomstående pojke kan uttrycka 

medkänsla med Iob, eller vrede mot den som gör honom illa. 

Den andra synvinkeln är att sådana processer, om de upprepas under 

lång tid, i förlängningen kan leda till att Iob och andra pojkar och män 

blir oförmögna att alls känna och uttrycka vissa nödvändiga emotioner, 

med potentiellt katastrofala konsekvenser för dem själva och människor 

de är nära. Av Jonsson förstår vi inget annat än att Sonno kan tala om 

det som gör ont i honom, och att denna förmåga även finns hos andra 
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manliga elever. Som jag tolkar Nussbaum är detta osäkert, och att det är 

avhängigt den fostran som pojken mött under sin uppväxt. 

Att adekvat förnimma och sätta ord på egna och andras emotioner är 

förmågor som behöver tränas under lång tid och kan annars, likt muskler 

som inte används, förtvina och bli obrukbara. Denna skillnad i synsätt 

menar jag framträder om vi reflekterar över Jonssons butlerskt influerade 

ordval, att Sonno och han tillsammans iscensätter maskulinitet. Verbet 

”iscensätta” är medvetet valt, eftersom ansatsen bygger på antagandet att 

det inte är rimligt att tala om manlighet eller kvinnlighet, som några slags 

essenser. När en regissör iscensätter ett skådespel förutsätts att de berör-

da - som skådespelare, publik och kritiker - är införstådda med att vad 

som sker på scenen är fiktivt, och om gränsen till det dokumentära sud-

das ut kan förvirring uppstå.117  

Även om Jonsson understryker att ord kan såra, att de ”skapar verk-

ligheten, och ord kan därmed också begränsa och skada” (Ibid. s. 266), 

menar jag att det är rimligt att tala om en skillnad i betoning, som har 

betydelse för lärares arbete. En syn på elevers kommunikation kan såle-

des antingen betona den relationella iscensättningen, eller det etiska in-

nehåll som man menar finns mellan människor. Det ena synsättet uteslu-

ter inte det andra, men jag menar att det för värdegrundsarbetet är rele-

vant att reflektera över vilka tolkningar som görs i vilka situationer. 

                                                           
117 Det hindrar naturligtvis inte att många, som Nussbaum, skulle säga att god 

dikt på något vis bör vara angelägen för verkliga människors liv. Vad som kom-

plicerar resonemanget är att en iscensättning också är en iscensättning av något, 

och vad detta något är kan vara omtvistat. I Jonssons undersökning finns ett 

illustrativt exempel (Ibid. s. 153-58) där inte främst sexism, utan, som jag tolkar 

Jonsson, vänskap, iscensätts. En fråga som jag menar aktualiseras av denna och 

liknande episoder är om pojkarnas sexistiska yttranden är etiskt problematiska i 

sig, även om vi föreställer oss att de bara använder dem i sådana homosociala 

situationer, att blotta förekomsten av sådant språk säger något moraliskt beklag-

ansvärt om honom eller dem som brukar det. Finns ett samband mellan sexis-

tiskt språk bara pojkar och män emellan, och praktiker som bidrar till att många 

flickor och kvinnor lever gentemot många pojkar och män underordnade liv? 

Ett annat synsätt, som kan vara en slutsats av Jonssons analyser, är att vad poj-

kar och män säger i en viss situation är etiskt irrelevant, bortsett från vad yttran-

dena gör i den specifika situationen, exempelvis bidrar till manlig gemenskap. 
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Ur det perspektiv som jag ser hos Nussbaum kan det emellertid leda 

tankarna fel att kalla det ”iscensättning” av en viss slags maskulinitet, när 

en manlig forskare och en manlig högstadieelev talar om sorg, och den 

smärta sorgen medför. Orsaken är att vi kan förledas tro att det som 

händer inte sker på riktigt, att det bara är en slags språklig koreografi, där 

de ord används som omgivningen och situationen möjliggör. 

Som jag förstår Nussbaum är det rimligare att säga att Jonsson genom 

sitt bemötande för eleven visar ett särskilt sätt att vara människa på, och 

det befriande i att det är möjligt även mellan män och pojkar. Även 

Nussbaum tar avstånd från essentialism, i meningen att män och kvinnor 

av biologiska skäl är predestinerade till det ena eller andra sättet att vara. 

Men det är inte vad frågan gäller här. Vi kan förstå begreppet essens på 

ett annat sätt, nämligen i betydelsen att en emotion, om den inte är låt-

sad, verkligen existerar i en människas sinne, och att det vore ett misstag 

att bara se den som iscensättning av något. 

Det är en sak att säga att alla emotioner i någon mening är konstruk-

tioner, en annan är hur de upplevs, och att denna subjektets erfarenhet 

har en kognitiv essens, bara i den specifika situationen eller över längre 

tid. Den sorg Sonno känner när han sitter intill Jonsson finns, kan be-

skrivas, om än aldrig fullständigt, med hjälp av de omdömen den består 

av och de objekt den riktas mot. Att någon, som Jonsson gör, väljer att 

lyssna till och tala med honom om denna sorg är inte bara, ur Nussba-

ums perspektiv, moraliskt relevant. Det är dessutom önskvärt och för 

Sonnos eudaimonia nödvändigt. Jag läser berättelsen som att Jonsson med 

sina ord och sitt sätt visar eleven medkänsla, något han kanske inte mö-

ter annars. Att bara beskriva en sådan handling i metaforer som leder 

tankarna till skådespeleri, kan göra att den förminskas till något amora-

liskt, när den i själva verket bör beskrivas som en moraliskt god gärning. 

Utifrån Nussbaums tänkande om emotioner är det dessutom mora-

liskt relevant att Jonsson i denna situation är man. Anledningen är, som 

jag förstår saken, inte att män i allmänhet har eller inte har vissa medföd-

da förmågor, som att förnimma medkänsla. Skälet är att det, om vi tror 

på Nussbaums och Jonssons beskrivningar av maskulinitetsforskares rön, 

tycks mindre vanligt att män, jämfört med kvinnor, uttrycker medkänsla, 

och att detta orsakar elände. En enskild mans visade medkänsla med en 
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annan man eller pojke som är betryckt är, ur detta perspektiv, något mer 

än en moraliskt önskvärd aktion i en viss situation för en viss persons 

skull. Han som känner och handlar så är en del av ett socialt samman-

hang och ger hopp om att fler män kan göra så.118 

Låt mig avslutningsvis återvända till mötet mellan Hasse, Josef  och 

”somaliern” Iob, och en tolkning där denna till synes harmlösa och gläd-

jerika händelse framstår i dystrare dager. Iobs tystnad kan bottna i emo-

tionen rädsla, att han helt enkelt inte vågar säga ifrån, eller skoja tillbaka 

med Josef. En obehaglig aspekt i denna möjliga rädsla aktualiseras av 

lärarnas samtal om statusskillnader mellan etniska minoritetsgrupper i 

det svenska samhället. Även om Iob vet att Josef  skämtar, kan aningen 

eller vetskapen finnas, om att vad Josef  gör och säger inte bara är ett 

skämt, en performativ parodi på främlingsfientliga subjektspositioner i 

den svenska offentlighetens diskursiva rum. 

Att bara tala i termer av vilka subjektspositioner som är möjliga för 

Iob att inta, eller parodiera, kan dölja den rasism och diskriminering som 

begränsar svarta människors möjligheter att leva goda liv, i det verkliga 

landet Sverige där Iob bor och går i skolan. Denna rasism framställs i 

lärarnas tal som lika utbredd i alla etniska grupper, oavsett om de är i 

majoritet eller minoritet. Nu till en sammanfattning av kapitlet. 

3.6 SAMMANFATTNING - ETNICITET OCH ANDRA DIMENSIONER 

Här uppmärksammas hur tänkandet om etnicitet intersektionellt (avsnitt 

1.2.5 ovan) tycks samverka med andra dimensioner, andra sätt att vara 

människa på. I mitt material interagerar föreställningar om kön, ålder och 

klass med idéer om etnicitet.  

Samtalen handlar om kön, i det att vissa pojkars och mäns negativt 

värderande emotioner, som rädsla och vrede gentemot andra pojkar och 

män av annan etnicitet, är i fokus. Svenska nationalister sprider bland 

elever föreställningar om utomeuropeiska invandrare som kvinnoför-

tryckare, och lärarna lyfter fram att vissa elever med invandrarbakgrund 

talar nedsättande om etniska svenskor. I de ömsesidiga generaliserande 

                                                           
118 Jag ska längre fram (avsnitt 5.3) beskriva en av Hasse återgiven episod, som 

har likheter med den Jonsson berättar om sig själv och Sonno. 



EMOTIONER OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

196 

 

etnocentriska beskyllningarna framstår kvinnors kroppar och livsstil som 

retoriska redskap i en ensidigt avståndstagande argumentation, som bör 

beskrivas som främlingsfientlig. 

I dessa ensidiga avståndstaganden, som om intensiteten är tillräcklig 

kan övergå i hat, finns inget utrymme för reflektioner om skilda sätt att 

tänka och leva inom en och samma etniska grupp, om förändringar över 

tid och i olika sociala sammanhang. Till detta kommer att flickors och 

kvinnors egen agens, deras egen autonomi, osynliggörs. De framstår som 

passiva objekt eller offer i ett icke-svenskt patriarkalt förtryck respektive i 

en narcissistisk och sexualiserad svensk kultur. Könsdimensionen har 

också aktualiserats genom reflektioner över pojkars fostran, där vissa 

emotioner framstår som svåra eller omöjliga att uttrycka offentligt, som 

sorg, medan andra, som vrede mot pojkar och män från andra etniska 

grupper, tycks socialt accepterat bland åtskilliga pojkar.  

Elevers ålder kan av lärarna uppfattas som så relevant att emotioner 

vilka verkar finnas, inte bedöms existera alls, som när elever talar på ett 

sätt som kan tolkas som rädsla eller hat mot främlingar. Uttrycken tolkas 

i stället som tecken på omognad, som med åren och med rätt bemötande 

i skolan kan bli något annat, kanske tolerans mot främlingar. 

Ålder figurerar även när elever omtalas som barn, här söner, till för-

äldrar. Somliga föräldrars antipatier mot invandrare tänks gå i arv, och 

värdegrundsarbetet tycks då försvåras av respekten eller kärleken inom 

familjen, eller att lärarnas arbete med att förändra elevernas emotioner 

kan hota kärleken där. Denna kärlek mellan yngre och äldre tycks försvå-

ra medkänsla med människor som söker en fristad i Sverige, eller kan 

rentav kan bidra till fientligheter och angrepp på dessa människor. 

I lärarnas tolkningar av andras emotioner interagerar etnicitet även 

med klass. Konstruktionen av svensk etnicitet med hjälp av en skönlitte-

rär kanon framställs som ett nu havererat överklassprojekt, hopplöst i 

dagens svenska skola, och oönskvärt av litterärt estetiska skäl. Böcker ska 

främst läsas för att de är emotionellt angelägna idag, inte på grund av var 

och när de är skrivna, skulle den kosmopolitiska tanken kunna formule-

ras. Polemiken mellan Sonja och Anders åskådliggör dessutom hur före-

ställningar om nationell stolthet kan rymma partipolitiskt sprängstoff, 

som då ett lands framsteg associeras med en viss samhällsklass. 
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Klasskillnadernas betydelse förefaller även stor inom och mellan et-

niska minoriteter. Lärarna talar om motsättningar mellan elever från 

samma etniska grupp, men där utbildningsnivån i hemmet skiljer sig åt. 

Den somaliska gruppen ses som generellt underordnad andra minoriteter 

och lärarna i min undersökning tycks främst se detta som klassbetingat.  

Problemet ses inte i första hand i diskriminering av mörkhyade männi-

skor, även om man menar att den finns i alla samhällen och grupper, 

utan att svensksomalier har vuxit upp i, eller via sina föräldrar påverkas 

negativt av, krig som söndertrasat staten och dess utbildningssystem. 

En följd av detta är att somalier som kommer till Sverige, och deras 

barn, tänks ha sämre förutsättningar än andra att klara sig i samhället, i 

jämförelse med exempelvis högutbildade och sekulariserade svenskirani-

er. Den som starkast formulerade sig om klasskillnadernas inverkan på 

människors liv är Sonja som, visserligen motsagd, menade att männi-

skors godhet minskar ju sämre det har det materiellt.  

Vid en jämförelse med Nussbaums normativa tänkande om vissa 

emotioners möjliga konstruktiva funktioner i det sociala livet kan fyra 

företeelser lyftas fram. Jag avser (1) lärarnas tal om kärlek till platser och 

de relationer som förknippas med dem. Närliggande är (2) tacksamhet 

och förundran inför turen att födas i en viss tid och på en viss plats, och 

mot människor som på denna plats bidragit till att livet idag är relativt 

gott. I kapitlet gestaltas även (3) omsorg om enskilda elever, där med-

känslan fyller en viktig funktion och (4) en ambition att lyfta fram, och i 

förlängningen bekämpa, globala orättvisor, som barnfattigdom. 

Hur olika dimensioner kan interagera i värdegrundsarbetet och i 

människors emotioner kommer att visa sig igen, bland annat i nästa kapi-

tel, där föreställningar om religiositet är i fokus. 
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KAPITEL 4 - LÄRARES TAL OM RELIGIOSITET 

Under den tid forskningscirkeln pågick visades en SVT-dokumentär (”I 

skolans våld”, Dokument inifrån, 2003) där friskolor med muslimsk in-

riktning kritiserades, som blev utgångspunkt för samtal mellan lärarna.119 

Kerstin frågar oss övriga om vi har sett förhandsglimtarna på TV. 

Hon berättar att det handlar om ”de här rektorerna som slår eleverna” 

och att ”då tänker jag, nu målar man upp fördomarna igen och spär på 

det här genom ett sådant här program”. Om Kerstin oroar sig för att 

fördomar mot muslimer i Sverige ska förstärkas av programmet, förefal-

ler Ullas perspektiv vara det omvända. Hon menar att det är ”skräm-

mande med de här friskolorna, att det är så lite insyn, att det behövs mer 

insyn i vad de gör för att vi vet så lite om dem” (s. 43f). 

Den ofta polariserade debatten om friskolor i allmänhet och konfes-

sionella skolor i synnerhet blev så en del av samtalen i forskningscirkeln. 

I det första avsnittet redovisar jag lärarnas tal om (2.1) vissa föräldrars 

fruktan för det svenska samhället. Därefter presenteras utsagor om (2.2) 

vilken slags fostran som bör ses som indoktrinering, respektive något 

eftersträvansvärt. Det leder fram till (2.3) föreställningar om hur heliga 

texter kan tolkas, och separata sätt att tänka om moral inom samma indi-

vid och (2.4) konflikter mellan lärarna om vad värdegrundsuppdraget 

ålägger dem, när elever manifesterar sin religiositet med sitt klädval. Där-

efter uppmärksammas en undervisningsepisod där (2.5) praktiserad 

fromhet framstår som något entydigt positivt, (2.6) idéer om motsätt-

ningar med religiösa förtecken i skolan och omvärlden, innan (2.7) kapit-

let sammanfattas.   

                                                           
119 Programmet nominerades till Stora Journalistpriset, i kategorin ”Årets avslö-

jande”, belönades med en ”Guldspade” av Föreningen grävande journalister, 

och föranledde dessutom att Skolverket genomförde granskningar av verksam-

heten på ett antal utpekade skolor (Skolverket, 2004b). I dokumentären, till stor 

del filmad med dold kamera, hävdas bland annat att elever fått undermålig un-

dervisning, att skolledare legitimerar aga mot elever och att personal bagatellise-

rar att föräldrar låter könsstympa sina döttrar. 
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4.1 ”INTE EN CHANS ATT SLIPPA UNDAN” - FÖRÄLDRARS  
FRUKTAN OCH ELEVERS FRAMTID 

Efter att vi tillsammans sett SVT-dokumentären (då Kerstin, Ulla och 

Hasse var frånvarande) jämför Sonja med den uppmärksamhet som 

friskolor drivna av den kristna församlingen Livets ord tidigare fått. 

Sonja: Det här är tillämpningsbart exempelvis på Livets ord. Det här 

med att man inte har sexualundervisning, att man… Det har ju varit 

elever som har gått på Livets ords skolor som säger att det inte fått 

samma undervisning som andra, i alla möjliga ämnen, och att de 

känt… Det är länge sen, så jag minns inte så mycket av det egentli-

gen, ordagrant, men det var elever som både hade föräldrar som var 

med i Livets ord och gått på Livets ords skola. De kände sig så väl-

digt ofria. Precis som han [en elev i programmet] säger här: ”Inte en 

chans till att slippa undan” (s. 54). 

Anita tror att föräldrar som sätter sina barn i de muslimska friskolor som 

skildrats i dokumentären fruktar att de annars ska tappa kontrollen över 

sina barns fostran. Hon tänker även att det finns ett samband mellan 

tillkomsten av fler religiösa friskolor och det svenska majoritetssamhäl-

lets svårigheter att hantera en mer mångkulturell verklighet. Friskolorna 

framstår för henne som ett sätt för stat och kommun att friköpa sig från 

ansvaret för bland annat modersmålsundervisning. 

Anita: Det är väl föräldrar som vill ha total kontroll över sina barn 

som sätter sitt barn i en sån skola. Det är ju så också, tror jag. Det får 

man ju då, i varje fall vad som visas här, vi vet ju inte hur de andra 

[…] skolorna fungerar. Men när man ser det här så blir man väldigt 

betänksam, med tanke på de medel som överförs. Men för mig så ter 

det sig som att det är ett problem att bli av med invandrarna: ”Bra för 

svenskarna, det är väl lätt det här att de får lite pengar och så får de 

sköta sitt”, i stället för att ta tag i problemen. [///] Ja, lite grand så, 

därför att det många gånger saknas resurser för att integrera de här 

grupperna, och hemspråkslärare också. I och med att man har sett, 

tycker jag, där det har fallit väldigt väl ut att barn som får undervis-

ning på hemspråket där behovet föreligger, i andra ämnen än i svens-

ka, kommer längre och lyckas bättre. Men det är dyrt. Det är svårt att 

kanske få fram. Då kan man ju sätta alla barn… Alltså tillåta de här 

friskolorna, det är ju ett billigare alternativ att ge dem en skolpeng 

och så får de sköta sitt. För det vet vi ju, med små grupper och med 

utbildad hemspråkslärare så blir det dyrare. Det är klart. [Ismail: Om 
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de resonerar så, så resonerar de totalt fel…] Ja i förlängningen, men 

du vet… [Ismail: Det blir mycket dyrare för det svenska samhället] Ja, 

men ingen ser det så. Visst är det så, det blir så i förlängningen, men 

man ser det inte. Man ser det kortsiktigt (s. 54 f). 

Anita ifrågasätter om den bild som ges av de granskade skolorna är re-

presentativ för andra, men Ismail tror tvärtom, att situationen är värre på 

många skolor som journalisterna inte granskat. Han hävdar nedan att de 

religiösa skolorna skapar enorma problem, för enskilda människors möj-

ligheter att leva goda liv, och för samhället som helhet. Anita oroar sig 

för att religionen och religiösa friskolor fungerar som en täckmantel vil-

ken döljer flickors och kvinnors underordning, och får medhåll av Sonja. 

Ismail: Jo, men de här skolorna, som de sköter sig... De skapar inte en 

individ som kan gå in i det svenska samhället, och klara sig själv där. 

Han blir isolerad. Blir man isolerad så hamnar man hos socialen, i 

kriminalitet och vem ska försörja dem? Det är samhället, inget annat. 

Och det blir dyrare, och skadligt. 

Anita: De sa just [i dokumentären] att en tredjedel klarar sig inte in på 

ett vanligt nationellt program och det är en ganska stor del faktiskt. 

Och just det här med flickor, att man konserverar den här uppfatt-

ningen om flickor och flickors rättigheter och fortfarande kan styra 

över att gifta bort dem i tidig ålder. Det är en väldig dubbelmoral 

tycker jag. Vi svenskar, eller vi svenskar kan jag inte säga… Men 

många i alla fall, önskar väl inte att våra barn ska gifta sig och få barn 

förrän de är 20, 30, 40 ibland [skratt]. Men här gifter man bort unga 

flickor. Jag skulle bli förvånad om min granne gifte bort sin 15-åring. 

Då tycker vi… […] [Sonja: Det är också ett sätt att bli av med pro-

blemen med pubertetsflickor.] Jo, det är ju det. Men det är ändå… 

Men samtidigt måste man komma ihåg att de kommer från andra 

länder där man har mycket lägre medelålder och där man tidigare an-

ses vara vuxen. Det här är ett klart problem, vår medelålder ligger 

mycket högre (s. 55). 

Anders vill se problematiken även ur föräldrarnas synvinkel, som kanske 

inte känner sig trygga med det svenska samhället och kommunala svens-

ka skolor. Anita och Sonja invänder och exemplifierar med elever som i 

dokumentären framstår som illa behandlade. Anders replikerar att även 

elever har ett ansvar för att försöka förändra sin situation. 
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Anders: Men jag satt och tänkte på en annan sak. Anta nu att vi skul-

le, en samling svenskar, åka ner till Irak och så skulle vi försöka bygga 

upp ett litet samhälle där. Idealiskt vore det väl om kunde bygga en 

egen liten skola och utbilda våra egna barn som vi vill, eller? 

Anita: Ja, men samtidigt så tycker jag att när det strider mot de 

mänskliga rättigheterna och jämlikhet, frihet osv, då får man inte tillå-

ta det. [Anders: Vad tänker du på för saker då?] Ja, men det här med 

flickor då, flickors rätt, att man tillåter könsstympning. Jag tycker att 

det är vidrigt, fruktansvärt. Och så länge det strider mot de mänskliga 

rättigheterna, så kan man inte tillåta det. Då kan man tycka vad man 

vill. Och det måste vi kämpa emot, om det är någon som har det i sin 

tradition, som man säger här, måste vi det absolut, så länge det går 

mot de mänskliga rättigheterna. Sen kan man naturligtvis ha olika 

åsikter och olika sätt att bedriva en skola, det är klart. 

Sonja: Och att de ska fostras till självständiga individer som klarar sig 

sen i samhället. Det gör man väl inte då enligt det här reportaget, i 

varje fall inte när det gäller flickorna. Och den stackars pojken som 

kände sig helt utslagen och inte fick arbete. Han var ju också utsla-

gen. 

Anders: Jo, men samtidigt måste man säga så här. Ok, han hade tap-

pat tre år, men vad var det som hindrade honom från att börja från 

början? Han har tappat tre år, det är klart han har gjort, men han var 

ju som det såg ut en begåvad och någorlunda hygglig kille som skulle 

kunna kompensera det han har missat. Ok, tre år har gått åt helvete, 

det har det gjort, men [ohörbart]. Jag förstår inte riktigt den attityden, 

att bara släppa taget (s. 56). 

Ismail ser ett annat hot mot barnens välbefinnande på lång sikt, om de 

utsätts för den könssegregerade undervisning som sägs bedrivas i dessa 

friskolor, att elevernas möjligheter på arbetsmarknaden begränsas: 

Ismail: Du [Anders] sa, att svenskarna i Irak skulle uppföra sig, och 

kanske de skulle försöka göra samma sak som araber här. Men... det 

är rätt, jag är själv invandrare och vi försöker bevara vår identitet och 

vår kultur och allt det här. Men vad vill man med barnen? Ska man 

förbereda dem för att återvända till Irak? Då är det totalt rätt, därför 

att de förbereder eleverna, barnen för det samhället, i Irak. Ska de 

förbereda för att leva här i Sverige? Då gör de fel. Och även du [An-

ders], om du skulle vara i Irak, skulle dina barn förberedas för att leva 

i Irak. [///] Nej, men de... Man säger tydligt att de [eleverna] inte går 

i sim- eller sexualundervisning och [ohörbart] Den som går i den 
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skolan ska i morgon bli busschaufför, tekniker, de ska jobba bland 

kvinnor och män och allt. 

Sonja: Men föräldrarna då… Ofta […] tror jag det är så här om man 

är invandrare, att länge har man kvar hoppet om att få återvända på 

något sätt. Och föräldragenerationen har det kanske, men hur kan 

man vara så säker på att det gäller barnen? Om man då försöker fost-

ra dem till att leva igen i Irak exempelvis, man tar en väldigt stor risk 

då. Så säger barnen att de inte vill tillbaka till Irak, men de passar inte 

heller i det svenska samhället. Jag menar, då har man ju gjort det väl-

digt svårt för sina barn (s. 57 f).  

Jag frågar, mot bakgrund av mångas negativa inställning till religiösa 

friskolor, vilka skäl föräldrar kan ha för att placera sina barn där. Anita 

talar om föräldrar som är rädda för det svenska samhällets öppenhet, och 

att det ofta beror på okunskap. Sonja tror att dessa föräldrar tycker ”illa 

om vårt sätt att leva, skulle jag tro, som man tror att vi lever” (s. 60). 

Ismail formulerar nedan denna tanke mer explicit, när han skiljer mellan 

vad han ser som det riktiga Sverige, och de svenska lokalsamhällen där 

många invandrade muslimska föräldrar bor: 

Ismail: Jag tror att det är mycket som [Anita] säger, att de är rädda. 

Därför väljer de den muslimska skolan. Eftersom de flesta invandrare 

som kommer hit… De möter inte det riktiga svenska samhället. De 

möter det sämsta. Droger, alkohol, så de blir rädda. Så de flesta väljer 

det, de vill inte ha det så, eftersom de vet att… De vet inte bättre om 

det svenska samhället. […] De är inte bra informerade om hur svens-

ka familjer och det svenska samhället fungerar. De väljer hellre isola-

tion, än att man hamnar i droger och prostitution kanske… Jag vet 

inte. [Anita: Och det är inte konstigt, i och med att många invandrare 

i ghetton, där det är… Där många svenskar som har problem bor. 

Titta på förorterna där invandrarna hamnar, då ser man just det du 

säger Ismail.] En del är också manipulerade av dem som kan saken, 

och kämpar för en annan sak än det här öppna samhället (s. 60).  

Anders frågar vilken skillnaden är mellan föräldrar som vill att barnen 

ska gå i en Waldorfskola, och föräldrar som vill placera dem i en mus-

limsk friskola. Ismail menar nedan att det inte är rimligt att jämföra så, 

men Anders vidhåller att waldorfpedagogiken innebär en form av påver-

kan som skiljer sig från den som bedrivs i många kommunala skolor, att 

även andra sätt att påverka barn i hem och skola bör uppmärksammas. 
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Ismail: Jag skiljer de här svenska friskolorna från invandrarfriskolor-

na. [Anders: Men…] De kommer från samma samhälle, de har sam-

ma bakgrund [Anita: Ja] och smälter efter det mycket lättare in i sam-

hället. Vi kommer från en annan värld, en annan kultur, ett annat 

språk, helt annat. Även så… Vi har svårt att smälta in. Och när man 

förbereder sig för något helt annat, hur ska man…[///] 

Anders: Vi kan göra den jämförelsen i alla fall, att vissa föräldrar 

tycker att det är bra, i stället för att gå i en vanlig skola. Men vi kan gå 

ännu längre, musikskolor och idrottsskolor… [Sonja: Fast det är 

ju…] Steget är inte så långt, men det är ändå en liten styrning, på nå-

got vis (Ibid. s. 62f). 

4.1.1 EMPATI OCH MEDKÄNSLA, MEN MED VEM? 

Även om flera lärare uttrycker förståelse för föräldrar som lämnat allt för 

att komma till Sverige tycks Anders utmärka sig ovan. Han tycks inte här 

värdera huruvida vissa föräldrars sätt att fostra barn är att föredra fram-

för andra. Han konstaterar bara att ”vi” i en motsvarande situation kun-

de ha handlat likadant som de omtalade irakiska föräldrarna. Jag uppfat-

tar Anders sätt att tala om detta som stillsamt, vilket kontrasterar mot 

Anitas känslouttryck. När Anders frågar vad Anita finner strida mot 

mänskliga rättigheter är hennes tonläge upprört och hon använder ord 

som ”vidrigt, fruktansvärt”, om dokumentärens dolda kameras avslöjan-

de att man på en skola bagatelliserar att kvinnliga elever könsstympas. 

Vi kan förstå det som vrede mot dem som orsakar dessa flickor fysisk 

smärta i stunden, och på längre sikt berövar dem en del av vad som kan 

bidra till ett gott liv som vuxna, sexuell njutning och gemenskap. Vreden 

tycks kopplad till medkänsla med de flickor och kvinnor som drabbats av 

detta, liksom i Sonjas tal om pojken i dokumentären som beklagar att 

den undervisning han fått gjort honom illa rustad för fortsatta studier 

och yrkesliv. Även här markerar Anders avstånd från de andras känslout-

tryck. När Sonja förmedlar medkänsla (”den stackars pojken” var ”helt 

utslagen”) framhäver Anders elevens egen autonomi och ansvar, att det 

leder fel att bara betrakta sig själv eller andra som offer.120 

                                                           
120 Anders sätt att tänka här påminner om den tes som etikern Ann Heberlein 

(2008) har drivit, med exempel från skolan, om att betoningen av omgivningens 

ansvar för de egna olyckorna, och omgivningens uppmuntran av en sådan håll-
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Ismail, Sonja och Anita tycks ifrågasätta de omdömen som vissa in-

vandrade föräldrars rädsla för det svenska samhället består av. Kanske är 

det rimligare att säga att själva objektet för dessa föräldrarnas emotioner 

ifrågasätts. Föräldrars konkreta erfarenheter från lokalsamhällen, be-

nämnda ”ghetton”, förvandlas till bakgrundsemotioner mot det generella 

objektet ”det svenska samhället”, vilket lärarna beklagar.    

Tomas Englund (1995) är en av de forskare som tidigt uttryckt oro 

för vad som kan hända om religiösa föräldrars rätt att välja skola åt bar-

nen överordnas barnens rätt att möta personer och perspektiv från andra 

traditioner än den egna familjens. Englund beklagar ”den patriarkala 

föräldramakt som nu återupprättats”, som möjliggörs när barn och ung-

domar kan ”placeras i en religiöst fundamentalistisk skola”. Detta inne-

bär att eleverna berövas möjligheten att ”möta det pluralistiska samhället 

i sin förberedelse för det medborgerliga livet” (Ibid. s. 111). Ur Englunds 

perspektiv betyder friskolereformen att de gemensamma och demokra-

tiskt beslutade läroplansmålen är en ”ren chimär”, eftersom det enligt 

honom är tydligt att åtskilliga skolor ”inte tar fasta på läroplanens plura-

lism utan snarare indoktrinerar i en viss bestämd riktning” (Ibid. s. 136). 

Englund preciserar inte här vilka skolor som kritiken avser, eller vad 

han avser med ”fundamentalism”, i relation till annan religiositet som 

eventuellt inte är lika negativt värderad.  Englund är kritisk mot friskolor 

i allmänhet, för att de bidrar till att utbildning mer ses som en privat än 

en medborgerlig angelägenhet. Men det framstår som särskilt skadligt om 

vissa grupper, de han benämner ”fundamentalistiska”, tillåts begränsa 

barns och ungdomars möjligheter att möta andra perspektiv på tillvaron 

än de som ryms i den egna religiösa (del)traditionen. 

Etikern Elisabeth Gerle (1999) har också uttryckt skepsis inför somli-

ga religiösa friskolor, men på ett mer konkret vis. Det maktperspektiv 

som Gerle för fram illustreras av titeln på hennes bok, Mångkulturalism för 

vem?,  och riktar i första hand in sig på ojämlikheter inom vissa muslims-

ka och kristna religiösa traditioner, och huruvida ett särartstänkande som 

inte medför över- och underordning är möjligt. I kapitlet ”Synen på 

                                                                                                                             

ning, riskerar att undergräva individens förmågor att själv förändra sitt liv. 

Nussbaums etik har även kritiserats (avsnitt 2.8.5) för dess emfas på det mänsk-

liga livets sårbarhet. 
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kvinnan - en värdekonflikt om det goda livet”, identifierar Gerle med 

citat från muslimska tänkares och aktörers texter vad hon ser som värde-

konflikter, i jämförelse idéerna om jämställdhet i den svenska läroplanen. 

Det handlar om olika sedlighetsideal (där det framskrivna muslimska 

betonar att pojkar och flickor exempelvis bör ha separat idrotts- och 

sexualundervisning); om olika syn på sexualitet (där den muslimska är 

positiv till sex, men att det enbart hör till äktenskapet); på vilka roller 

som flickor och pojkar bör fostras till (där den muslimska speglar ett 

särartstänkande, att flickor förväntas ta huvudansvaret för hemmet och 

pojkar rollen som familjeförsörjare); om reella maktförhållanden i äkten-

skapet (muslimska argument för mannens rätt att under vissa omständig-

heter bruka, om än milt, våld mot sin hustru lyfts fram). Dessa uppfatt-

ningar (Ibid. s. 60-66) av relationer mellan könen är inte, understryker 

Gerle, oomtvistade inom eller specifika för islam.121 

Lärarnas skepsis mot religiösa friskolor har således gemensamma drag 

med idéer från forskare som Englund och Gerle, som oron för ökad 

segregation och underordning av kvinnor. En av slutsatserna i socialan-

tropologen Åsa Aretuns (2007) avhandlingsarbete, som bland innefattar 

observationer och intervjuer med elever på en muslimsk friskola, är 

emellertid att de fostrande avsikterna på skolan inte alltid leder till avsed-

da värderingar och beteenden hos de muslimska flickorna. Där finns, 

med ord från avhandlingstiteln, ett livskraftigt ”växa vilt” som ofta 

trotsar vuxenvärldens ambitioner. Det vore önskvärt med fler liknande 

empiriska studier, vilka kan synliggöra dels vilka värdekonflikter som i 

verkligheten existerar i undervisningen mellan skolor med olika huvud-

                                                           
121 I bibliska texter och olika kristna gemenskaper finns liknande ”patriarkala 

mönster”, och feministiska muslimska teologer som Rifat Hassan och Fatima 

Mernissi har tolkat Koranen och berättelser om Muhammeds liv på sätt som de 

menar speglar Guds och profetens egentliga avsikter (Ibid. s. 69f). Gerle lyfter 

även fram vad hon ser som likheter mellan traditionell islam och nutida svenska 

”särartsfeministers” resonemang om att kvinnors och mäns olika biologiska 

konstitution disponerar dem för olika uppgifter i samhället. Hon kritiserar ex-

empelvis dessa för att, när de betonar moderskapets betydelse, inte tillräckligt 

uppmärksammar att kvinnors rätt till utbildning och yrkesarbete, till medverkan i 

det offentliga politiska och ekonomiska livet, i praktiken kan undermineras av 

sådana idéer (Ibid. s. 71f). 
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män, dels relationer mellan den undervisning som erbjuds och vad elever 

själva menar att de lär. I nästa avsnitt lyfts utsagor fram från forsknings-

cirkeln, där religiös fostran som sådan både ifrågasätts och prisas. 

4.2 ”SAMMA BLODIGA KLÄTTRING UPPFÖR BERGET” -  
EVOLUTION, INDOKTRINERING OCH IDEAL 

Anders är skeptisk inför möjligheterna att överbrygga klyftorna mellan 

olika grupper i det svenska samhället. Han menar att kulturer inte ut-

vecklas språngvis, utan att det är processer som tar lång tid. Sonja säger 

att en sådan pessimism kan leda till beklagliga konsekvenser.  

Anders: Det finns väl många exempel på detta i världshistorien, att 

det går inte att ta flera steg i en kulturell utveckling… För vi pratade 

om gymnastikundervisning förr osv… Det blir nog så att utomnor-

diska invandrare kommer att kunna ta vårt samhälle så småningom, 

och kunna se värden med det, men just nu går det inte. För det krävs 

ett par kulturella språng… [Sonja: Men samtidigt, så kan man ju inte 

resonera, för då ger man ju upp de barn som finns idag. Man kan ju 

inte bara säga att ”det går inte”.] Men det kanske är den bistra san-

ningen? Vänd bakåt och titta. Det finns kulturer som gott skulle 

kunna ha lärt ut till andra kulturer: ”Kom, gör som vi, så slipper ni 

hundra års bekymmer.” Men det har inte gått, utan man har vandrat 

den ökenvandringen i de här hundra åren. [Sonja: Fast nog finns det 

andra länder som har varit en bättre smältdegel än vad den svenska 

har varit…?] Jag lägger inga geografiska aspekter, jag kan bara kon-

statera att det finns inget samhälle som har kunnat, och nu generali-

serar jag väldigt grovt, hoppa över vissa kulturella steg i sin utveck-

ling. Man ska göra samma missar, man ska göra samma blodiga klätt-

ring uppför berget. [Sonja: Jag tycker att det är ett otroligt pessimis-

tiskt sätt att se på tillvaron (skratt).] Nej, det är realistiskt (s. 60). 

Sonja menar att religiös fostran av barn är något väsensskilt från andra 

former av påverkan, som den exempelvis sker på Waldorfskolor, vilket 

Anders gav som exempel, eller i politiska sammanhang. 

Sonja: Religion är något helt annat, för då påverkar man barn ända in 

i hjärtat. Det är något annat. Religion, jag håller med Rousseau, man 

ska inte påverka barn förrän de är 18 år. Då ska de få bestämma om 

de vill ha någon religion eller inte. [Anders: Visa mig var gränserna 

går!] Politik tror jag man kan omvända människor osv, att man utbil-

da sina… Det är en helt annan sak, musikskola och idrottsskola, jag 
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tror inte man ska blanda ihop det. För det handlar om att utveckla de 

resurser man har. Men när man pådyvlar människor en religion, det 

kan man inte bara tvätta av sig, för den sitter inne i märgen på en. 

[Anders: Jag förstår precis vad du menar, men jag kan också se likhe-

ter.] Därför är det mycket lättare att omvända en kommunist till soci-

aldemokrat, exempelvis, än vad det är tror jag när det är religion, från 

muslim till kristen. För det är något helt annat, det handlar om him-

mel och helvete och allt det här (s. 63). 

Vid det följande mötet återkommer Sonja till tanken att barn inte borde 

fostras i och till en viss religiös tro, att ”ingen skulle pådyvlas någon reli-

gion före 18 års ålder” (s. 65). När sådan fostran följs av en liknande 

undervisning i skolan innebär det, enligt henne, att barnens utsikter att 

själva välja livsåskådning omöjliggörs. Mot detta invänder Hasse nedan. 

Kraftuttrycken antyder att ämnet är honom angeläget, och han får mot-

hugg av Kerstin och Sonja. 

Hasse: För mig är det här väldigt svåra och intressanta problem, men 

jag har faktiskt inga lösningar. Spontant reagerar jag på två sätt. Det 

ena är att för mig är en troende muslim en väldigt sympatisk och 

trevlig människa, precis som jag tycker om att prata med troende 

kristna. Det brukar vara folk som har en uppfattning om livet, har 

ideal och ledstjärnor. Det är folk som jag litar på och känner mig 

trygg med, medan vilsna svenska överklassungdomar som super skal-

len av sig och lever i sina enklaver… Jag tycker bättre om muslimska 

enklaver och skulle det komma ner en massa dreglande svenska 

drogungdomar till ett muslimskt land, då skulle de betraktas som väl-

digt egendomliga varelser från en annan planet. Så för mig är det 

splittrat. Och vad gäller att det är så hemskt att det är någon liten 

muslim som kanske får lite pisk på stjärten i någon privatskola 

[skratt], då tycker jag att det är bättre än att han bor ensam i Tensta 

med en alkoholiserad mamma som han spöar en gång i veckan innan 

han går ut på stan. Jag ser inte de här entydiga fördelarna med den 

västerländska coca-cola-kulturen. Jag tycker bättre om muslimer. [Fle-

ra, skratt] Däremot gillar jag inte fundamentalister. 

Kerstin: Jag tänkte säga det, drar du alla över en kam? 

Sonja: Likadant med oss, över en kam. Coca-cola-kulturen, jag känner 

mig inte hemma i den. [Hasse: Nej.] Alla extrema yttringar är väl far-

liga, som du [Hasse] var inne på egentligen? Så fort det blir extremt 

och isolerat så är det väl ändå på gränsen? (s.66) 
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När Hasse hade talat om det orimliga i att motsätta sig moskébyggen i 

Sverige, och framställt USA som ett fungerande mångreligiöst samhälle 

dit många kom för att just kunna utöva sin tro associerar Sonja nedan till 

Vilhelm Mobergs romansvit Utvandrarna.  

Sonja: Ja, tänk när Kristina och Karl Oskar kom och fick kyrkan 

byggd, tänk vad det betydde mycket (s.70) 

Föreställningar om vad som kan ses som en kultur- eller värderingsmäs-

sig evolution återkommer i samtalen. Ett exempel är när Kerstin undrar 

om den somaliska gruppen utmärker sig i förhållande till andra muslimer, 

när Anita betonat att muslimer är en heterogen grupp. Vad Kerstin säger 

nedan påminner om Anders ovan uttryckta tanke, om olika gruppers 

”blodiga vandring uppför berget”, från något sämre till något bättre. 

Kerstin: Undrar hur det är med somalier. De får man liksom den 

känslan av att de är mest ortodoxa på något sätt, eller om det bara 

också har med att de… En annan tidsanda, att de ligger efter. Eller 

efter… Vad ska man säga? Fel ordval… De ligger i en annan utveck-

lingsfas. Kan man säga så? [Flera, skratt] 

Hasse: Du menar ju att de ligger efter. 

Sonja: De bekämpar varandra klanvis fortfarande. 

David: Det är just det Kenneth Ritzén [i en text några av lärarna läst] 

påpekar, den tendensen som många i Sverige har, dvs ”så där var det 

för oss för 100 år sen” osv, underförstått att de kommer att bli lika-

dana som vi bara de får utvecklas lite. 

Hasse: Vilket inte är säkert.  

Kerstin: Nej, det är ju inte säkert. Men, ja, jag vet inte… 

Sonja: Det beror på vad man pratar om, om man tycker att det är 

bättre idag, i Sverige än för hundra år sen. Mycket är väl bättre idag 

än för 100 år sen, mindre kvinnoförtryck och man slår inte ungar osv 

(s. 73). 

4.2.1 ETNOCENTRISM ELLER EN MORALISK FÖRÄNDRING TILL DET BÄTTRE? 

I Sonjas utsagor kan en kluvenhet noteras. Å ena sidan framställs religi-

onsutövning som något gott för enskilda människor, utifrån exemplet 

ovan, med de av många svenskar älskade romangestalterna från Utvand-
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rarna. Å andra sidan invänder hon starkt mot när föräldrar, och i synner-

het skolor, fostrar barn till detta goda. Att fostra barn in i en religion 

tycks, som jag tolkar Sonja, vara mer eudaimoniskt, än andra former av 

fostran. Fler delar av ett tänkt gott liv involveras, inklusive fruktan och 

förhoppningar inför ett liv efter detta, och det tänks ske på ett mer djup-

gående sätt i personen, ”in i märgen”, än exempelvis politisk påverkan. 

När detta dessutom sker i relation till människor som barnet älskar och 

är beroende av, föräldrarna, tycks en gräns mellan önskvärd fostran och 

skadlig indoktrinering ha överträtts. 

Det senare perspektivet, där religiös fostran framställs som något hot-

fullt för enskilda individers autonomi, har formulerats i internationell 

diskussion av författare som Michel Onfray (2006) och Richard Dawkins 

(2007), vilka även har översatts till svenska. I Sverige har den sekulärhu-

manistiska föreningen Humanisternas ordförande, Christer Sturmark, 

fått medialt utrymme för sin Tro och vetande 2.0 (2007). 

