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Förord
En präst som presenterar en konsert. Musikstudenter som spelar, som
kommer från en musikhögskola där blivande musiklärare lär sig om
lärandet, som är denna boks sammanhang, där prästens ord griper in.
Prästen säger att musiken är mer än dess toner. Ja, så är det. Och
lärandet i undervisningen är lika musikaliskt som språklig verksamhet:
Ord och toner; ord som låter som skön musik eller skorrar illa.
Ord spelas emellertid inte som toner tagna från notblad, men låter trots
allt. Vi använder inte den tonen här! säger en fröken med sträng ton.
Vi lyssnar också till tonernas musik. Och vi kan höra de toner som
kommer ur musiken och samtidigt bygger den. Musikens språk är lika
paradoxalt som språkbruket, det språk som talas och skrivs.
Läsåret 2017/2018 spelade jag musikstycket Motivation, gång på gång
på lediga stunder. När jag spelat klart hade jag skrivit en bok om
motivationens toner, klanger och ackord. Jag fann att ordet motivation
lika mycket döljer som det synliggör. Lyssnar vi till
motivationsmusiken hör vi nämligen snart dess toner av ängslan, olust
och tanklöshet.
Men så slår vi an en ton och börjar spela. Vi upptäcker klanger,
harmonier och ackord och har snart spelat en melodi som vi inte visste
fanns. Språkbruket fångar och leder oss i kunskapsprocessen och vi lär
oss.
Lärare spelar efter noter och följer en plan. Somliga spelar som det står
och gör det bra nog. Andra musicerar och gör undervisningen till en
konstform. Lärandet förvandlas till ett kreativt
självändamål.
Undervisningens musik blir något mer än dess toner. Men notbladet
står kvar – och notstället.
Här spelar jag på en vision, ett ideal. Jag frammanar musiken.
Visionen är paradoxal den också: Undervisningens musik görs ju av
toner tagna från notblad på notställ, och tonerna sitter där de sitter i
noterna. Men musiken rör sig. Den överskrider sitt statiska ursprung.
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I denna bok komponeras undervisandets paradoxala musik. Som ett
övningsstycke må tilläggas – en etyd – mot den verkliga
undervisningens storverk. Etyden ställd mot och på vägen mot
undervisningen som verklighet och ”verk”– i statisk rörelse blott ett
övningsstycke som likväl gjort anspråk på både notskrivare och
medmusikanter.
Utan Susanne Lundholm på Studentlitteratur, exempelvis, hade jag
helt tappat tonen. Tack för ditt tålamod!
Elisabeth Wennö har bidragit till att b-förtecken hamnat rätt och
stämkorsningar försvunnit. Din uppmuntran är ovärderlig!
Anna Forssberg hörde hur det slet i ackorden när jag spelade med
Lacan, den franske själskompositören. Jag justerade ett och annat i
fugorna. Anna påminde om förtecknen i de psykoanalytiska
stämmorna och jag hörde hur det skulle låta. Tack Anna!
Lena Svensson på Ölands folkhögskola noterade stillsamt en viss
mångordighet och jag lyssnade och strök en omgång till. Tack Lena!
Högre seminariet på Centrum för Samhällsvetenskapliga ämnenas
Didaktik (CSD) vid Karlstads universitet lät mig förstå vad det innebär
att spela värdegrundsmusik. Kenneth Nordgren gav mig speltid ett helt
seminarium och särskilt Roger Olsson visade gott musiköra och gav
kloka kommentarer. Han läste noter och spelade. Jenne Fröding fick
oss alla att skratta nästan hejdlöst åt en historia om en man som lite
egensinnigt förstått musikens poäng.
Samhällsvetenskapliga didaktiker på lärarutbildningen i Göteborg
hjälpte mig att stryka i partituret. De kompletterade insatser från
Karlstadsensemblen. I värdegrundsmusiken finns tonsteg att undvika.
Christina Osbeck hjälpte mig till den insikten och var den som från
början hälsade mig välkommen. Och Olof Frank påtog sig att läsa noter
skrivna i märkliga steg och noterade hur de kunde kommuniceras.