I en analys av argumentationen i texter publicerade i föreningens tid-

skrift Humanisten, konstaterar Hans Ingvar Roth (2007) att en grundläg-

gande tankefigur hos Humanisterna är att ställa vetenskapens rationalitet 

mot den irrationalitet som sägs utmärka religiöst tänkande.122 Humanis-

terna har sett som sin uppgift att kritisera religioners enligt dem orimligt 

stora inflytande i samhällslivet, bland annat genom skolans undervisning, 

teologiska institutioner vid universiteten och gudstjänster i radio och TV. 

På senare år har argumentationen ofta handlat om religiösa friskolor 

eftersom dessa, enligt Roth, symboliserar ”allt negativt som föreningen 

Humanisterna förknippar med religion i allmänhet och en religiöst präg-

lad undervisning i synnerhet” (Ibid. s. 273).123 

                                                           
122 Roth lånar här religionsfilosofen Mikael Stenmarks begrepp ”konformism”, i 

meningen att om religiösa försanthållanden kommer i konflikt med vetenskapli-

ga, så bör de senare alltid ha företräde. Vi kan tolka tankefiguren om vetenskap-

lig rationalitet och religiös irrationalitet som en parallell till det enligt Nussbaum 

vanliga sättet att starkt skilja mellan rationellt tänkande och emotioner, att religi-

ositet i likhet med emotioner förknippas med det oöverlagda, och ofta destruk-

tiva, i enskilda människors liv och i sociala sammanhang. 
123 Roth identifierar vad som förefaller som en paradox, mellan det sekulära och 

rationalistiska ”etiska credo” som föreningen förespråkar, och det starka ”emo-

tionella tonläge” som ofta används. Roth föreslår att detta bör tolkas som att 
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För läraren Hasse är möten med troende däremot förknippade med 

trygghet. En kristen eller muslim är oftast är en person att lita på, efter-

som han eller hon ”har en uppfattning om livet, har ideal och ledstjär-

nor”. När många talar om islam och muslimer i ensidigt avståndstagande 

ordalag, uttrycker Hasse beundran. Han ställer mötet med en sådan 

människa mot välbeställda ”dreglande svenska drogungdomar”. Vad 

Hasse säger om barnaga kan uppfattas som ett bagatelliserande av våld 

mot barn, men också som en retoriskt tillspetsad formulering av en vre-

de, en vrede vars objekt är en utbredd svensk självgodhet, ett okunnigt 

moraliserande över andra människors etiska ideal och moraliska praktik. 

I detta sammanhang tycks han vilja vända på föreställningar om reli-

giositet i allmänhet och islam i synnerhet, som han menar är vanliga i 

samhället, och tycker sig höra från kollegor i forskningscirkeln. Om reli-

giös fostran av barn för Sonja kan förefalla gränsa till övergrepp, tycks 

Hasse mena tvärtom, att frånvaron av moraliska ideal som religiösa tradi-

tioner förmedlar är ett problem i Sverige. När de övriga beklagar att 

många muslimska föräldrar inte har tillräckliga erfarenheter av det ”rikti-

ga” svenska samhället, utan bara av människor i social utsatthet, menar 

Hasse att det snarare är den alkoholiserade och ensamstående mamman i 

Tensta som blir misshandlad av sin son, som är ett rimligt jämförelseob-

jekt, inte ett moraliskt uppbyggligt svenskt skötsamhetsideal. 

Vi kan notera att Hasse här explicit använder ett slags dubbelexpone-

rat klassperspektiv. Ett samhälle som låter levnadsförhållanden som 

mammans och sonens i Tensta fortgå framstår i Hasses ögon som mora-

liskt förkastligt, men det gör även överklassungdomars egocentriska he-

donism, som han nämner först. Att i fostranssyfte slå barn är, som jag 

tolkar honom, inte eftersträvansvärt. Men när denna praktik, vars ut-

breddhet ingen vet något säkert om, tas till intäkt för att döma ut en hel 

religiös tradition och dess utövare, väcker det hans vrede. 

                                                                                                                             

Humanisterna i sitt motstånd mot religiöst liv behållit mycket av det ”känslo-

mättade” som utmärker mänsklig religiositet, och att det därför finns skäl att 

benämna deras verksamhet ”profanreligiositet”.  Vad de sekulära Humanisterna 

enligt Roth önskar är att genom sin ”vetenskapstro” skapa ett ”känslomässigt 

engagemang för det konkreta och det empiriskt fastställbara livet”, känslor som 

påminner om vad ”många troende visar inför Gud” (Ibid. s. 276f). 
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Ett annat sätt att förstå vad Hasse säger om aga (”att det är så hemskt 

att det är någon liten muslim som kanske får lite pisk på stjärten i någon 

privatskola”) riktar in sig på frågan om allvar. Ur hans perspektiv är nå-

got större och allvarligare på spel, än att något eller några barn tillrättavi-

sas med milt fysiskt våld. Det gäller ”livet” i sin helhet, och de ”ideal” 

och ”ledstjärnor” som gör det möjligt att leva och göra gott. Inom reto-

riken innebär stilfiguren metonymi att en del av en helhet får stå som 

symbol för helheten. Hasse protesterar mot att barnaga får stå som me-

tonymi för islam eller, som han inskärper andra gånger, att förtryck av 

flickor och kvinnor fyller samma funktion. Barns rätt att aldrig bli utsatta 

för fysiskt våld, om än hur milt, tillmäts felaktigt samma eller större allvar 

som tillhörigheten till det som gör det möjligt och meningsfullt för 

många att alls leva goda liv, en religiös tradition och gemenskap.124 

Vilka ideal i den egna och den andras tradition och gemenskap lyfts 

fram som mest centrala? Vilka praktiker tänks leda till dessa ideal, och 

vilka framstår som beklagansvärda undantag från dem? Dessa frågor och 

svaren på dem, tycks emotionella i sin konstruktion. De riktar sig mot ett 

eller flera objekt (här olika bilder av muslimska/svenska ideal och prakti-

ker). De är intentionala (vilka de relevanta frågorna är, och hur de besva-

ras, förefaller till stor del vara präglat av individens subjektiva blick på 

objektet). De byggs upp av omdömen om hur verkligheten är beskaffad 

(vilka samhällsförhållanden och sätt att fostra barn bör beskrivas på vilka 

sätt?). Avslutningsvis ryms värderingar som bör benämnas eudaimoniska 

(religiös tro och praktik kan ses som nödvändigt i ett blomstrande liv, 

eller som ett hot mot något omistligt, som barns fysiska integritet och 

utsikter att växa till autonoma individer). 

När Kerstin ställer frågan om vad som skiljer somalisk religiositet 

från andra muslimers, är det som om hon med sitt prövande tonläge och 

                                                           
124 Hasses argumentation påminner om den Christer Hedin (2001) fört. Även 

om Hedin i sin genomgång av världsreligionerna även uppmärksammar företeel-

ser som enligt honom kan hamna i konflikt med vad värdegrundstexten håller 

för gott, är min tolkning att han lägger tonvikten vid vad som framstår som 

goda ideal ur olika religiösa traditioner. Dessa ideal är delar av en för alla religiö-

sa traditioner gemensam ”centraletik”, och idealen framställs som värdefulla 

även i det svenska samhället och den svenska skolan. 
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sin tvekan om vilka ord som ska kunna uttrycka vad hon tänker, invänder 

mot den egna känslan och observationen. När hon till slut ger upp och 

frågar de andra rakt ut om man kan ”säga så”, utbryter ett varmt skratt. 

Kanske speglar skrattet att Kerstin närmat sig ett tabu, att det sällan an-

ses lämpligt, rentav som ett tecken på en förkastlig etnocentrism, att 

tänka och tala i dessa termer, en etnocentrism som Kerstin själv vill und-

vika. Anders hade däremot inga dubier när han uttryckte liknande tankar 

tidigare och Hasses kommentar (”Du menar ju att de ligger efter.”) tyder 

på att han anser att Kerstin bör stå för sina ord, att alternativet är en 

hycklande välvilja, en rädsla för att kritisera andra. Sonja hävdar att sådan 

kritik är befogad om den konkretiseras. Det är enligt henne rimligt att 

säga att Sverige i vissa avseenden har utvecklats till det bättre i moraliskt 

hänseende, exempelvis ifråga om jämställdhet, och att man önskar att 

andra samhällen och folkgrupper förändras i samma riktning. 

4.3 ”KORANENS RAKA LINJER” - PARALLELLA SÄTT ATT TÄNKA 

OCH TOLKNINGAR AV HELIGA TEXTER  

När lärarna talar om den somaliska gruppen gör Ismail en koppling till 

samtal med en kollega som arbetar i en annan svensk stad, vars religiösa 

skolning går på tvärs med den sekulära utbildning han fått, och när kon-

flikter uppstår går han efter de religiösa buden. Hasse har observerat 

samma företeelse som Ismail, men hos vissa somaliska elever, att det 

religiösa sättet att tänka kan vara isolerat från en ytlig anpassning till vad 

som förväntas i svensk skola. 

Ismail: [Kollegan] undervisar i somaliska och ibland diskuterar vi sa-

ker. Han säger… Han är utbildad i London på ett universitet där. Så 

det är inte frågan om att han inte är utbildad.  Han är välutbildad. 

Men han säger: ”Det går inte att säga emot Koranen, vad än där står. 

Det måste man bara acceptera, punkt slut.” [Kerstin: De (somalierna) 

är alltså mer fundamentalistiska?] Man har utbildat sig hur mycket 

som helst, men man går efter Koranen, inte efter den utbildning som 

man har fått. [Sonja: Så är väl saudiaraber också?] Så där tror jag… 

Nej, jag vet inte. Jag tror att felet ligger där. Vi kallar det för fel, de 

kallar inte det för fel [///]. 

Hasse: Jag har lite iakttagelser också. Jag tror faktiskt att det är svårare 

generellt för en somalier att anpassa sig. Dels så är det… Jag har såna 
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här riktigt duktiga barn till klanhövdingar, och det är inga fjuttsomali-

er heller. Det är väldigt intelligenta och duktiga människor och en av 

killarna jag snackade med… Han resonerar och för litterära resone-

mang, visserligen på sin lite dåliga svenska, på mvg-nivå. Men sen när 

man börjar snacka Koran och religion, då kommer koranskolan och 

långa haranger, och där är det inte från olika vinklar, utan det är raka 

linjer. Och det är ju grunden, så man får ju känslan av att han är så 

intelligent att han tillägnar sig det västerländska kulturmönstret på 

ytan men har kvar de somaliska, eller de grundläggande muslimska 

värderingarna, som då egentligen är i ständig konflikt med väldigt 

mycket av våra grundläggande värderingar. [Sonja: Han upplever inte 

det som en konflikt?] Nej, det är det som är så konstigt (s. 73f). 

Jag undrar om Hasse ser något problem utifrån vad han beskriver, i för-

hållande till värdegrundsuppdraget, eftersom han själv identifierar en 

konflikt mellan undervisningen i koranskolan, som sitter på djupet, och 

rådande eller önskvärda värderingar i det svenska samhället. 

Hasse: Ja, fast för mig får han plats i det svenska samhället. Han får 

gärna uppfostra sina barn så också. Jag kan faktiskt inte göra något åt 

det. Jag ser inte en sån människa som ett problem. Men i samma se-

kund som han rusar runt med ett baseballträ och knackar ner dem 

som tycker annorlunda, då upplever jag honom som ett problem. 

Men så länge han håller det till sig och sin familj… Om vi vill hävda 

att hans barn far illa och så där… Jag kan inte riktigt köpa den teorin. 

Om man nu föds som barn till en somalisk krigsherre i Sverige så får 

man väl finna sig i det. [Sonja: Så länge man inte är omskuren när 

man är flicka…] Ja, rena sådana övergrepp, det strider ju mot 

strafflagen (s. 75). 

Anita ser emellertid den religiöst sanktionerade polygamin och många 

splittrade familjer i den somaliska gruppen som ett problem för många 

elever, som det sedan kan gå illa för. Ismail bekräftar att månggifte före-

kommer genom att hänvisa till sin kollega. 

Anita: Nej, men alltså, annars skulle man verkligen vilja… Man ser 

ungdomar som har förmåga, men de kan inte ta vara på den […]. 

Och då är det som du säger… Föräldrarna måste vara förtvivlade, 

men jag vet också familjer som har kommit hit som är väldigt splitt-

rade. Det är män som har flera fruar… [Ismail: Han har fyra.] Ja, pre-

cis. [Hasse: Stackars karl (skratt), Sonja: Och så ska han vara rättvis 

också.] Halvsyskon hit och dit, så har ju de det likadant och det är 

minst lika svårt… Nu generaliserar jag, men det är den erfarenhet jag 
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har ska jag säga, lika svårt för de här ungdomarna när det kommer in 

en ny pappa i familjen. Jag vet ju, av de ungdomar jag har haft, de 

kommer inte överens med den nya pappan som mamman då har hit-

tat (s. 74). 

Hasse har uttryckt, att konflikter lätt uppstår mellan invandrade musli-

mer och infödda svenskar, eftersom ”det svenska samhället är ju helt 

sekulariserat” (sid 65). Anita beskriver hur hon för eleverna betonar lik-

heter mellan olika religiösa traditioner, men även vad hon ser som en 

skillnad mellan kristen och muslimsk etik. Anita förmedlar också, till 

skillnad från Hasse, att det svenska samhället är en moralisk gemenskap 

präglad av ideal med religiösa rötter, vilket behövs då somliga ”invand-

rarungdomar” har fördomar om det svenska samhället.  

Anita: Det är viktigt tycker jag att, när jag möter de här eleverna, […], 

jag ser att likheterna är större än olikheterna och påvisar det. Då blir 

eleverna ofta förvånade. Det enda… När man tittar på tio Guds bud 

och [de muslimska] pelarna… det är ju i stort sett samma. Det som 

skiljer dem åt i grunden, att vara muslim eller kanske kristen, det är ju 

det här att vi vänder andra sidan till medan där är det öga för öga, 

tand för tand. Det brukar jag säga, det är det som är den stora skill-

naden mellan religionerna. [Sonja: Fast det har ju vi i Gamla testa-

mentet också.] Ja, vi har det, men jag tänker på de här, att vi mer… 

[Sonja: Guds bud?] Ja, att vi bygger våra lagar på tio Guds bud, för 

det är ju från kristendomen det kommer. Det är grundat i vår historia 

och det tycker jag är viktigt att påvisa, och påvisa även för invandrar-

ungdomar. Alla som de ser är inte som, jag menar, våra sämsta… Då 

menar jag de som dricker och stjäl, super och är kriminella. Så är inte 

alla svenska ungdomar. Regler finns och vi följer… Att påvisa i alla 

fall att det finns väldigt mycket likheter i det här, att svenska ungdo-

mar har regler, lever med föräldrar som sätter upp gränser och så där. 

Det är svårt för dem att inse, men jag tycker att det är… Men när 

man pratat om det så förstår de. Och det är lika viktigt att föra över 

samma sak till våra ungdomar, att muslimer lever på det här viset. 

Det är viktigt att få ett möte mellan ungdomarna, och det pratar de 

också om här. Det tycker jag också är viktigt, möten, oerhört viktigt 

(s. 66 f). 

När lärarna senare diskuterar bärande av burqa/niqab (avsnitt 4.4 nedan) 

argumenterar Sonja på ett sätt där ordalydelsen i de respektive religioner-

nas heliga texter framstår som viktig. Hennes utrop kommer efter att jag 
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har berättat att en svensk imam argumenterat för rätten att dölja sitt 

ansikte i skolan, med hänvisning till religionsfriheten. 

Sonja: Vadå för religionsfrihet? Står det inte bara i Koranen att de ska 

skyla sitt huvud, täcka sitt huvud och skuldror eller något sånt där? 

Det står väl ingenstans om ansiktet? (s. 80) 

4.3.1 RELATIVISM, RESPEKT OCH LÄRARES TOLKNINGAR AV HELIGA TEXTER 

Hasse har tidigare (avsnitt 3.4) kallat professorn i etnologi, Åke Dauns, 

sätt att kritisera utbredda värderingar i Sverige ”värdenihilism”. När 

Daun illustrerade sin tes om svensk självgodhet genom att exempelvis 

raljera över att ”vi” har infört pappaledighet, undrade Hasse retoriskt om 

Daun på ett liknande sätt skulle bagatellisera skillnader mellan svensk 

kriminalvård och tortyr i turkiska fängelser. Mot denna bakgrund finner 

jag Hasses beskrivning av den muslimska eleven, med de två parallella 

sätten att tänka, intressant. Man kan tolka vad Hasse säger som ett ut-

tryck för en oro, trots att ingen har kritiserat honom, att framstå som den 

slags kulturrelativist han kritiserar Daun för att vara. 

Hasse talar om en elev, vars religiöst grundade tänkande är ”i ständig 

konflikt med våra grundläggande värderingar”, även om det är oklart här 

vari de moraliska skillnaderna består. Hasse förvånas över att det tycks 

vara möjligt att leva med två separata moralsystem, där det ena bekänns 

med läpparna och det andra är autentiskt inuti.125 Det är han som intro-

ducerar konflikten med ”våra grundläggande värderingar” i resonemang-

et. När jag och Sonja undrar hur denna konflikt kan upplevas för eleven 

och för Hasse själv i hans värdegrundsarbete, tycks han bagatellisera 

frågan. Att eleven fötts som son till ”en somalisk krigsherre i Sverige” är 

en lott att finna sig i, liksom omgivningen bör finna sig i att han vill fost-

ra sina barn i samma, här ospecificerade, syn på vad som är gott i livet. 

Oron, oklart över vad, menar jag kommer fram i spänningen mellan att 

Hasse ”faktiskt inte kan göra något åt det”, underförstått att han borde, 

och att han inte ser en ”sån människa som ett problem”.  

                                                           
125 Detta är, som jag förstår Hasse, också den enda gången under forskningscir-

keln, som han uttrycker förvåning. På Sonjas fråga om det inte innebär en ”kon-

flikt” för eleven, säger Hasse: ”Nej, det är det som är så konstigt.”  
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En intressant fråga, som jag menar aktualiseras av Ismails berättelse 

om sin modersmålslärarkollega, är vilken betydelse lärares egen religiösa 

tro, eller frånvaro av sådan, kan ha för värdegrundsarbetet i skolan. Vi 

kan se en parallell till diskussionen (avsnitt 3.3 ovan) om aktiva sverige-

demokrater som arbetar som lärare. Det gällde möjligheterna att hålla det 

privata åtskilt från yrket, när värdegrundsuppdraget kan uppfattas som 

att det går på tvärs med det egna politiska engagemanget. 

Ur det perspektiv Anita företräder kan det ses som problematiskt att 

en lärare - trots att han inte undervisar i religionskunskap - förespråkar 

och lever efter en religiös sedvänja, polygami, som inte bara strider mot 

svensk lag, utan även enligt henne leder till skadliga konsekvenser för 

andra människor. En del av problematiken skulle i så fall kunna bestå i 

att de somaliska elever som läraren undervisar tillhör samma etniska, och 

kanske religiösa, grupp. Det gör det troligt att eleverna vet vad läraren 

står för i frågan om exempelvis polygami, då de lever i samma lokalsam-

hälle, även om han inte uttryckligen förmedlar att det är önskvärt att 

eleverna i framtiden lever på samma vis. Den auktoritet som lärare kan 

ha - i egenskap av bland annat sitt uppdrag och sin ålder - kan således 

förstärkas om läraren även har formell eller informell makt utanför sko-

lans väggar, i en etnisk och/eller religiös gemenskap.126 

Sonja och Anita gör direkta hänvisningar till kristnas och muslimers 

heliga texter, i sin argumentation för vad de som lärare hävdar är mora-

liskt rätt. Jag ser här en intressant problematik. En lärare som Anita - 

med målet att visa på vad hon ser som likheter mellan olika traditioner - 

kan hamna i en position där hon hävdar en viss teologisk tes, exempelvis 

att judar, kristna och muslimer tillber samma Gud, vilken kan gå på tvärs 

med vad elever hör av religiösa auktoriteter, i hemmet eller samfundet.127 

                                                           
126 Vi kan jämföra med etikern Johanna Gustafsson Lundbergs beskrivning av 

olika sätt som religionskunskapslärare kan förhålla sig till den egna tron, eller 

frånvaro av tro, på i undervisningen (avsnitt 1.1.3 ovan).  
127 Att judar, kristna och muslimer tror på samma gud är sant i en viktig betydel-

se, eftersom det ur en monoteists perspektiv inte är möjligt, utan att leva i villfa-

relse, att tillbe mer än en gud. Att betona de teologiska likheterna i normativt 

syfte är likväl ett teologiskt ställningstagande, som återfinns bland vissa troende i 

alla de tre abrahamitiska religionerna. Andra kristna kan betona att judar och 

muslimer är bortom frälsning, eftersom de inte tror på Jesus gudomlighet, och 
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Sonjas kommentar till Anita om att vedergällningstanken bakom ut-

trycket ”öga för öga, tand för tand” inte bara finns inom islam utan även 

i kristna heliga texter, implicerar att det även kan vara kontroversiellt att 

stipulera vad som skiljer en religiös traditions etik från en annan. Här 

gäller frågan om den ideala reaktionen på emotionen vrede skiljer sig åt 

mellan kristendom och islam och, kan tilläggas, om det är möjligt att alls 

tala om generella sätt att tänka om detta inom traditionerna.128 

När Sonja själv hänvisar till en helig text för att legitimera den egna 

ståndpunkten, är det till Koranen. Vad jag uppfattar som principiellt 

intressant är att Sonja i sin tolkning av värdegrundsuppdraget i svensk 

skola här gör ett teologiskt ställningstagande, utifrån en enskild koran-

vers. Man kan formulera det som att hon som tjänsteman lierar sig med 

den korantolkning som majoriteten av världens muslimer gör, att det inte 

är ett gudomligt påbud för kvinnor att dölja sitt ansikte för främmande 

män. Samma tanke har uttryckts i ett utlåtande från Skolverket (2003b) 

där svenska experter på islam ger sin syn på bärandet av burqa och niqab, 

med anledning av det fall Sonja och kollegorna diskuterar.129 

                                                                                                                             

somliga muslimer kan betona att tron på Koranen som Guds ord är lika central 

som monoteismen som sådan. 
128 Detta var också en huvudtanke i teologen Anders Piltz (1992) text i lä-

roplanskommitténs betänkande, vilket emellertid inte hindrar att värdegrunds-

texten kom att ge intryck av att det existerar en kristen etik.  Att olika samfund, 

inte bara kristna, kan betona den egna traditionens etiska särart, är knappast att 

förvånas över, då det är ett sätt att markera den egna särarten gentemot andra 

traditioner. I Aretuns (2007) beskrivning av en lektion på en muslimsk friskola 

ställer exempelvis rektorn för sina elever om vad som framstår som goda mus-

limska ideal, som respekt för äldre, drogfrihet och flit, mot vad som framstår 

beklagligt vanligt i det omgivande svenska majoritetssamhället. 
129 De av Skolverket tillfrågade svenska experterna var islamologerna och religi-

onshistorikerna Jan Samuelsson, Jan Hjärpe, Christer Hedin och Åke Sander. 

Samuelsson hänvisar exempelvis till vad så ”gott som alla koranlärde” hävdar 

och vad som står i ”de religiösa urkunderna”, som ett argument för vad en 

svensk myndighet och skola bör besluta, men att ett förbud kan leda till protes-

ter från vissa grupper, ”framför allt då somalier”. Hjärpe betonar emellertid att 

religionsfrihetsbegreppet i Sverige sedan 1951 är ”individuellt och inte kollek-

tivt”. Varken ”någon religiös eller sekulär instans” har rätt att vid myndighetsut-

övning definiera vad som hör eller inte hör till en religion, utan att ”den enskilde 

själv bestämmer vad hennes eller hans religion ska innebära” (Ibid. s. 7).  
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Vad Ismail och Hasse sade ovan om kollegans respektive elevens syn 

på Koranen, kan relateras till Gerles (1999) diskussion av den kunskaps-

syn som ledaren för församlingen Livets Ord, Ulf  Ekman, förespråkar. 

Enligt Gerle drar Ekman en skarp gräns mellan kristendom och huma-

nism, till skillnad från vad som sker i exempelvis läroplanen. Den religiö-

sa tron via Bibelns ord står för något absolut och det finns alltid en yt-

tersta auktoritet i vad som är gott och rätt, Gud. Mot detta ställs huma-

nismens, och felbara människors, oförmåga att nå definitiv kunskap i 

moralfrågor, och det leder därför fel att söka likheter mellan kristen och 

humanistisk etik, eller värre, framställa dem som vore de identiska.130 

Elevers religiösa liv, och deras sätt att tolka sina respektive heliga tex-

ter, kan således bli en angelägenhet även för lärares värdegrundsarbete. 

På vilket sätt det bör ske förefaller emellertid vara en omtvistad fråga. Nu 

till en fråga som gör att lärarna drar diametralt olika slutsatser om vad 

som är ett rimligt förhållningssätt. 

4.4 ”ÅH, JAG ORKADE INTE…” - ELEVERS RELIGIOSITET OCH ETT 

STYCKE TYGS BETYDELSE 

Den bland muslimska kvinnor vanliga sedvänjan att bära sjal diskutera-

des vid flera tillfällen under forskningscirkeln, till åtminstone en deltaga-

res missnöje. I detta avsnitt återges olika perspektiv på frågan som fram-

kom. Ismail och Ulla intog ett konsekvent negativt värderande, perspek-

tiv på denna sedvänja. När Ismail lägger ut texten nedan befinner vi oss 

på kommunens invandrarenhet, eftersom lärarna hade önskat ett besök. 

                                                           
130 Gerle menar att det finns problematiska luckor i Ekmans sätt att resonera, 

bland annat i hans bibelsyn. Han tenderar att dölja att varje läsning av en helig 

text innebär dels en värdering av vilka avsnitt som är mest moraliskt relevanta, 

och därmed vilka som inte är det, dels att de utvalda avsnitten alltid tolkas, även 

om tolkaren inte medger detta. Gerles bild av Ekmans kunskapssyn kan jämfö-

ras med Roths ovan (avsnitt 4.2.1) återgivna analys av texter i den tidskriften 

Humanisten. Polariseringen mellan kunskap och moral framvuxna i religiösa 

respektive sekulära sammanhang, tycks gemensam mellan Ekman och sekulär-

humanisterna, men slutsatserna är varandras motsatser. I läroplanens kopplas de 

grundläggande värdena som lärare ska verka för, till den ”etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism” (Lpf  94, s. 3), det vill säga att 

skillnaderna mellan religiöst och sekulärt inspirerad etik tycks nedtonas.  
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Chefen där, här kallad Johan, var intresserad av vår forskningscirkel och 

bad att få sitta med och lyssna. Men när Ismail drar in invandrarenhetens 

verksamhet i sin argumentation, hamnar de två i en hetsig diskussion. 

Ismail: Slöjan till exempel, visar att mannen faktiskt äger kvinnan el-

ler flickan. Eller vad är det för något? Och det visar makten, [man-

nens] makt över kvinnan. Och här i Sverige, skulle man bekämpa det. 

[…] Några, och tyvärr även svenskar, vill förklara det som tradition 

och att det inte har att göra med förtryck och sånt. Det är just för-

tryck. Och man börjar här [på invandrarenheten i kommunen], och 

som invandrare kommer med slöja och […] såna påståenden… att 

det är tradition och det är inget förtryck. Just här, på invandrarenhe-

ten, ska man bekämpa det, och sen även ute i skolorna. Jag tror… 

Det går inte att man accepterar… Hur kan man acceptera sånt? Om 

man inte accepterar det för sina flickor, för sin familj och sin nation, 

varför ska man acceptera det för andra? [///]: Till exempel, svens-

karna har i sin kultur att fira midsommar, men det är inte i kulturen 

att bli totalt full, att dricka, supa så mycket. Det är inte i den svenska 

kulturen. Det är i den svenska kulturen att fira midsommar, men inte 

att dricka så mycket. [Sonja: Nej…] Somalisk kultur är något annat, 

inte att bära slöja, att förtrycka kvinnan. Det är maktmissbruk (s. 

17f). 

Jag undrar om Ismail direkt försöker påverka eleverna att inte börja bära 

sjal av religiösa skäl, eller att sluta med det. Följdfrågorna från Anita och 

Sonja antyder att hans värdegrundarbete i detta avseende är ovanligt. 

Ismail: Det gör jag. [Anita: Får du inte föräldrar emot dig då?] Det 

finns såna som motsätter sig. Faktiskt, jag tycker att det är förtryck, 

såna saker. Då ska man bekämpa det och jag gör det målmedvetet. 

Jag har rätt. [Sonja: Träffar du också föräldrar i undervisning eller är 

det bara barn du undervisar?] Bara barn. [Sonja: Men du träffar ändå 

deras föräldrar?] O, ja. [David: Och de vet om vad du tycker och vad 

du säger?] O, ja (s. 19). 

När enhetschefen Johan bryter in i samtalet protesterar han mot Ismails 

sätt att resonera. Varken en kommunal integrationsenhet eller en lärare 

på en skola bör försöka motverka vad som är en del av en andras tradi-

tioner och liv, även om man som privatperson vill göra det. Ismail menar 

att vad enhetschefen, och människor som tänker som han, uttrycker är 

oärlighet. Lärare bör, för elevernas skull, anpassa sin värdeförmedling 

efter vad många svenskar tänker. Att låtsas att svenska arbetsgivare skulle 
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vara lika toleranta som chefen Johan själv är ur Ismails synvinkel ett slags 

idealistiskt lurendrejeri, som kommer att påverka invandrade muslimska 

kvinnors och kvinnliga muslimska elevers liv negativt. Den etniska 

diskrimineringen på arbetsmarknaden är ett problem i sig, och avråds 

inte kvinnor att bära sjal blir deras situation än värre.  

Ismail: Man måste vara ärlig ibland. Går man med en slöja och… 

[Sonja: Jag håller med dig, jag ser det som…] går och söker jobb på 

ett företag. Hur ska hon få det, den kvinnan? Tror du att hon får 

jobb? [Johan: Hon ska ju få det, om det inte finns några hinder för 

henne att ha den på.] Men du själv, föreställ dig själv… [Johan: Vi har 

ju flera av våra tolkar här, som har sjal på sig…] Men alla kan inte bli 

tolkar och alla kan inte jobba på invandrarenheten. [Johan: Alla de 

jobb som vi har på invandrarenheten skulle man kunna klara med 

slöja på, det är inga problem.] Jag tror att de skulle klara alla jobb 

med slöja, överallt… [Sonja: Utom på verkstad…] … med rätt ut-

bildning för det jobbet. Men får de jobbet? Det är en annan fråga. 

Det finns fördomar. Redan när man pratar i telefon och säger ett 

konstigt namn… Och sen när man ser en slöja… Jag föreställer mig 

en direktörsplats, en chef  som skulle ta emot. Jag skulle rakt säga: 

”Nej, du får inte”. [David: Om du var chef?] Ja, om jag var chef. [Jo-

han: Men, det är frågan om det är ett argument för att ta bort slö-

jan…] Nej, men vi är människor och vi har fördomar. Man måste 

vara ärlig, mot andra och mot sig själv (20f). 

Ulla som var borta vid mötet på invandrarenheten, vill nästa gång (då 

Ismail var borta) kommentera utskriften som hon fått. Hon förvånas 

över att Ismail kan tänka som han gör om denna del av värdegrunds-

uppdraget, det vill säga som hon själv.  

Ulla: Jag var ju borta förra gången. Jag tyckte det var så intressant att 

läsa hur Ismail, som är invandrare själv… Han var ju så väldigt be-

stämd tydligen, i den diskussion ni hade förra gången. Medan då, 

som det framgår här [i utskriften] så var Kerstin och Sonja och du 

[Anita] också lite mer tveksamma till hur gör man om man har en 

flicka i en klass med slöja, hur man ska bete sig. Jag tänkte så här när 

jag läste det, att det ändå måste vara en process, det här. Det måste ju 

ske någon utveckling av något slag. [David: På vilket sätt?] Ja, men att 

precis när de kommer till Sverige är det svårt, att det tar tid. Allting 

tar sin tid. [///] Man tänker att det är svårt att ge sig på… Jag har 

aldrig haft någon elev med slöja, att man skulle gå på den och säga: 

”Du jag tillåter inte att du har den här!” [David: Men målet skulle 
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ändå vara att på sikt påverka dem att lägga av det här plagget?] För-

äldrarna, precis, det är en så stark symbol. [David: För?] För förtryck. 

Det tycker jag, hos oss i alla fall. [Anita: Jag undrar om det kommer 

att ändras. Om du tittar på modet från Paris så har ju alla tjejer, eller 

många, såna här slöjor faktiskt. Jag menar, så det kan ju bli en symbol 

som förändras, från att vara, som du säger, där kvinnan är förtryckt, 

till något annat. När det sprids mer över västvärlden tänker jag mig.] 

Men det här har man väl diskuterat mycket av inom islam, varför det 

inte sker några förändringar i den religionen, som har skett i kristen-

domen. Att det har med välfärd och ekonomisk utveckling att göra 

[Anita: Precis] (s. 33). 

När Hasse ger sin syn på vad som ingår i uppdraget som tjänsteman 

hamnar han i konflikt med Ulla, med svordomar och kepsparalleller.  

Hasse: Jag tänkte säga att jag tror att den här slöjdebatten tar tid från 

viktigare frågor. Jag anser att slöjan är en symbol och jag vet att t ex 

hakkors är en viktig symbol och mina elever får inte ha hakkors, fak-

tiskt. Men att en del flickor har slöja, några av egen vilja, andra för att 

föräldrarna vill det… Jag kan inte inse att det är där man ska börja. 

[Ulla: Jo, men det är ändå viktigt att kommentera det.] Nej. [Ulla: Jo, 

det tycker jag.] Däremot om det blir tal om omskärelse och kroppslig 

åverkan och sånt, det är en annan sak. Men jag låter pojkarna ha kep-

sar och konstiga rastamössor… [Ulla: Det får de inte ha. Då strider 

du mot solidariteten med det vi har bestämt.] Fast då gör ni det ock-

så, eftersom ni låter lärarkandidater sitta på konferenser med kepsar 

på sig. Det gör ni allihop och då ska ni säga åt dem också. Peter [en 

kollega] sitter ju för fan med keps på sig. [///] Men alltså, om man 

vill nå folk så tror jag inte att man ska börja med att klanka på deras 

klädedräkt. Det kan ju i något skede finnas möjlighet om man har en 

personlig relation till en elev, om man pratar om sådana saker. Men 

alltså, att som tjänsteman börja uttala sig… 

Ulla: Men jag menar inte att man ska säga det i grupp, utan att man 

pratar individuellt när det gäller slöja och så (s. 33f). 

Anders bryter in i diskussionen genom att ifrågasätta Ullas rätt att ifråga-

sätter enskilda flickors och kvinnors autonomi och omdömesförmåga. 

Hon vidhåller emellertid sin ståndpunkt och argumenterar för att den är 

rimlig och riktig, med hänvisning till att det inte är självklart att den som 

säger sig välja något har haft möjlighet till ett verkligt val. Kerstins avslu-
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tande kommentar tyder på att det för henne, till skillnad från de andra, är 

svårt att avgöra vad som är det rätta sättet att tänka och handla. 

Anders: Jag ser bara det att de som kommer hit och kommer ur för-

trycket, de bär slöja ändå. Då kan man väl inte påstå att det sitter som 

en symbol för förtryck? För när förtrycket försvinner så skulle väl det 

här också försvinna tycker man. Jag håller väl med dig Hasse, jag 

tycker inte det stör mer än en keps om det nu är så att vederbörande 

vill ha det sådär. Jag vet inte riktigt, det tycker jag nog. [Ulla: Det är ju 

fråga om vad vilja är, vems vilja och vems…] Jag förutsätter att indi-

videns vilja råder när han [sic] tar på sig en slöja. Gör den inte det 

tror du? [Ulla: Jo, men den individen har varit utsatt för så mycket 

påverkan] Men varför…? [Ulla: Precis som (ohörbart) våra flickor 

med deras bara magar.] Varför kan de inte ta av sig den här slöjan när 

förtrycket försvinner? Det gör man oftast inte, utan man har den 

kvar, åtminstone många. [Ulla: För att man har levt i den kulturen 

och är påverkad av den.] Men vill man vara kvar i förtrycket eller var-

för har man det kvar då? [Ulla: Men man ser det ju inte som ett för-

tryck, som vi ser det.] Det var det jag ville åstadkomma också med 

den här diskussionen. [Ulla: När man flyttar till en annan kultur, då 

måste man bli uppmärksam på att vi ser det på ett annat sätt.] 

Kerstin: Då är vi där, i etnocentrism, att våra värderingar ska vi för-

söka då lasta över, eller ”lasta”…[Ulla: Men, man ska ändå hjälpa 

dem till anpassning] Det är ju det som är ett dilemma hela tiden (s. 

34). 

När jag frågade om elevers religiositet märks i vardagen på de respektive 

skolorna säger Hasse och Anita att det inte är vanligt. Anita uttrycker sig 

på ett helt annat sätt än Ulla ovan, om en elev som bär sjal. Anita gläds. 

Hasse: Mina elever… Ingen av mina elever… Den grövsta religiösa 

yttring jag har sett, det är att några lite av tradition kör lite fasta på 

Ramadan och så en och annan liten slöja. Någon annan religiös ytt-

ring… Det är väldigt milda muslimska yttringar som jag har sett på 

X-skolan. Jag har inte sett något. 

David: Hur är det på Y-skolan, bland eleverna där? Syns religiosite-

ten? 

Anita: Nej… Det är någon som har slöja, en, totalt sett bland alla 

våra elever. En somalisk flicka. Jag tror hon bär den av…alltså… Jag 

har inte gått in och frågat henne, jag har just lärt känna henne. Det är 

inte så att hon måste ha den, utan hon har valt att ha den, inte slöja, 
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utan, vad heter det, sjal. Håret syns, det sticker fram. Hon ser ganska 

rolig ut, hon brukar gå med sin sjal, så har hon kepa ovanpå, så hon 

kaxar till sig. [Flera, skratt] [David: Det låter som det skär sig…] Ja, 

precis, både och. Nej, det är härligt (s. 66 f). 

Anita talar här om en hijab, den vanligaste muslimska slöjan. När lärarna 

talar om flickor som bär burqa eller niqab är emellertid tonläget helt 

annorlunda.131 Under en tid hade massmedia ägnat stor uppmärksammat 

åt två muslimska gymnasieelever i Göteborg som ville bära niqab i sko-

lan. Kerstin har tagit med en tidningsartikel där författaren tar avstånd 

från denna sed, och Kerstin citerar ur artikeln vad en gymnasiechef  i 

Göteborg har sagt om saken. Sedan berättar hon om en precis avslutad 

lektion där frågan diskuterats, och att det var så känslomässigt tungt att 

höra hur hennes elever tänkte att hon inte orkade argumentera emot. 

Anitas kommentar indikerar att hon lever sig in i hur Kerstin känner. 

Kerstin: [citerar gymnasiechefen] ”Jag har allt för stor respekt för 

mina orientaliska bekanta för att låta deras kultur och tro trampas i 

smutsen av personer som i religionens namn försöker hålla sin egen 

vanmakt i schack genom att förtrycka sina fruar och döttrar. Ett öp-

pet samhälle kräver ett öppet ansikte. Det handlar inte om en respek-

tabel religionsyttring, det handlar om ett antal förvirrade, rädda, do-

minanta, extrema muslimska män som inte tvekar att förstöra livet 

för sina kvinnliga familjemedlemmar. Just för att det är deras kvinnor 

och ingen annans.” Jag kommer från en lektion nu där jag har två 

somaliska pojkar som erbjöd, frågade mig, ”får vi berätta om Rama-

dan”. Och det gjorde de under en timma, det var väldigt intressant. 

Då kom vi in på det här med burkor och de sa att de är aktiva i den 

här muslimska ungdomsföreningen, som finns här i [stan] och de sa 

att…väldigt stor kritik mot Skolverkets uttalanden nu, att skolorna 

har rätt att ta upp diskussionen och förbjuda. De anser att de här 

flickorna är väldigt modiga. Det är så jädra drygt! [David: Du suckar.] 

Ja. [Anita: Fy, fy, så jobbigt.] Åh, jag orkade inte ta upp diskussionen, 

klockan var kvart i fyra [skratt] (s. 79 f). 

Jag nämnde imamen Abd al Haq Kielans, en framträdande muslimsk 

ledare i Sverige, försvar av elevernas rätt att dölja sina ansikten, med 

hänvisning till religionsfriheten, och hans fråga: ”Vad blir nästa steg att 

                                                           
131 Kvinnor som bär burqa ser genom ett nät, medan det finns öppen springa 

för ögonen i niqaben. Gemensamt är att hela ansiktet och kroppen är dold. 
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förbjuda?” Sonja invände, som framgick ovan, genom att hänvisa till vad 

som står i Koranen, men även, nedan, till vad som krävs för att under-

visningen ska fungera. 

Sonja: Om de har en sjal tillbakadragen, det reflekterar man inte över 

längre, om de har en sjal över huvudet eller en keps eller något annat. 

Men just det där att man inte får se hur de ser... Hur ska man kun-

na… Det är mycket i undervisningen som går ut på att man är igen-

kännande, att man visar samtycke och att man visar med minspel vad 

man tycker, att man är med. [Anita: Precis.] Kontakten med männi-

skor går ut på det. [Anita: Absolut.] (s. 80). 

Anders utmärker sig bland lärarna genom ett perspektivbyte, när han 

tänker sig in i en muslimsk kvinnas position, då hennes religiösa klädsel 

ifrågasätts av andra. Sammanhanget är det nämnda, med niqaberna i 

Göteborg, men Anders tycks även tala om de långt fler kvinnliga musli-

mer, som döljer sitt hår och sina kroppsformer i offentligheten. 

Anders: Så jag vet inte, är man uppfödd med det här så kanske man 

som kvinna känner att det förefaller väldigt naturligt att ta på sig nå-

gonting, och kanske till och med känner sig halvnaken om man inte 

har något. Jag vet inte, eftersom man är uppfödd med allt det (s. 80). 

4.4.1 ELEVERS AUTONOMI, LÄRARES ÖVERTYGELSER OCH UPPDRAGETS 

KRAV 

Vad två elever gör på en gymnasieskola i Göteborg tycks starkt kunna 

påverka en lärares och hennes elevers emotioner i en annan del av lan-

det.132 Vad de muslimska pojkarna sa under den aktuella lektionen gjorde 

                                                           
132 Lärarhögskolan i Stockholm (LHS, 2007) har gjort en utredning av bland 

annat juridiska och pedagogiska aspekter på bärandet av niqab under lärarut-

bildningen, med anledning av ett vid tiden aktuellt fall. Hösten 2009 uppmärk-

sammade media två andra fall, en blivande barnskötare och en lärarstudent, där 

kvinnorna bar niqab under utbildningen. Den blivande barnskötaren anmälde 

sin gymnasieskola till Diskrimineringsombudsmannen (DO), efter att ha hind-

rats från att ta examen, då hon inte fick genomföra sin praktik. Rektor har, se-

dan Skolverkets beslut 2003, rätt att av pedagogiska skäl förbjuda kläder som 

döljer ansiktet, och DO har i skrivande stund inte fattat beslut i ärendet med 

barnskötaren. Skolminister Jan Björklund föreslog i valrörelsen 2010, med hän-

visning till dröjsmålet i detta fall, en lagändring som förbjuder ”ansiktstäckande 

klädsel” i skolan, ett förslag som inget annat parti stödde.  
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inte bara Kerstin förtvivlad, utan även närmast lycklig, vilket jag åter-

kommer till i nästa avsnitt. Hon citerar gillande gymnasiechefen som 

säger att ”ett öppet samhälle kräver ett öppet ansikte” och hela hans 

utsaga uttrycker en hållning som jag, sett över alla forskningssamtalen, 

tolkar som synonym med Kerstins egen. Där finns djup respekt för 

andra människors tro och traditioner, men även vrede eller sorg när en-

skilda människor, i Kerstins ögon, behandlas illa i dessa traditioners 

namn. Hennes suckande och tonläge reflekterar vad hon säger att hon 

känner, en vrede eller besvikelse som följs av en trötthet som Anita upp-

fattar och speglar: ”Fy, fy, så jobbigt”. Saken tycks gälla något större och 

svårare än en fråga som kan redas ut efter ett svalt utbyte av argument. 