Åter i Karlstad var det glädjande att Andreas Henriksson på
sociologernas högre seminarium lågmält anslöt sig till en kritik av
linjära undervisningsideal. Att du tyckte om att få läsa mellan
notsystemen gjorde inte saken sämre för min del. Tack Andreas! Jag
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uppskattade att Gerd Lindgren kom och utpekade akademiska arior
från förr. Även Erving Goffman är ju musikalisk – hans böcker alltså.
Och numera är jag alltid förvissad om att Markus Arvidson finns där
någonstans i närheten. Du finns där när man behöver dig. Alltid beredd
med en ny intressant titel och ett nytt verk att spela. Tack Markus!
Bengt Starrin. Din entusiasm uppmuntrar. Och din musik. Bokstavligt
och bildligt spelar du många instrument, och påminner oss om
musikens betydelse.
För egen del har jag komponerat i ett övningsrum med högt i tak. Med
viktiga andra och förhoppningar om musik. Men givetvis med endast
eget ansvar för varje ton.
Skattkärr i mars 2020
Stefan Jerkeby
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Inledning
Den här boken handlar om att förstå och analysera både undervisning
och lärande, med betoning på hur förståelser skapas och analyserandet
sker. Förståelser utvecklas med hjälp av empiriska exempel på just
analyser, vilket sker från vissa utgångspunkter, som redovisas i detta
inledande och de två följande kapitlen. I kapitel 1 presenteras de
teoretiska ramverken för analyserna och hur analyserandet kommer att
ske. I kapitel 2 beskrivs hur jag förstår det jag gör; jag talar då om
förförståelser. Därefter illustreras i tre bokdelar själva ”görandet”, dvs
analyserandet och det förståelsearbete som analysen kräver och som
detta bokprojekt avser att belysa på tre nivåer. Som en för dessa nivåer
gemensam nämnare framträder då osäkerhet som en grundläggande
och
komplicerande
aspekt.
Osäkerheten
finns
i
såväl
undervisningen/lärandet som i analyserna av dem.
Över två fält
Projektet spänner över två områden eller fält, dock inte forskningsfält,
utan snarare över ett slags föreställningsvärldar där lärande och
undervisning ingår.
En lärare som undervisar elever, exempelvis, handlar på ett didaktiskt
handlingsfält styrd av sitt förnuft och skolvärldens direktiv
(rationalitet), sin skapande förmåga (kreativitet) och sina
bedömningar och självreflektioner (reflexivitet). Läraren – och även
eleverna – rör sig inom triangeln rationalitet/kreativitet/reflexivitet.
Lärare och elever samspelar på ett handlingsfält – förvisso också ett
spänningsfält – med stöd av kamrater, kollegor, rektorer,
styrdokument och på det hela taget i en pedagogisk miljö, en skola.
Lärare och elever arbetar rationellt, kreativt och reflexivt, dvs. om vi
förstår undervisningsarbetet på just det sättet och som varande
fältmässigt.
På handlingsfältet framstår mycket som givet och förutsägbart. Det
finns ju läroplaner och kursplaner och styrdokument, och det finns en
”skolkultur” och kanske ”skolkulturer” med oskrivna regler och ideal.
På handlingsfältet aktualiseras samtidigt ett område av osäkerhet, ett
fält i fältet, även det trekantigt och präglat av komplexitet, lärarens
9

relativa omedvetenhet och att hon inte enbart är styrd av sina
intentioner, utan också av att hon, som man säger, måste gilla läget.
Med andra ord måste hon göra det som undervisningssituationer
kräver av henne. Till sin hjälp har hon då en praxis. Vanor och rutiner
gör vissa intuitiva handlingsmönster självklara. En del av dem sitter i
ryggmärgen och ger en viss säkerhet i agerandet. Samma praxis och
vanemässighet bidrar i sin omedvetenhet till en viss osäkerhet.
Osäkerhetens fält av oklara intentioner i en praxis, omedvetenhet och
komplexitet, breder alltså ut sig över det didaktiska handlingsfältet
mellan rationalitet, kreativitet och reflexivitet.