Ur Kerstins synvinkel handlar det om att somliga är i färd med att ”för-

störa livet” för andra, och det angår henne djupt. 

Reaktionerna från Kerstin, Sonja och Anita visar att för dem är åsy-

nen av den andra människans ansikte och ögon avgörande för att ett 

verkligt möte mellan två människor ska kunna äga rum. Det erinrar om 

den Lévinas-influerade skolforskning (avsnitt 1.7.3 ovan), där ansiktet är 

en bärande metafor för subjektets ansvar för den andres välgång. Om 

gymnasieflickorna i Göteborg, och Kerstins manliga elever som stödde 

dem, argumenterade för att saken handlar om att efter ett självständigt 

beslut praktisera och exponera ett muslimskt ideal offentligt, tolkar jag 

lärarnas upprördhet på två vis. 

De tycks mena att gymnasieflickornas reella autonomi och omdömes-

förmåga är begränsad. Omgivningen har påverkat dem, med Sonjas tidi-

gare nämnda metafor ”in i märgen”, till den grad att det är rimligt att tala 

om indoktrinering i ett patriarkalt tänkande. Vi kan se en parallell i den 

indiska kvinna Nussbaum beskrev (avsnitt 2.8.1), vars fattigdom och 

brist på utbildning bidrog till att hon inte beklagade det eländiga liv som 

en utomstående tyckte sig se att hon levde. 

Lärarna tycks dessutom mena att ansiktsslöjan bidrar till att de berör-

da unga kvinnorna går miste om, eller kommer att gå miste om, saker 

som ingår i ett gott liv. Till det kan höra möjligheterna att försörja sig i 

det svenska samhället, och den trygghet och självständighet som yrkesar-

bete kan innebära. En annan oro tycks vara att kvinnorna riskerar att 
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möta många människors rädsla, vrede eller förakt i det svenska majori-

tetssamhället, vilket också begräsar möjligheterna att leva gott. 

Att inte de muslimska pojkarna ser saken som Kerstin, utan tvärtom 

ser upp till gymnasieflickorna i Göteborg, smärtar uppenbarligen henne 

på ett sätt som antyder att något betydelsefullt står på spel. Kerstin, Sonja 

och Anita förnimmer uppenbarligen här medkänsla med människor som 

själva inte önskar någon. Lärarna ser allvarligt på flickornas situation, 

lidandet är oförtjänt eftersom de tubbats till att tro något som är orimligt 

för en välinformerad människa att tro, och dessa flickors välgång är up-

penbarligen dessutom viktig för de kvinnliga lärarnas egen eudaimonia. Jag 

menar att den stoiska traditionens argument om att medkänslan, ur ob-

jektets synvinkel, i vissa fall kan uppfattas som förnedrande och paterna-

listisk, aktualiseras här (avsnitt 2.8.1 ovan). Att betraktas som ett passivt 

offer, eller värre; ett offer inte ens förmöget att se att hon är ett offer, är 

ut detta perspektiv inget som någon efterstävar.133 

Jag tänker mig en skala av negativt värderade seder eller plikter, som 

ofta förknippas med islam och har anknytning till kvinnors kroppar och 

klädsel. I den ena extremen befinner sig könsstympning som alla lärare i 

forskningscirkeln, i likhet med den absoluta majoriteten av utövande 

muslimer och muslimska lärde, tar avstånd från. Ingen försvarar heller 

seden att täcka ansiktet av religiösa skäl. I den andra ändan av skalan 

finns den traditionella och bland muslimer vanliga sjalen, hijab, där en-

dast håret täcks, och där upphör också enigheten mellan lärarna. Det 

tycks mig rimligt att beskriva Hasses, Anders, Sonjas, Anitas och Kerstins 

hållning som pendlande mellan indifferens och osäkerhet om vad lärare 

bör tänka. De tycks ofta bara notera det som moraliskt irrelevant eller 

som Anita, roat och uppskattande, när en flicka använder sin sjal på ett 

originellt och estetiskt underhållande vis. 

Mot detta kontrasterar Ismails och Ullas hållning. Ismails resonemang 

på invandrarenheten ovan aktualiserar spänningen mellan offentligt for-

mulerade ideal (kvinnor med hijab ska kunna få ett arbete om inte säker-

                                                           
133 I början av forskningscirkeln (s. 2f) berättar Ulla och Sonja kort om att de lett 

gruppträffar med flickor med invandrarbakgrund, där flickorna uttryckte att de 

inte ville bli betraktade som offer, att skolan istället borde rikta sin uppmärk-

samhet mot pojkarna, men att det varit svårt att få manliga lärare intresserade. 
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hetsskäl lägger hinder i vägen) och en, enligt Ismail, utbredd diskrimine-

rande praktik hos arbetsgivare. Ismails ståndpunkt förefaller dock mer 

komplex än så, vilket framgår när han själv lever sig in i rollen som ar-

betsgivare. Han tycks då själv, som diskrimineringslagstiftningen har 

tolkats vid tvister, förespråka en olaglig diskriminering som han tidigare 

kallat uttryck för ”fördomar”. Kanske kan vi förstå detta mot bakgrund 

av Ismails bestämda uppfattning om sjalen som en symbol för förtryck. 

En kvinna som frivilligt underkastar sig detta kan då uppfattas som så 

omdömeslös, att hon är olämplig för det arbete hon söker. 

En annan aspekt av Ismails sätt att föreställa sig en arbetsgivares situ-

ation, han talar om att söka jobb på ett ”företag”, är hur marknadseko-

nomiska mekanismer och enskilda människors värderingar kan samverka. 

En privat arbetsgivare kan utifrån Ismails logik drabbas ekonomiskt av 

färre kunder, om en person anställs vars anblick besvärar kunder. Ismails 

resonemang kan beskrivas som konsekvensetiskt, med den enskilda 

människans bästa för ögonen, där möjligheterna att försörja sig och an-

passa sig till samhället värderas högre än rätten till en viss religiös praktik. 

Ullas sätt att tänka om muslimska flickors sjalar erinrar om den ”av-

siktlighetens paradox” som Fjellström identifierade i fostransuppdraget 

(avsnitt 1.2.3). Ju tydligare subjektets (Ullas) avsikter märks, desto större 

är risken att objektet (eleven och/eller hennes föräldrar) sätter sig på 

tvären, just för att de kan känna att de behandlas som objekt, vars egen 

agens är oväsentlig. Ullas strategi, som utgår från vad hon ser som sina 

elevers bästa, är att tänka på värdeförmedlingen som en ”process”. Tiden 

och samtalen med elever och föräldrar måste ha sin gång, för att målet, 

att flickorna väljer att sluta bära sjal, ska kunna uppnås. 

Hasse tycks mena att Ulla begår ett allvarligt misstag, i det att hon 

blandar ihop sitt uppdrag som tjänsteman med sina åsikter som privat-

person. Hasse öppnar för att det, om läraren har en ”personlig relation” 

till en elev som bär sjal, kan vara legitimt att ge sin personliga syn på 

saken i ett förtroligt samtal. Men som jag uppfattar honom, bör ett så-

dant samtal präglas av en tydligt uttryckt respekt för elevens eget val. Vad 

som tycks uppröra Hasse här, och även Anders, är att han misstänker att 

Ulla skulle använda en sådan relation och förtrolighet till att otillbörligt 
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påverka eleven, och därigenom, brutalt formulerat, försöka indoktrinera 

henne på ett vis som liknar vad Ulla menar att föräldrarna har gjort.134 

Ullas troliga svar, även om det inte artikuleras explicit, är att det är 

Hasses omdöme som är snedvridet, till följd av en överdriven respekt för 

religiösa traditioner och en obefogad rädsla att kränka människors integ-

ritet i stunden. Det är fel att beskriva det som att hon blandar ihop de 

privata värderingarna med värdegrundsuppdraget. Det riktiga är att i 

stället säga att de här sammanfaller, i uppdraget att ”motverka traditio-

nella könsmönster” (Lpo 94, s. 4) och att verka för ”jämställdhet mellan 

män och kvinnor” (Lpf  94, s. 3). Traditionen att bära hijab är, som jag 

förstår Ulla, ett exempel på det första och ett hinder för det andra. 

4.5 ”SÅ HUNGRIG SÅ ATT DET KNYTER SIG I MAGEN OCH DÅ 

KÄNNER JAG MIG STOLT” - OM FASTA 

När Hasse ovan reagerade på vad de andra sagt, genom att intyga sin 

respekt för religiösa människor, gjorde han det på ett allmänt plan. När 

jag då undrade vad han uppskattat i mötena med sina religiösa elever, 

svarade han egentligen inte. I stället berättade han att det inte är särskilt 

vanligt att tron manifesteras, men nämnde att vissa elever fastar under 

Ramadan. Det framgår nedan att han och Kerstin talat med samma ele-

ver om detta. Kerstin beskriver samma pojkar som gjorde henne förtviv-

lad, när de uttryckte sin beundran för flickorna med niqab i Göteborg. 

Här väcker emellertid pojkarnas ord och handlingar andra tankar hos 

Kerstin. Vad hon återger har inträffat tidigare samma dag, och att hon 

spontant tar upp det i detta sammanhang beror på att lärarna diskuterar 

föreställningar om nationell stolthet. 

                                                           
134 Hasses invändningar mot Ullas sätt att resonera erinrar om vad teologen 

Arne Rasmusson (2005) har uttryckt. Rasmusson menar att en dominerande 

sekulär moraluppfattning i skola och samhälle, baserad på föreställningen om 

individens autonomi, kan bidra till att vissa religiösa människor uppfattas som 

illvilliga eller irrationella. Att följa vad man menar är Guds vilja, given i kärlek 

och följd i kärlek, kan av en sekulärt tänkande omgivning uppfattas som det 

motsatta, att vad somliga människor ”uppfattar som kärlek kommer av den 

omgivande kulturen uppfattas som kärlekslöshet” (Ibid. s. 26). 
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Kerstin: Ordet stolt förekommer då… De här somaliska pojkarna 

som berättade precis hur de upplever Ramadan… Man skrev fullt på 

tavlan, det var 15.58, det var 4.58, böner hittan och dittan, hela rabbet 

har jag fått. I alla fall var det någon av [de andra] eleverna som fråga-

de: ”Hur känns det då efter en sån här dag? Hur mår man?” Då 

”känner man sig stolt, att man har lyckats gå in i sig själv och fått di-

stans till att man har det ganska bra om man jämför med barn i andra 

delar utav världen som inte får äta. För då kan man jämföra hur det 

är, att svälta från klockan fyra på morgonen till fyra på eftermidda-

gen. Man är så hungrig så att det knyter sig i magen och då känner jag 

mig stolt över att jag har insett det.”, sa han. De är ju fantastiska, de 

här killarna! 

Sonja: Är det orsaken till att man svälter, att man ska känna solidari-

tet? [Anita: Det är det.] Det har jag aldrig förstått. 

Kerstin: Då var de stolta! [///]. 

Hasse: Nej, Muhammed [en elev] som är troende pratade med mig 

idag, han sa… [Kerstin: Ja, det är de som har berättat.] ”Du förstår 

Hasse, vi vill kunna känna medlidande med de fattiga som svälter” 

och det läste jag häromdagen just, en av tankarna är det. [Kerstin: 

Yassin och Muhammed har pratat över en timme idag, på slutet.] De 

hade laddat upp på historian (s. 86f). 

4.5.1 MAT OCH MEDKÄNSLA, KROPPAR OCH KUNSKAP 

Innan denna dialog kommenteras vill jag kort återknyta till en aspekt av 

Nussbaums emotionsteori.  Emotioner och deras objekt kan vara gene-

rella och/eller konkreta, befinna sig i bakgrunden och/eller dyka upp i 

en specifik situation (avsnitt 2.5 ovan). Ett sinnestillstånd (mood) - exem-

pelvis en endogen depression, en allmän gladlynthet eller argsinthet - är 

inte en emotion, eftersom sinnestillståndet saknar ett externt objekt, 

grundförutsättningen för att vi ska kunna säga att en emotion föreligger. 

Nussbaum betonar emellertid att det ofta kan vara svårt att avgöra var 

gränserna går mellan vad som bör benämnas som ett sinnestillstånd, 

respektive en emotion. 

Å ena sidan kan ett till synes objektlöst sinnestillstånd ha sin bak-

grund i omdömen om externa objekt som individen själv eller omgiv-

ningen inte är medveten om. Å andra sidan kan en emotion ha ett så 

generellt objekt och vara så svåridentifierad i personlighetens bakgrund 
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att den blir svår att skilja från ett sinnestillstånd. Nussbaum menar att 

dessa ibland oklara gränser inte bör ses som en svaghet för teorin. En 

emotionsteori med alltför skarpa distinktioner i detta avseende får svårt 

att göra rättvisa åt komplexiteten i mänskliga psyken och relationer. 

Jag har tidigare antytt att vad Hasse säger om det etniskt svenska ma-

joritetssamhället ofta kan beskrivas som ensidigt avståndstagande. Det 

kan gälla mottagande av flyktingar, värdegrundstextens dubbla budskap 

om värdet av mångkultur i Sverige eller vad han ser som vanliga svenska 

familjemönster. Jag har tolkat detta som ett ofta retoriskt laddat sätt att 

protestera mot vad han ser som motsvarande ensidiga avståndstaganden 

mot människor från etniska och religiösa minoriteter. Dessa utsagor kan 

tolkas som uttryck för en bakgrundsvrede hos Hasse, riktad mot det 

generella objektet Sverige och/eller svenskarna. Omvänt kan hans möten 

med kristna eller muslimer ses som förknippade med en bakgrunds-

trygghet, att de generellt är människor att lita på. 

Hasse förefaller tänka i dygdeetiska banor, att något i människors ka-

raktär, hur de är som personer snarare än på enskilda handlingar eller 

deras konsekvenser, ofta danas på ett önskvärt sätt inom ramen för reli-

giösa gemenskaper. Människor som tvärtom inte lever efter några identi-

fierbara moraliska ledstjärnor kan då, om vi vänder på perspektivet, orsa-

ka det omvända, en bakomliggande otrygghet, en oro att de inte är att 

lita på. Om en människa, som Hasse här förefaller göra, upplever sin 

omgivning på detta negativa sätt, och ser en utbredd frånvaro av goda 

ideal, tycks något hända. Det generella objektet, ”Sverige” eller ”svens-

karna”, blir så generellt att det svårligen kan skiljas från den mellan-

mänskliga luft man andas, att emotionen blir vad som bättre bör beskri-

vas som ett sinnestillstånd. 

Vi kan även tolka Sonjas (avsnitt 4.2) tidigare nämnda jämförelse mel-

lan muslimska invandrares religionsutövning i Sverige och Vilhelm Mo-

bergs gestaltning av Kristinas och Karl Oskars tro i romanserien Utvand-

rarna, som ett erkännande av att tron kan vara central i människors euda-

imonia.  Jämförelsen tolkar jag som ett exempel på hur skönlitterära verk 

kan underlätta empati, det vill säga förmågan att förstå en situation eller 

ett skeende ur en annans perspektiv, och empatin kan fungera som en 

hjälp att forma de omdömen som bygger upp en emotion som medkäns-
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la. Sonja talade i generella ordalag, i meningen vad tron kan betyda käns-

lomässigt, som trygghet och kontinuitet i tider av oro och exil. 

Kerstins berättelse om de manliga eleverna som talade om fastan och 

bönerna under Ramadan har en annan konkretion. Jag finner den intres-

sant, bland annat eftersom jag tror att den kan hjälpa oss att nyansera vad 

som sagts hittills om generella och konkreta emotioner, och om med-

känslans betydelse för det moraliska livet. Att de muslimska pojkarna för 

minst två av sina lärare - Hasse och Kerstin - berättar att fastan till stor 

del handlar om att odla medkänsla med fattiga, indikerar att eleverna 

utgår från att lärarna anser denna emotion önskvärd. Kanske kan vi även 

ana en önskan hos pojkarna att Kerstin ska uppskatta dem som personer, 

mot bakgrund av diskussionen om niqaberna som berörde henne illa. 

Det förefaller också troligt, i ett sammanhang där islam ofta framställs 

som något generellt negativt, att eleverna vill presentera sin religion som 

något i lärarnas och klasskamraternas ögon moraliskt konstruktivt, med 

hjälp av ett exempel som de kanske inte tidigare kände till. Det faktum 

att pojkarna berättar vad de berättar för Hasse, Kerstin och de andra 

eleverna, är i sig ett tecken på att det inte är en självklarhet att svenskar i 

allmänhet och lärare och elever i synnerhet känner till sambandet mellan 

fastan och medkänslan med fattiga människor. Om så varit hade inget 

behövt sägas, och av Sonjas ord (”Är det orsaken till att man svälter, att 

man ska känna solidaritet? [///] Det har jag aldrig förstått.”) kan vi kon-

statera att det finns fog för elevernas förmodan. 

Detta aktualiserar sambandet mellan, å ena sidan, människors kun-

skaper och erfarenheter och, å andra sidan, deras benägenhet att för-

nimma respektive uttrycka emotioner. Något direkt samband mellan 

emotioner och känslouttryck finns inte i Nussbaums teori (avsnitt 2.4.1 

ovan). Då ett eller flera omdömen är nödvändiga beståndsdelar i en emo-

tion är emellertid något slags kunskap om ett objekt nödvändig för att en 

emotion ska kunna uppstå. Om man exempelvis, likt Sonja, inte känner 

till varför många muslimer fastar finns dåliga förutsättningar för att för-

nimma och därmed uttrycka en emotion, när hon möter en människa 

som lever efter detta religiösa bud. För de, till dem hör inte Sonja, som är 
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generellt avståndstagande mot islam tycks frånvaron av sådan kunskap 

kunna bidra till att avståndstagandet upprätthålls.135 

I detta sammanhang, när Kerstins elever förklarar varför de fastar 

under Ramadan, förefaller kopplingen mellan kunskap och emotioner 

relevant. Vad pojkarna gör kan förstås som ett försök att förändra om-

givningens, här lärares och klasskamraters, emotioner mot de generella 

objekten islam och muslimer. Det sker genom att ett nytt och konkret 

omdöme förs in, gestaltat av pojkarna själva i den specifika situationen 

på lektionen: Muslimer fastar för att de vill odla medkänsla med dem 

som har det svårt, och detta är något moraliskt gott. 

Av Kerstins berättelse att döma är strategin framgångsrik. Eleverna 

får nyfikna frågor från klasskamrater om vad fastan betyder för dem. 

Kerstin själv utropar att de ”är ju fantastiska, de här killarna”. Det är 

svårt att beskriva ett tonläge, men orden som jag tror når närmast är 

beundran och innerlighet. Kerstin oroar sig för fördomar om islam som 

förekommer i Sverige, och uttrycker en önskan om att få leva i ett sam-

hälle där etniska och religiösa motsättningar har upphört och ersatts av 

en slags nyfikenhetens harmoni. Kanske bidrar det till hennes glädje när 

muslimer i allmänhet, och dessa pojkar i synnerhet, predikar och prakti-

serar vad hon ser som gott. 

                                                           
135 Att islam och muslimer under lång tid skildrats i negativt laddade kontexter, 

präglade av våld och förtryck mot flickor och kvinnor har belagts i många un-

dersökningar, exempelvis om medierapportering (Brune, 1998), läromedel i 

skolan (Härenstam, 1993) och i populärkultur (Berg, 1998). Att de återkomman-

de negativa framställningarna av islam har påverkat/påverkas av många svenska 

medborgares värderingar har antytts av det nu nedlagda Integrationsverkets 

årliga attitydundersökningar, Integrationsbarometern. I en undersökning (Integ-

rationsverket, 2006) menade exempelvis över 60 procent av de som svarat att 

man inte bör underlätta för muslimer att praktisera sin religiositet i Sverige och 

nästan 80 procent hävdade att muslimer bör anstränga sig mer för att anpassa 

sig till det svenska samhället. I en senare undersökning (Integrationsverket, 

2007) svarade bland annat 57 procent att de inte önskar flytta till ett område där 

det bor många muslimer. I en rapport från Forum för Levande Historia av Jonas 

Otterbeck (2006) diskuteras begreppet islamofobi och en enkätstudie som visar 

att en stor andel av de svarande unga muslimerna upplever sin tillvaro kringsku-

ren, och ofta till och med hotad, på grund av deras religiösa tillhörighet. 
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Man kan även betrakta själva fastandet i sig som ett för muslimer ritu-

aliserat sätt att forma vissa önskvärda omdömen, som medkänslan i sin 

tur består av. Som framgått betraktar Nussbaum inte känslor eller 

kroppsliga förnimmelser som beståndsdelar av vad en emotion är. Men 

hon understryker att våra sinnens och kroppars perceptionsförmågor 

ofta är en avgörande hjälp i formandet av de omdömen som bygger 

emotionerna. Den som vill uppmuntra avsmak eller hat inför ett objekt, 

som en avskydd individ eller grupp, kan hänvisa till en negativt uppfattad 

kroppslighet. Vi kan även tänka oss det omvända: Doften av ett nyfött 

barns hud kan vara en av vägarna till kärleken till honom eller henne. 

Frånvaron av kroppslighet i definitionen av vad en emotion är upp-

vägs således av en stark och återkommande uppmaning hos Nussbaum. 

Vi bör för det första vända blicken mot de materiella omständigheter 

som verkliga människor lever med, eftersom de inte bara påverkar våra 

möjligheter att leva goda liv, utan även hur våra emotioner formas. Fat-

tigdom och frånvaro av utbildning, liksom ett liv i materiellt överflöd, 

kan pervertera våra perceptionsförmågor och omdömen. Vi bör, för det 

andra, vara uppmärksamma på hur föreställningar om mänsklig kropps-

lighet används av oss själva och andra, i syfte att påverka våra emotioner.  

En klasskamrat till de fastande muslimska pojkarna undrade: ”Hur 

känns det då efter en sån här dag? Hur mår man?” Min tolkning är att 

frågan i första hand gällde det kroppsliga, en undran hur kroppen reage-

rar på en hel dag utan föda eller vätska. Men svaret, som Kerstin återger 

det, går direkt till vad vi kan kalla de emotionella aspekterna av fastan, 

inte den kroppsliga känslan i sig. Den muslimske pojken säger att då 

”känner man sig stolt, att man har lyckats gå in i sig själv och fått distans 

till att man har det ganska bra om man jämför med barn i andra delar 

utav världen som inte får äta” (s. 87). De kroppsliga förnimmelserna, 

hunger och törst, underlättar empatin, att föreställa sig hur det skulle 

kunna vara att leva med det lidande som undernäring eller svält innebär. 

Empatin, liksom förmågan att känna tacksamhet och förundran, bi-

drar till pojkarnas medkänsla, men empatin är inte denna emotion. Poj-

karnas medkänsla beror på att de omfattar dess tre nödvändiga omdö-

men, och kanske även det fjärde som ofta starkt bidrar till medkänslan, 

att de själva eller någon de älskar löper liknande risker. Undernäring och 
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svält hotar (1) allvarligt människors välbefinnande och möjligheter att 

leva goda liv. Lidandet drabbar människor (2) oförtjänt, vilket antyds av 

att pojken som Kerstin citerar nämner barn som inte får mat. Pojkarna 

omfattar dessutom uppenbarligen (3) det eudaimoniska omdömet, att 

dessa fattiga människors välgång eller undergång angår pojkarnas egna 

liv. Dessa utsatta människor, särskilt barn som skadas oförskyllt, är in-

dragna i de muslimska pojkarnas cirkel av omsorg. 

I det kosmopolitiska ideal som Nussbaum omfattar, uttrycker cirkel-

metaforen något centralt. Hon återger den stoiske filosofen Herokles 

bild av individens relationer till andra människor som ett system av kon-

centriska cirklar (Nussbaum, 1994, s. 342f). I den innersta cirkeln, när-

mast subjektet, finns de mest älskade, de mest betydelsefulla för det egna 

välbefinnandet, kanske ett barn, en livskamrat, en förälder. Beroende på 

vad och vilka människor individen värderar, befinner sig olika personer 

på olika avstånd från subjektet. Människans strävan bör vara att flytta de 

yttre cirklarna inåt. En okänd människas öde i en annan världsdel är då 

inte likgiltigt för individen, även om han eller hon aldrig kan bli lika bety-

delsefull som en älskad son eller dotter. I redogörelsen för filosofiska 

argument mot medkänsla lyfter Nussbaum fram just partiskheten som ett 

problem (avsnitt 2.8.1 ovan). 

Den årliga plikten att fasta kan ses som ett sätt att bekämpa den 

mänskliga benägenheten till egoism, men även som ett ritualiserat sätt att 

motverka medkänslans tendens till partiskhet och nyckfullhet. Den cite-

rade eleven talar om människor som kanske annars hade varit långt från 

hans uppmärksamhet, om ”barn i andra delar utav världen som inte får 

äta”. Sådan medkänsla har framställts som önskvärd inom den religiösa 

tradition som pojkarna är en del av, och underlättas inte bara av den 

empati som deras självvalda hunger och törst bidrar till. Det är rimligt att 

anta att även gemenskapen med andra muslimer, i deras närhet och 

runtom i världen, underlättar. Många gör och känner samma sak i en 

strävan mot samma moraliska mål. Vi kan jämföra med MacIntyres be-

grepp praktik, i en gemenskap och tradition som utvecklats över tid, och 

Nussbaums betoning av hur altruistiska ideal kan odlas i religiösa gemen-

skaper (avsnitt 2.3 ovan). 
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Att tänka sig att man själv kan hamna i en liknande smärtsam situa-

tion som den som lider innebär enligt Nussbaum ett erkännande av livets 

sårbarhet, att den egna autonomin inte är absolut. Även subjektet och de 

han håller av kan drabbas av tragedier man inte önskar någon. Ett annat 

hinder för medkänslans uppkomst kan då vara om egen välmåga åtföljs 

av det orimliga omdömet att individen bara har sig själv att tacka för de 

egna framgångarna. För Kerstins muslimska elever tycks detta främman-

de, och fastan under Ramadan förefaller bidra till att det omvända om-

dömet befästs. När en av dem säger att den självvalda hungern och törs-

ten gör att han får ”distans till att man har det ganska bra om man jäm-

för med barn i andra delar utav världen som inte får äta” kan en del av 

denna ”distans” förstås som tacksamhet över vad han själv kan ta för 

givet, men som förmenas andra människor. 

Mot vilket eller vilka objekt riktar sig i så fall de religiösa elevernas 

tacksamhet, över att varje dag kunna få mat och dryck på bordet? Slum-

pen, att födas eller växa upp just i Sverige? Föräldrarna, som för deras 

skull lämnat mycket av det som gör livet gott i hemlandet bakom sig, och 

nu i Sverige gör sitt bästa för sina barns bästa? Gud, om det är möjligt att 

förena med tanken med en gud som förhindrar att barn svälter? De 

människor och grupper som bidragit till att Sverige idag är ett land av, 

relativt sett, materiellt överflöd? Många fler svar på denna fråga är möjli-

ga. Poängen här är att lyfta fram vad jag ser som en tänkbar konsekvens 

av att uppmärksamma människors medkänslor i värdegrundarbetet. Det 

tycks möjliggöra att de nät av förbindelser och beroenden som alla lever 

i, bakåt i tiden, i nuet och framåt, blir synliga och kan diskuteras. 

Enligt Nussbaum är inte bara den förhoppningsvis i barndomen ut-

vecklade benägenheten att känna tacksamhet viktig för att individen ska 

kunna forma moraliskt önskvärda emotioner, som medkänsla. Även 

emotionen under eller förundran kan bidra till det (avsnitt 2.8.5 ovan). 

Tacksamheten och förundran har gemensamt att något gott kommit 

människan till del, som hon eller han inte kan berömma sig själv för. Det 

kan vara lätt att finna tacksamhetens objekt, då hon, han eller de ofta är i 

subjektets närhet. Förundrans objekt kan vara mer nebulöst. Nussbaum 

beskriver denna emotion som den minst eudaimoniska, att det sällan går 
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att koppla den direkt till individens visioner om ett gott liv. Förundrans 

stillsamma eller jublande glädje tenderar att drabba människan utifrån. 

Men kanske kan vi föreställa oss den muslimska fastan som ett sätt att 

på rituell väg skapa förutsättningar för människor att känna inte bara 

tacksamhet och medkänsla, utan även förundran. Objekt för denna för-

undran skulle då kunna vara den mänskliga kroppens sinnrika konstruk-

tion, eller sambandet mellan våra kroppar och mentala och andliga för-

mågor. Geels och Wikström (1985, s. 313-316) återger idén, först intro-

ducerad av Rudolf  Otto (1868-1937), om att den religiösa erfarenheten, 

och målet med många riter, kan beskrivas som kombinationen av bävan 

och fascination, inför det radikalt annorlunda. 

Låt oss för stunden acceptera denna tanke, och ställa följdfrågan: Om 

muslimer, som Kerstins elever, förknippar bävan och fascinationen med 

Gud, på arabiska Allah, kan det då finnas ett samband mellan dessa sin-

nestillstånd och förundran inför inomvärldsliga företeelser? Länken skul-

le kunna bestå i att den religiösa elev Kerstin citerar kan vara mer benä-

gen än andra att se saker att förundras över i livet, som en underskön del 

av naturen eller kroppens funktion vid god hälsa, som skapade och givna 

som gåva, och att alla människor därmed har lika stor rätt till dem. När 

människor, här eller i fjärran länder, berövas dessa gåvor blir medkänsla, 

och berättigad vrede mot den, dem eller det som förmenar människor 

vad som är gott i livet, adekvata emotioner. 

Låt oss nu avslutningsvis uppmärksamma en mer dyster aspekt av 

förhållandet mellan religiositet och medkänsla, när det ena till och med 

tycks kunna medverka till att det andra omöjliggörs. 

4.6 ”ERKÄNN ATT JUDARNA ÄR SVIN” - RELIGIÖSA  
MOTSÄTTNINGAR, ELLER NÅGOT ANNAT? 

En del av den mångkulturella svenska skolans verklighet är att interna-

tionella konflikter med religiösa förtecken kan påverka elever och deras 

emotioner, då fler än tidigare har personliga band av olika slag kopplade 

till dessa konflikter. Flera av lärarna i forskningscirkeln har tidigare invänt 

mot vad de ser som en vanligt förekommande ensidigt negativ och mo-

nolitisk syn på islam och muslimer. Kerstin fruktar att fördomar mot 

muslimer i allmänhet ska öka när moraliskt tvivelaktiga skildringar av vad 
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enskilda muslimer gör återges okritiskt i massmedia och populärkulturen. 

Anitas ambition är att lyfta fram vad hon ser som gemensamma goda 

moraliska ideal i olika religiösa traditioner, inklusive islam. Hasses grund-

inställning är att muslimer, och andra troende, är pålitliga och välvilliga 

människor. Sonja finner det, i citatet nedan, orimligt att muslimer ofta 

förväntas känna någon slags kollektiv skuld för vad våldsamma extremis-

ter gör i deras religions namn, och hon förmedlar detta till sina elever.   

Sonja: Det är så lustigt, vi pratar om muslimer. Jag brukar säga till 

eleverna: ”Varför pratar vi aldrig om kristna, och räknar dit Stalin och 

Hitler och alla de där?” Vi ser muslimer som en sån där grupp. Vi 

kristna tar väl inte ansvar för allt som har hänt i den kristna världen? 

[///] Nej, men vi känner inte någon skuld för vad de har gjort. Alla 

muslimer behöver inte känna skuld för vad vissa muslimer gör (s. 63). 

Vad kan hända i en lärares sinne, när elever uttrycker vad som går helt 

emot med vad läraren själv håller högt, och tolkar som etiken i alla reli-

giösa traditioner? Kerstins ovan diskuterade obehag inför hennes mus-

limska elevers beundran av flickorna i Göteborg har en motsvarighet i 

vad Hasse nedan berättar om vad han ser som en ny företeelse. 

Hasse: Medan däremot så är det en ny sak som har hänt och det är 

att både bosnier och så Umar, vad är han, libanes kanske, och somali-

er och någon nationalitet till, har enats i ett gemensamt hat mot ju-

darna. [Sonja: Men!]  Och nu har jag på de sista två veckorna, har jag 

minst tio gånger hört kommentarer: ”Hasse, Hasse, erkänn att judar-

na är svin!” och: ”En bra jude är en död jude” och så där. Så bland 

invandrargrupperna på X-skolan så är det alltså ett utbrett judehat 

och det är palestinafrågan som… Och där har vi… De förenas såvitt 

jag förstår som muslimer, även om man inte är en särskilt aktiv mus-

lim så är man så pass aktiv att man kan hata judar. Och det är faktiskt 

väldigt obehagligt. [/// Kerstin: Men det har att göra med det här 

förtrycket som de har upplevt. David: Känner ni igen det Hasse be-

rättar, om antisemitism bland muslimska elever? Anita: Nej…]. Jag 

har aldrig hört det så öppet förut, sista veckorna, eller sista månaden. 

Det har aktualiserats av palestinafrågan, den har ju fått rätt mycket 

fokus. [David: Det är ju en tradition, men vad är det för fel på judar-

na, utöver palestinafrågan? Vad är det som de säger?] Debatten har 

inte förts på en så hög nivå [skratt], att det har framgått. Felet med 

dem verkar vara att de finns, och särskilt Israel (s. 76 f). 
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Till ett senare tillfälle erbjuds lärarna två artiklar om den fråga Hasse 

aktualiserat.136 Kerstin berättar om en muslimsk elev som efter 11 sep-

tember 2001 skrikit att ”alla judar ska dö”, men att det inte bör tolkas 

bokstavligt. Hon menar att man måste förstå sådana känsloutbrott i sitt 

rätta sammanhang, där elevens ålder och bakgrund ingår. 

Kerstin: Men henne gick det ju att prata med. Jag menar, jag hade 

henne i samhällskunskap och vi pratade jättemycket om... Det var 

runt 11 september och hon är ju ingen judehatare på det sättet. Det 

är hon ju inte. [///] Jo, men det är en 16-årig tjej alltså, var hon väl 

då, eller 17. [Sonja: Men jag undrar ju var de får det ifrån…] Jo, men i 

det här fallet, så är det ju... Det är som i den här artikeln, det var fullt 

förståeligt, vem det nu var som hade skrivit det. [Flera: Samuelsson] 

Så var det ju för hennes del [Sonja: Att hata judar i Sverige för vad is-

raelerna gör i Palestina…?] Nej, men hon hatar ju inte judar som ju-

dar, det var inte det det handlade om för hennes del. Utan hon hatar 

ju den politik som israelerna… 

Sonja: Ja, men jag menar den här artikeln [av Samuelsson]. Han tyck-

te att det var förståeligt med judehat på grund av vad som hände där. 

Var det inte så?  

Anders: Men det kan man nästan ställa upp på ibland. [Sonja: Judarna 

i Sverige?] Nej, men man kan ställa upp på att man har synpunkter på 

israelernas framfart. 

Sonja: Det är klart, men judarna i Sverige… vi kan inte som svenskar 

ställa ett folk till svars för vad man gör i en annan del av världen. 

Kerstin: Det gäller ju att föra en diskussion om israelernas politik, 

och inte att det är ”judepolitik”. 

Anders: Jo, självklart (s. 101 f). 

Kerstin har tidigare berättat om en valbar kurs som hon undervisar i - 

där eleverna gör studiebesök i Israel/Palestina och att lärare därifrån 

kommer på besök till Sverige och undervisar de svenska eleverna. Utby-

tet har fått elever att tänka att vi ”verkligen [ska] tänka efter att vi ska 

                                                           
136 Den ena, av Sverker Oredsson och Mikael Tossavainen, understryker allvaret 

i den antisemitism som förekommer bland vissa muslimska elever, medan den 

andra, av Jan Samuelsson, menar att den israeliska ockupationsmakten skapat ett 

”hat” mot ”judar” som är ”förståeligt, rimligt och befogat” (bilaga 2). 
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vara tacksamma, vi ska inte vara så gnälliga över vår situation”. Nedan 

återger hon tankar från en besökande lärare som deltog i kursen. 

Kerstin: Sen är det ju det här med förtryck också om vi tittar på pa-

lestinierna då. Jag pratade i måndags med [den besökande läraren] 

Ahmed. Ni var inte och lyssnade på honom? […] Han är alltså kris-

ten palestinier och är här i Sverige nu och hälsar på och vi hade ett 

långt samtal på kvällen sen. Och han… Jag träffade honom för två år 

sen när vi var nere och åkte runt i Palestina/Israel. Han är alltså paci-

fist och han har skolor med både judar, kristna och muslimska barn, 

försöker bygga broar verkligen. Och när vi träffade honom så var 

han optimist, hela… ja, hela kroppsspråket, allting… [Sonja: För någ-

ra år sen menar du?] Ja, för två år sen och han sa, då såg han ljuset i 

tunneln. Idag ser han inte ens tunneln, säger han. Och då… Just det 

här att förtrycket har gjort att de blir så fundamentalistiska, musli-

merna. För tidigare, bara ett år tillbaka i tiden så gick de kristnas, pa-

lestiniernas, muslimska, grannar… De gick på varandras bröllop och 

begravningar och vad det nu kunde vara. Och nu är det liksom murar 

hela tiden. Att det har hårdnat så mycket, att det är det här förtrycket 

som gör dem så desperata och då blir det det här fundamentalistiska 

och likadant är det naturligtvis på andra sidan. Och de här kristna pa-

lestinierna, de är mittemellan alltihop. Ja, han var väldigt…  [David: 

Var han lärare?] Ja, han är lärare (s. 69 f). 

Ett av målen med kursen är uppenbarligen att eleverna, såväl de med 

etnisk svensk bakgrund som de med rötter i Mellanöstern eller mus-

limskt dominerade länder, ska kunna se konflikten ur de olika parternas 

perspektiv. I detta ingår även att Kerstin och hennes kollegor ur ett in-

ifrånperspektiv önskar återge den officiella israeliska position som, enligt 

henne, bidrar till så mycket lidande. Där finns även en vilja att visa att det 

finns religiösa krafter som verkar för försoning mellan fiender, i en kon-

flikt som ofta framställs som religiöst motiverad. Att sådan undervisning 

även kan påverka en lärares inre framgår av Kerstins ord. 

Kerstin: Vi har ju haft här på skolan en palestinsk lärare och en israe-

lisk lärare, som har haft föreläsning i aulan, för att försöka ge båda 

bilderna av det hela. Nu var de helt olika personligheter naturligtvis, 

men jag tyckte att den här israeliska läraren - var det någon som var 

och lyssnade på honom? – han var lite yngre, men han visar ju en bild 

av någonting positivt i Israel. Han hade tagit avstånd från att gå med i 

armén, eller han hade flytt ifrån armén. Han vägrade ställa upp på det 

här och berättade för dem då sina erfarenheter av undervisning i en 
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blandad skola. Det är svårt att få hit någon som företräder rent israe-

liska synpunkter, som kan ställa sig inför elever och beskriva vad de 

egentligen gör, att de sätter upp palestinska ungdomar mot murar 

och står och vaktar dem, den vanliga förföljelsen. Det gör de inte, 

och den här muren som de håller på och bygger… Men han var ju en 

representant för det nya Israel. Och det tror jag en del fick sig en 

tankeställare på, att alla israeler är inte…[David: Vilka slags reaktioner 

fick ni från elever efteråt?] Ja, men det var att det fanns hopp, även 

bland israelerna. [Sonja: För det kan man annars känna i den där kon-

flikten, att det är så svart.]  Men när jag åkte omkring i Isra-

el/Palestina… Man blir så jädra förbannad på vad israelerna gör. 

Men därifrån att ta steget och säga att ”det är judarna”, det är ju nå-

gonting som inte finns i min tankevärld (s. 102). 

4.6.1 HINDER FÖR MEDKÄNSLA, HOPP OCH HANDLINGAR  

Sonja upprörs och förvånas över vad Hasses muslimska elever upprepa-

de gånger sagt till honom, att alla judar är ”svin” som borde ”dö”. Hon 

invänder också när Kerstin vill förklara sin elevs sätt att tala om judar, 

liksom mot Anders när han uttrycker förståelse för att somliga uttalar sig 

hatiskt som en följd av den politik som förs i Israel. Kerstin menar att 

det i detta sammanhang är viktigt att lärare förmår skilja mellan å ena 

sidan hatiska känslouttryck, eller vad omgivningen kan uppfatta som 

sådana, och å andra sidan vad eleven egentligen tänker. 

Här gäller tvisten själva grunden för emotionen, vilket dess objekt är. 

Är objektet ”alla judar”, alla människor tillhöriga en viss etnisk/religiös 

grupp, och finns där en verklig önskan att de borde skadas eller ”dö”? I 

så fall hade det, som Nussbaum definierar denna emotion, varit befogat 

att tala om hat. Kerstin hävdar däremot att det verkliga objektet i elevens 

sinne är ”israelernas politik”, och att vi därför bör förstå det som ett 

felformulerat uttryck för en berättigad vrede.137  

                                                           
137 Kraften som historiska händelser kan ha för tolkningar av nuet illustreras i 

samtalen med elever som Kenneth Nordgren (2006) analyserar i sin avhandling, 

efter attackerna mot World Trade Center i New York, 11 september 2001 (av-

snitt 2.4 ovan). Eleverna, med assyrisk/syriansk bakgrund, reagerade först med 

vad en utomstående läsare av deras ord kan uppfatta som skadeglädje. Den 

stora, till synes osårbara supermakten, visade sig sårbar och fick, hårt uttryckt, 

smaka sin egen medicin. De människor som föll, kvävdes eller brann till döds 

försvann uppenbarligen ur det kognitiva blickfånget. Men efter att i hemmen 
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Jag återgav i slutet av avsnittet om medkänsla (2.8.1) invändningar 

som riktats mot denna emotion, som dess möjliga partiskhet och risker-

na att den åtföljs av vrede eller hat. Det är med detta synsätt troligt att 

Hasses och Kerstins elevers vrede är kopplad till medkänsla. Den riktas 

mot dem som lidit och lider allvarligt och oförtjänt till följd av konflik-

ten/den israeliska ockupationen. Eleverna ser dessutom uppenbarligen 

dessa människors liv och värdighet som delar av deras egen eudaimonia. 

Den flicka Kerstin beskriver har släktingar och vänner som länge levt 

under israelisk ockupation i Libanon, och om inte hennes föräldrar hade 

emigrerat till Sverige skulle hon själv levt under dessa omständigheter.  

Hasses elever tolkar enligt honom konflikten som ett angrepp på islam 

och muslimer, inte som en strid om mark, vatten eller politisk makt. Ef-

tersom de ser andra muslimers välbefinnande som en del av det egna, 

och förmodligen kan föreställa sig att de själva kan drabbas av liknande 

förtryck, underlättar dessa omdömen medkänslans, och den åtföljande 

vredens, uppkomst. 

Nussbaum (2001) invänder som sagt mot den stoiska tesen att emo-

tioner som medkänsla och vrede alltid bör motarbetas, mot tanken om 

att de alltid bygger på det falska omdömet att en dygdig människas vär-

dighet kan hotas av yttre händelser, att en dygdig människa kan vara 

sårbar för något annat än den egna karaktärens svaghet. Mänsklig sårbar-

het och värdighet utesluter inte varandra, enligt Nussbaum. Att hävda det 

vore liktydigt med att förneka en viktig del av vad som gör oss till män-

niskor, just vår sårbarhet inför vad vi inte kan kontrollera. Medkänsla är 

därför en ofta nödvändig emotion, när en människa tar del av andras 

oförtjänta och/eller onödiga lidande, bland annat eftersom medkänslan 

ofta leder till en impuls att bistå den eller dem som är i nöd. Att somliga 

människors medkänsla kan gå över i missriktad vrede, hat eller hämnd-

begär bör inte leda oss till slutsatsen att all vrede är moraliskt förkastlig. 

                                                                                                                             

hört berättelser om de övergrepp som muslimer för länge sedan begått mot de 

kristna assyrierna/syrianerna förändrades elevernas sätt att tänka om händelser-

na i nuets New York. Fokus låg nu på de tusentals döda människorna, till följd 

av en genom historien pågående muslimsk aggression som tidigare drabbat 

assyrier/syrianer, men där andra kristna nu var offer (Ibid. s. 131ff). 
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We should boldly tell Stoics that anger is sometimes justified and 

right. It is an appropriate response to injustice and serious wrong-

doing. Indeed, extirpating anger would extirpate a major force for so-

cial justice and the defense of  the oppressed. If  we are worried that 

anger may spill over into inappropriate objects, we should focus on 

that problem, not to remove anger completely. And if  we are worried 

that angry individuals may inappropriately turn to personal revenge, 

rather than accepting legal solutions, once again, we should focus on 

that problem, rather than try to extirpate anger altogether (Ibid. s. 

394). 

Ett sätt att förstå Kerstins undervisning om konflikten mellan palestinier 

och israeler, är att den vill förmedla hopp, ett hopp som hänger samman 

med människors och gruppers konkreta handlingar i relation till andra 

människor. Sådant arbete kan upplevas som smärtsamt av läraren själv, 

Kerstins ord tyder på det, men det förefaller också djupt meningsfullt. 

Nu till en sammanfattning av detta kapitel, som belyst olika förhåll-

ningssätt till religiositet i värdegrundsarbetet, genom att se hur olika 

dimensioner kan samverka och bidra till att dilemman uppstår. 

4.7 SAMMANFATTNING - RELIGIOSITET OCH ANDRA DIMENSIO-

NER 

I denna sammanfattning lyfter jag fram exempel på hur dimensionerna 

klass, etnicitet och kön interagerar med religiositet i lärarnas samtal. Has-

se och Ismail förvånas över vissa framgångsrika elevers och välutbildade 

lärares rigida syn på den egna religionen. De två lärarna tycks tänka sig 

ett samband mellan dimensionerna klass och religiositet, i att utbildning 

förmodas leda till reflektion och ifrågasättanden av även egna religiösa 

auktoriteter och heliga texter. Lärare kan, som Ismail och Hasses olika 

tankar illustrerar, dra skilda normativa slutsatser utifrån insikten om att 

religiösa traditioner kan härbärgera en etik som strider mot lärarens tolk-

ningar av skolans och det svenska samhällets värdegrund. Ismail ser det 

exempelvis som lärares uppgift att motarbeta vissa religiöst grundade 

sedvänjor och moraliska bud, medan Hasse uttrycker det omvända. 

En komplicerande aspekt är att dessa sedvänjor eller specifika tolk-

ningar inom en religiös tradition kan förekomma bara eller främst i vissa 

etniska grupper. När lärarna talar om svenska muslimer med somalisk 
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bakgrund aktualiseras denna problematik, där religiositet och etnicitet 

interagerar, och det kan finnas en motvilja att uppmärksamma vanligt 

förekommande och negativt värderade drag i en redan utsatt etnisk 

grupps religiositet. 

Kerstins tillfredsställelse över de somaliska pojkarnas beskrivning av 

ramadan, kan tolkas genom reflektion över hur flera olika dimensioner, 

präglade av maktskillnader, tycks samverka. Det är muslimska pojkar eller 

unga män (ofta betraktade som bärare av patriarkalt förtryck) från en 

etnisk grupp vars medlemmar hör till en klass förknippad med låg ut-

bildning och hög arbetslöshet, och med en hudfärg som gör att de möter 

rasism oftare än andra. När sådana personer genom sin religiositet verkar 

för det goda, att hjälpa fattiga människor ur sin fattigdom, uttrycker 

Kerstin stor glädje. Bakom glädjen, och flera andra utsagor från lärarna, 

kan ett dilemma anas. Hur ge moraliskt konstruktiva bilder av en religiös 

tradition, här islam, som annars ofta uppmärksammas i ensidigt av-

ståndstagande ordalag, utan att idyllisera eller bli apologetisk? 

Klasskillnader och boendesegregation bidrar enligt lärarna även till 

vissa invandrade religiösa människors irrationella aversion eller rädsla för 

det etniskt svenska majoritetssamhället. Att emotionerna är irrationella 

kan förstås på två sammanhängande sätt. De baseras på omdömen som 

helt enkelt inte är sanna, när enskilda möten med infödda svenskar leder 

till generaliserande omdömen om hur alla svenskar är. Där finns också en 

uppfattning, tydligast uttryckt av Ismail, att bostadsområden där männi-

skor med generellt lägre utbildning, inkomst och sysselsättningsgrad bor, 

i normativ mening inte hör till Sverige. Om de invandrade människorna 

hade mött det föreställda riktiga Sverige, och de föreställda riktiga svens-

karna där, hade snarare tolerans och ömsesidig respekt utvecklats. I detta 

sätt att tänka tycks en stor del av de etniska svenska medborgarna, de 

som lever i olika former av utsatthet, bortdefinieras som svenskar.  

En annan koppling mellan religiositet, klasstillhörighet och kön kan 

identifieras i Ismails tankar om hur somliga muslimska kvinnors bärande 

av sjal kan leda till att de inte får arbeten de söker. Förhållningssätt hos 

människor i det omgivande samhället, här arbetsgivares emotioner och 

deras uppfattning om andras emotioner, framstår som direkt relevant för 

värdegrundsarbetet. Oavsett om lärare delar Ismails syn på saken, att 
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man bör uppmana elever att anpassa sig till många människors negativa 

syn på den muslimska sjalen, eller inte, förefaller dilemmat angeläget för 

fler än Ismail och hans elever. Hur tänka och handla när en del av en 

elevs eudaimonia, här religiositeten, kan hamna i konflikt med en annan, 

möjligheterna till egen försörjning och allt annat som yrkesarbete kan ge? 

Detta dilemma försvåras av att en person kan ha väl genomtänkta skäl 

för sitt val, exempelvis att bära sjal, men befinna sig i maktunderläge i 

relation till en person vars aversion mot sjalen kan vara oreflekterad. 

Jag tolkar detta som ett exempel på den tanke om tragiska konflikter 

som underbygger Nussbaums teori om emotioner. En elev anpassar sig 

efter vad hon uppfattar som mäktiga människors fördomar, och kan gå 

miste om något värdefullt, kanske delar av sin egen självrespekt. En an-

nan elev framhärdar i vad hon håller högt, och kan gå miste om den 

självrespekt och autonomi som eget yrkesarbete kan ge, för övrigt den 

slags autonomi som kritiker av sjalbärande ofta framhåller att även mus-

limska kvinnor bör ha. Att tala om sådana dilemman med elever, där 

egna övertygelser krockar med omgivningens krav, förefaller som en 

central och svår del av värdegrundsuppdraget. 

 

 



 KAPITEL 5 - LÄRARES TAL OM SEXUALITET 

245 

 

KAPITEL 5 - LÄRARES TAL OM SEXUALITET 

Två berättelser om två olika möten inleder detta kapitel, där lärarnas 

föreställningar om sexuell läggning i värdegrundsarbetet är i fokus. Det 

första var mellan Ismail och en man som han träffade på en tjänsteresa 

till en kulturinstitution i huvudstaden: 

Ismail: Men vi skulle åka [till Stockholm] och redovisa lite för att få 

pengar och jag åkte med en kvinna [härifrån stan], en svensk kvinna, 

och pratade med en man. Jag har glömt namnet. Men kvinnan […] 

kände honom sen tidigare. När jag gick därifrån, så sa hon att han var 

homo. Jag tittade på min hand…[Flera, skratt, David: Det var en sån 

fysisk…?] Ja. [Hasse: Doppa handen i kokande vatten...] Det var… 

Det var äckligt. [David: Om hon hade sagt det innan?] Då skulle jag 

inte ge honom handen. [Anders: Men hur upplevde du själva, ja, kon-

takten med vederbörande?] Men det var så, men idag kanske jag kan. 

Men då, 95, skulle jag inte ge handen (s. 127 f).  

Det andra mötet var mellan teologen Lars Gårdfeldt (2007) och hans 

lärare från Kristinehamn, som han inte sett på över tjugo år. När de av 

en slump träffas gläds hon och berömmer honom för hans arbete idag. 

Men när de skiljs åt tar hon tag i honom och säger skuldmedvetet: ”Du 

förstår, Lars, vi visste ju ingenting. Vi visste inte att du var sån. Hur skul-

le vi veta? Vi kände ju ingen som var homosexuell.” Lärarens ord berör-

de Gårdfeldt illa, eftersom de enligt honom innebar att hon försökte 

friskriva sig från ansvar för hur homosexuella elever på hennes skola haft 

det, under de dryga trettio år hon arbetat: ”Min lärare hade gjort det 

synnerligen bekvämt för sig.”(Ibid. s. 71f) 

Detta kapitel är i första hand ett försök att förstå en stor skillnad. Det 

gäller diskrepansen mellan två olika sätt att se på skolans undervisning 

om sexuell läggning eller preferens.138 Å ena sidan finns en flerårig tanke 

                                                           
138 Om homosexualitet respektive heterosexualitet bör beskrivas som läggningar 

eller preferenser är en omdiskuterad fråga. Läroplanen talar om ”sexuell lägg-

ning” (Lpf  94, s. 3) men här används begreppen omväxlande, som en markering 

av att jag själv inte vill tala normativt i frågan. Däremot argumenterar jag nedan 

för att den kan påverka lärares tänkande och deras arbete med eleverna. 
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i den svenska offentligheten, representerad av bland andra skolmyndig-

heter, organisationer som företräder homosexuellas rättigheter, de flesta 

politiska partier och forskare, en tanke som jag vill sammanfatta i två 

punkter: (1) Omdömet att vem eller vilka en människa älskar eller har sex 

med är moraliskt irrelevant, om kärleken eller sexualiteten är frivillig, 

ömsesidig, och inte skadar någon. (2) Lärare bör dels arbeta förebyggan-

de, genom att verka för att elever ska omfatta detta omdöme, dels ingripa 

när elever far illa på grund av trakasserier eller diskriminering.139  

Å andra sidan finns tanken om att allt för många lärare inte tänker om 

sexuell preferens i enlighet med detta offentliga ideal, och inte undervisar 

efter det. Svårigheterna att omvandla idealen till utbredd praktik bland 

landets lärare antyds bland annat av tidsspannet i de statliga skolmyndig-

heternas texter om ämnet. Många av de problem som Skolöverstyrelsen 

(1977) identifierade för över 30 år sedan, tycks återstå i granskningar 

(Skolverket, 2009) på senare år. 

Vilka är de möjliga skälen till skillnaderna mellan idealen i den svens-

ka offentligheten och beskrivningarna från skolors verklighet? Två sam-

manhängande svar på frågan ges av Myndigheten för skolutveckling. 

                                                           
139 Gårdfeldt (2007) beskriver en i hans ögon önskvärd lärare, som jag menar 

sammanfattar detta ideal. Han eller hon använder (1) sitt undervisningsämne till 

att lyfta fram homosexuellas erfarenheter och levnadsvillkor. Historieläraren 

uppmärksammar exempelvis att inte bara att judar mördades under det nazistis-

ka folkmordet, samhällskunskapsläraren ger kunskaper om hur homosexuellas 

rättigheter ter sig i olika länders lagstiftning och språk- eller matematikläraren 

använder inte slentrianmässigt exempel där den heterosexuella samlevnadens 

normalitet återskapas. Läraren gör sig dessutom (2) ”medveten om sitt eget 

språkbruk och sin egen livsförståelse”. Han bör i sitt sinne hålla ”en dörr öp-

pen” för att män kan älska män och kvinnor kvinnor, och det är önskvärt att 

elever i lärarens ordval märker detta. Den ideala läraren (3) talar även explicit om 

andras emotioner och uttrycker egna. Han eller hon gör ”det medvetna valet att 

tala i uppskattande ordalag om homosexuella - till exempel om ett samkönat 

kärlekspar på film, i skönlitteraturen eller i verkligheten” och omvänt: Ifall ”jag” 

aldrig ”uttryckt upprördhet över diskriminering av homosexuella - hur ska då 

eleverna/studenterna kunna veta att jag är att lita på”. Att läraren i sitt inre verk-

ligen känner denna vrede, och dessutom ger uttryck för den, är enligt Gårdfeldt 

nödvändigt för att kunna ”skapa ett förtroende bland de homosexuella elever-

na/studenterna” (Ibid. s. 85f). 
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Dels är den så kallade heteronormativiteten inte tillräckligt ifrågasatt, 

varken i samhället som helhet eller bland lärare, dels finns stora kun-

skapsluckor på skolorna, på grund av brister i både lärarutbildning och 

lärarfortbildning (MUS, 2005). Denna spänning mellan offentliga ideal 

och konkret undervisning återfinns även i mitt material och med hjälp av 

Nussbaums emotionsteori vill jag bidra till förståelsen av den. 

Strukturen på detta kapitel är något annorlunda, jämfört med de två 

föregående. Skälet är att jag här, mot slutet av undersökningen, vill föra 

längre sammanhängande resonemang om lärarnas tankar. Nedan (5.1) 

synliggörs olika uppfattningar bland lärarna i forskningscirkeln om hur 

värderingsförändringar i det svenska samhället bäst bör beskrivas. Sedan 

(5.2) följer ett längre avsnitt med reflektioner från lärarna, bland annat 

om svårigheter som är förknippade med att tala om sexuell preferens i 

skolan, och där Ismails berättelse ovan återkommer. Därefter tolkas des-

sa två avsnitt under sex rubriker (5.2.1-6) innan ett möte mellan en lärare 

och en utsatt elev återges (5.3) och analyseras (5.3.1). Den sista inblicken 

i forskningscirkeln (5.4) beskriver en utskällning som tolkas (5.4.1-3) med 

hjälp av jämförelser med en annan lärares annorlunda undervisning om 

sexuell läggning, varefter kapitlet sammanfattas (5.5).      

5.1 ”BÖGSKRÄCK OCH BÖGHAT” ELLER ”ENORMT STÖRRE TOLE-

RANS” - HUR ÄR DET? 

I en etnografisk studie av Rickard Jonsson (se bilaga 2) som lärarna i 

forskningscirkeln kunnat läsa, har de aktuella eleverna med invandrar-

bakgrund vid ett tillfälle mycket svårt att tala om homosexualitet utan att 

uttrycka starka aversioner. Jag frågar om lärarna själva brukar föra dis-

kussioner om sexuell läggning med eleverna i undervisningen. Hasse 

svarar att han gör det ibland, men att det försvåras av den roll som bland 

andra RFSL har spelat. Den ökade intoleransen till följd av den större 

uppmärksamheten har bidragit till att han ibland hävdar homosexuellas 

rätt att slippa bli illa behandlade. Han identifierar även en skillnad mellan 

pojkars och flickors emotioner. 

Hasse: Jag för faktiskt [diskussionen] med svenska elever därför att 

det här RFSL… De har lyckats, med hjälp av massmedier och gayfes-

tivaler osv… De har lyckats få fram en ny våg av bögskräck och bög-
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hat faktiskt.[David: Hur tänker du då? Kerstin: RFSL?] Jag tänker 

inte, det är statistiskt belagt, att misstänksamheten och obehagskäns-

lorna inför homosexualitet mellan män ökar bland killar. Det finns 

inte motsvarande bland tjejer. Och där har jag som vanligt en svensk 

elev som heter Tomas som skriker ”bögar, fy fan vad äckligt”, skriker 

han tvärs över klassrummet. Och jag får hålla en lång föreläsning om 

att ”folk är faktiskt homosexuella och det tar väldigt illa upp om de 

hör dig sitta och skrika sådant där” (s. 47). 

Kerstin och Ulla invänder mot Hasses verklighetsbeskrivning, och hävdar 

att toleransen mot, eller bejakandet av, homosexualitet har ökat kraftigt 

på senare år, även bland killar. Hasse vidhåller sin ståndpunkt och menar 

att på platser som den där lärarna arbetar kan det vara förenat med fysisk 

fara för en pojke eller man om han berättar att han är bög. 

Ulla: All sexualitet kan man säga är äcklig, när man pratar om ”äck-

lig”. [Kerstin: Men tycker du (Hasse) alltså att… Du menar att det 

har ökat? Jag tycker att antalet killar som accepterar det har ökat] Jag 

tycker också tvärtom… 

Hasse: Nej, det finns undersökningar som visar. [Kerstin: Menar du 

det?] Ja. 

Ulla: Det har ändå skett en enormt större tolerans mot homosexuella, 

om vi jämför 20 år tillbaka. [Hasse: Ja, man tycker det.] Då var det ett 

stort rött skynke. [Kerstin: Då kunde man knappt prata om det.] Nej, 

alla såporna tror jag betytt enormt mycket. Där är ju ofta några ho-

mosexuella med. Skilda världar och allt vad det heter. Men då menar 

du att det är på väg tillbaka, att det blir någon reaktion nu, på senare 

tid? 

Hasse: Jag tror inte att det är roligt att gå ut och vara öppet homo-

sexuell på landsorten idag, men det var det inte för 20 år sedan heller. 

[///] Fast det har just börjat svänga tillbaka. Det är därför jag inte 

kan säga emot att det är lättare, men jag tror att pendeln håller på att 

svänga tillbaka. [///] Jag tror att det är öar i storstadsområden, så det 

finns ju en gaykultur i Stockholm… [///Kerstin: Ja, jo, men även här 

ute…] Men inte [i den här stan], tror jag du ska gå ut på krogen och 

säga att du är lite gay. Då tror jag du åker på stryk (s. 47f). 

Kerstin berättar om hur vissa elever upplever att de hamnar utanför ge-

menskapen om de inte kan tänka sig att prova sex med någon av samma 

kön. Anders säger sig inte känna igen detta slags grupptryck och Hasse 
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tror att det är en begränsad grupp killar som tänker så. Ulla ser negativt 

på den utveckling Kerstin beskriver, och får medhåll av Hasse. 

Kerstin: Nja, det vete fasen, eller så har det börjat svänga tillbaka nu. 

För några år sedan, när vi pratade om… [På lektionerna] pratar vi 

ganska mycket om det här, på livsfrågor, och då var det många som 

uttryckte att ”har man inte prövat på någon [skratt] från det egna kö-

net”, då var man liksom lite ute. Man skulle pröva på, oavsett om 

man var… [David: Tjej eller kille?] Ja, just det. [///] Både tjejer och 

killar, fast killar har svårare att prata om det naturligtvis. Men då var 

det en del utav de här killarna då som var svarta och målade, de ut-

tryckte samma sak, att på fester nu, då var helt… Man hade nästan 

lite tryck på sig att man skulle pröva på att vara med någon från 

samma kön. Annars var man lite ute. Men det kan hända att det har 

svängt tillbaka, det vet jag inte [David: Jag har aldrig hört talas om 

det; Anders: Jag känner inte igen det.]  

Hasse: Det där tror jag är… Du sa att det är de här målade, de uni-

sex-killarna. De kan vara kopplade till den här unga radikala vänster-

rörelsen. Det tror jag är en liten grupp killar. Skulle du säga till Tomas 

att han skulle ”prova på”, då skulle du få stryk. [Flera: skratt] 

Kerstin: Ja, jag vet inte vem Tomas är, men det vet jag ju många 

grabbar… Så är det. Men… Jag vet inte. 

Ulla: Men det är också lite lustigt, att sexualiteten är så överdimensio-

nerad. Man måste pröva alla…[///] Det är inte människan man ska 

se på, utan det är ”åh”, hur det känns, ”kanske det är bättre med en 

kille än med en tjej… [Hasse: Eller med ett djur.] …eller en hund” 

Kerstin: Ja, man blir ju lite skrämd, om det ska vara ett tvång, att man 

inte är normal om man inte provar (s. 48). 

5.2 ”JAG TITTADE PÅ MIN HAND... IDAG KANSKE JAG KAN” - LÄ-

RARES LIV, OMGIVNING OCH UPPDRAG 

Efter att ha besökt en internationell konferens om värderingsfrågor i 

utbildningssammanhang i Umeå, berättade jag i forskningscirkeln om en 

föreläsning av en representant från dåvarande Homo (Ombudsmannen 

mot diskriminering på grund av sexuell läggning), och om en rapport, 

Tystandens tyranni (se bilaga 2), från denna myndighet. Rapporten tog upp 

homosexuellas situation, med fokus på osynliggörandet av deras livsvill-

kor i skolan. Lärarna ville, på min fråga, gärna läsa och samtala om den. 
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När vi vid nästa tillfälle kommer in på den gör Hasse en återkoppling 

till hur hans elever redan på 1980-talet reagerade på vad besökande ho-

mosexuella skolinformatörer sa till dem. Hasse betraktar mycket av talet 

om homosexualitet som ett uttryck för samhällets sexualisering, vilket 

han personligen har svårt för, men som han också menar utgör ett pro-

blem för det svenska samhället som helhet.  

Hasse: Vi hade ju på 80-talet, helt utan tanke på att koppla det med 

invandrarproblematik, så kom homosexuella män från någon organi-

sation till skolan och berättade. Medelålders män som satt och berät-

tade om sin homosexualitet för skolungdomar, och det här bidrog ak-

tivt till att sprida homofobi och de gick under alla möjliga… I samta-

len på rasterna, så var de ”äckelgubbarna” och sånt där. Så att det 

där… och vad det gäller homofobi, så om man vill träffa en riktig 

homofob, då ska man uppsöka första bästa kurdiska pojke och fråga 

om han gillar... [David: Det är så?] Ja, de avskyr homofili. Så att jag 

tror tvärtom, att svenskar och kurder kan förena sig i avsky för ho-

mosexuella män. Jag vet inte hur de ställer sig till homosexuella kvin-

nor. Så att det här upplever jag som lite patetiskt. [David: Att?] Jag 

tycker vare sig man är heterosexuell eller homosexuell så ska man 

försöka förlägga det till den personliga sfären och koppla ihop det 

med känslor och inte springa omkring och göra homosexualitet till 

politik. Jag springer inte runt och skriker att jag är heterosexuell och 

tänder på brudar och vill helst inte att killarna ska rusa runt och skri-

ka att de är homosexuella och tänder på män. Det kan de berätta 

hemma, för någon anhörig. Ursäkta, jag är emot samhällets sexualise-

ring, det är inte vad samhället behöver.  [Anita: Jag vet inte hur 

många det är som…] Individen kanske behöver sex, det tror jag, men 

inte i samhällets struktur (s. 120). 

Anita uttrycker ambivalens inför frågan om lärare aktivt bör uppmärk-

samma just homosexuellas situation, eller inte. Hon undrar om det fak-

tum att fler homosexuella visar sin kärlek inför andra beror på att de 

blivit fler, eller om den större samhälleliga acceptansen bara gör att det 

som tidigare var dolt blir synligare.  

Anita: Nej, jag tänker på det att, i och för sig är det väl inte fel att dis-

kutera det. Det är väl att visa en öppenhet och en, ja, att varje männi-

ska får tycka och tänka vad man vill om det här och ha de känslor 

man vill. På så sätt kan det väl vara till nytta för den som är [homo-

sexuell], att man ändå belyser det, att det inte är något onormalt. Det 

är väl det här att acceptera andra och andras sätt att leva på, ungefär. 
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Det är väl det man vill jämföra med, att man skulle bidra till att det 

blir mindre främlingsfientlighet som uppstår. Så att, ja, det går väl att 

diskutera alla grupper i samhället, ja, att vi är olika och att vi måste 

finnas, och att det är var och ens rättighet, just det här i alla fall. Ja, 

det är svårt att säga, om det är till nytta eller inte. Det som jag tror 

att, ja… Jag frågade just om hur många procent [som är homosexuel-

la], 5-10 procent, det är ju en del. Jag tänkte att det var färre, för att 

jag tyckte mig se en påverkan på ungdomar efter filmen Fucking Åmål 

[Hasse: Ja]. För innan så fanns det ju inte några tjejer som hade öp-

pet, jag tänker när man jobbar med ungdomar, visat att de var det. 

Men efter det så var ju varannan flicka plötsligt lesbisk [skratt]. [///] 

Ja, då kom de och höll varandra i handen… [///] Javisst, och jag vet 

att min son reagerade på det också, att plötsligt var det tjejer i klas-

sen. [David: Som var lesbiska?] Javisst, eller vad man nu kallar det när 

man är 15-16 år. Men de hade väl aldrig visat sånt, men då var de det 

helt plötsligt, för att det har blivit en trend. Det blir en trend. Så frå-

gan är, skapar man någonting, eller, ja, jag vet inte. [David: Skapar 

man något, eller blir någonting synliggjort som finns där sedan tidi-

gare?] Ja, precis, jag vet inte. För den här tjejen, flickor förresten, jag 

träffade flera. De var ju, några år senare när jag träffade dem, då hade 

de pojkvänner, då var det över den perioden (s. 120f). 

Ismail säger att det för den enskilde individen inte har någon betydelse 

hur stor andel av befolkningen som är homosexuell. Han ser en skillnad 

mellan dem som är homosexuella på grund av att de är födda med någon 

slags kroppslig defekt och dem som är det på grund av en trend i det 

svenska samhället. Ismail har förståelse för att vissa kan födas med vad 

han ser som biologiska brister, men att lärare måste motarbeta de värde-

ringsförskjutningar i samhället som gör att fler provar homosexualitet. 

Dels för att det i sig är rätt, dels för att homosexuella annars kan möta 

dubbla budskap, och känna sig kränkta när man tiger om vad som är rätt 

och fel. Annars kan elever luras elever att tro att deras läggning är och 

bör vara accepterad. Ismail behåller ordet länge, vilket är ovanligt. 

Ismail: Det är inte med procenten, som [Anita] sa. För oss spelar det 

ganska stor roll, hur många procent [som är homosexuella] men för 

den enskilda personen spelar det inte så stor roll, hur många procent 

det är. Om den är homosexuell och i skolan [ohörbart] eller i arbetsli-

vet, spelar ingen roll, procenten för det, för henne eller honom. [Has-

se: Nej, det gör det inte.] Men vad ska man göra? Vi måste ge tydliga 

signaler. Jag säger det igen, för de människorna, för alla, att de som är 
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homosexuella… Jag anser det, det behöver inte vara så… De är sjuka 

eller de är födda med biologiska fel. [David: Det är vad du menar?] 

Ja, det är vad jag menar. Men de som har inga biologiska fel, det kan 

man… trend, kanske vill bli lite annorlunda. Men det är fel, det tycker 

jag, det är sjukt. Det är inte det som är naturligt. Det tycker jag, det är 

fel. [David: Jag personligen tänker att det är en naturlig variation, 

men det är min syn. Jag tänker tvärtom.] Nej, men du sa, eller vem sa 

att, du [Hasse], för uppväxten behövs barn [Hasse: Ja] Och hur är det 

naturligt? [///] Trenden, det är sjukt och det måste man ge signaler 

om att det är sjukt och inte låtsas att det är rätt och ok. Annars kän-

ner de sig kränkta. Å ena sidan vi ger signaler… [David: Vilka känner 

sig kränkta?] De som är homosexuella. [David: Nu är jag inte med…] 

De som är homosexuella, i klassrummet. När man pratar om homo-

sexualitet… Jag har läst det här [texten från ombudsmannen Homo] 

lite, och man pratar om heterosexuella, man och kvinna. Och de som 

är kvinna med kvinna och man med man, de känner sig kränkta ef-

tersom läraren pratar inte så mycket om det. [David: Nej, att det är 

helt förtiget, det är det som är hela tesen (i texten), att vi talar inte om 

homosexualitet.] Vi ger signaler om att det är normalt, men vi pratar 

inte om det, så de känner sig kränkta. Man måste ge signaler om att 

det är fel. De gör inte det. [Anita: Skulle de känna sig mindre kränkta 

menar du om man tog upp det som signaler att det är fel?] Jo, efter-

som de blir inte det. 

Hasse: Det är en slags dubbla budskap kan man säga, va? Att man å 

ena sidan säger att det är acceptabelt, å andra sidan låtsas man att i 

princip som om det inte finns (s. 121f). 

Hasse vill skilja mellan de egna känslorna inför homosexualitet och det 

bemötande han ger elever som behöver hans stöd som lärare. Läraren 

kan känna sig obekväm inför fenomenet, men det får inte överföras till 

elever som söker hans eller hennes hjälp. 

Hasse: Jag är dessvärre böjd åt att acceptera och faktiskt så att säga, 

om jag tänker efter hur jag känner inför homosexualitet, då upplever 

jag det som något onaturligt. Och ”onaturligt”, då kan man lika gärna 

säga ”fel”. Så jag håller alltså med Ismail. Det kanske är för att jag är 

halvbelgisk [skratt]. Men däremot betyder inte det… Jag har t ex haft 

en elev som har pratat med mig om att han haft det väldigt jobbigt 

och har upptäckt att han är homosexuell. Och först blev jag i och för 

sig överraskad och chockad, och kände mig lite konstig. Men jag be-

handlar ju den eleven fortfarande exakt lika och pratar lika vänligt 

med honom och stöttar honom. Men kanske att jag ändå tycker lite 
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synd om honom och säger, vilken osis för honom att han är homo-

sexuell. Det skulle jag faktiskt kunna tänka och det skäms jag inte för. 

[David: Varför är det osis?] Därför att det är mera naturligt att ha 

ihop det med en tjej och kanske få barn och så, att det är lite livets 

mening och att sexualiteten är så starkt kopplad till det där, alstran-

det, att livet går vidare, trots att det är överbefolkat. Men finessen är 

att jag tycker att man kan acceptera att folk anser att det är onaturligt 

och fel med homosexuella, så länge man inte överför det och säger 

att det är fel på dig därför att du har drabbats av det där. För då skulle 

man säga: ”Jaså du är halt, dig tycker vi inte om.” Så finessen är att 

man kan… Man måste kunna säga att folk är olika, man måste kunna 

säga att ”det är rätt” och ”det är fel”, men man måste ändå kunna ac-

ceptera det. […] Virrade jag till det? […] Det som jag tycker är sko-

lans skyldighet, och det står ju i styrdokumenten, är ju att lära elever-

na respekt för sina medmänniskor. Och vad man än tycker om det, 

om det är fel eller inte att vara homosexuell, så ska de ha den respekt 

som andra får också (s. 122). 

När jag frågar vad lärarna tänker om vad ombudsmannen HomO efter-

frågar, att man bör synliggöra homosexuella människor som förebilder 

för elever, och peka på diskriminering och förtryck av olika slag, menar 

Anita att det är svårt, eftersom ämnet för många är så känslomässigt 

laddat. Denna laddning kan även gälla lärare, vilket framgår när Anita 

refererar till sitt eget privatliv.  

Anita: Nej, det är en så svår fråga, tycker jag. Det är mycket känslo-

mässigt laddat, som du [Ismail] säger. Det tycker jag också. Jag skulle 

ju inte personligen bli glad om min dotter kom hem och sa att hon 

var lesbisk, det skulle jag inte bli. Men jag skulle acceptera det, men 

jag skulle tänka det att hon skulle få ett svårare liv att leva faktiskt. 

Därför man lever ju inte normalt då… [Hasse: Där kom det igen…] 

…man är ju i ett onormalt tillstånd ändå. För det är ju ändå det, även 

om man ska försöka förebygga så att andra inte tycker det, men det 

vet vi ju, att det här är ingen lätt… och det är en stor fråga… ja, det 

är inte enkelt. Men samtidigt tycker jag naturligtvis, som du [Hasse] 

säger, det är skolans uppgift att se till att elever respekterar varandra 

oavsett vilken läggning man har, läggning eller hudfärg eller vad det 

än är. Det är viktigt, värdet av oss människor är lika stort för det. 

[David: Men hudfärgen, det är normalt, men inte den sexuella lägg-

ningen, om det varierar?] Jo, det varierar, det kan det göra. Det kan ju 

också vara normalt, att det varierar, att vi är olika. Precis som du 
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[Hasse] säger, att en är halt. Ja, i och för sig då, men, ja ungefär, vi 

föds olika (s. 123). 

Hasse menar att mycket av förvirringen beror på en slags semantisk ore-

da, när människor lägger in olika betydelser i begreppet ”normal”. Anita 

återger ett exempel om hur svårt det kan vara att möta homosexualitet i 

det egna livet.  

Hasse: Men ”normalt”, vi leker lite med ord här. Om vi definierar 

normalt som det som de flesta är, då är heterosexualiteten det nor-

mala, tror jag man kan hitta statistik på. Men det betyder inte att vi 

inte accepterar dem som avviker från det normala och som sålunda 

är onormala [skratt]. Om det normala är att vara heterosexuell, och 

med normal menas majoriteten, då är de homosexuella onormala, 

vilket inte förringar deras värde som individer. 

Anita: Nej, jag tänker på det, vad jag precis fick höra nu här. Det var 

en person, vars dotter var [lesbisk], som var 16 år. Men det blev en 

jättekonflikt och dottern fick flytta hemifrån och nu har det väl löst 

sig, men hon kunde inte bo hemma under ett halvår. Och det var en 

vanlig familj, där dottern plötsligt kommer hem med sin flickvän och 

det är alltså inte lätt att ta. Jag tror att vi alla här, även om vi ska för-

söka vara fördomsfria och allt, om vi skulle sitta i den situationen. 

Tänk dig själv David! [///] Därför man önskar ju ändå att släkten ska 

reproducera sig [skratt]. 

Hasse protesterar mot tanken att homofobi skulle vara ovanligare bland 

etniska svenskar än bland andra, och betonar att den är gemensam i alla 

kulturer. Ismail hävdar dock att det är stor skillnad mellan attityder bland 

många infödda svenskar och dem han möter i den egna etniska gruppen, 

där det enligt honom är otänkbart att ens beröra ämnet. 

Hasse: Det som stötte mig i det här, det är att jag upplever nästan en 

konstlad koppling till invandrarproblematiken. Det här är uppenbart, 

det spelar ingen roll att Seymous och jag är från olika länder. Vi har 

ungefär samma syn. Homofobi och sånt, där skulle alltså många kur-

diska män och många rasister kunna förenas i en demonstration mot 

homosexualitet. 

Ismail: Det går inte att diskutera sådana saker med marockaner i alla 

fall… [Hasse: Nej]… det är äckligt att vara homo. [David: Det går 

inte att diskutera över huvud taget?] Det går inte alls att diskutera 

såna saker fortfarande.  [Anita: Men det finns ju där.] Det finns 
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homo… [ohörbart, flera på en gång] [///] Men ändå, de påverkas av 

familjen och av TV och allt. Det är omöjligt att diskutera såna saker. 

[David: I TV t ex?] Det är nästan… [Hasse: Tabu?] …tabu, det här (s. 

123f). 

Jag frågar om det förekommer samtal om sexuell läggning bland lärarkol-

legorna. Både Anita och Hasse säger att sådana diskussioner är ovanliga 

på deras respektive arbetsplatser. För Hasse är det till och med ett med-

vetet val att inte tala om viktiga moralfrågor med andra lärare. 

Anita: Nej, [samtal mellan kollegor om sexuell läggning förekommer] 

inte. [///] Det kan väl förekomma i och för sig, om man sett på en 

film eller något sånt där. Då kan man komma in på det ämnet, eller 

någonting annat. 

Hasse: Jag tar bara upp sådana här frågor med mina elever. Jag skulle 

aldrig komma på tanken att snacka med kollegorna om så allvarliga 

och viktiga saker. [Flera, skratt, David: Men det var inte bara skämt?] 

Nej, det var inte skämt. [David: Varför gör du inte det Hasse, kan du 

förklara?] Med mina kollegor? [David: Ja?] Jag vill inte lära gamla 

hundar att sitta. [Anita: Vad sa du nu från början, Hasse?] Jag har inte 

betalt för att tala om för mina kollegor hur livet och universum och 

allting fungerar. Det får de sköta själva. Jag har betalt för att försöka 

lära mina elever att leva vettiga och moraliskt riktiga liv. Det står i lä-

roplanens förtext [skratt]. [David: Första sidan.] Ja, jag kör på det (s. 

127).  

Ismail återkommer till hur han menar att människor från hans etniska 

grupp tänker. 

David: Du sa att det var helt tabu, Ismail? 

Ismail: Jo, det är det, det är helt tabu. Det är helt äckligt att vara 

homo, i mitt land. [Anders: Men det är ju vad man minns ifrån sin 

ungdom, på 50-talet var det så, Hasse: Ja, det var precis samma i Sve-

rige.] Och sen, man blir… Det går inte att prata med [folk från min 

etniska grupp] om såna saker. De säger: ”Skit i det! Vad pratar du för 

dumt?” (s. 127) 

Därefter berättar Ismail historien som inledde detta kapitel, om mötet i 

Stockholm och där tanken på att han skakat hand med en homosexuell 

man ingav honom stark avsmak. Anita undrar nedan om Ismails sätt att 

tänka påverkar bemötandet av elever som är homosexuella. Han säger att 
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han skulle försöka behandla dem på samma sätt som med andra elever, 

men att det skulle vara svårare med en homosexuell lärarkollega. 

Anita: Skulle du [Ismail] behandla elever olika om du visste att du 

hade elever som var [homosexuella]? 

Ismail: Jag vet inte. Jag skulle se på dem som att det var någonting fel, 

men jag skulle försöka behandla dem lika. [David: Men det skulle 

vara svårt?] Som han [Hasse] säger, det får jag betalt för. Men någon 

kollega, det är exakt som han säger. Om jag vet att en kollega är 

homo, skulle jag se på honom på helt annat sätt. [David: På vilket 

sätt?] Att det är någonting konstigt och det är sjukt. Som att man har 

AIDS. [Anita: Oj då! David: Det skulle vara svårt att umgås…?] Det 

skulle vara svårt att diskutera, eftersom… [David: Vilket ämne som 

helst?] Vilket ämne som helst. Jag vet inte, men det är så jag har det i 

mitt huvud, det är så. Det går inte att…  [Hasse: Det går inte att änd-

ra sina känslor på beställning.] Det går inte att ändra. Jag har växt 

upp… I 32 år har jag levt i mitt land, utbildat mig och uppfostrat mig 

och sen: ”Nu förändrar jag mig i Sverige.” Det går inte. Och de som 

kommer, invandrare, marockaner, det är samma (s. 128). 

Anita och Hasse skulle inte ha några motsvarande problem att samarbeta 

med en homosexuell kollega och menar att hans eller hennes privatliv 

inte är relevant för arbetet som lärare. Anita framhåller att homosexuella 

förmodligen i större utsträckning än heterosexuella talar tyst om sitt 

samliv inför andra. 

Anita: Nej, det skulle inte vara något problem [med en öppet homo-

sexuell kollega], definitivt inte. [Hasse: Jag har inga problem med det.] 

Det är privatlivet.  

Hasse: Däremot skulle det kännas konstigt om någon skulle vilja hela 

tiden prata om det. Jag skulle bli jättenervös om någon kollega sprang 

och pratade med mig om sina sexuella erövringar, vare sig han eröv-

rade kvinnor eller män. 

Anita: Man gör ju inte det. Det gör ju inte homosexuella, de pratar 

inte om det heller. [Hasse: Nej] Ofta är det ju tvärtom. Det är väl un-

gefär som någon sa, att… Det var en som jag känner, vars syster var 

det och när hennes föräldrar fick vetskap om att den här flickan, eller 

kvinnan var hon väl då, då blev de väldigt oroliga: ”Vad skulle alla 

andra tycka och säga?” och så. För det var en ganska liten by. Då sa 

systern det, som var homosexuell: ”Vi visar ju inte det mer än vad 

normala par gör. Vi sitter ju inte och hånglar i soffan framför TV:n 
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eller så.” Jag menar, normala par gör ju inte det heller, utan det gör 

man för sig själv. Sexualitet sköter man i ett enskilt rum om man är 

normal. Och det är även då om man är homosexuell, så då gör man 

ju det. Så det är inget som är något konstigt för mig heller, att det 

skulle vara någon som var det. För det sköter man på annat håll, så 

att säga. [David: Om man är normal…] Ja [skratt]. 

Ismail undrar om en öppet homosexuell lärare kan undervisa och Hasse 

berättar då nedan om hur elever, på en skola där han arbetade för många 

år sen, för honom berättade att en lärarkollega var homosexuell, och att 

Hasse förvånades över det. 

Hasse: Vi hade en kollega i Malmö som gick ut. Det hade jag glömt 

bort, att han var åt det hållet. [Ismail: Gick det bra?///] Någon gång 

sa [eleverna]: ”Ja Fredrik är ju homo”, sa de på någon lektion när vi 

diskuterade någonting. ”Vad säger ni?”, sa jag, ”Inte kan ni sitta och 

säga att Fredrik är homo!”. ”Jo, men han säger det!”, sa de. ”Ja, ja, då 

är det ok” [Flera, skratt] [///] Fast jag tycker fortfarande det är kons-

tigt. Jag går ju inte in i mina klasser och säger: ”Hej, jag heter Hasse 

och jag är heterosexuell!”. Det gör jag faktiskt inte, det skulle strida 

mot mina principer. [Flera, skratt]  ”Hej, jag heter Hasse, jag älskar 

konst och är bildlärare!” Det kan jag säga. [///] [David: Någon kan 

ha frågat honom. Anita: Precis.] Ja, någon kan ha frågat ”Har du 

flickvän?” och han svarar ”Nej, jag har en pojkvän”, och då har han 

också avslöjat sig (s. 128f). 

Nedan följer sex avsnitt där utsagorna i detta och det föregående tolkas. 

Det börjar med möjliga samband mellan emotioner och handlingar. 

5.2.1 EMOTIONER OCH HANDLINGAR, EGNA OCH ANDRAS 

I slutet av det föregående kapitlet (avsnitt 4.6.1) diskuterades förhållandet 

mellan emotioner och handlingar, utifrån Kerstins och hennes kollegors 

undervisning om israelisk-palestinska konflikten. Här är jag intresserad 

av en liknande problematik: Hur kan relationen mellan lärares och ele-

vers emotioner och handlingar förstås, om objektet är dels den generella 

företeelsen sexuell preferens, dels konkreta homosexuella människor? 

En grundläggande tankefigur är att det finns ett nära samband mellan 

människors värderingar och deras, och andras, handlingar. En positiv 

värdering av en viss människa eller grupp tänks bidra till handlingar till 

förmån för honom, henne eller dem, och omvänt: En negativ inställning 
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till exempelvis människor av annan hudfärg tänks ha ett samband med 

handlingar som leder till att folk med denna hudfärg far illa. Om detta 

samband inte existerade vore det svårt att alls argumentera för betydelsen 

av värdegrundsuppdraget, utöver som ett månande om enskilda männi-

skors psykologiska välbefinnande, frikopplat från alla sociala samman-

hang. Tanken skulle i så fall vara att subjektet själv påverkas negativt av 

att tänka negativa tankar om andra. Jag vill emellertid argumentera för att 

det inte är självklart att det alltid behöver råda ett orsakssamband mellan 

vissa värderingar och vissa handlingar, och att det är värt att reflektera 

över detta i värdegrundsarbetet. 

Ibland skrivs ett åtminstone indirekt samband fram mellan lärares 

emotioner gentemot homosexualitet, och handlingar som begränsar 

homosexuella människors möjligheter att leva goda liv. För exempelvis 

Gårdfeldt (2007) finns en koppling mellan å ena sidan hans lärares ovilja 

att se och känna, tänka och handla, och, å andra sidan ensamheten och 

övergreppen som homosexuella elever levde med under skoltiden. 

Franck (2007) menar att det är ett absolut ansvar för lärare att både 

diskutera homosexuellas rättigheter i samhället på ett principiellt plan, 

och lyfta fram konkreta berättelser och erfarenheter när homosexuella 

utsätts för diskriminering och andra kränkningar. Lärare som inte förmår 

det, utan på förhand dömer ut somliga kärlekar som mindre värda än 

andra, bör enligt Franck söka sig till ett annat yrke (Ibid. s. 51). 

Med detta sätt att se på värdegrundsuppdraget kan följande tänkas: 

Ismail är inte är lämpad att arbeta som lärare. I kapitlets inledande citat 

beskriver han besöket i Stockholm och vid tanken på att mannen de 

träffat var homosexuell reagerade han som om kroppen befläckats av 

något vämjeligt. Vi andra runt bordet skrattar åt detta, dels, tror jag, för 

att Ismail på ett komiskt vis illustrerade vad han då kände genom att 

betrakta sin upplyfta hand, dels för att berättelsen kom så plötsligt och 

var så oväntat uppriktig. Enligt den logik som antytts ovan, är det troligt 

att Ismails negativt värderande emotioner mot homosexualitet leder till 

handlingar som påverkar homosexuella människor negativt. Ismail öns-

kar att lärare direkt försöker påverka elevernas tänkande, i riktning mot 

att betrakta homosexualitet som något, milt uttryckt, icke önskvärt. Han 

menar att något ”sjukt” pågår när människor älskar eller älskar med nå-
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gon av samma kön, i synnerhet om det inte kan förklaras av en biologisk 

defekt, utan på grund av en samhällelig trend. 

I det första fallet kan vi, ur Ismails perspektiv, tala om en slags 

kroppslig patologi, i det andra en motsvarande samhälleligt moralisk. Vi 

andra runt bordet studsar till inför hans drastiska språkbruk, och ifråga-

sättandet av homosexuellas möjligheter att arbeta som lärare vinner hel-

ler inget gensvar hos de andra. Skillnaderna mellan Ismail och de andra 

lärarna kan förefalla uppenbara. Men jag menar att det är rimligare tala 

om gradskillnader än artskillnader, mellan deras sätt att känna och tänka. 

Innan vi kommer in på det vill jag diskutera varför Ismails tänkande 

om homosexualitet och undervisning skiljer sig så från det offentliga 

ideal som tecknats ovan, genom att reflektera över vad han själv säger, 

och hur de andra lärarna reagerar på det. 

5.2.2 ÄR AVERSION MOT HOMOSEXUALITET VANLIGARE I VISSA GRUPPER? 

I läroplanens värdegrundstext framhålls att lärare ska bidra till att elever 

”inser de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lpf  94, s. 3). När 

Ismail förklarar varför han tänker som han gör, gör han det med uttryck-

lig hänvisning till den icke-svenska kultur han vuxit upp i, och den etnis-

ka minoritet han fortfarande lever i. Han hävdar dessutom att denna 

hållning är gemensam för alla de människor med invandrarbakgrund han 

möter. Han framställer därmed värderingar i det etniskt svenska majori-

tetssamhället som avvikande i förhållande till vad som råder i andra län-

der, så som de återspeglas via invandring till Sverige.140 

                                                           
140 Jag vill upprepa att vad som här diskuteras är omdömen om hur det förhåller 

sig i verkligheten, vilket innebär att vi inte vet huruvida exempelvis Ismails om-

dömen om rådande värderingar i den egna etniska gruppen eller i andra grupper 

har fog för sig. Vad jag finner intressant är hur sådana omdömen kan påverka 

värdegrundsarbetet. Ismails tillhörighet och hänvisning till en viss minoritets-

grupp kan aktualisera reflektioner om vad som kallats ”hedersrelaterat våld”. 

Gårdfeldt (2007) menar att medial och politisk debatt ensidigt har fokuserat på 

utsatta heterosexuella flickors situation, och ignorerat att homosexuella ungdo-

mars liv i dessa grupper också ofta präglas av hot om uteslutning, våld eller död 

(Ibid. s. 77-80).  Detta kan erinra om vad Hans Ingvar Roth (2005) benämnt 

”distansdiskriminering” respektive ”närhetsdiskriminering”. Det förra är när 

majoritetssamhället diskriminerar en minoritetsgrupp, medan det senare finns 
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Detta sätt att tänka, att det etniskt svenska samhället generellt präglas 

av en tolerant eller bejakande inställning till homosexualitet, medan det 

är vanligare att elever med utländsk bakgrund känner och uttrycker aver-

sion, har tidigare uttryckts av Ulla och Kerstin, ett synsätt som provoce-

rat Hasse. Han har velat se förekomsten av homofobi som främst en 

manlig företeelse, riktad mot homosexuella män, men värjt sig inför att 

framställa homofobi som mer eller mindre vanlig i olika etniska grupper. 

Jag tolkar detta som ett led i Hasses genomgående argumentation, att 

ifrågasätta vad han ser som moraliserande hos etniska svenskar, och en 

motsvarande nedvärdering av människor från andra länder. Vi kan notera 

en spänning i Hasses resonemang, å ena sidan finns den nämnda tenden-

sen i hans tänkande, å andra sidan hävdar han att det skett värderingsför-

skjutningar i Sverige, i riktning mot ökad acceptans av homosexualitet, 

och han invänder heller inte mot Ismails verklighetsbeskrivning. 

Flera lärare ger indirekt stöd åt tanken att det är det etniskt svenska 

majoritetssamhället som skiljer ut sig, genom att under deras livstid ha 

förändrats från att frågan om homosexualitet varit tabubelagd, till ett 

land där människors sexuella läggning, åtminstone i vissa miljöer, anses 

irrelevant. Det är så jag tolkar de återkommande hänvisningarna till ett 

svunnet svenskt samhälle, även från Hasse, det vill säga som ett i första 

hand deskriptivt konstaterande att här har skett värderingsförskjutningar. 

Att förändringar även kan ske inom en enskild individ, från en etnisk 

minoritet som han anser enhälligt dömer ut homosexualitet som något 

vederstyggligt, är emellertid Ismail själv, åtminstone antydningsvis, ett 

exempel på. Efter att Ismail har beskrivit sin avsmak efter mötet med 

den homosexuella mannen, säger Hasse, med något förstående i rösten, 

att det inte går att ändra vad man känner ”på beställning”. Orden ”på 

beställning” tycks underförstå att det är möjligt att förändra sina emotio-

ner, och därmed känslorna, men att det är tidskrävande och ansträngan-

de. Där finns också, som jag tolkar Hasse, en tanke om att en sådan för-

ändring är önskvärd. Ismail beskriver hur något inom honom har änd-

rats, som gör att han inte längre är säker på att han idag skulle vägra hälsa 

                                                                                                                             

inom den aktuella minoritetsgruppen. Den kan drabba flickor och kvinnor, men 

enligt Roth även homosexuella inom olika minoritetsgrupper (Ibid. s. 55f). 
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på en homosexuell man, att ”det var så, men idag kanske jag kan. Men 

då, 95, skulle jag inte ge [honom] handen”. 

Det vanligaste skälet som framförs till att människor bör förändra 

sina negativt värderande emotioner gentemot homosexualitet är att om 

de uttrycks kan det påverka homosexuella människor negativt. Avsmak i 

sociala sammanhang kan fylla skadliga funktioner, genom att bidra till 

känslor av upphöjdhet hos subjektet, med motsvarande likgiltighet eller 

rentav skadeglädje, inför andras lidande. Men allt Ismail sagt i forsk-

ningscirkeln tyder på att han vill väl, och elevers väl i synnerhet. Det 

gäller även hans tal om homosexuella elever.141 

Jag tror att det ofta även är önskvärt ur subjektets personliga perspek-

tiv, att förändra det egna tänkandet så att avsmak inför andra inte infin-

ner sig. Avsmak och rädsla är obehagliga emotioner, för subjektet, här 

Ismail. Att vämjas och oroas för, om än inbillade, hot från homosexuella 

mot den personliga integriteten begränsar subjektets frihet på ett onödigt 

vis. Om emotionerna dessutom leder till svårigheter i arbetet, exempelvis 

i relation till homosexuella elever, som Anitas fråga till Ismail antyder, 

blir det mer än bara en privat börda att bära. 

5.2.3 AVHUMANISERING, LIKGILTIGHET ELLER VAD ETT GOTT LIV ÄR? 

Lärarna är delvis oense om hur värderingsförändringarna i det svenska 

samhället och bland svenska elever bör beskrivas. Dels finns hos i syn-

nerhet män och pojkar fortfarande en utbredd aversion mot, i synnerhet, 

bögar. Dels beskrivs att det, åtminstone bland vissa elever, finns ett 

grupptryck som går ut på att ungdomar för att vara med i gemenskapen, 

bör experimentera sexuellt med någon av samma kön. Ulla ser detta som 

ett uttryck för att sexualiteten överbetonas, att människan som helhet 

försvinner i ett hedonistiskt sökande efter vad som känns bra i stunden. 

Ulla och Hasse uttrycker en farhåga, om än i syfte att skämta, att sex-

uellt experimenterande i förlängningen kan leda till tidelag. Nussbaum 

(avsnitt 2.8.2 ovan) menar att den homofobiska avsmaken är nära kopp-

                                                           
141 Även om Ismails logik till en början förbryllar oss andra, är det uppenbarli-

gen av välvilja mot de homosexuella eleverna som han argumenterar för att 

lärare bör förmedla att bara heterosexuella relationer är acceptabla, att den hyck-

lande tystnaden runt frågan i förlängningen drabbar de homosexuella eleverna. 
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lad till rädslan för vad som förenar människor med djur, som vår kropps-

lighet och dödlighet. Kopplingar mellan homosexualitet och tidelag kan, 

ur detta perspektiv, uppfattas som ett sätt att avhumanisera människor, 

att reducera dem till kopulerande däggdjur bland andra. 

Ulla och Hasse är snarare personer som betonar vikten av allas lika 

värde. Den för mig rimligaste tolkningen är därför att det är den från 

kärlek och trohet frikopplade sexualiteten som är problemet i lärarnas 

ögon, oavsett om den är samkönad eller inte, men att den utlevda och 

experimenterande homosexualiteten här symboliserar detta problem. 

Lärarna tycks förespråka en undervisning där sexualitet ses som en vär-

defull del av ömsesidig och trogen kärlek. Sexualitet bör inte jämställas 

med andra fysiologiska behov som, likt ätandet, kan tillfredställas på 

olika vis utan att det, av de flesta, tillmäts moralisk relevans. Sexualiteten 

får sitt värde först i ett sammanhang där ömsesidig och trogen kärlek 

finns. Om inte det sker, degraderas både sexualiteten och kärleken.142 

Ingen lärare nämner emellertid att de själva ger andra bilder av homo-

sexuella relationer i sin undervisning, att de tar initiativ som går ut på att 

uppmärksamma homosexuellas rättigheter, eller deras kärlek som lika 

mångbottnad och värdefull som heterosexuellas. Ett möjligt skäl till den-

na uteblivna undervisning är att man helt enkelt inte menar att homosex-

uellas livsvillkor är en nog viktig rättvisefråga.143 En annan förklarings-

                                                           
142 Man kan härvidlag notera en förändring i skolmyndigheternas texter. Skol-

överstyrelsen (1977) rekommenderade den slags undervisning som lärarna här 

ger uttryck för, där kopplingen mellan sex och kärlek understryks. När Skolver-

ket (1995) 18 år senare framställer 1977 års handledning som en milstolpe för 

skolans sexualundervisning, görs dock en markering: Om man väljer att ha sex 

mer för sällskaps än kärleks skull, eller för att bara lusten därtill finns, är det 

inget som lärare bör moralisera över. I en upprörd ordväxling om pornografi 

med Anders, uttryckte Hasse en hållning som jag menar påminner om den Skol-

överstyrelsen formulerade 1977, men som Skolverket såg som passé 1995: 

”[Det] innebär att man tar bort det känslomässiga engagemanget och sen kopu-

lerar man. Det kan lika gärna vara två hundar. Och hundarna, de behöver fak-

tiskt inte tycka om varandra, utan när det luktar på rätt sätt, då är det pang på. 

Och det är det som vi människor försöker förfina lite (s. 126).   
143 Detta till skillnad från den lärare vars undervisning etnologen Eva Bäckman 

(2003) analyserat i sin avhandling, till vilken jag återkommer nedan. Denna tolk-

ning, som tycks överensstämma med Gårdfeldts (2007) beskrivning av sina 
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modell är nämnd, att homosexualitet främst förknippas med just sexuali-

tet, och en del av det kärlekens privatliv som bör hållas utanför klass-

rummets offentlighet. 

Jag vill emellertid lyfta fram ett tredje sätt att se på saken, som aktuali-

seras av vad flera av lärarna uttrycker, ett synsätt som inriktar sig på 

gränslanden mellan det privata och personliga, mellan läraren som män-

niska och tjänsteman. Det fokuserar på vad jag menar kan göra det svår-

överkomligt för somliga lärare att bedriva den heteronormkritiska under-

visning som efterfrågats, eftersom den tangerar olika visioner om vad ett 

gott liv innebär. Ismail och Hasse, men framför allt Anita, åskådliggör i 

min tolkning denna slags svårighet. 

Efter att Ismail berättat om hur han känner och tänker, säger Hasse 

att han känner medkänsla med homosexuella elever för deras homosexu-

alitet, inte bara för att de är rädda för omgivningens trakasserier. Hur kan 

det allvar, som är ett av de omdömen som bygger upp medkänslan, här 

beskrivas? Eleven har enligt Hasse haft otur, det vill säga att han lider 

oförtjänt, ett annat av medkänslans omdömen. På min fråga vari oturen 

består talar Hasse om livet självt och dess ”mening”, och hur sexualiteten 

är kopplad till själva livets fortgång. Han säger i samma andetag att han 

inte ”skäms” för dessa tankar - vilket implicerar att denna medkänsla av 

andra kan vara negativt värderad, skamlig - men att det inte hindrar att 

han försvarar homosexuellas rätt att behandlas med respekt. 

Anita blir än mer personlig och talar om den känslomässiga laddning-

en som finns i tankar om homosexualitet. Hon skulle inte glädjas om den 

egna dottern berättade att hon var lesbisk, eftersom ett sådant ”onormalt 

tillstånd” kan försvåra flickans liv. Men redan i Anitas tonfall finns en 

invändning mot själva begreppet normal. Spänningen mellan vad Anita 

själv känner och tänker och hennes övertygelse om allas rätt till respekt 

gör att hon upprepar, med vad jag uppfattar som vånda i rösten, att det 

inte är ”lätt”, att det är en ”stor fråga”, att det inte är ”enkelt”. 

                                                                                                                             

lärare, och som kan få stöd i Nussbaums emotionsteori, rymmer en anklagelse 

om likgiltighet inför eller bagatellisering av vissa människors utsatthet. Frånva-

ron av omdömet om allvar gör att de emotioner, exempelvis vrede eller med-

känsla, som hade kunnat inspirera till en undervisning som aktivt uppmärksam-

mar sexuell preferens, aldrig formas. 
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Jag frågar Anita om hon menar att det är ”normalt” att hudfärg kan 

variera, men inte sexuell läggning.144 Hon understryker då att människor, 

oavsett läggning, har rätt till samma respekt, eftersom de ”föds” sådana. 

Att de egna emotionerna verkligen orsakar ett svårlöst dilemma för Anita 

framgår av hennes exempel med familjen, vars dotter var tvungen att 

flytta hemifrån på grund av de konflikter som uppstod när det visade sig 

att hon hade en flickvän. Anita tror att ”vi alla här” skulle kunna reagera 

likadant, hur ”fördomsfria” vi än tror oss vara.145 

Vad Anita tycks säga är att vad många så kallade fördomsfria vuxna 

människor ibland säger, egentligen är ett uttryck för otillräcklig empati, 

att de inte har ansträngt sig tillräckligt för att förstå den människas situa-

tion, vars son eller dotter är homosexuell. Det är, ur Anitas perspektiv, en 

sak att hålla sig med vällovliga principer, en annan när de blir kött och 

blod i det egna levda livet, och att det då kan vara problematiskt att pre-

dika dessa principer i skolan.146 Kärleken till barn och tanken på barn-

barn är en del av Anitas eudaimonia, liksom för de andra lärarna. Så upp-

fattar jag de återkommande ömsintheterna om de egna barnen under 

samtalen. Som Anita säger med ett skratt, men som jag tror allvarligt 

menat: ”Därför man önskar ju ändå att släkten ska reproducera sig.” 

Våndan gäller med detta synsätt inte något till synes trivialt, som hur 

olika människor har sex. Det handlar om grundvillkoret för själva livet, 

den yttersta ramen och sårbarheten som alla val och uppfattningar om ett 

gott liv begränsas av, det vill säga vår dödlighet. Biologiska barn och 

                                                           
144 Jag finner idag min fråga oförskämd, även om den uttrycktes i en skämtsam 

ton, eftersom den insinuerar att Anitas hållning är jämförbar med rasism. 
145 I detta sammanhang vände sig Anita direkt mot mig och frågade hur jag 

skulle tänka om min dotter kom hem och berättade något liknande: ”Tänk dig 

själv David!” Hon och de andra lärarna visste att jag levde med en kvinna och 

hade barn. Uppenbarligen fann inte Anita vad jag sa trovärdigt, när hon uttryck-

ligen frågar hur jag skulle tänka om det gällde mitt eget barn (jag sa att jag trod-

de att jag skulle respektera dotterns val och kärlek), att den som tänker som jag 

skulle resonera annorlunda om situationen inte var hypotetisk.  
146 Anita förefaller här uttrycka att det kan vara svårt att undervisa utan den 

psykologiska autenticitet, som Irisdotter uppmärksammar. Fjellströms tankar om 

lärarens ”personliga etik” som en del av skolans moraliska arena, innebär i min 

tolkning en annan betoning, där lärarens personliga övertygelser tillmäts betydel-

se, och inte främst ses som något problematiskt (avsnitt 1.1.3 ovan).  
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barnbarn kan för en människa, som Anita, vara ett livets svar till döden. 

Att bortse från detta, och kopplingarna till det egna livet, innebär, som 

jag förstår Anita, att frågan görs mindre och enklare än vad den är. 

Vi kan jämföra med Ismails sätt att tänka om hur lärare bör förhålla 

sig till elever som bär sjal av religiösa skäl (avsnitt 4.4 ovan). Han menade 

att det är ett tecken på hyckleri att stödja flickor som väljer att klä sig i 

detta plagg, eftersom ”man” själv inte skulle acceptera det om det gällde 

den egna dottern. Med detta sätt att se på saken borde många förment 

vidsynta människor, om de verkligen använde sin empati, och därefter 

drog de moraliskt rimliga slutsatserna av den, revidera sina principer. 

5.2.4 EN TOLKNINGSBAR GYLLENE REGEL  

Ett annat sätt att sätta ord på de konflikter Anita, Hasse och Ismail ger 

uttryck för är att säga att det handlar om skilda sätt att som lärare tolka 

och tillämpa den gyllene regeln på i undervisningen. Olof  Franck (2003) 

menar att den gyllene regeln bör användas som moralisk kompass, en 

hjälp för våra empatiska förmågor som kan bidra till att vi når fram till 

vad som är moraliskt rätt och rimligt i olika situationer. Jag ser tre slags 

svårigheter med detta, utifrån vad lärarna säger. 

För det första tycks det inte givet i vems verklighet en lärare eller elev 

bör försöka sätta sig in i, vem som är det relevanta objektet för subjektets 

empati. Som jag förstår Franck är det den enskilda homosexuella eleven 

som är det självklara objektet, medan det för lärarna även förefaller ange-

läget vad en tänkt förälder känner och tänker. Detta inte bara för att hans 

eller hennes emotioner och handlingar påverkar barnets välgång, utan för 

att föräldern i sig själv är en aktör vars intressen bör beaktas. 

För det andra: Tanken om att för andra göra vad man själv skulle ha 

önskat att andra gjorde för mig, behöver inte leda till några entydiga 

slutsatser om vad som bör göras. Det behöver inte innebära att subjektet, 

låt säga läraren Ismail, efter att ha lyssnat till och föreställt sig hur hans 

homosexuella elev vill bli bemött, anser det rätt att handla just i enlighet 

med elevens uttryckta vilja i nuet. Här aktualiseras återigen tanken (av-

snitt 2.8.1) att människors omdömesförmågor kan vara snedvridna på 

sätt som gör det rimligt med medlidande med personer som inte själva 
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säger sig lida, eller omvänt, att man ibland av goda skäl bör avvisa andras 

förhoppningar om medkänsla. 

Vi kan se en parallell till detta i flera av lärarnas tänkande om homo-

sexualitet. Det är inte, med detta synsätt, frånvaro av empati som är pro-

blemet, utan att empatin kan te sig på olika vis, beroende på med vilken 

slags blick subjektet betraktar objektet. Att enbart acceptera vad en min-

derårig människa säger känns rätt förefaller ur lärarnas perspektiv orim-

ligt, eftersom eleven inte alltid anses ha livserfarenhet eller omdömes-

förmåga nog att fatta kloka beslut. Lärarna tycks väga in ett tidsperspek-

tiv, att det är relevant när situationen utspelar sig. 

Lärarna vill försvara homosexuella elever mot trakasserier. Samma lä-

rare kan dock oroa sig för ett grupptryck som bidrar till att sexualiteten 

frikopplas från ömsesidiga och trogna kärleksförhållanden, där experi-

ment med olika slags relationer, exempelvis samkönade, framstår som 

tecken på en skadlig samhällsutveckling. Vi kan beskriva det som en 

dubbelriktad empati, med eleven i nuet, respektive med den slags männi-

ska eleven kan bli i framtiden, vilket läraren genom sin ålder och livserfa-

renhet gör anspråk på att kunna föreställa sig. Det vore, utifrån detta 

perspektiv, ett tecken på en oförsvarbar värderelativism att enbart bejaka 

eller ens tolerera vad man som lärare empatiskt föreställt sig i nuet, när 

det på sikt kan leda till att eleverna berövas eller berövar sig själva vad 

som är en del av ett gott liv. Det vore att bryta mot den gyllene regeln, 

att inte behandla andra människor som man själv vill bli behandlad. 

5.2.5 VAD HEDER OCH SKAM KAN VARA 

Gårdfeldt (2007) skriver om det förtryck som unga homosexuella männi-

skor kan leva med i familjer där ”hederstänkande” präglar relationerna. 

Ismail menar att den kultur som han vuxit upp i gjort det helt omöjligt 

att över huvud taget diskutera frågor om sexuell läggning. Det gör det 

osannolikt att en flicka eller pojke skulle våga komma ut i den gemen-

skap som denna lokala etniska minoritet utgör, under förutsättning att 

Ismails beskrivning stämmer med verkligheten. Men hur kan vi förstå de 

eventuella skillnaderna mellan vad vi kan kalla den hedershomofobi, som 

tillskrivs vissa minoriteter, och den homofobi som kopplas till etniska 

svenskar? 
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Människor och grupper vars tänkande och handlingsmönster kallas 

hedersrelaterat, ofta följs detta adjektiv av substantiven förtryck eller 

våld, kan beskrivas enligt följande: Vad individen gör är aldrig något som 

enbart angår henne eller honom själv, utan det förstås också eller framför 

allt som en del av den större helhet som familjen, släkten eller den större 

gemenskapen utgör. Om individen bryter mot rådande normer fläckas 

inte bara individens anseende, utan även gruppens (Schlytter, 2009, 

Schlytter & Linell, 2008). 

Vad Anita säger tyder emellertid på ett liknande sätt att tänka, även 

när etniska svenskar omtalas. Den enskilda människans liv angår inte 

bara henne själv, utan är intimt förknippat med de närståendes möjlighe-

ter att leva goda liv. Kanske bör vi tala om en gradskillnad i olika kultu-

rella gemenskapers hederstänkande om homosexualitet, snarare än en 

artskillnad. Möjligen har den sextonåriga flicka som Anita berättar om 

större möjligheter att finna andra miljöer och människor, där hennes och 

flickvännens kärlek är accepterad eller rentav uppskattad, än vad en les-

bisk flicka från Ismails etniska grupp har. Detta förefaller troligt, om 

Ismails sätt att tänka inte utmanas av andra människor, som han inte tror 

existerar, inom gruppen.147 

När somliga människors sätt att tänka och handla benämns hedersre-

laterat, hur kan begreppet heder förstås? Detta ords positiva konnotatio-

ner, få ser det som önskvärt att sakna heder, har bidragit till ett tal om 

skamkulturer, för att benämna samma företeelse. Diskussionen (avsnitt 

2.8.3) om skillnader mellan emotionerna skam och skuld, ger vid handen 

att vad som händer tycks vara följande: Vissa handlingar eller beteenden 

som i omgivningens ögon hade kunnat leda till skuldkänslor hos indivi-

den, kan ibland bedömas som så allvarliga att de inte bara svärtar ner 

hela personen, utan även andra människor i hans eller hennes närhet. 

Om den möjliga skulden över en enskild handling, som hade kunnat 

gottgöras, blir holistisk skam över och i en hel person, kan det leda till 

                                                           
147 Jag tänker här dels på den familj Anita berättar om, som tog avstånd från sin 

dotter och att det föreföll relevant vad människorna i byn tänkte, dels på Anitas 

egna farhågor om att en homosexuell dotter skulle omöjliggöra att släkten kun-

de fortleva. Att jag här talar om en möjlig gradskillnad, inte artskillnad, mellan 

olika gruppers hederstänkande betyder inte att inte skillnaderna kan vara stora. 
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impulser att dölja eller förskjuta den människa som uppfattas som skam-

lig från gemenskapen. Jag menar att det finns goda skäl att uppmärk-

samma skammens samtidigt universella och mångskiftande karaktär. I det 

ingår att undvika att framställa skam som generellt mer eller mindre van-

ligt i någon eller några grupper. Man bör även ifrågasätta idén att ut-

bredda skamkänslor i en slags kulturell evolutionsprocess tenderar att 

övergå i mer moraliskt försvarbara skuldkänslor.148 

Enligt Nussbaum finns tvärtom benägenheten att känna skam som en 

oftast destruktiv potential i varje människa, och i varje social gemenskap 

och samhälle finns tendenser att skambelägga enskilda individer eller 

grupper. Det centrala är att objekten för denna emotion kan variera i 

olika tider och i olika sammanhang. Skolverkets (2009) nämnda (avsnitt 

1.1.2) undersökning om diskriminering, trakasserier och kränkningar i 

skolan ger i min tolkning stöd åt detta. Skambelägganden av en eller flera 

delar av en människa, framställs som ett effektivt sätt att utesluta henne 

ur gemenskapen. Homosexualitet, särskilt manlig, är på detta vis skambe-

lagt bland elever på många svenska skolor. Men det gäller även andra 

mänskliga belägenheter som sällan figurerar då begreppen heder eller 

skam diskuteras. Skolverket lyfter, i diskussionen av begreppet ”annan 

kränkande behandling”, särskilt fram hur människors negativa värdering-

ar av andras utseende, socioekonomiska situation och funktionshinder 

stigmatiserar åtskilliga elever i skolan. 

Det tycks mig troligt att om företrädare för en majoritetskultur menar 

att en viss emotion, här skam, främst bör förknippas med andra samhäl-

len och kulturer, blir de mindre benägna att se hur liknande psykologiska 

och sociala mekanismer kan verka i de gemenskaper som de själva är 

delar av. Om skammen associeras till ett sätt att tänka som anses förlegat 

eller omodernt, och tillskrivs andra individer och grupper, kan det osyn-

liggöra vad som framstår som vanligt i Skolverkets beskrivningar av verk-

ligheten i många svenska skolor. Där framgår att människor ofta drabbas 

av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Det finns skäl att då 

hellre tala om skam än skuld, eftersom individen har begränsade möjlig-

                                                           
148 Jämför Bernard Williams (1993) ifrågasättande i Shame and Necessity, av tanken 

om det antika grekiska samhället som präglat av ett skamtänkande, väsensskilt 

från en mer moraliskt utvecklad skuldkultur i dagens västerländska samhälle. 
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heter, eller inga alls, att påverka den situation som gör att omgivningen 

ser ner på henne. Att exempelvis förändra sin kropp eller sina föräldrars 

ekonomiska situation, så att de mer liknar det rådande idealet, är svårt 

eller omöjligt. Eleven har heller inte valt, och kan svårligen välja bort, 

dessa omständigheter som påverkar hennes liv. 

5.2.6 LÄGGNING ELLER PREFERENS, SKAM ELLER SKULD? 

Här vill jag lyfta fram ett annat perspektiv på frågan om skam, med ton-

vikt på hur homosexuella elever kan uppleva sin situation, som berör 

själva grunden för Nussbaums teori om emotioner. Det gäller tanken om 

det mänskliga livet som på olika vis sårbart, och hur slumpen underlättar 

och begränsar möjligheterna att leva gott (avsnitt 2.2 ovan). 

Lärare kan, å ena sidan, se homosexualitet som något självvalt eller 

påverkat av värderingsförändringar i samhället, vilka gör att fler är be-

nägna att ha sex med någon av samma kön. Man kan, å andra sidan, 

betrakta homosexualitet som något biologiskt ofrånkomligt hos vissa 

människor. Denna avvägning mellan att betona preferens respektive 

läggning bör enligt exempelvis Franck (2003) betraktas som moraliskt 

irrelevant. Huruvida en människa älskar eller har sex med någon av 

samma kön, enbart för att han eller hon så önskar, eller på grund av 

exempelvis en viss genetisk disposition, bör inte påverka våra moraliska 

överväganden, så länge denna kärlek inte kränker andra. 

Min poäng är att det kan vara viktigt att överväga möjliga konsekven-

ser av en normativ ståndpunkt som Francks, om lärare förväntas ansluta 

sig till den, och om den förmedlas till elever. Den avser uppenbarligen att 

ge stöd till homosexuella elever, oavsett skälet till att de känner eller lever 

som de gör.149 Men om vi lyssnar till vad lärarna i forskningscirkeln säger 

                                                           
149 Jag diskuterar, som framgått, inte det rimliga i själva tesen, utan bara dess 

möjliga pedagogiska implikationer. Skolöverstyrelsen (1977) refererade på sin tid 

till forskning som försökt utröna varför människor är homosexuella. Efter en 

genomgång av olika förklaringsmodeller - genetiska avvikelser, könshormon-

rubbningar, ”felaktig betingning” i enlighet med inlärningspsykologiskt tänkande 

och den psykodynamiska hypotesen om att homosexuella ”inte anses vara helt 

identifierade med sitt kön” - konstaterade man lakoniskt att ”hittills utförda 

undersökningar har inte givit någon generellt accepterad förklaring till upp-

komsten av homosexualitet” (Ibid. s. 255f). 
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i frågan om preferens respektive läggning är det tydligt att de finner den-

na avvägning relevant, och att den tycks påverka arbetet med eleverna. 

Ismail vänder sig uttryckligen mot en trend han ser i samhället som 

bidrar till att lösa upp gränsen mellan hetero- och homosexuell samlev-

nad, men att han ser med delvis andra och mer försonliga ögon på ho-

mosexuella som han menar föds med sin läggning. När Hasse markerar 

mot homofobiska yttranden i klassummet, gör han det uttryckligen ge-

nom att hänvisa till att människor är homosexuella trots att de själva inte 

valt detta, att de kanske rentav inte ens önskar vara det. 

Vi kan förstå detta som att talet om en sexuell läggning (till skillnad 

från preferens) kan underlätta medkänslans uppkomst med utsatta ho-

mosexuella människor, eftersom det innebär att det nödvändiga omdö-

met att någon lider oförtjänt införlivas. Vad slumpen orsakat bör en 

människa inte klandras för, utan är en av medkänslans kognitiva kompo-

nenter. Om hon dessutom behandlas illa på grund av vad hon är biolo-

giskt disponerad för, är det ytterligare ett skäl för denna emotion. Så 

tycks Hasses och Ismails sätt att resonera kunna beskrivas, och vi kan 

betrakta det som moraliskt relevant av två sammanhängande skäl. 

För det första kan det möjligen bidra till att lärare som tänker så, lät-

tare kan argumentera för homosexuellas rätt till respekt som personer, 

utan att lärarna själva behöver bejaka homosexuell kärlek som något gott 

i sig. Det andra skälet är - underförstått att åtskilliga elever tänker och 

känner som exempelvis Ismail och Hasse - att undervisningen kan ha 

större möjligheter att bli framgångsrik, om framgång definieras som att 

färre elever försvårar livet för homosexuella. Detta på grund av att ele-

vernas egna svårpåverkbara emotioner inte hamnar i fokus, utan i stället 

den respekt och värdighet som alla har rätt till. I en sådan undervisning 

tar inte läraren ställning till huruvida homosexuella handlingar i sig är 

moraliskt likvärdiga med heterosexuella, eller inte. Om en elev känner 

aversion, rentav avsmak, inför homosexualitet, så är det ändå möjligt och 

önskvärt för honom att samtidigt känna medkänsla med homosexuella 

människor när de lider, eftersom de lider oförtjänt.150 

                                                           
150 För argumentation för en liknande undervisning om homosexualitet, se 

Thomas Lickonas (1991) Educating for Character. Lickona hävdar bland annat att 

eftersom homosexualitet är en omtvistad moralisk fråga i det amerikanska sam-
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Som framgått ger inte lärarna många exempel på när de undervisar 

om sexuell preferens, och inte heller på möten med homosexuella elever. 

Jag vill emellertid avsluta detta kapitel genom att återvända till forsk-

ningscirkeln för att diskutera två sådana berättelser, bägge av Hasse. Den 

första (5.3) handlar om hans möte med en utsatt pojke, och när den tol-

kats presenteras den andra (5.4) om vad Hasse gör när elever uttrycker 

avsmak mot homosexualitet och homosexuella.  

5.3 ”FÖR JAG TYCKTE SÅ SYND OM HONOM” - NÄR ELEVER FAR 

ILLA 

På min fråga ifall omgivningen accepterar att två flickor eller två pojkar 

håller varandra i handen på skolan, säger Anita att en film av Lukas Mo-

odysson för många hade stor betydelse för deras syn på homosexualitet, 

och bidrog till att fler, åtminstone flickor, tordes visa ömhet för någon av 

samma kön offentligt. Hasse återger därefter hur svårt det kan vara för 

en elev att prata om sin homosexualitet och även hur det kan vara att 

som lärare lyssna till honom eller henne.  

Anita: Två tjejer tror jag [kan hålla varandra i handen]. Det vet man ju 

aldrig om de är ihop, eller bara kompisar, för tjejer kan gå och hålla 

varandra i handen. [Kerstin: Om de står och pussas i korridoren, som 

jag har upplevt nu i år. Jag fattade ingenting!] Var det två flickor? 

[Kerstin: Ja.] Ja, flickor tror jag skulle accepteras, men inte killar. Där 

är det… jag tror att efter den här filmen Fucking Åmål, där man tog 

upp temat, var det flera flickor som provade på. Och vi har haft 

flickor hos oss som har kommit och talat om att de är kära i en annan 

tjej. Men det är just i den åldern. Jag såg henne för ett tag sen, som 

berättade det, och höll en kille i handen. Så det var för att testa då. 

[Kerstin: Man måste testa liksom (skratt)] Men det var ingen som 

fördömde henne för det. Hon var en väldigt… Det var en väldigt 

stark tjej, så hon var lika mycket kompis med pojkarna som flickorna 

och alla visste att hon var, ja, bi, eller homosexuell. 

                                                                                                                             

hället har inte lärare rätt att undervisa på ett sätt som strider mot många föräld-

rars värderingar. I stället bör skolor lyfta fram de meningsskiljaktigheter som 

finns, samtidigt som respekten för homosexuella som människor, och deras rätt 

att slippa kränkningar, betonas. Vad som också skiljer Lickonas argumentation 

från svenska forskare som skriver om denna del av värdegrundsuppdraget, är att 

han vill ge plats i skolan åt religiösa traditioners syn på homosexualitet. 
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David: Jag har också haft en elev som var bisexuell. Det var inget 

som helst problem i den klassen. Det var helt accepterat, vad de sa i 

alla fall. 

Anita: Ja, med tjejer så är det det. Men jag tror att det är värre med 

killar, för jag har aldrig mött någon kille faktiskt. Inte någon i den här 

åldern.  

Hasse: Jag har pratat med homosexuella pojkar, men… [Kerstin: På 

skolan?] Ja, en av dem har fruktansvärda problem, men med föräld-

rarna. [Ulla: Så han berättade för dig att…?] Ja, det har han gjort. 

Han höll mig kvar en timme. Jag höll på att dö innan jag kom hem, 

för jag tyckte så synd om honom. 

Ulla: Man förstår vilket förtroende han hade för dig! 

Anita: Vågade han säga något till sina kompisar? 

Hasse: Ja, han är olyckligt kär i en annan kille och de har varit och 

rest, men då åker de till Göteborg. För i Göteborg… I Göteborg och 

Stockholm är det helt ok. 

5.3.1 ATT SOM ELEV KOMMA UT, OCH SOM LÄRARE TA EMOT 

I informationen och råden till heterosexuella lärare som ges i Liv i lärar-

rummet (RFSL, 2006) sägs att om en homo- eller bisexuell person i skolan 

berättar om sin läggning, ”så är det ett förtroende du fått”. Det är då ett 

medvetet val av den som berättar, men som inte behöver betyda att han 

eller hon vill att andra ska veta. Att ”komma ut” är individens eget val, 

medan att ”outa” någon innebär att en utomstående berättar för omgiv-

ningen om en annans läggning, vilket den heterosexuella person som fått 

förtroendet bör undvika, om man inte vet att det är önskat (Ibid. s. 56f). 

När Hasse berättar för de andra om sina samtal med homosexuella 

pojkar, och i synnerhet om en av dem som har stora problem, framgår av 

Kerstins fråga (”På skolan?”) att Hasse inte tidigare berättat om detta för 

henne förut, åtminstone inte på ett sätt som innebär att han röjt vem den 

enskilda pojken är. Av Ulla förstår vi att det långt ifrån är en självklarhet 

att en elev vill eller vågar berätta något sådant för en lärare (”Man förstår 

vilket förtroende han hade för dig!”) och i hennes tonläge finns något jag 

uppfattar som beundran. I Anitas fråga (”Vågade han säga något till sina 

kompisar?) underförstås att det inte är givet att en pojke eller man törs 

berätta om vad som innerst inne angår honom, ens för de närmaste. 
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Av någon anledning väljer denna elev, och andra, att berätta just för 

Hasse. Vi kan möjligen finna en delförklaring till detta i Gårdfeldts tan-

kar i början av kapitlet. Jag avser sambandet mellan en lärares offentligt 

uttryckta vrede när homosexuella nedvärderas, och homosexuella elevers 

benägenhet att ty sig till just en sådan lärare. Hasse beskriver att han 

uttryckt sådan vrede inför elever. Däremot verkar det, åtminstone inte i 

detta fall, inte nödvändigt att samma lärare talar i uppskattande om ho-

mosexuell kärlek. 

Vilka emotioner kan rymmas i dialogen Hasse berättar om, när eleven 

anförtror sig till honom? En är uppenbarligen rädsla. Eleven kan av allt 

att döma tala uppriktigt med åtminstone några kamrater, men däremot 

fruktar han vad som skulle hända om det spreds i staden vem han håller 

av, och åker hellre till en storstad med sin käraste för att undvika detta. Vi 

kan dra oss till minnes vad Hasse sa, när de andra lärarna hävdade att 

toleransen gentemot homosexualitet har ökat, att det i första hand gäller i 

vissa miljöer i storstäder. Där eleven bor tror Hasse att en öppet homo-

sexuell man kan bli misshandlad av andra män. Till sammanhanget hör 

att ett antal män i Sverige blivit mördade på grund av sin läggning. 

Jag menar att det eudaimoniska inslaget i Nussbaums emotionsteori 

föranleder andra reflektioner om denna rädsla. Eleven kan frukta att 

själva livet, med allt det rymmer av gott för honom, skulle bli beskuret 

om han blev reducerad till ”bögen” i det lokala samhälle han lever. Han 

kan vara - och vara omtyckt som - exempelvis kamrat, elev, son, musiker, 

bror eller fotbollspelare. Men detta, och allt annat som gör honom till 

människa, riskerar att försvinna ur omgivningens, och kanske i förläng-

ningen, hans egna ögon. Detta inte sagt för att förringa sexualitetens 

betydelse i denna pojkes liv, utan för att en orimligt stor betoning av 

sexualiteten tycks bidra till att andra delar av eller uttryck för kärleken 

upphör att existera i våra sinnen.151  

                                                           
151 En annan möjlig del av ett gott liv som kan hotas för Hasses elev, berörs av 

Gårdfeldt (2007). Om elevens läggning blir allmänt känd kan han gå miste om 

många av de kunskaper som undervisningen i skolan hade kunnat ge, vilket i 

förlängningen kan begränsa möjligheterna till högre studier eller i yrkeslivet. Ett 

skolliv präglat av hot och trakasserier försvårar lärandet, och även ur detta per-
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Medkänsla definieras av Aristoteles (avsnitt 2.8.1 ovan) som en 

”smärtsam emotion riktad mot en annan persons olycka eller lidande”. 

Vi kan konstatera att Hasse uttryckligen säger att han känner medkänsla 

(”tyckte synd om”) med en elev som lider, och att medkänslan smärtar 

(”höll på att dö innan jag kom hem”) honom själv när han efter arbetstid 

(”höll kvar mig en timme”) lyssnar till eleven. Jag tror att dessa iakttagel-

ser kan bidra med två kompletterande sätt att förstå varför många elever 

inte får det stöd från sina lärare som de önskar, när de lider av omgiv-

ningens attityder till deras läggning. 

För det första är det troligt att många människor drar sig för att lyssna 

till och föreställa sig andras lidande, eftersom det kan orsaka en egen 

själslig smärta som man helst vill undvika. Även om smärtan inte är en 

del av själva emotionen medkänsla, som Nussbaum definierar den, är 

smärtan en vanlig följd. Det andra är att det stöd som innebär att läraren 

öga mot öga lyssnar till en elev som far illa förmodligen oftast måste ske 

på lärarens fritid. Detta dels för att bägges vardag är fylld av schemalagd 

undervisning och andra uppgifter, dels eftersom ett sådant känsligt sam-

tal av integritetsskäl antagligen bör ske när skolan inte är full av andra 

elever och lärare. 

Ullas kommentar (”Man förstår vilket förtroende han hade för dig!”) 

tycks uttrycka inte bara beundran, utan även att sådana förtroliga och 

känsliga samtal mellan lärare och elev enligt Ulla är ovanliga. Utifrån 

detta synsätt bör således orsakerna till bristerna i stödet för utsatta ho-

mosexuella elever inte bara sökas i förmenta heteronormativa värdering-

ar hos lärare, utan även i deras arbetsvillkor och hur värdegrundsarbetet 

kan påverka lärarnas egna emotioner.152 

                                                                                                                             

spektiv kan det vara en klok avvägning att hellre tiga och lida, än att tala och 

riskera att lida långt mer. 
152 Problemet är således, med detta sätt att se på saken, inte att lärare invänder 

mot medkänslans omdömen. Andra lärare hade förmodligen, om de lyssnat till 

exempelvis Hasses homosexuella elev, menat att det är (1) allvarligt att trakasse-

ras eller att leva utan föräldrars kärlek; att eleven (2) lider oförtjänt; att (3) det 

egna välbefinnandet påverkas av att eleven far illa och de kan föreställa sig vad 

(4) en liknande situation kunde innebära för dem själva eller någon de älskar, 

som att vara olyckligt kär eller att plågas av ensamhet. Problemet för lärare är ur 

detta perspektiv snarare att möta det allt mer synliggjorda lidandet, som Joakim 
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Låt oss anta att somliga lärare undviker att via samtal med elever få 

kunskap om vad som leder till sådan medkänsla som Hasse beskriver. 

Ponera att en del av detta bottnar i en önskan att undvika vad som gör 

ont i själen, samt en potentiellt svårhanterlig arbetssituation som kan gå 

ut över det egna privatlivet. Jag tror att det då är rimligt att tala om ett 

möjligt undvikande av även andra, medkänslan närstående, emotioner, 

som vrede och skuld. En moraliskt berättigad vrede gentemot den eller 

de som är skyldiga till elevens elände kan uppstå i lärarens sinne, en vre-

de som då bör kanaliseras i handlingar som kan underlätta den utsattes 

situation, om inte lärarens självrespekt ska hotas. 

Lärares skuldkänslor kan uppstå i glappet mellan å ena sidan egna, 

elevers, föräldrars, skolledningens och myndigheters förväntningar och, å 

andra sidan, de begränsade möjligheter som läraren har att uppfylla dessa 

förväntningar (Hargreaves & Tucker, 1991). Enligt Nussbaum riktar sig 

emotionen skuld mot handlingar som inte borde ha begåtts, eller sådant 

skulle ha gjorts, men inte gjordes. Ur detta perspektiv kan man argumen-

tera för att lärare som undviker möten med elever som far illa agerar 

rationellt. Den som inte har kunskap om vad som finns att göra kommer 

inte heller att känna skuld. 

Vi vet inte hur Hasses elev upplevde samtalet, mer än att han uppen-

barligen hade ett stort behov av att berätta om vad som tyngde honom. 

Men om Hasse är den enda vuxna person som han anförtrott sig åt, kan 

vi föreställa oss att ett stort ansvar vilar på just denna lärare, och närhe-

ten till de skuldkänslor som kan uppstå om han inte känner att han kan 

eller orkar ge eleven det stöd han behöver. 

Lévinas-influerade skolforskare betonar individens absoluta ansvar 

för den andres välgång, symboliserat i mötet med Ansiktet (avsnitt 1.1.3 

ovan). Det ofta upprepade etiska kravet på handling för den andras väl, 

vid anblicken av hans eller hennes ansikte, väcker många frågor. Var går 

                                                                                                                             

Landahl (avsnitt 1.1.3 ovan) diskuterar. Ett plågsamt exempel, som jag inte tagit 

upp, finns i en episod i forskningscirkeln (s. 22f). Sonja beskriver där hur hon 

under lång tid upplät sitt hem åt en elev, vars föräldrar dött i ett inbördeskrig. 

Eleven fick låna Sonjas privata dator för skolarbeten, och med tiden utvecklades 

en tillit som gjorde att läraren fick höra fasaväckande ting, om krigets grymhet 

och antydningar om att flickan upplevt vad ingen flicka skall uppleva. 
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gränserna, om de ens går att identifiera, mellan önskvärd omsorg i vär-

degrundsarbetet och en terapeutisk relation med elever, som lärare kan 

vara illa skickade för? Hur hantera spänningen som lyfts fram i lärarfack-

ens (Lärarförbundet, 2006) yrkesetiska principer, mellan ansvaret för 

individuella elever som anförtror sig till läraren, och ansvaret för andra 

elever som individer och som grupp? Var går gränserna mellan ansvaret 

att som lärare bevara ett individuellt förtroende man fått av en elev, och 

lärarnas och skolledningens kollektiva ansvar att motverka de värderingar 

som bidrar till att den enskilda eleven far illa? Hur kan ett sådant kollek-

tivt arbete utföras utan att enskilda elever som inte vill bli ”outade”, ris-

kerar att bli det ändå? Vad är rimligt att begära av en lärare - vars möten 

med Ansikten i behov av stöd och hjälp är många varje dag - mot bak-

grund av att hon eller han även har ett privat liv, med dess behov och 

ansvar? Hur bör den enskilda lärare tänka och handla, som elever ofta 

söker sig till för hjälp, när andra lärare eller annan skolpersonal inte ger 

den hjälpen? 

I kommande avsnitt jämförs det slags undervisning Hasse exemplifie-

rar, med en som har större likheter med det offentliga ideal som återgi-

vits ovan. Där ingår (5.4.1) en diskussion om relationen mellan mål och 

medel - i synnerhet samtalets roll - i undervisningen, (5.4.2) lärarens 

ansvar för vad som sker med och mellan elever, i och utanför klassrum-

met, och (5.4.3) relationer mellan emotioner och uttryck. 

5.4 ”OCH JAG FÅR HÅLLA EN LÅNG FÖRELÄSNING” - REAKTIONER 

PÅ AVSMAK 

Jag återgav tidigare en berättelse från Hasse, om hur han brukar reagera 

på när elever uttrycker avsmak inför homosexualitet: 

Och där har jag som vanligt en svensk elev som heter Tomas som 

skriker ”bögar, fy fan vad äckligt”, skriker han tvärs över klassrum-

met. Och jag får hålla en lång föreläsning om att ”folk är faktiskt 

homosexuella och det tar väldigt illa upp om de hör dig sitta och 

skrika sådant där” (s. 47). 

Vid ett senare tillfälle återkommer Hasse till hur han svarar när andra 

elever har uttryckt liknande emotioner.  
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Hasse: Ja, alltså, [pojkarna med invandrarbakgrund] skrek rätt ut, 

”Jävla äckel!”, och så där, den typen. Och jag har ju försökt… Det jag 

försöker ta upp om homosexualitet, det är ju det ena, att samhället är 

översexualiserat och det spelar ingen roll vilken sorts sexualitet. Det 

är för mycket snack om sånt. Det andra är att man ska inte springa 

omkring och skrika och vädra, om man har homofobi, det är ju också 

en sjukdom kanske, eftersom det heter homofobi. Men däremot är 

det inte heller något att gå och skrika om. Man har ingen som helst 

rätt att gå och såra folk som kanske inte vill vara homosexuella, men 

är det. Så vad man än tycker ska man väl hålla käften om man inte 

har något vettigt att säga. Ungefär så går min sexualundervisning till. 

[Flera, skratt] Jag har lite grovt språk i klassen (s. 124). 

5.4.1 MÅL OCH MEDEL, SOKRATISKA SAMTAL OCH ANDRA  

Som framgått har Hasse svårt att odelat glädjas med en elevs kärlek till 

en människa av samma kön. De övriga lärarna tycks i större eller mindre 

grad tänka likadant. Den viktigaste frågan i detta avsnitt är om detta är 

ett problem, och i så fall varför. Ingen av lärarna i forskningscirkeln före-

faller heller undervisa på det vis som lärarfack, skolmyndigheter, forskare 

och hbt-företrädare önskar. Därför vill jag som jämförande exempel lyfta 

fram en annan lärares undervisning, som mer motsvarar detta ideal. 

I etnologen Maria Bäckmans (2003) avhandling framgår att även en 

sådan lärares undervisning om homosexualitet kan stöta på problem. Att 

Bäckman granskar just läraren Evas samlevnadsundervisning beror på att 

hon vill studera en lärare som av RFSU bedömts som exemplarisk, en 

pedagog som förmedlar de värderingar som organisationen står för på 

ett föredömligt och dialoginriktat sätt. Den gymnasieklass som Bäckman 

beskriver framställs dessutom som präglad av medelklassnormer, där 

forskaren förväntar sig en tolerant eller bejakande inställning till homo-

sexualitet, eller åtminstone öppenhet inför att tala om detta ämne. 

Men när Eva läser en kortnovell för eleverna där det först i den sista 

meningen avslöjas att de två unga huvudpersonernas romantiska kärlek 

är manligt homosexuell, utbryter starka reaktioner i den annars verbala 

och välartade medelklassklassen.153 Flera pojkar skriker ”faan vad äck-

ligt”, utstöter läten av avsmak och säger att de skulle tagit livet av sig om 

                                                           
153 Novellen, som saknar titel, är skriven av Sofia Heine, och publicerad i antolo-

gin Nya Collage: Unga tankar i text & bild, 1993. 
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de upptäckt att ”hade en sådan dragning åt det hållet” (Ibid. s. 75). När 

Eva vid ett annat tillfälle visar en film blir det återigen för mycket för 

pojkarna. De stoppar fingrar i munnen och simulerar kräkningar bakom 

lärarens rygg, skriker när två killar kysser varandra och skrattar när en 

pojke berättar om hur hans manliga skolkamrater urinerar på honom i 

duschen (Ibid. 78f). Bäckman återger sitt eget obehag och sin förvåning. 

Jag trodde att svenska gymnasieungdomar hade en långt liberalare 

hållning till homosexualitet än så, och att de allmänt omfattade ideal 

om tolerans och fördomsfrihet som skolan lyfter fram som sina även 

skulle råda hos ungdomarna (Ibid. s. 75f). 

Evas undervisning beskrivs av Bäckman som präglad av en önskan att 

eleverna ska känna sig fria att uttrycka vad de känner och tänker, men 

samtidigt av ambitionen att ”inga oreflekterade fördomar skulle föras 

vidare utan att först bli uttalade och diskuterade”. Detta ser Bäckman 

som ett uttryck för den ”sokratiska dialogen”, kännetecknad av de öppna 

frågorna, ärliga samtalen och ”det allmänt fördomsfria klimatet” (Ibid. s. 

212). I Evas undervisning finns, enligt Bäckman, en underförstådd pre-

miss om att ett minskat avstånd till det främmande, här homosexualitet 

och homosexuella människor, ska bidra till ökad tolerans inför det man 

ogillar, eller hellre, ett bejakande av att kärlekens värde är lika stort, oav-

sett om den är samkönad eller inte. 

Strategin att genom skönlitteratur bidra till empati - de flesta gymna-

sieelever antas kunna känna igen förälskelsens pirr i magen och oron för 

att känslorna inte ska vara besvarade - gör att frågan om homosexualitet 

kommer nära inpå eleverna som lyssnar. Hon visar film där bögar inte 

framställs som feminina och ”fjolliga”, lesbiska inte som ”manhaftiga”, 

för att visa det gemensamma mellan eleverna och dessa människor. Lära-

ren försöker även minska det kognitiva avståndet genom att säga till 

eleverna att många de känner kommer att leva som homosexuella i fram-

tiden, men att de inte vågar göra det nu, vilket, enligt Eva inte är under-

ligt ”eftersom flera här skriker ´fy fan vad äckligt´” (Ibid. s. 76). 
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Sokrates sätt att ställa frågor till sin samtalspartner har kallats ”maieu-

tik”, i en jämförelse med barnmorskans ”förlossningskonst”.154 Vid för-

lossningar är det emellertid inte en helt öppen fråga vad resultatet ska bli. 

Barnmorskans arbete är tänkt att leda till att kvinnan föder ett friskt barn 

till världen, inget annat.155 På ett liknande vis kan vi betrakta läraren Evas 

sätt att undervisa om homosexualitet. Dialogerna och vädjandena till 

elevernas empati tjänar ett på förhand avgjort syfte, det vill säga att vissa 

emotioner ska motverkas och andra odlas. Det till synes öppna samtalet 

är ett av flera medel som läraren använder för att uppnå dessa mål. 

Detta slags samtal skiljer sig således från det ideala deliberativa samtal 

Tomas Englund (avsnitt 1.1.3 ovan) önskar i svenska skolor, där lärarna 

inte leder samtalen mot på förhand stipulerade slutsatser. Vi kan se den 

inbyggda spänningen i den enligt Bäckman ”sokratiska” samtalsstrategin, 

genom att jämföra hur hon använder begreppet ”fördom” i sin skildring 

av Evas undervisning. Klassrummet ska präglas av fördomsfrihet och 

inga oreflekterade fördomar skulle passera obemärkta i samma rum. 

Bäckmans observationer kan väcka frågor om vad som är en fördom, 

respektive en oreflekterad sådan, i vems ögon och i vilken situation. 

Hasse tar däremot inte själv initiativ till samtal om människors lägg-

ning/preferens eller homosexuellas rättigheter, utan reagerar enbart på 

sina manliga elevers äcklade uttryck. Det blir då inte heller tal om ett 

samtal, vare sig sokratiskt eller deliberativt. Läraren behåller ordet, utan 

att intressera sig för om eleverna har något mer att säga i saken. Att stra-

tegin är medveten antyds av vad Hasse säger vid det senare tillfället, att 

                                                           
154 I Nationalencyklopedin, uppslagsordet ”Maieutik”, berättas att Sokrates med 

detta ordval ”anspelade han på sin mor, som var barnmorska. Sokrates förklara-

de att han inte själv kunde framföda tankar men väl förlösa andras - troligen ett 

uttryck för hans berömda ironi”. 
155 Pedagogen Lars Lindström (2005) har karakteriserat det sokratiska samtalet 

på ett sätt som jag menar lyfter fram spänningen mellan å ena sidan öppenheten 

för olika perspektiv och, å andra sidan, de rigorösa kraven på en idealisk sokra-

tisk samtalsdeltagare. Han eller hon måste exempelvis alltid tala utifrån egna 

övertygelser utan referenser till auktoriteter, alltid definiera de begrepp som 

används och föra ett resonemang utan inre motsägelser (Ibid. s. 54f). Detta 

antyder, i min tolkning, att inte heller i den filosofiska förlossningskonsten är 

vilka resultat som helst önskvärda.  
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elever som svär och uttrycker avsmak inte kan räkna med något lyssnan-

de till vad de har på hjärtat. De ska, med Hasses ord, ”hålla käften”. 

Direkta uttryck för homofobi innebär ett steg över en moralisk gräns 

som elever, i det klassrum Hasse styr över, ska hålla sig innanför. 

Både Eva och Hasse vill, som jag tolkar dem, med sina kommentarer 

till sina respektive manliga elever ersätta deras avsmak med emotionen 

skuld. Bägge säger till pojkarna att deras ord kan göra att homosexuella 

människor i deras närhet far illa, men skillnaden tycks vara kontexten, 

och sättet det sägs på. Hon säger att det inte är förvånande om männi-

skor inte vågar vara öppna med sin läggning när eleverna säger som de 

gör, som en del av en pågående dialog mellan henne och dem. Han 

uppmanar sina elever att tiga, att de genom sitt beteende diskvalificerat 

sig från att samtala alls. De ska enbart lyssna till den auktoritet som i 

denna stund är Hasse själv. 

Jag har argumenterat (avsnitt 3.3.2) för att det kan vara en svår avväg-

ning att som lärare avgöra när det är lämpligt att föra ett samtal med 

elever, när man bara tyst bör lyssna till vad eleven säger, respektive en-

bart själv förmedla de värden man anser omöjliga att kompromissa med. 

Om Hasses och Evas mål till del är gemensamt, att kränkningar mot 

homosexuella inte ska förekomma, är hennes, som framgått, mer vittgå-

ende än hans. Han uttrycker ingen ambition att eleverna i sitt inre ska 

glädjas åt att kärleken mellan människor kan ta sig olika uttryck. Han vill 

att de manliga eleverna inte ska känna hat eller avsmak, eller åtminstone 

inte uttrycka dessa emotioner, eftersom det kan göra andra illa. 

Evas ambitioner är däremot, som jag tolkar Bäckmans beskrivning, 

större. Eva vill skapa en kognitiv närhet mellan heterosexuella elever och 

homosexuellas liv. Skönlitteratur, film och samtal ska bidra till empati, 

som förhoppningsvis leder vidare till de emotioner som hon vill att ele-

verna ska omfatta. Hennes undervisning framstår som en iscensättning 

av vad Nussbaum ser som önskvärt, om påverkan av emotioner när ob-

jektet är homosexualitet. Stimulans av elevernas fantasi och inlevelseför-
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måga, utrymme för att ge och bemöta argument, tänks förändra och 

forma de omdömen som emotionerna består av.156 

Mot omdömet att homosexuella män generellt är sexuellt utmanande 

och aggressiva157, ger denna lärare bilden att det handlar om kärlek som 

har mycket gemensamt med den som de heterosexuella eleverna själva 

kan känna. Mot omdömet att samma män paradoxalt nog, som Bäckman 

(2003, s. 92ff) uppmärksammar, är ”fjolliga” och ”feminina” möter ele-

verna skildringar där homosexuella män beskrivs som vilka som helst. 

5.4.2 ANSVARET FÖR ELEVERS VÄLGÅNG, OCH WAGNERS DILEMMA 

Vi kan kalla Evas syn på denna del av värdegrundsuppdraget idealistisk 

och optimistisk. Hennes undervisning bärs av en idé om vad som är 

moraliskt rätt. Hon när ett hopp om att det går att förändra elevernas i 

hennes ögon problematiska emotioner, och hon undervisar därefter. Det 

sker i ett klimat som av Bäckman beskrivs som öppet och tillåtande. 

Elevernas tänkande och handlingar ska förändras, men det ska ske i en 

atmosfär av välvilja. Evas undervisning kan betraktas som ett sätt att 

förhålla sig till vad Fjellström kallar ”avsiktlighetens paradox” (avsnitt 

1.2.4). Eleverna ska fostras till kritiker av heteronormen, och glädjas åt 

kärlekens mångsidighet. Det måste dock ske utan att avsikterna märks 

för tydligt, om målet ska kunna nås. Mot detta kontrasterar läraren Has-

ses undervisning, där inga liknande försök att påverka de omdömen som 

bygger upp elevernas hat eller avsmak tycks förekomma. Vi kan, som 

framgått, tolka detta som ett utslag av att han själv i första hand förknip-

par talet i offentligheten om homosexualitet med just sexualitet i det 

privatliv som inte bör diskuteras i skolan. 

En annan tolkning är att Hasse ser pessimistiskt på möjligheterna att 

förändra de manliga elevernas problematiska emotioner, och att priset 

                                                           
156 En utsaga från Hasse (avsnitt 2.1 ovan) indikerar att även han anser att skön-

litteratur kan spela en viktig roll i värdegrundsarbetet, liksom Sonja, som också 

gör kopplingar mellan fiktiva skildringar och detta arbete (avsnitt 4.2 ovan). 
157 Bäckman (2003) får via elever veta att historier cirkulerar om homosexuella 

mäns ständiga jakt på sex, och exempel på sådana ges (Ibid. s. 93f). Att föreställ-

ningen om homosexuell hypersexualitet är vanlig uppmärksammade redan Skol-

överstyrelsen (1977) och menade att lärare bör motverka den. 
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för att försöka kan anses för högt. De omdömen som hatet och avsma-

ken mot homosexualitet består av kan ses som så djupt förankrade, och 

som så nära kopplade till tankar och människor som är viktiga för poj-

karnas föreställningar om ett gott liv, att en lärare kan bedöma utsikterna 

att lyckas förändra dem som små.158 Om Hasse tror att åtskilliga av hans 

manliga elever skulle reagera med hat och avsmak på en film eller en bok 

där homosexuell kärlek framställs som naturlig eller önskvärd, och han 

vet eller anar att det finns homosexuella elever i klassen, kan han av om-

sorg om de senare undvika sådan undervisning. Det hör även till saken 

att en lärare kan göra bedömningen att hon eller han inte kan kontrollera 

allt som sker, varken i skolan eller utanför den. Att, om än indirekt, 

uppmana homosexuella elever att berätta om sin läggning för omgiv-

ningen kan betyda att man utsätter dem för obehag, eller rentav faror. 

Eventuella homosexuella elever i läraren Evas klassrum får höra och 

se föraktet som en följd, på den aktuella lektionen, av hennes undervis-

ning. Utan de aktuella texterna, filmerna eller lärarkommentarerna hade 

uttrycken av hat och avsmak inte uppstått, åtminstone inte där och då. 

Läraren Hasse menar att där hans elever bor är det förknippat med risk 

för fysiskt våld att berätta att man är ”gay”, ett våld som en välmenande 

undervisning i värsta fall kan bidra till. Möjligheterna att på längre sikt 

påverka de emotioner som orsakar verbalt och fysiskt våld bedöms såle-

des som mindre, än riskerna att undervisningen på kort sikt i själva ver-

ket bidrar till att samma slags våld utlöses. 

5.4.3 FEM RELATIONER MELLAN EMOTIONER OCH UTTRYCK 

I detta avsnitt föreslås fem möjliga sätt att förstå förhållandet mellan en 

persons verkliga emotion gentemot ett visst objekt i en viss situation, hur 

personen kan uttrycka denna, och frågan om uttrycken kan stå för något 

                                                           
158 Fjellströms ”rimlighetskriterium” (avsnitt 1.2.3) tycks här aktualiseras. Det 

gäller att fostran ska bedrivas på sätt som gör det rimligt att anta att de mål man 

som lärare vill uppnå kan uppnås. Det gäller att som lärare förhålla sig till vad 

som också kan kallas ”Wagners dilemma”, efter Lester Hunts tankar ovan (av-

snitt 2.4.1) om att emotioner kan vara så starka att de bedöms som omöjliga att 

påverka. Den rimliga slutsatsen, som inte den antisemitiske Wagner drog, kan då 

vara att helt enkelt försöka ignorera emotionerna, och göra det rätta i situationen 

med andras bästa för ögonen.   
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annat än vad en utomstående betraktare i förstone kan tro. Tankarna har 

tangerats tidigare (avsnitt 2.10, 3.3.2 och 3.5.1) men kan här bli tydligare 

med hjälp av jämförelsen mellan lärarna Hasses och Evas undervisning. 

Bäckman (2003) noterar en skillnad som är relevant här. Å ena sidan 

uttrycker sig de flesta av pojkarna hatiskt eller äcklat, med ord, läten och 

gester, när de möter frågan om, eller skildringar av, homosexualitet i 

klassrummet. Å andra sidan kan vissa av pojkarna i samma grupp ut-

trycka sig helt annorlunda vid andra tillfällen, som under värderingsöv-

ningar i klassrummet och, i högre grad, i intervjuerna med forskaren. 

Bäckman ifrågasätter om läraren Evas undervisning verkligen hade 

förändrat de aktuella pojkarnas sätt att tänka, och menar att det snarare 

handlar om att de utvecklat en slags ”kulturell kompetens”, att veta den 

rätta repliken eller handlingen i en given situation. I ena stunden kan det 

vara att inför jämnåriga markera att man själv inte är bög, i den andra att 

medge att andra har rätt att vara det. Bäckman förvånas över att ingen 

uppmärksammade dessa paradoxer, och föreslår att det kan bero på en 

”kollektivt buren överenskommelse som gick ut på att illusionen av enty-

diga och gemensamma värderingar inte fick brytas” (Ibid. s. 85).159 

Sådana paradoxer eller illusioner tycks inte kunna uppstå i Hasses 

klassrum, eftersom han helt enkelt inte möjliggör några samtal eller vär-

deringsövningar, där eleverna exempelvis ska ta ställning till om de kan 

tänka sig att fortsätta vara vän med en kamrat som visar sig vara homo-

sexuell. Det finns inget hörn där en elev kan ställa sig och tillkännage att 

han skulle överge en sådan vän.160 Bäckman talar om en ”kulturell kom-

                                                           
159 Bäckman understryker att beskrivningen av enbart pojkar som äcklade av 

manlig homosexualitet, men med förmågan att uttrycka sig annorlunda i samtal, 

inte är uttömmande. Somliga kvinnliga elever kunde ha svårt att acceptera man-

lig homosexualitet också, och exempelvis vara tvungna att blunda när två män 

kysste varandra på film. Vissa pojkar vidhöll sina kraftiga avståndstaganden även 

i intervjuerna, och förespråkade att bögar ska ha ”stryk” eller ”utrotas” (Ibid. s. 

90). Andra pojkar, som var i minoritet, uttryckte inte alls något äckel inför åsy-

nen av homosexuella handlingar i klassrummets offentlighet (Ibid. s. 86). 
160 Vi kan föreställa oss ännu ett hörn i värderingsövningen, som inte finns i 

Bäckmans beskrivning av Evas undervisning, vilket indikerar att läraren tycks 

utgå från att alla hennes elever är heterosexuella. Till detta tänkta hörn går den 
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petens”, som gör att den spontant vomerande eleven är mer verserad i 

värderingsövningen än då homosexuell kärlek visas på en TV. 

Möjligen skulle Hasse - som enligt egen utsago brukar ”grovt språk” - 

hellre kalla den kulturella kompetensen politisk korrekthet eller, tydligare, 

hyckleri. Detta synsätt innebär att (1) de verkliga emotionerna är oför-

ändrade i de heterosexuella elevernas sinnen, medan de med läpparna 

bekänner sig till vad de tror att vuxenvärlden vill höra. Ur Hasses per-

spektiv vore det, som jag förstår honom, fel att möjliggöra sådant hyckle-

ri. Han vet, den som hycklar vet, och eventuella homosexuella elever vet 

att det vore ett illusoriskt och förnedrande spel, om än på olika vis och i 

olika grad, för alla parter.161 

Detta står i kontrast till den optimistiska syn på skeendet som går ut 

på att (2) undervisningen verkligen har förändrat de omdömen som byg-

ger upp rädslan, hatet eller avsmaken gentemot homosexuella (män). När 

intrycken från texterna, bilderna och orden fått sjunka in, inser eleverna 

att deras tidigare emotioner grundade sig på moraliskt tvivelaktiga, intel-

lektuellt orimliga eller rentav faktamässigt falska antaganden om verklig-

heten. Undervisningen kan bidra till att andra omdömen formas, som 

leder till tolerans av det man kanske fortfarande har svårt att acceptera, 

till medkänsla med dem som drabbas av oförskyllt lidande, eller rentav 

till glädje inför att kärleken kan ha så, från det egna perspektivet, skiftan-

de former. 

Ett närbesläktat synsätt är att de initiala uttrycken för avsmak egentli-

gen inte alls speglade elevernas verkliga emotioner. Det är tvärtom (3) de 

efterföljande och mer toleranta/bejakande utsagorna som signalerar vad 

eleverna egentligen kände och tänkte från början. Det är ett bland pojkar 

och män beklagligt och vanligt grupptryck som bidrar till att de först 

säger och handlar som de gör. Men genom lärarens pedagogiska förloss-

ningskonst kan dessa önskvärda och redan existerande emotioner även 

                                                                                                                             

eventuella elev i klassen som kan/inte kan tänka sig att fortsätta vara vän med 

den som kastar upp inför tanken på att människor är som han/hon. 
161 Jfr Beattys (2005) varningar till antropologer, att de inte okritiskt bör sätta 

likhetstecken mellan andra människors känslouttryck, som kan vara tecken på en 

anpassning till vad de av lokala normer eller konventioner förväntas uttrycka, 

och samma människors mer svåridentifierade verkliga emotioner. 
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uttryckas bland klasskamrater. Det innebär att det snarare är de inledande 

hatiska och äcklade uttrycken som bör benämnas hycklande. 

Vi kan även tänka på ett sätt om skeendet som inte stämmer överens 

med Nussbaums teori, genom att (4) avvisa själva idén om verkliga eller 

äkta emotioner. Vad som kan konstateras är att vissa ord och handlingar 

förekommer, där somliga leder till vissa konsekvenser, och andra till 

andra. Frågan om essens, vad som egentligen är, leder tankarna fel och vi 

bör i stället rikta vår uppmärksamhet mot vad olika känslouttryck gör 

med mänskliga relationer och individers livsutrymme. 

Det är rimligt att förstå Hasses agerande utifrån detta fjärde synsätt 

som vi, i likhet med Butler-influerade forskare, kan kalla performativt 

(avsnitt 3.5.1 ovan). Han gör, vad det verkar, inga försök att med elever-

na diskutera de emotioner som eventuellt ligger bakom vad som sägs och 

görs. Han konstaterar att ordvalen, gesterna och tonfallen kan såra och 

hota, och därför förbjuder han dem, inte tankarna som möjligen orsakar 

dem. Detta tror jag dock är en sanning med modifikation. Hasse tar up-

penbarligen med sina elever upp vad han ser som en viktig kognitiv be-

ståndsdel i många heterosexuella pojkars och mäns aversioner, den ovan 

diskuterade sexualiseringen av homosexualiteten i offentligheten. 

Mitt avslutande förslag att förstå relationen mellan emotioner och ut-

tryck är följande: (5) Bägge slagen av uttryck, såväl de inledande äcklade 

som de efterföljande, låt säga medkännande, bör betraktas som indikato-

rer på verkliga emotioner och att de kan finnas samtidigt. De rymmer 

bägge omdömen av olika slag, som inte bör avfärdas som uttryck för 

ungdomlig omognad, manligt grupptryck eller förmåga till verbal anpass-

lighet till vad en offentlig norm stipulerar. Ur detta perspektiv är det fullt 

rimligt att människor tänker tankar som de själva och andra kan finna 

motsägelsefulla och till och med moraliskt problematiska. 

Bäckmans förvåning över paradoxerna i hur främst de manliga ele-

verna uttryckte sig kan tolkas som en syn på subjektet som kognitivt 

gjutet i ett stycke, som en förväntan om att vad en människa tänker, kän-

ner, säger och gör ska vara koherent. Vi behöver inte ansluta oss till en 

radikal syn på subjektet, där alla föreställningar om essens eller stabilitet 

kategoriskt avvisas, för att hävda att en människa kan tänka motstridiga 

och till och med plågsamma tankar. Inget ontologiskt ställningstagande 
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om människans eller subjektets natur är nödvändigt för att hävda vad 

mångas vardagserfarenhet säger, att vi ofta tänker, känner, talar och 

handlar på motstridiga vis. 

Vad som däremot tycks behövas är en viss syn på vad ett gott mänsk-

ligt liv, eudaimonia, innebär, och en föreställning om människors möjlighe-

ter att leva sådana liv. Jag har redogjort (avsnitt 2.2) för Nussbaums aris-

toteliska syn på livets inneboende tragik. Det är enligt den inte möjligt 

för en människa att uppnå allt vad hon lägger in i sin konception av det 

goda livet. Till detta kommer de villkor - vår dödlighet, vårt beroende av 

en nyckfull natur, vår hälsas bräcklighet, vår oförmåga att kontrollera 

andra människors goda eller onda handlingar, våra egna moraliska tillkor-

takommanden - som ofrånkomligen begränsar möjligheterna att leva de 

liv vi tänker oss som fullkomliga. Med en sådan grundsyn på det mänsk-

liga livet är motstridiga emotioner snarare att vänta i enskilda människors 

sinnen, än något att förvånas över. Det deskriptiva konstaterandet att 

motstridiga emotioner existerar och är oundvikliga innebär dock inte, 

enligt Nussbaums etik, att alla emotioner är önskvärda i alla situationer. 

Jag ställde i början av kapitlet frågan varför många lärare uppenbarli-

gen inte undervisar om sexuell läggning så som inflytelserika aktörer 

inom skolområdet önskar. Ett kort tvådelat svar, utifrån framställningen i 

på dessa sidor, är: Vissa lärare kan ha olika emotionellt grundade invänd-

ningar mot de offentliga idealen i sig själva. Andra lärare, som instämmer 

i idealen, kan se så stora problem i förmedlandet av dem, att de avstår 

från att försöka. 

5.5 SAMMANFATTNING - SEXUALITET OCH ANDRA DIMENSIONER 

Uppmärksammandet av sexualitet i skolan, och dess möjliga kopplingar 

till kärlek, tycks kunna försätta lärarna i svåra dilemman. Låt oss utgå 

från tanken att sexualiteten för många är något eudaimoniskt, att den 

ingår i deras föreställning om ett gott liv. Lägg till detta att Sverige har en 

relativt lång tradition (MUS, 2005) av statligt styrd undervisning om sex 

och samlevnad, via läroplansskrivningar och skolmyndighetstexter rikta-

de till lärare. Till det kommer kopplingarna mellan sexualitet och makt-

skillnader mellan människor, att det som kan vara en väg till innerlighet 

och ömsesidig kärlek också kan brukas som ett förtryckets och förned-



 KAPITEL 5 - LÄRARES TAL OM SEXUALITET 

287 

 

ringens redskap. Låt mig sammanfatta kapitlet genom att fokusera på hur 

dilemman kan uppstå, till del beroende på hur sexuell läggning i lärarnas 

samtal interagerar med andra betydelsefulla faktorer i människors liv, här 

ålder, etnicitet och kön. 

Att lärarna är betydligt äldre än sina elever tycks kunna bidra till att 

frågor om sexuell läggning inte problematiseras aktivt i deras undervis-

ning. Lärarna har själva vuxit upp i ett samhälle och länge verkat i en 

skola där sexuell läggning sällan diskuterats, och heterosexualitet har varit 

en dominerande norm som inte ifrågasatts. De hänvisar också till egna 

livserfarenheter som kan komma med åren, vilka gör det problematiskt 

att förena den personliga etiken (avsnitt 1.1.3 ovan), med en professionell 

etik som kräver ett aktivt och långsiktigt värdegrundsarbete där samkö-

nad kärlek framställs som moraliskt likvärdig med heterosexuell. 

Anita anför exempelvis kärleken till de egna barnen och glädjen i tan-

ken på barnbarn, som en försvårande omständighet. Att då i skolan tala 

om homosexuell kärlek, där barnafödande inte är lika självklart, som 

likvärdig kan framstå som dubbelmoraliskt. Anita tycks här kräva en 

psykologisk autenticitet av sig själv som är svår att uppfylla. Problemati-

ken fördjupas vid tanken på att föräldrar kan tänka i likadana banor som 

Anita, och att lärare kan dra sig för att förmedla värderingar som kan 

utgöra ett potentiellt hot mot kärleken mellan barn och föräldrar.  

Hur interagerar föreställningar om etnicitet och sexualitet i lärarnas 

samtal? Två varandra närliggande företeelser tycks centrala. Det ena 

gäller tanken om Sverige som ett land som sticker ut i jämförelse med 

många andra, ett land där homosexualitet i stor utsträckning tolereras 

eller rentav bejakas. I både populärkultur och offentlig debatt, som den 

förs av politiker, företrädare för hbt-rörelsen och lärarfacken, råder ofta 

enighet om att det är moraliskt irrelevant om kärlek är samkönad eller 

inte. En följd av detta kan bli att just etniska svenskar uppfattas som mer 

toleranta eller bejakande mot homosexualitet, än andra etniska grupper. 

Tanken är då att populärkulturella bilder och det förändrade offentliga 

samtalet om sexuell läggning bidragit till reella värderingsförskjutningar 

bland många etniska svenskar. 

Detta hänger samman med vad Ismail uttrycker om den etniska mi-

noritet han tillhör, att homosexualitet är helt tabubelagt inom den. Oav-
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sett om Ismail har rätt i sak eller inte, så förefaller denna upplevelse få 

konsekvenser, för Ismails eget värdegrundsarbete, och kanske även för 

andra lärares. Omdömet, oavsett om det är välgrundat eller ej, att värde-

grundsarbete inriktat på tolerans eller bejakande av samkönad kärlek kan 

provocera elever och föräldrar från vissa etniska gemenskaper, kan bidra 

till att lärare avstår från sådant arbete. Där kan också finnas en motvilja 

som bottnar i att lärare inte vill, ens indirekt, framställa Sverige eller et-

niska svenskar som moraliskt mer högtstående än andra, att ett ställ-

ningstagande för homosexuellas rättigheter kan upplevas som uttryck för 

moraliskt tvivelaktig etnocentrism.  

Detta dilemma, att lärares arbete för en grupps intressen kan leda till 

konflikter med en annan grupp, kan ha en motsvarighet vad gäller kön. 

Lärarna talar om homofobi bland främst pojkar, gentemot mäns samkö-

nade kärlek. Fokuseringen på manlig homosexualitet innebär att lesbiska 

flickors och kvinnors livsvillkor kan osynliggöras. Ett skäl till att vissa 

lärare undviker att tala om sexuell läggning i klassrummets offentlighet, 

kan vara att sådana samtal för läraren kan leda till konflikter med pojkar i 

klassen. Där kan finnas en ovilja att bidra till att enskilda pojkar eller 

pojkar som grupp utmålas som moraliska problem, men även en oro för 

vad konsekvenserna kan bli av sådana samtal, utanför det klassrum där 

läraren i liten utsträckning kan påverka vad som sker. En del av detta är 

vetskapen om somliga pojkars och mäns våld mot andra pojkar och män. 

I nästa kapitel sammanfattas vad jag ser som viktiga slutsatser av un-

dersökningen.
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KAPITEL 6 - SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER 

I de tre föregående kapitlen har avhandlingens första frågeställning be-

svarats. Den gällde vilka dilemman som kan identifieras när en grupp 

lärare samtalar om specifika värdegrundsfrågor i relation till sin egen 

yrkespraktik. De har uttryckts genom mina tolkningar av lärarnas samtal 

om värdegrundsfrågorna etnicitet, religiositet och sexualitet. 

Den andra frågeställningen, rörande hur olika former av mångfald in-

tersektionellt kan interagera har kontinuerligt besvarats i kapitel 3, 4 och 

5, och har förtydligats i kapitelsammanfattningarna. Denna mångfald i 

samhället och inom varje individ bidrar till att värdegrundsuppdraget kan 

uppfattas som svårtolkat och omstritt, men även som djupt angeläget. 

Animerat och eftertänksamt har lärarna visat att arbetet med detta upp-

drag är viktigt för dem, inte bara i yrkesrollen. 

Den tredje frågeställningen, om hur Nussbaums emotionsteori kan 

bidra i tolkningarna av lärarsamtalen, har besvarats genom analyserna i 

de nämnda kapitlen och förtydligas nedan.  

I detta avslutande kapitel ges möjliga svar på den fjärde frågeställ-

ningen, om hur tolkningarna av dessa enskilda lärares tänkande och 

handlingar kan bidra till en vidare diskussion om målen och villkoren för 

värdegrundsarbetet. Det sker på två sätt. Jag utvecklar närmare (avsnitt 

6.1) vad jag ser som styrkor med att använda Nussbaums tänkande om 

emotioner i reflekterandet över lärares värdegrundarbete. Därefter (av-

snitt 6.2) diskuteras hur värdegrundsarbetet kan ta lärares praktiska klok-

het i anspråk, en central dygd i det etiska tänkande som underbygger 

Nussbaums emotionsteori. 

6.1 NUSSBAUMS TEORI OM EMOTIONER SOM TILLGÅNG I VÄRDEGRUNDSAR-

BETET 

I detta avsnitt diskuteras tre bidrag i avhandlingen till tänkandet om vär-

degrundsarbetet i svensk skola. Det gäller ifrågasättandet av dikotomin 

mellan människors förnuftsförmågor och emotioner (1), känslornas och 
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känslouttryckens frånvaro i emotionsdefinitionen (2) och att värderingar 

av ett särskilt slag, eudaimoniska, är en central del av teorin (3). 

Nussbaum (avsnitt 2.4 ovan) menar (1) att det skarpa åtskiljandet 

mellan människors emotioner och förnuftsförmågor dominerat under 

lång tid inom olika vetenskaper, men att andra sätt att tänka om emotio-

ner blivit mer framträdande på senare år. I forskningsöversikten ovan 

uppmärksammades ett motsägelsefullt förhållande i synen på känslors 

eller emotioners - begreppen används ofta synonymt - möjliga funktioner 

i undervisning om värdefrågor. Å ena sidan framställer vissa forskare 

(Dahlberg, 2003, Fjellström, 2004, Franck, 2007, Hedin & Lahdenperä, 

2000, Linnér, 2005), utifrån sinsemellan olika perspektiv, det som önsk-

värt att i undervisningen uppmärksamma människors känsloliv. Ett vär-

degrundsarbete som ensidigt inriktar sig på ett påstått renodlat förnuft, 

hos elever och andra, framstår för dessa författare som problematiskt. I 

svensk skola har också kritiken mot en tänkt renodlat förnuftsstyrd un-

dervisning bidragit till framväxten av undervisningsprogram, där elevers 

tänkta emotionella intelligens ska främjas (Kimber, 2001, Kimber, 2004) 

Å andra sidan finns forskare (Bartholdsson, 2007, Ecclestone & Hay-

es, 2009, Furedi, 2004, Granath, 2008, Irisdotter, 2006) som uppmärk-

sammar kritiska aspekter av en undervisning som inriktar sig på elevers 

känsloliv. Sådan undervisning kan användas i en moraliskt tvivelaktig 

maktutövning, om än vänligt avsedd och framställd, och riskerar att bidra 

till icke önskvärd sårbarhet hos elever. I stället borde undervisningen 

syfta till att stimulera elevers kunskapsutveckling, och att individers auto-

nomi och demokratiska och etiska förmågor utvecklas. 

Ett problem i denna konflikt menar jag är att det ofta framstår som 

oklart vad de emotioner som omtalas är för slags fenomen, och hur de 

förhåller sig till andra begrepp, som känslor och förnuft. Den oklara 

begreppsanvändningen ökar otydligheten vari konfliken eller konflikter-

na består. Min förhoppning är att analyserna av lärarsamtalen i denna 

avhandling, där emotioner förstås som kognitiva värdeomdömen, kan 

bidra konstruktivt till den fortsatta diskussionen om värdegrundsarbetet. 

Denna ansats upphäver inte konflikter om vad som är gott eller rätt i 

detta arbete, men jag menar att konflikterna kan bli tydligare formulera-

de, och övervägandena därmed mer genomtänkta, om en gemensam 
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definition av det omtvistade finns. Jag har i analyserna av forskningscir-

kelsamtalen velat visa att vad som kan förefalla som ogenomtänkta käns-

louttryck, i själva verket kan vara uttryck för emotioner, vars kognitiva 

innehåll är viktigt att reflektera över. Jag har visat hur sådant innehåll kan 

beskrivas när lärarna i forskningscirkeln talar om värdegrundsfrågorna 

etnicitet, religiositet och sexualitet, och det är rimligt att liknande analyser 

kan generera ny kunskap i anslutning till andra delar av lärares arbete. 

I det sätt att tänka om emotioner som presenterats finns ingen mot-

sättning mellan kunskaper, intellektuell verksamhet och emotioner, utan 

sambanden dem emellan betonas. Människors rädslor eller kärlekar kan 

bygga på omdömen som utomstående kan bedöma som sanna eller fals-

ka, rimliga eller orimliga. Värdegrundsarbete inriktat på människors emo-

tioner är med mitt synsätt något mer än tyckande utan argumentation, 

och något annat än välvillig disciplinering till vissa förhållningssätt eller 

känslor (jämför avsnitt 1.1.3 ovan). 

Resonemang från kapitel 3 och 4 kan illustrera att värdegrundsarbete 

av det slag som här skisseras kräver kunskaper och förmågor av olika 

slag. Att påverka rädsla som ryms i nationalistisk främlingsfientlighet 

tycks förutsätta en analys av de omdömen som rädslan består av och hur 

de uppstått. Välgrundade idéer om vad som eventuellt bör ersätta dessa 

omdömen, liksom om vilken slags undervisning som då behövs förefaller 

också nödvändigt. Om frammanande av rädsla och hat mot muslimer är 

en del av sådan fientlighet blir kunskaper nödvändiga för att kunna kri-

tiskt granska dessa emotioner, kunskaper om religiositet i allmänhet och 

om muslimers mångskiftande fromhet i synnerhet. Öppenheten för att 

emotioner är möjliga att förändra, genom reflektioner av vad de består av 

och rimligheten i dessa omdömen, betraktar jag som en tillgång i värde-

grundsarbetet. 

I teorin ingår (2) som framgått inte känslor eller känslouttryck i defi-

nitionen av vad en emotion är. Det betyder inte att de är betydelselösa. 

Tvärtom är känslouttryck ofta nödvändiga i mänsklig kommunikation, 

för att vi ska förstå varandras tankar så väl som möjligt. Nussbaum ar-

gumenterar filosofiskt för att känslor och känslouttryck inte bör inklude-

ras i emotionsdefinitionen. Jag vill här lyfta fram vad jag ser som peda-
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gogiska och moraliska fördelar med denna aspekt av hennes definition, i 

synnerhet vid arbete i skolor präglade av olika slags mångfald. 

Känslouttryck har en expressiv funktion. Emotioner kan uttryckas 

genom exempelvis tårar och tonfall, svordomar och smekningar, vilka 

därmed fungerar identifierande. Människor kan genom dessa uttryck 

förstå vad andra tänker och värderar.162 Men detta innebär inte att en 

person som sällan uttrycker känslor offentligt nödvändigtvis är mindre 

emotionell än andra, som begreppet används av Nussbaum och i min 

avhandling. Lärarna Hasses och Anders sätt att uttrycka sig i forsknings-

cirkeln är illustrativa, då Hasse tenderar att uttrycka sig i starka och må-

lande ordalag, medan Anders oftast är mer lågmäld. Det betyder inte 

nödvändigtvis att Anders generellt har färre eller svagare emotioner än 

Hasse, utan kan bottna i att han inte är van eller vill, kanske just i det 

sammanhang som vår forskningscirkel utgjorde, uttrycka dem offentligt. 

Benägenheten att uttrycka känslor tycks variera, liksom förmågan eller 

villigheten att anpassa sig efter förväntningar på att uttrycka eller dölja 

känslor, i olika sociala sammanhang (Beatty, 2005). 

Detta är en sida av relationen mellan känslouttryck och emotioner, 

som jag har beskrivit i undersökningen. En annan är att det, enligt Nuss-

baums tänkande, kan finnas ett samband mellan de emotioner som en 

person förväntas uttrycka, och de emotioner som han eller hon på sikt 

kan förnimma. Diskussionen om många pojkars fostran synliggör detta, 

exempelvis att en person som aldrig förväntas uttrycka sorg med tiden 

kan få svårare att i realiteten känna sorg, och medkänsla med andra som 

far illa (avsnitt 2.8.3 ovan). 

Nussbaums tänkande om emotioner reducerar således inte vårt tän-

kande och tal om emotioner, på ett sätt som göra att vissa människor på 

förhand betraktas som a-emotionella, enbart för att de inte uttrycker 

känslor på ett sätt som förväntas i ett visst sammanhang, som i skolan. Å 

andra sidan är det viktigt med kunskap om de olika förväntningar på 

känslouttryck som människor möter i skilda sammanhang. Detta för att 

                                                           
162 I vissa fall tycks det rimligt att tolka frånvaron av känslouttryck som ett teck-

en på att personen kognitivt inte har insett ett skeende. Exempelvis kan frånvaro 

av uttryckt sorg eller vrede efter en älskad persons plötsliga död tolkas som att 

subjektet är i chock och inte förstått vad som hänt.  
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sådana förväntningar dels är en del av en maktutövning vars mål och 

medel noga bör övervägas, dels för att dessa förväntningar kan få konse-

kvenser för enskilda människors liv. Att kritiskt uppmärksamma relatio-

ner mellan emotioner, känslouttryck och förväntningar från omgivningen 

tycks särskilt angeläget i en skola där individuella variationer och männi-

skors olika uppväxtvillkor bidrar till olika sätt att tänka och uttrycka sig. 

Jag föreställer mig viktiga frågor som framtida empiriska studier, in-

spirerade av denna teori, kan ta sig an: Vilka emotioner hos vilka perso-

ner, riktade mot vilka objekt, framställs som önskvärda, respektive icke 

önskvärda, i skilda skolsammanhang? Ses vissa känslouttryck, eller från-

varo av dem, som särskilt viktiga i särskilda situationer? Hur kan relatio-

nen beskrivas mellan dessa avsedda mål och de styrdokument som lärare 

har att utgå från i arbetet? Med vilka medel försöker lärare uppnå sina 

mål och hur kan relationen beskrivas mellan det avsedda lärandet, och 

vad elever menar att de lär? 163 

Nussbaum utmärker sig i (3) relation till andra författare som beskri-

ver emotioners kognitiva innehåll, i den betydelse som aristotelisk etik 

och i synnerhet begreppet eudaimonia har i hennes teori. Det är det euda-

imoniska i emotionerna som gör att de kan upplevas som så starka att 

det kan kännas som om de fullbordar, eller sliter sönder, tillvaron, som 

Nussbaum uttrycker det när hon skriver om sin döda mor (avsnitt 2.4 

ovan). Emotioner riktar sig mot objekt vars frånvaro skulle göra livet 

fattigare. Nedan diskuteras tre sätt på vilka jag menar att tänkande om 

                                                           
163 För att tydliggöra kan vi jämföra med en antropologisk skolstudie som refe-

rerades i avsnitt 1.1.3 (Bartholdsson, 2007). Där framstår det som centralt att 

eleverna förmår uttrycka de av lärarna önskvärda känslorna eller sinnestillstån-

den, som glädje eller förnöjdhet. Elever som blir arga, exempelvis då de anser 

sig illa behandlade, kan däremot drabbas av lärarnas sanktioner. Om vi tänker 

som Nussbaum om emotioner, förefaller detta ske: Vissa objektlösa sinnestill-

stånd (eftergivenhet, förnöjdhet) eftersträvas, medan däremot emotioner som 

kan ses som rimliga och önskvärda (rättmätig vrede mot personer som behand-

lar subjektet eller andra illa) motverkas av lärarna. Symptomatiskt nog beskriver 

Bartholdsson hur emotionen vrede av lärarna tycks bortdefinieras som ”känsla”, 

att vrede närmast är att se som ett symptom på att en elev inte kan uttrycka, i 

detta sociala sammanhang, acceptabla känslor, som att vara ”ledsen”. 



EMOTIONER OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

294 

 

det eudaimoniska kan fungera konstruktivt i lärares arbete. Det gäller 

synen på (a) individer, (b) värdegemenskap och (c) värdekonflikter. 

Begreppet eudaimonia möjliggör en syn på (a) individer som mer än 

vad de ofta synes vara. Tomas Tranströmer gestaltar för mig i dikten 

”Romanska bågar”, i avhandlingens preludium, denna tanke. Diktjaget 

besöker en enorm kyrka, och överväldigas av rymden och valven där. En 

ängel ”omfamnade” jaget och viskade: ”Skäms inte för att du är männi-

ska, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.” Jag har, 

med hjälp av begreppet intersektionalitet, velat visa hur lärarnas sätt att 

tänka om värdegrundsarbetet berör olika dimensioner av människors liv 

och identiteter. Jag ser likheter mellan Tranströmers poetiska ”valv” och 

dessa dimensioner. Vad som bygger individers goda liv, deras eudaimonia, 

är mångfaldigt. Om inte denna mångfald besinnas kan en allt för begrän-

sad bild av människors liv på förhand begränsa värdegrundsarbetet. 

Dikten talar om stolthet, inte skam, inför det myllrande i livet. Den 

uppmärksammar även, i min tolkning, det tragiska i den etik som under-

bygger Nussbaums emotionsteori (avsnitt 2.2 ovan), på ett trösterikt vis: 

”Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” En sådan människosyn 

kan inspirera i värdegrundsarbetet, genom ett ständigt pågående upp-

täckande av det mångdimensionella inom varje individ. Den kan även ses 

som realistisk, i det att den bekräftar att livet kan rymma oförenliga goda 

ting, och det nödvändiga i att finna ett förhållningssätt till det. 

En tanke har förts fram i avhandlingen, med anledning av läroplans-

formuleringen om alla människors ”lika värde” (Lpf  94, s. 3). Detta vär-

de, föreslår Fjellström (avsnitt 1.7.4 ovan), kan legitimeras med stöd av 

föreställningen om att alla, oavsett omständigheter, är värda att uppleva 

emotionen kärlek. Jag menar att Nussbaums emotionsteori kan bidra till 

tänkandet om en annan formulering i värdegrundstexten, att skolan ska 

”låta varje enskild elev finna sin unika egenart” (Ibid. s. 3). Som jag för-

står Nussbaum möjliggör hennes teori reflektioner över denna idé om 

individers unicitet. Jag avser att alla emotioner är intentionala, att de åter-

speglar individens speciella sätt att betrakta ett objekt, och just det euda-

imoniska, att den specifika kombination av goda ting som bygger upp en 

människas föreställning om ett gott liv kan ses som unik för just henne. 
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Att tänka och tala om emotioner kan då bli att tänka och tala om vad 

som gör varje människa enastående.  

Den andra potentialen i eudaimoniabegreppet inriktar sig på det mot-

satta till individens tänkta unika egenart. Undervisning om det eudaimo-

niska i människors liv kan bidra till upptäckter av det (b) gemensamma i 

dessa liv. Också denna tanke tycks mig fångad i Tranströmers dikt, i dess 

avslutning: ”Jag var blind av tårar/och föstes ut på den solsjudande piaz-

zan/tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, herr Tanaka och Signora Saba-

tini/och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.” I Nuss-

baums teori om emotioner är sårbarheten inför vad vi inte kan styra 

central. Bland annat materiella och biologiska villkor begränsar vår frihet, 

och ett gott liv är heller inte tänkbart utan andra människor, till vilka vi 

står i olika slags beroendeförhållanden. Men detta beroende av andra kan 

också vara en väg till gemenskap i det att alla är behövande och behövda, 

och till en önskan att undersöka vad som binder människor samman. 

Nussbaums etik är kosmopolitisk, i meningen att hon betonar att 

många av de ting som bygger ett gott liv är gemensamma, oavsett exem-

pelvis kön, etnicitet eller samhällsklass, och våra emotioner kan återspeg-

la detta. Mycket av det vi älskar, fruktar, sörjer eller vredgas över är med 

detta synsätt delat och moraliskt relevant. I min tolkning kan samtal om 

föreställningar om vad ett gott liv innebär möjliggöra reflektioner om 

vad som är gemensamt över olika slags gränser. Den kan vara ett redskap 

i utforskandet av vad som empiriskt kan ses som grundläggande gemen-

samma värden i människors liv. Läraren Kerstins undervisning, som 

diskuterades i slutet av kapitel 3, kan ses som ett exempel på sådan un-

dervisning, när den sträcker sig utanför nationens gränser, där människor 

med olika etnicitet och religiositet förenas i en strävan efter ett för dem 

gemensamt värde i det goda livet, fred. 

En annan möjlig form av gemenskap kan identifieras på en mer 

grundläggande nivå, än att många människor kan resonera sig fram till 

att de värderar samma eller liknande ting i livet, som fred eller ömsesidig 

kärlek. Med något mer grundläggande avser jag det beroende och den 

sårbarhet som Nussbaum menar att alla emotioner återspeglar. Det euda-

imoniska omdömet i en emotion innebär ett indirekt erkännande av att 

subjektet inte är i kontroll av ett skeende, och än mindre av möjligheter-
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na att leva ett gott liv. Exempelvis rymmer kärleken till en person, ge-

menskap eller plats omdömet att livet skulle vara mindre värdefullt, utan 

det älskade objektet, och kärlek kan inte kontrolleras. 

Det eudaimoniska i emotionsteorin öppnar således för diskussioner 

om vilka sårbarheter och beroenden som människor kan dela (jfr avsnitt 

4.5.1 ovan). Kanske kan sådant värdegrundsarbete arbete fylla en nöd-

vändig nyanserande och inkluderande funktion, i samhällen där grupper 

sår split på sätt som jag beskrivit (avsnitt 3.1) som främlingsfientliga. Den 

tragiska tanken om det omöjliga i att kunna leva ett fullständigt gott liv 

(avsnitt 2.2) kan skänka gemenskap. Ingen människa eller grupp har med 

detta synsätt monopol på sanningen om det goda livet, och ingen har 

lyckats uppnå det inom ramen för hans eller hennes lokala tradition eller 

gemenskap. Avståndet mellan människors etiska ideal och moraliska 

praktiker är ofta långt, i alla individers och gruppers liv. Detta förutsätter 

självkritik och ödmjukhet inför att alla ytterst lever sina individuella liv i 

sårbarhet och beroenden, och med egna bristfälligheter.  

Det sistnämnda kan ses som ett allmänmänskligt faktum, ett livsvill-

kor för alla. Somliga tenderar att trotsa beroenden och sårbarheter, vissa 

anpassar sig motvilligt, medan andra bejakar dem, i olika situationer och 

sammanhang. Utgångspunkten är dock gemensam, och vi talar om grad-

skillnader, inte om artskillnader. Alla är individer med en inneboende 

kraft och kreativitet, och alla är bräckliga och hjälplösa utan andra.   

Den tredje fördelen jag ser med att uppmärksamma det eudaimoniska 

på det sätt som gjorts i avhandlingen, inriktar sig tvärtom på att (c) vär-

dekonflikter kan synliggöras och diskuteras. Jag har ovan synliggjort 

olikheter mellan ett aristoteliskt tänkande om emotioner, och vad som 

kallas emotionell intelligens. En central skillnad gäller just synen på kon-

flikter. I aristotelisk etik framställs dygden som ett mellanläge mellan 

brist och överdrift, att mod exempelvis är en balanspunkt mellan feghet 

och dumdristighet. Det innebär emellertid inte att det finns något egen-

värde med kompromisser eller konsensus i moraliska frågor. Detta ser 

Kristjánsson (avsnitt 2.6.1) som en viktig skillnad mellan aristotelisk 

emotionell dygd och emotionell intelligens. I den senare framställs har-

moni inom och mellan människor som ett självändamål. 
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Nussbaums beskrivningar och normativa analyser av enskilda emo-

tioner (avsnitt 2.8 ovan) och analyserna av lärarsamtalen i kapitel 3-5, 

menar jag visar att en utgångspunkt i människors emotioner kan bidra till 

reflektioner om värdekonflikter i såväl samhälle som skola. Formulering-

arna i värdegrundstexten kan uppfattas som att värdekonflikter inte exi-

sterar i det svenska samhället, eller att sådana konflikter är beklagliga 

undantag från det vanliga (avsnitt 1.2.1 ovan). Genom att uppmärksam-

ma idéer om eudaimonia kan, som jag har velat visa, oreflekterade omdö-

men om en sådan värdegemenskap ifrågasättas. Som tidigare nämnts kan 

känslouttryck ha en identifierande funktion, vara en väg till förståelse av 

andras tankar. På liknande sätt kan tankar och tal om det eudaimoniska i 

emotioner underlätta för elever och lärare att identifiera och diskutera 

värdekonflikter som annars riskerar att förbli dolda. 

Jag ser två problem om konflikter döljs i värdegrundsarbetet. Det ena 

är att lärare och elever då konstruerar en delvis låtsad social värld, där 

man tror sig överens om företeelser som egentligen, vid reflektion över 

dem, är omtvistade. Det andra är att låtsad konsensus i värdefrågor riske-

rar att missgynna människor som i olika sociala sammanhang har mindre 

makt än andra. I kapitel 3, 4 och 5 har jag visat att värdegrundsfrågorna 

etnicitet, religiositet och sexualitet rymmer sådana maktaspekter, och att 

olika former av över- och underordning kan interagera. 

Låt mig exemplifiera med emotionen kärlek, utifrån Nussbaums idé 

om att alla emotioner bottnar i någon form av kärlek (avsnitt 2.5). Kärle-

kens kraft kan kanaliseras i vad som gör andra väl. Men det omvända är 

också möjligt och vanligt, att den är otålig och hård, avundsam och upp-

blåst. Människor kan av vad de själva menar är kärlek göra varandra illa 

och när det blir som värst, döda. Kärlek kan med detta synsätt leda till 

medkänsla i ett liv för andras skull, men också till primitiv skam och hat. 

I en romantiserande syn på kärlek uppmärksammas sällan hur den på-

verkar och påverkas av maktskillnader. Ett exempel är att kärlek till ett 

land kan leda till nedvärdering av mindre mäktiga människor från minori-

teter. Ett annat är att två älskande kan leva i ett förhållande präglat av 

förtryck och våld. Maktmissbruket finns, ur detta perspektiv, inte trots 

emotionen eller i dess frånvaro, utan bör ses som uttryck för vissa for-

mer av kärlek som skadar. Kanske är detta en provocerande tanke, men 



EMOTIONER OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

298 

 

jag finner den viktig att begrunda. Romantiska ideal om kärlek kan be-

finna sig långt från de verkligheter och konflikter som vissa elever, deras 

anhöriga och andra lever med. I Nussbaums normativa kriterier på önsk-

värda kärlekar i ett liberalt samhälle framhålls att de ska främja individua-

litet, ömsesidighet och medkänsla (avsnitt 2.8.6 ovan). Att hennes emo-

tionsteori möjliggör diskussioner om kärlekar som även främjar det mot-

satta betraktar jag som en tillgång i värdegrundsarbetet.   

Ökade kunskaper om andras emotioner, exempelvis deras sätt att 

tänka om och uttrycka kärlek, behöver således inte leda till några be-

stämda slutsatser om vad som är moraliskt rätt, vilket jag ser som en 

styrka i emotionsteorin. Empati är, utifrån min avhandlings perspektiv, 

amoralisk. Men denna förmåga, att så gott som möjligt förstå andra, 

förefaller vara ett viktigt och ansträngande första steg i värdegrundsarbe-

tet, vars svårigheter lätt underskattas. Sådan undervisning är inte på för-

hand normativ, men kan bidra till väl övervägda ställningstaganden. 

Många kan dela den normativa syn på kärlek som Nussbaum argumente-

rar för (avsnitt 2.8.6 ovan), att den bör vara ömsesidig och gynna männi-

skors medkänsla och individualitet. Andra kan betona andra av kärlekens 

möjliga funktioner, som att bidra till ett stabilt och komplementärt för-

hållande mellan man och kvinna, till gemenskap över generationsgränser, 

inom en etnisk grupp eller i en nation. Att diskutera värdekonflikter, 

exempelvis genom att synligöra olika konceptioner av kärlek, behöver 

således inte leda till relativism, utan snarare till tydliggjorda konflikter, 

präglade av respekt för andra som personer.164 

Efter dessa reflektioner om den konstruktiva potentialen i att införli-

va tänkandet om emotioner som kognitiva värdeomdömen i värde-

                                                           
164 Om enighet inte kan uppnås i värdegrundsarbetet, bör man försöka enas om 

vad man är oenig om, är en tanke som lyfts fram när deliberativa samtal i skolan 

diskuterats (avsnitt 1.1.3 ovan). Det må låta banalt, och enkelt att utföra. Jag har 

velat visa att sådan enighet om oenighet tvärtom kan vara ett mycket komplext 

mål, när eudaimoniska ting berörs. Bara själva ifrågasättandet av något eudai-

moniskt, som hur kärlek uttrycks mellan föräldrar och barn, eller om den är 

samkönad, kan såra. Olika slags maktskillnader mellan människor, som kan 

samverka på många vis, bidrar dessutom till att ett värdegrundsarbete som be-

handlar det viktigaste i mångas liv, kärlek, innebär ett stort ansvar för den en-

skilda läraren. 
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grundsarbetet, diskuteras nedan möjliga utmaningar och svårigheter i ett 

sådant arbete. Det sker genom reflektioner över hur värdegrundsarbetet 

kan ta lärares praktiska klokhet i anspråk. 

6.2 PRAKTISK KLOKHET - EMOTIONSTEORIN SOM UTMANING I VÄRDE-

GRUNDSARBETET 

Den aristoteliska dygden praktisk klokhet, fronesis, har lyfts fram av flera 

forskare som skrivit om värdefrågor i skolan. Den har setts som ett kor-

rektiv mot en syn på kunskap som tjänande främst individens intressen i 

ett konkurrensinriktat samhälle (Gustavsson, avsnitt 1.1.1). När praktisk 

klokhet saknas kan det bidra till att elever far illa, av lärares eller andras 

handlingar (Colnerud, avsnitt 1.1.3). Sådan klokhet har även framställts 

som central i ett aristoteliskt tänkande om emotioner, i kontrast mot 

föreställningar om emotionell intelligens (Kristjánsson, avsnitt 2.6.1). 

Praktisk klokhet i värdegrundsarbetet innebär, utifrån min undersök-

ning, en förmåga att tänka och handla gott eller rätt i specifika situationer 

som värdegrundsuppdraget kan medföra, i medvetenhet om alternativa 

sätt att tänka och handla. Fyra typer av överväganden identifieras nedan, 

som jag menar att framställningen har aktualiserat. Det gäller (1) värde-

grundsarbetets legitimitet i relation till andra delar av lärares arbete, (2) 

innehållsliga överväganden, (3) reflektioner över olika aktörers perspek-

tiv, och (4) idéer om på vilka sätt arbetet bör bedrivas. Avsnittet är såle-

des strukturerat utifrån arbetets varför, vad, vem och hur. Jag ser dessa 

överväganden som en kondenserad beskrivning av värdegrundsarbetets 

komplexitet, om det förstås med hjälp av Nussbaums emotionsteori och 

lärarnas samtal i forskningscirkeln. 

Det första övervägandet gäller (1) vilken tyngd värdegrundsuppdraget 

bör ha i lärares tänkande och praktiska arbete, oavsett vilka prioriteringar 

eller tolkningar som görs inom ramen för det. Detta är en allvarlig fråga. 

I sin förlängning kan den leda till ett ifrågasättande av värdegrundsarbe-

tet som sådant, och därmed av tänkande och skrivande om det. I inled-

ningen (avsnitt 1.1.1) skisserades en förändring i styrningen av svensk 

skola på senare år. Utbildningens instrumentella värden, som att den kan 

öka individens konkurrensförmåga om anställningar och utbildningsplat-

ser, och nationens ekonomiska välstånd, betonas mer, på bekostnad av 
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annat som kan ingå i andra bildningsideal. I detta ”annat” ingår, menar 

jag, vad denna avhandling handlar om. 

Dilemmat kan formuleras i frågan: Med vilken rätt ägnar lärare tanke-

kraft och tid åt värdegrundsarbetet, om arbetet riskerar att försämra 

elevers möjligheter att konkurrera med andra i framtiden? Värdegrunds-

arbetet är ett åliggande som inte kan misskötas flagrant utan att upp-

märksammas av inspektörer och andra med insyn i verksamheten. I min 

tolkning granskas dock sällan huruvida enskilda skolor bedriver detta 

arbete på ett långsiktigt intellektuellt och moraliskt ansvarsfullt vis.165 

Nussbaum (1997b) har argumenterat för en utbildning där kunskaper 

om, och inlevelseförmåga i, andra människors sätt att leva bör vara en 

central del av all undervisning. Hon har nyligen förnyat denna argumen-

tation (Nussbaum, 2010) och hävdar att skolans främsta uppgift är att 

utbilda kunniga och empatiska medborgare som kan tänka kritiskt om 

centrala frågor i samhället och det egna livet, det vill säga något mer och 

större än att vara kund eller arbetstagare. I sådan utbildning är odlande 

av vissa emotioner, och ifrågasättande av andra, centralt (Ibid. s. 27ff). 

Hennes diskussion förs, som jag förstår den, på ett makroplan, i en glo-

bal debatt om vad utbildning egentligen bör syfta till. 

En tolkning av hennes emotionsteori, på det mikroplan där lärares 

tänkande och arbete med elever äger rum, kan däremot leda till ett sorg-

set pragmatiskt förhållningssätt, på tvärs med Nussbaums egen opti-

mism. Framgång i yrkesliv och vidare studier är ett av många ting som 

kan bygga ett gott liv för människor. Lärare som ansvarar för elevers väl, 

i en tid och ett samhälle som värderar konkurrensförmåga högre än an-

nat, kan dra slutsatsen att för mycket fokus på värdegrundsuppdraget i 

undervisningen kan begränsa elevers möjligheter att leva gott, i denna tid 

                                                           
165 Belägg för detta finns i de kvalitetsredovisningar och inspektionsrapporter 

som publiceras i den nationella databasen SIRIS (http://siris.skolverket.se). 

Skolor kan exempelvis kritiseras för avsaknad av planer mot kränkande behand-

ling, och konkreta brister i detta arbete. Diskussioner om utmaningar i det lång-

siktiga värdegrundsarbetet, och hur dess olika delar kan förhålla sig till varandra, 

saknas dock i den statliga granskningen. Fokus ligger på enkelt mätbara resultat i 

olika skolämnen. En annan indikation på samma tendens är Lärarförbundets 

(www.lararforbundet.se) årliga utmärkelse ”Bästa skolkommun”, där inget av de 

14 kriterierna berör värdegrundsarbetet. 

http://www.lararforbundet.se/
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och i detta samhälle. Detta kan ses som ett exempel på att värdegrunds-

arbetet som sådant, i den kontext som råder idag, rymmer en tragisk 

konflikt.166 Lärare behöver, mot denna bakgrund, genomtänkta svar på 

frågan varför detta arbete bör begrundas och bedrivas. 

Ponera lärare som finner värdegrundsarbetet så viktigt att det omöjli-

gen kan negligeras. Då infinner sig, menar jag, ett annat ansvarsfullt 

övervägande. Det gäller (2)  vilka värdegrundsfrågor som bör uppmärk-

sammas och hur urvalet kan motiveras. Ett möjligt pliktetiskt svar är att 

skolor och lärare inte bör göra en sådan prioritering, utan undervisa om 

(a) alla de frågor som nämns i värdegrundstexten. Detta kan emellertid 

ses som en omöjlighet, givet den tid som står till förfogande, och i syn-

nerhet om frågorna ska behandlas på ett någorlunda inträngande vis. 

Lärare kan hävda att de frågor som (b) berör flest människor, är mest 

relevanta att arbeta med. Med det synsättet förefaller det angelägnare att 

exempelvis studera könsfrågor, som berör alla, än funktionshindrades 

villkor. Detta är emellertid problematiskt, då antalet berörda av en pro-

blematik inte behöver säga något om allvaret i den. 

Ett närliggande svar kan vara att de frågor bör uppmärksammas, som 

bedöms som (c) mest angelägna vid en viss tid och på en viss plats. Ske-

enden på den enskilda skolan, i lokalsamhället, nationen eller världen 

som helhet kan leda till att vissa ämnen studeras, och andra inte. Natio-

nalistisk och islamofobisk agitation på en orts skolor kan bidra till att 

lärare prioriterar värdegrundsfrågorna etnicitet och religiositet, och om 

agitationen inriktas på könsfrågor, som visades i kapitel 3, kan fokus på 

sådana frågor motiveras. En globalt diskuterad klimatkris kan leda andra 

lärare till slutsatsen att miljöfrågor måste uppmärksammas mer i värde-

grundsarbetet. Detta är rimligt, utifrån tanken att elever i skolan bör ges 

möjlighet att utveckla sitt tänkande om angelägna frågor i det omgivande 

                                                           
166 För att möjligen göra resonemanget övertydligt: En elev kan drömma om att 

bli psykolog eller jurist, journalist eller läkare, för att bidra till ett bättre samhälle, 

hjälpa andra till ett bättre liv, eller för att få arbeta i ett högstatusyrke. För att 

komma in på någon av dessa prestigeutbildningar krävs, i dagsläget, höga betyg i 

skolämnen, vilket värdegrundsarbetet inte direkt premierar. För varje lektion 

som ägnas åt ökad förståelse av, låt säga, vad främlingsfientlighet är och hur den 

kan motverkas, minskar möjligheterna för eleven att göra verklighet av sin dröm.  
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samhället. En möjlig problematik kan vara att undervisningen upplevs 

som en drivande farkost i (lokal)samhället, i de fall lärare och skolor inte 

har egna långsiktiga idéer om värdegrundsarbetets ”vad”. 

En annan aspekt är att de kan finnas moraliska frågor, som inte be-

rörs i läroplanen som explicita värdegrundsfrågor, men som lärare eller 

elever kan mena borde vara en del av värdegrundsarbetet. Klasskillnaders 

betydelse i samhället och i människors liv, som uppmärksammades i 

forskningscirkeln, kan ses som ett sådant exempel, och djurrättsfrågor är 

ett annat tänkbart. Jag ser detta som en illustration av att lärares yrkes-

etiska ansvar kan gå bortom värdegrundsuppdraget, i meningen rymma 

fler aspekter än vad staten anger i styrdokumenten. I detta yrkesetiska 

ansvar, som bland annat syftar till att fostra kritiskt tänkande medborga-

re, ingår också att hjälpa elever att reflektera över möjliga skäl till varför 

vissa frågor uppmärksammas av staten, men inte andra. 

Detta leder vidare till det tredje övervägandet som lärares praktiska 

klokhet bör brukas i. Det gäller (3) vem eller vilka som påverkar eller 

avgör vilka de viktigaste värdegrundsfrågorna är. Skolor och kommuner 

har kritiserats (avsnitt 1.1.2 ovan) för att enskilda lärares prioriteringar i 

allt för hög utsträckning påverkat värdegrundsarbetet. Prioriteringarna 

kan även göras i samråd med en eller flera kollegor, rentav i en process 

där alla lärare på skolan enas. Lärare och skolor kan också i olika grad ge 

elever och föräldrar möjligheter att påverka vilka värdegrundsfrågor som 

studeras. Enskilda huvudmän - som kommuner, friskolor eller friskole-

koncerner - och statliga myndigheter, som Skolverket och Skolinspektio-

nen, kan vilja styra lärares arbete. Dessa aktörer bidrar till att vissa frågor 

uppmärksammas och att andra ignoreras. Ur mitt perspektiv är det en 

central del av en lärares värdegrundsarbete att förhålla sig konstruktivt 

kritisk till andra aktörers anspråk, vilka, beroende på många faktorer, kan 

bedömas som mer eller mindre legitima.167 

                                                           
167 Ett exempel på detta, från den lokala kontext där jag verkar, är en satsning 

som Falu kommun under flera år genomfört. I projektet ”På lika villkor” har 

lärare från många skolor genomgått en längre utbildning om jämställdhetsfrågor, 

som ett led i kommunens strävan att påverka undervisningen. En skola som blir 

”jämställdhetsmärkt” måste regelbundet beskriva sitt arbete för en nämnd, som 

avgör om skolan ska få behålla utmärkelsen. Jag tar inte ställning till om liknande 
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Den praktiskt kloka läraren väger dessutom in en annan aspekt, när 

frågan om vem som undervisar om vad i värdegrundsarbetet begrundas. 

Jag avser vem som bedöms ha tillräckliga kunskaper om specifika värde-

grundsfrågor, vilka gör henne eller honom lämplig att undervisa om 

dem. Den enskilda läraren kan hamna i svåra avvägningar: Är det egna 

vetandet gott nog? Finns kollegor, vars större kompetens i det aktuella 

ämnet bör komma eleverna till nytta? Om ingen på skolan bedöms som 

lämplig, när är det då lägligt att be om hjälp av extern expertis, med 

kompetensutveckling eller medverkan i undervisningen? 

Möjligen bidrar denna del av komplexiteten, att den kräver kunskaper 

och förmågor av vitt skilda slag, till en tendens som uppmärksammats i 

undersökningen (avsnitt 3.2). Jag tänker på tron att förbud kan bidra till 

att konflikter undviks, konflikter som snarare handlar om olika visioner 

om vad ett gott liv och gott samhälle är. Om lärare exempelvis var trygga 

i sin egen kunskap och argumentationsförmåga, är det mindre troligt att 

de skulle vilja förbjuda, i strid med gällande lagar och förordningar, par-

tier som verkar inom den parlamentariska demokratin att tala för sin sak 

inför elever. Möjligen hade fler lärare då frimodigt tagit sig an sin kom-

pensatoriska uppgift, när ensidiga verklighetsbilder presenteras för ele-

verna, oavsett från vilket ideologiskt håll de kommer. 

Mycket i min studie har kretsat kring föreställningar om att innehållet, 

situationen och de inblandade personerna i undervisningen kan påverka 

avvägningarna om (4) hur arbetet bör bedrivas, och nu till fyra aspekter 

av denna fråga. Det gäller avvägningar om (a) förmedling, samtal och 

gestaltning, (b) lärare och (c) elever som personer samt (d) reflektioner 

om hur elevers ansvar för andras väl kan beskrivas. 

Att (a) förmedla, diskutera eller gestalta värden har framställts som 

olika undervisningsformer i värdegrundsarbetet. På flera ställen i av-

handlingen har det setts som en svårighet att avgöra när, och med vilka 

elever, det är lämpligt att försöka påverka emotioner genom att förmedla 

värden, i meningen att explicit hävda vad som är rätt eller gott, och när 

lärare snarare bör samtala om det. Det finns också exempel i forsknings-

cirkeln på vad jag ser som gestaltningar i värdegrundsarbetet. Jag avser 

                                                                                                                             

projekt är eftersträvansvärda i sig, men menar att det är centralt att lärare reflek-

terar över hur värdegrundsarbetet som helhet kan påverkas av sådana initiativ.   
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bland annat lärare som låter elever möta människor som verkar för dia-

log och ömsesidig respekt, i konflikter som många bedömer som olösli-

ga, eller lärare som själva i möten med utsatta elever försöker ge med-

känsla och hopp om att ett bättre liv är möjligt. 

Fostransbegreppet förknippas ofta med ett auktoritärt förhållande 

mellan vuxna och barn eller ungdomar (avsnitt 1.2.1 ovan). Den kan då 

bli en barriär mellan lärare och elever, som förhindrar de mellanmänskli-

ga möten som vissa forskare önskar ägde rum i skolan (avsnitt 1.1.3). 

Fostran kan vara sådan, men den kan även rymma vad jag ovan kallat 

gestaltningar, vilket inkluderas i Fjellströms definition av fostransbegrep-

pet (avsnitt 1.2.3). Med detta synsätt befinner sig också fostran mellan 

lärare och elever, men på ett sätt som präglas av ömsesidighet och möjli-

gen rentav av innerlighet. Med avhandlingens underrubrik vill jag åskåd-

liggöra dessa två olika funktioner som skolans fostran kan ha. 

Nussbaums emotionsteori kan beskrivas som normativt hoppfull. 

Hon ser, trots stora svårigheter, optimistiskt på möjligheterna att odla 

vissa emotioner, och förändra andra. Ökad kunskap och inlevelseförmå-

ga i andras sätt att tänka och leva tänks bidra till att forma nya omdömen 

som bygger somliga emotioner, och motverkar andra. Lärarnas samtal i 

forskningscirkeln synliggör för mig att även om det må vara önskvärt att 

förändra de omdömen som exempelvis bygger upp en människas avsmak 

eller hat inför något i omvärlden, så kan det i vissa situationer, och med 

vissa elever, bedömas som olämpligt att alls försöka. Jag har kallat det 

”Wagners dilemma” (avsnitt 5.4.2). Wagner drog slutsatsen att hans, i 

egna ögon, oförnuftiga avsmak mot judar var så stark att den borde föl-

jas, vad intellektet än invände. Att påverka vad som låg bakom känslorna 

syntes honom lönlöst, liksom att handla tvärt emot vad de rådde honom. 

I somliga situationer kan således negativt värderande emotioner be-

dömas som så kraftfulla, och möjligheterna att förändra dem som så 

små, att den rimliga slutsatsen kan vara, i en tänkt replik till en elev: ”Vad 

du tänker och känner är oacceptabelt. Även om du inte nu kan ta till dig 

mina och andras argument, så kräver jag att du inte uttrycker dig sårande 

mot andra eller bidrar till farliga konflikter.” Att avgöra när det nussba-

umskt optimistiska sättet att tänka om emotioner är lämpligt, och när det 

inte är det, tycks svårt och nödvändigt. Lärare har således, i den idealbild 
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som här tecknas, att både lösa etiska problem, som vilka emotioner som 

är önskvärda gentemot vilka objekt, och att handla efter dem i undervis-

ningens vardag, i möten med unga människor i beroendeställning. Vad 

som ytterligare komplicerar lärares arbete är att de både har ansvar för 

individuella elevers kunskapsutveckling och fostran, och för grupper av 

elever som kollektiv, och de processer som undervisningen om omtvista-

de och emotionellt angelägna frågor kan sätta igång. 

Betydelsen av (b) läraren som person, för hur värdegrundsarbetet be-

drivs har också diskuterats i avhandlingen. Vad i lärarens personliga etik, 

där hennes erfarenheter och idéer om det goda ryms, och vad som stri-

der mot det, bör bedömas som en tillgång i värdegrundsarbetet? Lära-

rens personliga etik tänks då fungera som en inspiration till och gestalt-

ning av vad som är gott, i elevers ögon (Jfr Fjellströms tankar, avsnitt 

1.1.3). Vilka andra aspekter av den personliga etiken bör hänföras till 

lärarens privatliv utanför skolan, då de kan ses som en del av den intima 

sfären, eller rymmer värderingar som strider mot värdegrundsuppdraget? 

Hur de eventuella kraven på överensstämmelse formuleras, mellan lä-

rares personliga etik och hur värdegrundsuppdraget tolkas, är mot denna 

bakgrund en viktig fråga. I förlängningen kan somliga lärare bedömas 

som olämpliga att bedriva värdegrundsarbete, eller rentav arbeta som 

lärare alls. Flera aktörer har här legitima intressen, som lärare, elever, 

föräldrar och ytterst, menar jag, alla medborgare. Det talar för att relatio-

nen mellan lärarens personliga och yrkesmässiga etik behöver diskuteras 

ingående, och att möjliga förhållningssätt i olika situationer begrundas. 

Överväganden om vad som hör till privatlivet respektive offentlighe-

ten i skolan är även aktuella i relation till (c) elever som personer. Exem-

pelvis framfördes en tanke av Colnerud (avsnitt 1.1.3) om att religiositet 

hör till den privatsfär som inte självklart bör uppmärksammas i värde-

grundsarbetet. Som jag tolkar samtalen i forskningscirkeln finns det skäl 

att inte på förhand slå fast vad som bör vara en del av detta arbete, med 

hänvisning till distinktionen privat/offentligt. Vad som bedöms som en 

privat respektive offentlig politisk fråga förändras över tid i varje samhäl-

le, är ofta omtvistat och en del av vad som ger demokratin liv. 

Ett perspektiv (avsnitt 1.1.2) i diskussionen om värdegrundsarbetet 

betonar att människors grunder för sina ställningstaganden är centrala. 
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Detta tänks ge liv åt tänkandet och samtalen i skolan, i det att de både 

kopplas till de verkliga liv som elever lever, och att mångfalden av sätt att 

tänka som finns i samhället och klassrummet synliggörs. Jag föreställer 

mig att samtal om vad som har bidragit till elevers och andras moraliska 

tänkande och handlande, som traditioner, skeenden, personer eller rela-

tioner, kan vara konstruktiva och berikande i undervisningen.168 

Även undervisning där (bak)grunder till elevers etiska tänkande och 

moraliska praktik synliggörs, kan ta lärarens praktiska klokhet i anspråk. 

Elever kan glädjas åt att tala om dessa ting, men också uppleva sådana 

samtal som hot mot den egna integriteten. En del av detta kan vara en 

ovilja att blanda in egna föräldrars värderingar, vars påverkan på elevers 

tänkande diskuterats i forskningscirkeln, i undervisningen. En annan 

möjlig problematik kan uppstå om elever framställer sig själva eller, mer 

bekymmersamt, framställs av lärare som representanter för en viss reli-

giös tradition, eller något annat kollektiv med påstått utbredda gemen-

samma värderingar. I sådana fall, menar jag, aktualiseras det ovan nämn-

da behovet av kunskap om enskilda värdegrundsfrågor.169 

                                                           
168 Ur mitt perspektiv är det således svårt att argumentera trovärdigt för att reli-

giöst grundade uppfattningar om, låt säga, solidaritet med fattiga människor 

eller könsfrågor per definition är mer ”privata” än om samma uppfattningar har 

andra grunder hos eleven. Det är dock en annan fråga huruvida en religiös 

grund för personens värderingar tillmäts, eller bör tillmätas, betydelse i offentlig 

debatt. Den politiska debatten om individualisering/kvotering av föräldraledig-

het kan ses som ett annat exempel på just en kamp mellan var gränserna mellan 

familjers och individers privatliv och politiska beslut - tagna i offentligheten och 

som syftar till ökad jämställdhet - bör gå. 
169 Vi kan, för att tydliggöra, föreställa oss en elev som för att legitimera sitt 

avståndstagande från samkönad samlevnad, hänvisar till sin kristna tro och etik. 

Den kompensatoriska uppgiften, att ge andra perspektiv på en fråga som annars 

behandlas ensidigt, kan för lärare då vara att betona ordet ”sin”. Läraren kan till 

exempel framhålla att det knappast finns en för alla kristna gemensam etik (Piltz, 

1992) och att samkönade kärleksrelationer välsignas i vissa kyrkor, men inte i 

andra, illustrerar det. Hur den aktuella eleven kan ta emot en sådan nyansering 

tycks också relevant. Det kan vara harmlöst, att eleven bara accepterar att även 

kristna tänker olika om viktiga frågor. Men det kan också vara emotionellt upp-

rivande när något eudaimoniskt, här bilden av den egna religionen, ifrågasätts.  
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Diskussionen om individers liv inom olika kollektiv leder fram till vad 

jag ser som ett fjärde centralt inslag, då lärares praktiska klokhet brukas i 

reflektioner om hur värdegrundsarbetet bör bedrivas. Det gäller i vilken 

mån, och i vilka situationer, det är rimligt för lärare att tala moraliskt 

uppfordrande om (d) elevers ansvar för andras väl, och om sådant ansvar 

även i någon mån bör ses som kollektivt. Frågan kan relateras till flera 

läroplansformuleringar. Ett av de grundläggande värdena i det svenska 

samhället som skrivs fram är ”solidaritet med svaga och utsatta”, och 

eleven ska som människa ”ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpf  94, s. 3). 

Skolan ska i enlighet med detta sträva mot att elever ”inte accepterar att 

människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medver-

kar till att bistå människor”, och att eleverna ”kan leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen”. Skolan ska bidra till att eleverna känner ”sam-

hörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmas-

te gruppen”, ”i och utanför vårt land” (Ibid. s. 12f). 

I både Nussbaums emotionsteori och i forskningscirkeln finns tankar 

värda att begrunda i anslutning till detta. Dels betonar Nussbaum starkt 

människors beroende av och samhörighet med varandra, och i det ingår 

ett ansvar för varandras väl i egenskap av medborgare, men även som 

världsmedborgare. Dels finns en stark betoning på människors individua-

litet, och ansvar, inte minst när hon skriver om önskvärda kärlekar (av-

snitt 2.8.6). Flera lärare beklagar i forskningscirkeln att samhället är allt-

för individualistiskt, rentav präglat av en utbredd egoism, men har in-

vändningar mot tanken på kollektiv självaktning, i ett nationellt samman-

hang, även om sådan skulle bottna i vad man ser som moraliskt gott. 

Ett möjligt svar på frågan om vilket ansvar elever har för andra är 

”inget”, att det är orimligt att hävda att människor, i synnerhet omyndiga 

elever, har ansvar för annat än egna ord och handlingar. En sådan håll-

ning tycks dock, åtminstone ur det vuxenlivsperspektiv som fostran i 

skolan ytterst syftar till, bekymmersam. Ett samhälle utan visioner om 

enskilt och kollektivt ansvar för andra, är ett samhälle i mycket begränsad 

mening. Frågan för lärares praktiska klokhet är snarare, om vi accepterar 

vårt ansvar för andra, på vilka sätt som detta ansvar bäst bör beskrivas. 
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Nussbaum använder bilden av den enskilda människan i mitten av en 

mängd koncentriska cirklar, där den innersta kan rymma de närmsta 

vännerna och familjen, och den yttersta kan härbärgera okända männi-

skor i fjärran länder. Undervisningens långsiktiga mål är, uttryckt i denna 

bild, att människors ansvarskänsla, och handlingar för andras väl, ska 

sträcka sig till den yttersta cirkeln. Jag föreställer mig en med Nussbaums 

etik förenlig, men alternativ cirkelmetafor. Den avbildar den enskilda 

människans faktiska och föränderliga situation i nuet, där cirklarna snara-

re strömmar genom subjektet, än är på olika långt avstånd från henne. 

Cirklarna symboliserar de relationer och beroendeförhållanden som hon 

lever med. Med detta sätt att tänka är det en del lärarens uppdrag att 

hjälpa elever att bli allt mer medvetna om de nätverk av förbindelser som 

de befinner sig i, och de som andra människor är delar av. Olika cirklars 

betydelse för subjektet kan variera över tid. Vissa kan försvinna, andra 

tillkomma, och åter andra vara beständiga under livets lopp. 

I förlängningen bör sådant arbete, utifrån den dygdetik Nussbaum fö-

respråkar, leda till att elever reflekterar över vilket ansvar de har, i nuet 

och i framtiden, för att verka för andra människors bästa. Som framhål-

lits är fronesis ett moraliskt laddat begrepp, innebärande att det inte är 

möjligt att vara praktiskt klok utan att värna det moraliskt goda. Vad 

detta goda kan vara, och hur det kan gestaltas i människors och samhäl-

lens liv, förefaller som en central del av värdegrundsarbetet. 

Jag ser två sammanhängande utmaningar med den undervisning om 

ansvar för andras väl som här skisseras. Den första gäller hur lärare kan 

tala trovärdigt om moraliskt ansvar, eget och andras, utan att moralisera. 

Att moralisera kan ses som att hävda vad som är rätt eller gott för andra 

människor att göra eller inte göra, utan att tillräckligt ha försökt förstå 

den företeelse och de människor man talar om. I moraliserandet saknas 

således ofta kunskaper om det aktuella fenomenet och empati med 

andra. Ett möjligt svar är att lärare bör framhålla att människor har olika 

skyldigheter, beroende på under vilka omständigheter de lever. I en sådan 

bedömning ingår, bland annat, människors ålder och deras maktposition 

inom de gemenskaper och strukturer som de är delar av.   

Den andra utmaningen ligger i att som lärare förhålla sig till de smärt-

samma och negativt värderande emotioner (avsnitt 2.6 ovan) vilka kan 
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uppstå som en följd av en undervisning som fokuserar på ansvaret för 

andras väl. Den kan odla elevers medkänsla, med människor som lider av 

förtryck och orättvisor, och vrede mot personer eller strukturer som man 

menar orsakar eländet. I förlängningen riskerar sådan undervisning att 

leda till hopplöshet inför sakernas tillstånd, vid insikten om hur omfat-

tande tragiken och orättvisorna är, bara i det samhälle man själv lever i. 

Emotioner som ofta kan tjäna gott, som medkänsla och berättigad vrede, 

riskerar att övergå i objektlös uppgivenhet. 

Jag inledde denna avhandling med en mardröm om värdegrundsarbe-

tet, och har nu beskrivit överväganden som kan te sig som just mar-

drömslika. Lärare kan överväldigas av det stora ansvaret för elever, i nuet 

och för framtiden. Målen med arbetet med enskilda värdegrundsfrågor 

kräver ett intellektuellt ansträngande tolkningsarbete som kan orsaka 

förtvivlan, när dessutom hänsyn bör tas till de lokala sammanhangen och 

människorna där man verkar. Våndan kan bli värre när arbetet också 

innebär en ständig reflektion över formerna i undervisningen, även de 

anpassade efter aktuella situationer och berörda personer. 

Vad min undersökning har handlat om är dessutom bara en del av det 

mångfacetterade lärararbetet. Svårigheterna kan vara nog för att få män-

niskor att söka andra yrken. Ett annat synsätt är möjligt, att dessa intel-

lektuella och moraliska utmaningar tvärtom kan bidra till att läraryrket 

uppfattas som stimulerande och attraktivt, och angeläget för andra att 

diskutera i demokratins offentliga rum. 

Låt mig avsluta genom att lyfta fram vad som kan vara det mest sti-

mulerande i värdegrundsarbetet, så som det diskuterats i min studie. 

Bakgrunden är att det tycks nödvändigt för lärare att finna en särskild 

slags balans i arbetet. Jag avser den mellan att å ena sidan uppmärksam-

ma vad man bedömer kränker eller strider mot det goda man identifierar 

i samhället och i människors liv, och, å andra sidan, att lyfta fram vad 

som exemplifierar eller gestaltar detta goda. Det kan beskrivas som en 

balansgång mellan det smärtsamma och upprivande och, lika viktigt, det 

hoppfulla och glädjefulla. Det hoppfulla kan bestå i att lärare synliggör 

vad som ses som förebildligt, i elevers egna handlingar, hos människor i 

deras närhet och hos andra på längre avstånd i tid och rum. Det upphä-

ver inte det tragiska i insikten om det omöjliga i att göra allt det goda 
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som egentligen är nödvändigt. Det upphäver inte heller konflikter om 

vad som bör ses som förebildligt. 

Men uppmärksammandet av det förebildliga kan ge hopp och självre-

spekt, i tanken att man själv är eller kan bli en människa som, om än i 

liten skala, bidrar gott i andras liv. Kunskaper om andra människor som 

inom olika delar av samhället handlar för andras bästa, kan dessutom 

leda till insikten om att eleven inte är ensam. En dold gemenskap, i lokal-

samhället och på andra ställen, av människor som verkar för andra kan 

bli synliggjord. Den kan skänka kraft och glädje åt dem som deltar i den, 

och inspiration till andra att göra sin del. 

Synliggörande av, och tankar om, goda exempel kan således vara en 

konstruktiv kraft i värdegrundsarbetet, och ses som gestaltningar av den 

kärlek som enligt Nussbaum alla emotioner bottnar i (avsnitt 2.5 ovan). 

Tankar och tal om tacksamhet och under kan fylla en liknande hoppfull 

och glädjerik funktion. Lärare och elever kan tillsammans förundras inför 

vänskapens gåvor, inför skönheten på en särskild plats, inför vad kärle-

ken till en människa kan göra med sinnet, inför andras uppoffringar och, 

tror jag, inför tusen andra ting. 

Sådan undervisning kan ses som något mer och större, än ett viktigt 

komplement till ett arbete där emotioner som medkänsla och vrede riktar 

uppmärksamheten mot vad som är skevt och skadligt i individers och 

samhällens liv. Vad människor vill tacka för och förundras inför kan be-

röra vad som gör livet värdefullt att leva över huvud taget. Det kan ses 

som själva grunden för viljan och lusten att, trots allt, gå vidare. Det bör 

ett värdegrundsarbete, värt sitt namn, inte försumma. 
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SUMMARY 

This thesis explores aspects of  teachers’ obligation to implement and 

discuss what are referred to in the Swedish national school curricula as 

“fundamental values” (“värdegrunden” in Swedish). The key statements 

of  these values, which the curricula hold to be prevalent in Swedish so-

ciety, are similar in the curricula for preschool, compulsory school and 

upper secondary school. The version for upper secondary school reads:  

Democracy forms the basis of  the national school system. The Edu-

cation Act (1985:1100) stipulates that all school activity shall be car-

ried out in accordance with fundamental democratic values and that 

each and everyone working in the school shall encourage respect for 

the intrinsic value of  each person as well as for the environment we 

all share (Chapter 1, §2 and §9). The school has the important task of  

imparting, instilling and forming in pupils those values on which our 

society is based. 

The inviolability of  human life, individual freedom and integrity, the 

equal value of  all people, equality between women and men and soli-

darity with the weak and vulnerable are all values that the school shall 

represent and impart. In accordance with the ethics borne by Chris-

tian tradition and Western humanism, this is achieved by fostering in 

the individual a sense of  justice, generosity of  spirit, tolerance and 

responsibility. 

Education in the school shall be non-denominational. The task of  

the school is to encourage all pupils to discover their own uniqueness 

as individuals and thereby actively participate in social life by giving 

of  their best in responsible freedom (Skolverket, 2006b, p. 3). 

The aim of  my thesis is to describe and analyze dilemmas in interpreta-

tions of  and practical work with the fundamental values. Four questions 

are addressed in relation to this aim. The first question addresses difficul-

ties discussed in conversations between seven upper secondary teachers, 

during nine meetings over the course of  one year. In these conversations 

the teachers reflected upon how to interpret the fundamental values in 

relation to their daily practice. The second question focuses on the fact 

that Swedish schools are diverse in many respects, examining how differ-
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ent forms of  diversity intersect in peoples’ lives and, in particular, in 

teachers’ work. The third question concerns the theoretical perspective 

that informs this thesis, namely how Martha Nussbaum’s theory of  emo-

tions as judgments of  value may contribute to an understanding of  the 

identified dilemmas. The fourth question focuses on ways in which the 

participating teachers’ discussions may contribute to a wider discussion 

about possible aims and circumstances of  teachers’ work with the fun-

damental values. 

The historical background in chapter 1 illustrates how instruction 

about values in Swedish schools has changed over time. The aim of  rear-

ing obedient and nationalistic citizens in Lutheran orthodoxy was aban-

doned during the twentieth century, notably in the aftermath of  World 

War II. An influential state school commission held that the most impor-

tant task for the educational system was to foster democratic citizens 

who could think critically about important issues in contemporary socie-

ty (Linné, 2001). In the 1970s and 1980s, attention was drawn to the 

question of  how schools could or should adjust their instruction about 

values to the fact that Swedish society had changed demographically. 

Due initially to substantial workforce immigration and, later, refugees 

from various parts of  the world settling in Sweden, the notion of  an 

ethnically and ethically homogeneous society was questioned and criti-

cized. 

The years following 1994, when the current curricula were intro-

duced, are important for the context of  this study. The Ministry of  Edu-

cation and The National Agency for Education identified various prob-

lems with the ways in which many schools worked with the fundamental 

values. One basic problem was that this comprehensive aim for all 

schools had not been sufficiently addressed. A significant reason for this 

was that collective interpretational efforts had not been made in many 

local municipalities and schools. According to the authorities, individual 

teachers’ interpretations of  the curriculum and their individual actions 

formed many pupils’ education to a large extent (Skolverket, 2000a).  

The thesis explores two aspects of  teachers’ work with the funda-

mental values. The first concerns conflicting ideals that surface when 

practicing teachers, who are not specialists in any of  the specific issues 
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which the curriculum requires them to address, interpret how the aim 

should be understood. Due to the ample room for interpretation in the 

curriculum text, this is a significant issue. For example, the meaning of  

“individual freedom and integrity” or “solidarity with the weak and vul-

nerable”, as well as the relation between the two notions, is contested. 

Different teachers interpret the curriculum in different ways, leading to 

different moral aims.  

The second aspect of  the study concerns difficulties experienced by 

teachers when working with this multifaceted aim, bearing in mind that 

ideals and objectives can be one thing, while the complex teaching reality, 

where teachers must adapt to many circumstances and individuals with 

legitimate claims, can be quite another. I thus highlight various aspects 

of  the tension between ideals and practice, as perceived by the teachers 

involved in my study. 

The analysis of  these teachers’ discussions is divided into three chap-

ters. Chapter 3 focuses on ideas of  ethnicity, and on a specific aim stated 

in the curriculum: “Xenophobia and intolerance must be met with know-

ledge, open discussion and active measures”. Chapter 4 discusses various 

aspects of  the teachers’ thoughts on religiosity within Swedish society, 

which is often depicted as one of  most secular in the world, and within 

an educational system that is non-denominational. Chapter 5 draws at-

tention to different ways in which the teachers view and teach pupils 

about sexual orientation. The two latter issues are each mentioned only 

once in the curriculum, and in a negatively formulated context, as two 

out of  five grounds for discrimination which schools should counteract: 

“No-one should be subjected to discrimination at school based on gend-

er, ethnic belonging, religion or other belief, sexual orientation or disabil-

ity, or subjected to other degrading treatment.” (Skolverket, 2006b, p. 3) 

Before summarizing the results from these three chapters, a short de-

scription of  the theory of  emotions, introduced in chapter 2, which I 

use for the interpretations, is needed. 

One way of  understanding the nature of  emotions is to metaphori-

cally describe them as “blind forces” of  psychological and/or physical 

origin, as irrational whims impeding our intellectual and moral capabili-

ties. Accordingly, emotions are often regarded as inappropriate in ethical 
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considerations. In Swedish the derogatory phrase “känsloargument” 

refers to an argument that reflects a person’s feelings, implying that it is 

not worth taking seriously. 

The theoretical framework of  my study, Martha Nussbaum’s (2001) 

ethical thought on emotions as judgments of  value, can be described as 

significantly different from this view. In her account, emotions are often 

highly morally relevant, and consist of  cognitive evaluations which can 

and often should be reflected upon. Nussbaum argues that all emotions 

have four cognitive components in common, and I illustrate them with 

an example given by one of  the participating teachers in my study, re-

lated to me outside of  the joint discussions. The teacher recalled a male 

pupil whose mother had been abused by his father, and the teacher, as I 

understood her, expressed several emotions. There seemed to be a gen-

eral feeling of  grief  over a tragic event which in various ways caused pain 

in the lives of  many people whom the teacher cared about. More specifi-

cally, the teacher also expressed compassion for the boy, who had been 

her pupil for several years, as she believed something important in his life 

had been damaged. Though no one emotion seems more important than 

another in this episode, I wish to illustrate the four features which Nuss-

baum claims all emotions have in common by focusing on the anger 

expressed by the teacher through her use of  explicit language.  

The first thing common to emotions is that they have objects. They are 

“about” something and are directed. In the example, the obvious object 

of  the teacher’s anger was the pupil’s father and his actions. Emotions 

have external objects, which is not always the case with moods or some 

kinds of  depressions. A person can, for example, be sad or cheerful, or 

sink into a depression, even if  the subject or people in his or her vicinity 

cannot identify a reason for this state of  mind. 

Emotions are, secondly, intentional. They reflect a person’s particular 

point of  view, his or her special way of  beholding the object. An emo-

tion is then in a certain sense always mine or yours, his or hers. In this 

case, the specific anger against the man who abused his wife is formed 

by the relationship which the teacher had with her pupil. Friends of  the 

pupil and his mother may also have felt anger, but this anger was specific 

to them, formed in particular ways by the nature of  their friendships. 
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This does not preclude the possibility of  human beings experiencing 

similar emotions directed towards the same or similar object, but the 

notion of  intentionality implies that two people never experience iden-

tical emotions. 

The third feature of  an emotion is that it consists of  judgments, i.e. 

various ideas of  how things are in the world. When the teacher received 

a phone call from her pupil’s mother, she immediately believed what she 

was told, for example, that the mother was physically injured. When the 

teacher later saw her, she did not think the injuries were the result of  a 

car crash, but from deliberate abuse by her husband. This may seem like 

an insensitive way to describe a deeply sad event. It is, however, highly 

relevant for the way Nussbaum understands emotions, because our abili-

ty to form factually correct and intellectually feasible judgments is one of  

the capabilities that make ethically desirable emotions possible. The im-

portance of  factual judgments and how they are evaluated by different 

people was illustrated at the pupil’s school, when he was upset by two 

rumors: one that his mother’s injuries were due to an accident, the other 

that she had brought them on herself  through provocative behavior. 

This leads to the fourth cognitive component of  an emotion, in-

formed by Nussbaum’s Aristotelian ethics, where the concept of  eudai-

monia, a fulfilled or flourishing life, is central. In Nussbaum’s account, 

emotions reflect the person’s individual vision of  what a good human 

life is like. What Nussbaum calls the eudaimonistic judgment in an emotion 

signifies that the object of  the emotion is in some way connected to the 

subject’s own aims in life, without which life would not be thought of  as 

complete. To be abused by the person you love and live with may ob-

viously threaten many valuable things, such as your own physical well-

being, the trust required in family relationships and the psychological 

welfare of  your children. 

How can the eudaimonistic judgment in the anger of  a teacher who is 

not personally involved be described? I find it plausible that it works in at 

least two ways. First, a teacher can value the same things as the mother; 

compassion with her and her children is closely connected to anger to-

wards the man who violates her possibilities to lead a good life. Secondly, 

it is probable that the anger has a foundation in the fact that the teacher 
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cares for the pupil as a human being. The pupil’s grief, anger and fear in 

some way affect the teacher’s own eudaimonia. Even though they have a 

professional relationship, it is still a bond which involves emotions of  

many kinds. The teacher’s anger can, for example, be fuelled by the 

judgment that a son’s relationship with his father is deeply important, by 

concern about how this tragedy might affect him personally in the fu-

ture, or by the suspicion that his personal tragedy will negatively affect 

his possibilities to succeed in school. 

Here I have implicitly touched upon two important distinctions 

drawn by Nussbaum in her account of  characteristics which emotions 

have in common, distinctions that I comment on briefly before returning 

to the discussions between the teachers in my study. The first concerns 

the degree to which an emotion is directed towards a general or a more 

concrete object. The anger of  the teacher was directed at a particular indi-

vidual. This was obvious from the explicit language she used with refer-

ence to the father of  her pupil. But in the teacher’s story there were also 

other, more general judgments about the frequency of  spousal abuse in 

Swedish society, where many people believe that much progress has been 

made in establishing equality between women and men. These remarks 

from the teacher, made in an agitated tone of  voice, serve to illustrate 

Nussbaum’s assertion that there is often a connection between emotions 

directed at a general object, and those directed at a particular person. 

This leads to the second distinction, between emotions in the back-

ground and in specific situations. According to Nussbaum, background 

emotions often set the stage for emotions to occur in specific situations. 

For example, a parent’s enduring love for a child can be described as a 

background emotion directed at a particular person, which may manifest 

itself  in tenderness in specific instances, but also in other situational 

emotions. A perceived threat from another person against the child may, 

for example, transform the background love into situational anger. 

In Chapter 3, the participating teachers discuss various aspects of  

ethnicity, notably the aim of  counteracting xenophobia. Here three diffi-

culties are highlighted. The first concerns possible teacher objectives 

when nationalists try to instill fear of  what they see as harmful conse-

quences of  immigration to Sweden. One position is that it is an obliga-
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tion for all teachers to combat such views with counter-arguments, and 

to attempt to change the irrational and immoral emotions that underpin 

such propaganda. For example, the hope is that by examining the judg-

ments inherent in xenophobic fear among pupils - the fear may diminish 

or vanish. A different position reflected in the discussions between the 

teachers identifies problematic aspects of  such an ambition. One prob-

lem is that teachers may draw hasty conclusions about their pupils’ val-

ues, based on what should instead be seen as emotional outbursts reflect-

ing personal problems, which argumentation about ethnic relations can 

hardly influence. Another problem concerns the justifiability of  teachers 

counteracting nationalistic political parties which are represented in de-

mocratically elected assemblies. 

A second difficulty arises in connection with how ideas of  ethnicity 

and national pride intersect with gender. It is predominantly boys and 

men who express xenophobic emotions towards immigrants. Swedish 

male nationalists also portray immigrants as indoctrinated by misogynis-

tic cultures, as opposed to what they present as a more morally advanced 

Swedish society which values gender equality. Girls’ and women’s lives 

then become a tool within nationalistic propaganda, thereby posing a 

dilemma for the teachers in the study. On the one hand, it seems reason-

able to argue that a society, such as Swedish society, may have made 

greater political progress than others with regard to a specific moral 

issue, such as gender equality. The alternative would be not to recognize 

the efforts made by many women during a long struggle for equal rights. 

On the other hand, the teachers are reluctant to speak in terms of  na-

tional pride, in particular when such pride is abused by nationalist parties 

in order to provoke conflicts. 

A third difficulty discussed in this chapter concerns relations between 

ethnic minorities in Sweden and different statuses attributed to these 

groups, by pupils and others. There is, according to the teachers, an un-

spoken hierarchy between different minority groups, were Somali-

Swedes, for example, are generally looked down upon. The teachers 

wonder if  this should be understood primarily as a question of  racism, 

or as a sign of  low status on grounds of  social class. How teachers can 

address these issues, without pinpointing various groups, appears to be a 
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difficult problem. Another challenge for teachers is to discern whether 

what seems to be condescending speech and actions between pupils 

should be interpreted as signs of  oppression, or as a form of  rough but 

friendly playfulness between youth from different groups in a multicul-

tural school. 

Chapter 4 focuses on religiosity as part of  teachers’ work with the 

fundamental values. One discussion concerned Swedish “free schools”, 

financed by tax funds but owned by foundations or private corporations. 

In particular, free schools run by religious communities, especially Mus-

lim communities, were discussed. One interpretation among the teachers 

was that these schools are a response to fears among some immigrant 

parents. These fears can be seen as understandable, though often exagge-

rated, in that some Swedish urban areas, and the public schools within 

them, are affected by serious problems. Poverty, drug abuse and criminal-

ity create an atmosphere which leads some pupils and parents to choose 

what they deem is a better and safer school within their own religious 

community. This development is seen among the teachers as a threat to 

integration of  different groups in society, and as having a negative effect 

on the future well-being of  individual pupils who do not encounter 

perspectives from outside their family or religious community. 

Another issue dealt with in chapter 4 is what the teachers perceive as 

a widespread demonization of  Islam and Muslims in Swedish society. 

One conclusion is the importance of  education which presents religious 

traditions, especially Islam, as heterogeneous. Another view expressed by 

teachers was that what is regarded as morally constructive sides of  pu-

pils’ religiosity should be acknowledged in the classroom. For example, 

two of  the teachers describe fasting among their pupils during Ramadan 

as a way of  manifesting compassion with people who suffer from pover-

ty. This collective Muslim ritual is also seen as a way of  making oneself  

and others aware of  duties towards others, and of  the importance of  

practical solidarity with human beings who suffer needlessly. It can be 

difficult for teachers to acknowledge what is deemed commendable in a 

religious tradition in order to counteract unfounded negative emotions 

towards people of  that religion, without at the same time becoming apo-

logetic of  the same tradition.    
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The teachers also identified what they saw as a specific and puzzling 

aspect in some religiously active colleagues’ and pupils’ thinking. A per-

son capable of  reasoning about any given topic from different angles 

could be reluctant or unable to adopt the same stance with regard to his 

or her own religious beliefs or holy texts. This tendency was also seen as 

more common within some ethnic groups than others, which was seen 

as an indication of  variations and patterns within the larger religious 

traditions. The reluctance of  discussing and questioning one’s own be-

liefs was seen as an obstacle for mutual learning about each other’s values 

and traditions. 

In Sweden, as in other European countries, the use of  veils by Mus-

lims has become a debated issue. This was also the case among the 

teachers in the study, among whom two conflicting positions stood out. 

The first stated that teachers should try to influence their female Muslim 

pupils to stop covering their hair for two reasons. One reason focused 

on the idea that veiling is a symbol of  oppression, even though individu-

al girls or women may state that they adhere to this religious practice 

voluntarily. The other reason was founded in the suspicion that veiled 

female pupils might face unemployment and other difficulties in the 

future, due to widespread negative attitudes toward this practice in Swe-

dish society. The conclusion drawn by those who hold this view is that 

teachers should, out of  compassion for their pupils, advise them to adapt 

their clothing based on these negative opinions.  

The second position holds that the kind of  instruction described 

above is an abuse of  power. The aim of  teaching values in schools be-

comes in this case subordinated to the teacher’s own emotions, despite 

the teacher’s good intentions. Expressed in this way, compassion may be 

a problematic, even condescending, emotion that does not respect the 

autonomy of  individuals. According to this view, the morally defensible 

aim on the part of  the teacher is to assist individual pupils in making 

their own informed decisions. Collective deliberations in the classroom, 

where different aspects of  the issue are put forward, may help in this 

process, if  the discussions are conducted with respect for the individuals 

involved.  
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Chapter 5 concerns education about sexual orientation. This chapter 

also considers reflections upon the relation between the teacher as an 

employee with obligations set by the state as the result of  a democratic 

process, and the teacher as an individual with his or her own values. In 

Sweden, an official consensus supported by, among others, teacher un-

ions and school authorities states two things. First, it should be regarded 

as morally irrelevant whether a person loves or makes love to a person 

of  the same sex, as long as it is part of  a mutual and respectful relation-

ship. It is, secondly, an obligation for teachers to counteract homophobia 

and discrimination on grounds of  sexual orientation. An important pre-

ventive element of  this work is to question heteronormativity in society 

and among individuals by increasing pupils’ awareness of  the fact that 

love may take many forms. 

The teachers participating in this study express two perspectives on 

this topic, according to my interpretation. On the one hand, the teachers 

assert that all human beings have equal rights, and that this also applies 

to homosexually oriented people. They should be treated with the same 

respect and dignity as all others. This is reflected in descriptions of  class-

room episodes when the teacher uses his authority to condemn hateful 

and condescending speech from male pupils about homosexuality and 

homosexuals. 

On the other hand, all the teachers in the study voice, to various de-

grees, reluctance or hesitation about actively trying to influence their 

pupils’ emotions concerning sexual orientation. Three possible reasons 

for this are identified below. First, teachers themselves may have been 

fostered in, and still identify with, a tradition in which the topic of  sexual 

orientation is taboo. One teacher recounts that the mere thought of  

shaking a homosexual man’s hand may provoke disgust, which makes 

instruction promoting tolerance of  homosexuality unthinkable to him. 

Another teacher may emphasize the equal rights of  all regardless of  

sexual orientation, yet still have reservations concerning the long-term 

objective of  fostering positive attitudes towards different forms of  ex-

pressing love or sexuality. She refers to herself  as a parent, stating that 

she would find it disappointing if  her own son or daughter came out as 

homosexual, because this would mean they would be unable to have 
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their own biological children, making it impossible for the teacher to 

become a grandmother. Even though this is her personal feeling, it 

seems to contribute to a lower priority for the topic of  sexual orientation 

in her teaching. Such education would run the risk of  being perceived as 

hypocritical in the teacher’s own eyes, when it is not congruent with her 

personal values.   

A third teacher avoids teaching about sexual orientation with the ex-

planation that sexuality should be regarded as a part of  private life, 

which pupils should discuss with friends and family, not in the class-

room. He interprets the increased focus on sexual orientation in public 

discourse and the mass media as a sign of  a regrettable societal devel-

opment, where boundaries between private and public issues become 

blurred. This cognitive emphasis on sexuality tends to conceal other 

possible aspects of  teaching about sexual orientation, such as highlight-

ing different forms or objects of  love, or viewing the topic as a question 

of  human rights which are sometimes violated by structural discrimina-

tion and physical violence in Sweden and other societies.  

The fact that a teacher does not address sexual orientation as part of  

a long-term strategy related to the fundamental values, does not neces-

sarily mean that homosexual pupils in distress will not seek his support. 

This is illustrated by an example in which a pupil sought advice and com-

fort in a situation when his love for another boy was regarded by others 

as something repulsive. The way in which the teacher relates this occur-

rence shows that compassion can be a painful emotion, and that offering 

it to a pupil may be difficult, especially when this kind of  support is not 

given by other members of  the teaching staff. 

Chapter 6 presents concluding reflections of  the thesis in two sec-

tions. The first includes what I consider to be potential advantages of  

Nussbaum’s Aristotelian theory of  emotions, when applied to teachers’ 

thinking and practical work with the fundamental values described in the 

curriculum. The second section outlines what I regard as challenges in-

volved in such work. 

The first advantage I see with Nussbaum’s theory of  emotions in the 

context of  teaching values in schools is its focus on the cognitive content 

of  emotions. I find it plausible that it can contribute to clarifying a con-
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flict about possible functions of  emotions in education. Some research-

ers (Dahlberg, 2003, Fjellström, 2004, Franck, 2007, Hedin & Lahden-

perä, 2000, Linnér, 2005) argue, from different perspectives, that emo-

tions should be considered and dealt with more in educational settings. 

The use of  the concept of  “emotional intelligence” (Goleman, 1995) in 

educational programs in Sweden (Kimber, 2001, Kimber, 2004) is one 

illustration of  the enhanced focus on emotions. 

Other researchers have criticized the emphasis on emotions in educa-

tion (Bartholdsson, 2007, Ecclestone & Hayes, 2009, Furedi, 2004, Gra-

nath, 2008, Irisdotter, 2006). Such an emphasis is often labeled “thera-

peutic”, and critics argue that such teaching stimulates a sense of  inse-

curity in pupils which might undermine their intellectual abilities, auton-

omy and capabilities in a society where skills in many areas are necessary 

to lead a good life. This kind of  “therapeutic education” is also criticized 

from a power-critical perspective. The moral grounds of  teachers and 

schools forming young people’s inner lives are questioned by these crit-

ics, who claim that the aims of  teaching are seldom articulated to pupils 

and their parents. 

I identify a problem within this conflict in that the contested concept 

of  emotion is seldom defined in ways that make the conflict adequately 

comprehensible. In this thesis, Nussbaum’s way of  defining emotion is 

proposed as a constructive alternative to clarify this conflict. Emotions 

consist of  various judgments directed at different objects, and they re-

flect aspects of  an individual’s view of  what comprises a good life. These 

judgments can be verbalized and reflected upon, by oneself  and others. 

Emotions may thus, in theory and in practice, be intellectually scruti-

nized and morally assessed, on grounds that are known beforehand and 

discussed in a democratic process. The non-productive division between 

emotions, on the one hand, and intellectual and moral capabilities, on the 

other, is transcended by Nussbaum’s theory. I have argued in chapters 3, 

4 and 5 that this can be a considerable asset in teachers’ thought and 

daily work concerning the fundamental values in Swedish schools. 

A second benefit is the role that the concept of  feeling has in Nuss-

baum’s theory. Feelings and individual expressions of  feelings are consi-

dered as possible consequences of  a particular emotion, not as part of  
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the emotion itself. Expressions of  feelings may be important as commu-

nicative factors, and on some occasions lack of  such expressions may 

lead to the conclusion that a person has not cognitively grasped a situa-

tion, such as when a sudden tragic event occurs. Expressions of  feeling 

may thus have an identifying function, in the sense that we understand 

that a specific emotion is experienced. By conceiving of  emotions as 

cognitive judgments of  value, we do not run the risk of  prematurely 

labeling some people as “emotional”, based solely on the way they tend 

to express, or not to express, feelings publicly. 

I recognize a pedagogical advantage in not including feelings or ex-

pressions of  them in the definition of  an emotion, especially in a school 

context where different forms of  diversity are prevalent. Such a defini-

tion may acknowledge variation between individuals and groups, in the 

way emotions are expressed, or not expressed, in different contexts. It 

may also contribute to reflections about the relation between expecta-

tions of  displaying or concealing feelings in public, and power relations 

involved in such situations. One important part of  this is teachers’ nor-

mativity in relation to pupils: which expressions and emotions, directed 

at which objects, are regarded as desirable? Should some expressions or 

emotions be counteracted in schools, and how can teachers argue for 

these aims? Nussbaum’s theory of  emotions contains concepts that are 

useful in deliberations over such important questions. 

The third asset highlighted here is found in the Aristotelian ethics 

that underpin Nussbaum’s theory. The eudaimonistic judgment in an 

emotion reflects the individual’s vision of  what a good life is like, and the 

lack of  total control over his or her own well-being. Material and biolog-

ical circumstances limit or facilitate our abilities to lead good lives, as do, 

to a large extent, other people and their actions. Many eudaimonistic 

judgments are, according to Nussbaum’s (2002b) cosmopolitan ethics, 

widely shared, while others are formed by local traditions to which 

people belong. By focusing on emotions in the way proposed in this 

thesis, teaching can highlight what pupils and others value most in life, 

which potentially makes education more relevant to them. It also facili-

tates deliberations about which values are shared by many or all human 

beings, and which are more local. Reflections on these matters are im-
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portant in a society where many types of  diversity influence the lives of  

individuals and society as a whole. An education that brings emotions to  

light may thus facilitate discussions concerning what is common as well 

as what is contested, in relation to concrete issues which affect people’s 

lives. 

I conclude by outlining three broad challenges that teachers may face 

when adopting the theoretical perspective suggested here in their work 

with the fundamental values. One challenge concerns reflections about 

content, understood as topics highlighted in instruction, and how priorities 

can be motivated. This is especially important considering the ample 

room for interpretation given in the curriculum. The curriculum text 

enumerates five forms of  discrimination which no one in school should 

be subjected to, based on “gender”, “ethnic belonging”, “religion or 

other belief ”, “sexual orientation” and “disability”. The curriculum adds 

that schools should counteract “other degrading treatment”, without 

further specifying what kind treatment is meant (Skolverket, 2006b, p. 3) 

One possible interpretation is that teachers are required to teach 

about all five mentioned topics to approximately the same extent, in 

accordance with a long-term ambition to influence the values of  the 

pupils. One may also argue that teachers should systematically define and 

draw their pupils’ attention to different forms of  “other degrading 

treatment” which limit people’s abilities to live good lives. 

Given the limited time available and the need to study each topic in at 

least some depth, strategies of  prioritization may be necessary. One such 

strategy could be that the issues most intensely debated - locally, nation-

ally or internationally - are the ones schools should focus on. For exam-

ple, teachers like those in my study may argue that pupils need to learn 

more about ethnicity and religiosity during times when local nationalist 

parties encourage what teachers think of  as ethnocentric fear and hatred, 

in which the defamation of  Muslims plays an important part. Another 

example illustrates this strategy:  when a global climate crisis causes fear, 

it could be regarded as crucial that pupils examine the judgments that 

this fear consists of, and what measures could be taken to prevent an 

imminent disaster. 
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This may be a reasonable strategy, considering that schools should re-

flect issues of  significance for many people in the society and world of  

which the school and its pupils are a part. On the other hand, at least 

two objections can be made: the commonality of  a problem does not 

necessarily correspond to its gravity, and there may be a risk that teachers 

will become passive objects in relation to events and processes outside 

the school if  they do not critically reflect upon the content of  their 

teaching. 

The latter objection leads to a second challenge, the question of  who 

should teach what, and which agents influence instruction on the fun-

damental values. It seems crucial that teachers reflect on whether they 

themselves have sufficient knowledge of  the prioritized topics. A col-

league could be more skilled in a particular subject, or it may be deemed 

necessary to bring in external resources, either for enhancing the teach-

ers’ knowledge, or for teaching the pupils directly. Part of  this challenge 

is to reflect upon the influence of  other agents on instruction. School 

authorities at both national and local levels regularly try to influence 

instruction about values, as do other agents in society. Professional 

teachers need to think critically, both individually and together with col-

leagues, concerning such efforts from agents outside the school. 

The third challenge I identify concerns aspects of  teachers’ delibera-

tions concerning forms of  teaching about emotions, in relation to the 

fundamental values in the curriculum. One crucial aspect is to reflect 

upon when teachers should discuss judgments and values of  which spe-

cific emotions consist, and when it is instead appropriate to state what is 

right or wrong, and try to influence pupils thereafter. The teachers in-

volved in the study express different opinions on this matter, depending 

on the topic discussed. One side of  the argument states that simply in-

stilling values in pupils reflects an authoritarian view of  young people 

that should be abandoned in a democratic society. Teachers who reason 

differently emphasize that Swedish democracy not only contains proce-

dural values, but also ethical content, in the form of  values that teachers 

should actively uphold, especially in times when these values are ques-

tioned by powerful forces in society.  
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In summarizing chapter 5, I touched upon another possible conflict 

when reflecting on how to teach about emotions: the function of  the 

personal ethics of  the teacher. In some instances, personal ethics may be 

considered an asset, such as when it supports and exemplifies what many 

people consider good or right. In other circumstances, the teacher’s own 

ethics may be regarded as an obstacle to an intellectually and morally 

legitimate education. I identify a similar potential dilemma in relation to 

the personal ethics of  pupils and their families. To deliberately focus on 

emotions in the way discussed in my study means drawing attention to 

matters of  extreme importance to pupils and others. The study indicates 

that some pupils may appreciate such education, and that it can contri-

bute to a deep sense of  meaningfulness. Other pupils and their families 

might view such an education as a threat to their personal integrity, in the 

sense that school interferes with aspects of  life which should be dis-

cussed privately, not in the public sphere of  the local school. It is a sig-

nificant challenge for teachers to judge when and with whom it is appro-

priate to stimulate discussions on eudaimonistic aspects of  emotions, 

and when it is wise to avoid it. 

A final issue, which arises when forms of  teaching about emotions 

are reflected upon by teachers, concerns what kind of  emotions are seen 

as appropriate to stimulate and discuss in various school circumstances. I 

draw a broad distinction between two types of  emotion. Compassion, 

anger and guilt are examples of  painful and negatively evaluating emo-

tions. These emotions can, according to Nussbaum’s normative thinking 

on specific emotions, often have morally constructive functions. Com-

passion may express the belief  that other people have an intrinsic value 

that should be protected. Anger directed towards various forms of  injus-

tice may draw the attention of  others to what is morally wrong and give 

inspiration in addressing these wrongs. Guilt is potentially constructive in 

the sense that it reflects recognition of  harmful deeds and lays the 

ground for restorative actions which may lead to forgiveness and moral 

growth. In the discussions between the teachers in this study, I identify 

an emphasis on painful and negatively evaluating emotions. For example, 

the teachers find it important to contest what they regard as ethnocentric 

hatred and sexist views. 
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In this context, I also find Nussbaum’s emphasis on the importance 

of  pleasant and positively evaluating emotions, such as love and wonder, 

relevant. These emotions focus on moral goods and may motivate one to 

achieve or protect them. Wonder at the beauty of  a specific place in 

nature may inspire efforts to preserve our common environment togeth-

er with other likeminded people. Thoughts of  love for family and friends 

might be a creative force in reflection upon the right of  others to expe-

rience similar love. 

The challenge I see for teachers is to find a thoughtful balance be-

tween drawing attention to painful emotions which evaluate objects ne-

gatively, and to those emotions which are pleasing and positively evaluat-

ing. Too great an emphasis on the former may, for some pupils, contri-

bute to hopelessness or cynicism. Too much stress on what is perceived 

as agreeable could lead to obfuscation of  wrongs and injustices in the 

lives of  pupils and others, and in society as a whole. To find a balance 

between these two aspects of  working with emotions in schools is a 

challenge, yet it is of  utmost importance 
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BILAGA 1 

Inbjudan till forskningscirkel om värdegrunden i det mångkultu-

rella klassrummet 
Hej! 
Jag heter David Lifmark och arbetar som gymnasielärare i religion, svenska och svenska 
som andraspråk. Sedan i höstas är jag även doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå 
universitet och Högskolan Dalarna. 

I min nuvarande tjänst har jag mest jobbat med elever med så kallad invandrarbak-
grund. Det har varit inspirerande, men även väckt många frågor som jag behövt diskutera 
med kollegor och vänner. En sådan fråga gäller vad det svenska samhällets värdegrund 
egentligen står för, och hur jag som lärare tolkar den med elever som kommer från jor-
dens alla hörn. I Lpo 94 och Lpf  94 räknas de värden upp som ”vårt samhällsliv vilar 
på”: 
 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats 
av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” 
 
Min fråga till Dig är alltså: Vill du vara med i en forskningscirkel tillsammans med andra 
lärare och diskutera frågor som handlar om vårt arbete med värdegrundsfrågor i klass-
rum med elever från olika håll i världen? Några frågor du funderar över kan vara: 

Vilka kan delta och hur många blir vi? Det enda kravet är att du har tjänst som lärare. 
Du kan undervisa var som helst från årskurs ett till gymnasiet eller med vuxna invandra-
relever. Du kanske är lärare i svenska som andraspråk, sfi, modersmålslärare, eller ”van-
lig” lärare som är intresserad av dessa frågor. Tanken är att ju större blandning i gruppen 
vi får, när det gäller årskurser och ämnen, desto bättre. 

Vad ska vi diskutera? En av poängerna med forskningscirklar är att frågeställningarna 
bör utgå från deltagarna själva. Naturligtvis har jag många saker som ligger mig varmt om 
hjärtat, men det kanske inte är exakt samma som du och de andra vill diskutera. Därför 
vore jag tacksam om du, i fall du är intresserad av att delta, skriver ner något eller några 
ämnen som du skulle vilja att vi tog upp och skicka dem till mig. Vår kurs kommer även 
disponera en lite påse pengar från Högskolan Dalarna (hur mycket vet jag inte än) som 
kan användas i fall vi exempelvis vill bjuda in någon gästföreläsare eller göra ett studiebe-
sök. 

Vilken litteratur ska vi läsa? Likadant där, litteraturen bestäms till stor del av deltagar-
na tillsammans. Har du förslag på artiklar eller böcker är du välkommen att skriva ner 
även dem. Antologin Den mångkulturella skolan, som är skriven av forskare och lärare ”på 
fältet”, innehåller mycket matnyttigt att diskutera. Den kunde vara en utgångspunkt för 
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de första mötena. Utifrån önskemålen före och under det första mötet lägger jag ett 
preliminärt schema med diskussionsteman och litteratur för de kommande seminarierna. 
När ska vi träffas, var och hur många gånger? Mitt förslag är 15 seminarier utlagda på tre 
terminer, med början i februari 2003. Vid det första tillfället kan vi bestämma tider och 
platser för vårterminens resterande träffar.  

Ska kursen examineras och i så fall hur? Du väljer själv om du gör examinationsupp-
giften, och därigenom ”tar ut” de fem poäng som kursen ger. Annars deltar du ”bara” vid 
våra träffar och då är kursen att betrakta som annan fortbildning. Examinationsuppgiften 
består i att skriva en PM med reflektioner kring litteraturen vi läst, våra diskussioner och 
koppla det till verksamheten på skolan där du arbetar. 

Vilken kompensation får jag för deltagandet i kursen? Jag har talat med flera rektorer 
och även chefer på högre nivå, och alla säger samma sak: Varje lärare får förhandla indi-
viduellt med respektive rektor om kompensation för deltagandet i kursen. Någon central 
policy för detta finns inte, vare sig på grund- eller gymnasieskola. 

Kommer jag att kunna vara anonym? Eftersom jag hoppas att vår forskningscirkel 
kommer att vara en del av min avhandling, är frågan om anonymitet viktig. Genom 
fingerade namn och andra ändringar hoppas jag att inga av deltagarna, eller deras elever, 
ska kunna identifieras av utomstående. Jag kan dock inte garantera detta till hundra pro-
cent. Självklart kommer du/ni även att få ge synpunkter på mina sammanfattningar av 
våra möten och diskussioner, och inget citat eller referat kommer med i avhandlingen 
som inte godkänts av den som sagt det. 
 
Vänliga hälsningar 
 
David Lifmark 
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