Och vi kan föreställa oss fälten i varandra: en yttre triangel med sidorna
”rationalitet”/”kreativitet”/”reflexivitet” och inuti denna yttre triangel
en
osäkerhetstriangel
med
sidorna
”komplexitet”/”omedvetenhet”/”praxis”.
Tredelad analys och undersökning
En analystriangel kastar så ljus över lärare och elevers samspel. I
analyserandet framträder sålunda osäkerhet i tre sammanvävda
former – på tre ”sätt” – och vi kan tänka oss ”sätten” som tre aspekter
av osäkerheten, som tre sidor av saken:
• den sociala aspekten
• den begreppsliga kommunikativa aspekten
• den normativa eller etiska aspekten
Denna bok är indelad efter dessa osäkerhetsaspekter, vilket jag ska
återkomma till som avslutning på denna inledning.
• Del 1 ägnas primärt sociala osäkerheter i lärares bemötande av
elever.
• Del 2 skiljer ut osäkerheter i språkbruket när lärare och elever
kommunicerar.
• Del 3 exemplifierar hur våra etiska erfarenheter vilar på osäker
grund.
Våra erfarenheter vilar på osäker grund, liksom den värdegrund som
våra erfarenheter omfattar är påtagligt osäker i sin görbarhet. Denna
dubbla grund är osäker helt enkelt därför att den är formbar.

10

Även värdegrunden är alltså formbar och arbetet med den i
skolundervisningen ställer både lärare och elever inför vissa
osäkerheter och gör anspråk på en osäkerhetshantering.
I analyser av vad som övergripande är en osäkerhetshantering
framträder lärare och elever som rationella, kreativa och reflexiva
aktörer. Socialt, kommunikativt och etiskt bidrar också handlande
lärare och elever själva till en osäkerhet och ett ”ovetande” som
kommer sig av att de inte helt och fullt är herrar i sitt eget hus. De är
inte fullt medvetna om på vilket sätt de befinner sig i en komplex och
oöverskådlig miljö.
I denna bok undersöks och problematiseras hur lärare och elever i
komplexa miljöer dels hanterar, dels interagerar i sin omedvetenhet.
Hur vi kommunicerar och förstår varandra aktualiserar i sin tur vissa
ideal, vad vi anser vara eftersträvansvärt, rätt och riktigt.
Undersökningen är tredelad och analytiskt uppdelad, vilket betyder att
vi försöker urskilja det som hela tiden och trots allt hänger ihop med
något annat.
• I kritiska analyser problematiseras skolans värdegrundsarbete
(som samtidigt är socialt och språkligt) .
• I sociala analyser undersöks samspel i klassrum (som samtidigt
aktualiserar värden, är etiska och språkliga).
• I begreppsliga analyser undersöks kommunikation, språkbruk
och olika typer av missförstånd mellan lärare och elever (som
samtidigt är både etiska och sociala).
Sammantaget rör sig analyserna runt grundläggande föreställningar
om osäkerhet och ”ovetande” eller ”icke-vetande”.
I analyserna ligger fokus på det som händer i klassrum och vid
skolbänkar, att jämföra med mer omfattande lärprocesser som kan
tänkas bli resultat av utbildningar, kurser och arbetsområden i
skolämnen.
Övergripande syfte och underförstådda uppfattningar
Bokens övergripande syfte är att försöka visa på hur osäkerhet och
ovetande kan ges plats i vår förståelse av lärandet. Den osäkerhet jag
tänker på kommer sig av att det vi gör ofta styrs av annat än våra
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intentioner. Vårt agerande, så som jag ser det, ligger ofta bortom våra
avsikter och motiv – präglas av en omedvetenhet – vilket givetvis inte
utesluter att vi i efterhand på olika grunder kan tillskriva vårt görande
allehanda avsikter, motiv, skäl och det jag fortsättningsvis valt att tala
om
som
intentioner.
I
en
mening
är
vi
alltså
undervisningssituationernas fångar, alltså i den stund vi befinner oss i
dem just där och då. I en annan mening är vi inte alls fångna. Vi kan
ställa oss utanför situationer och tänka efter, välja och fatta beslut och
gå in i situationerna igen med nya ögon. Vi kan komma till medvetande.
Det övergripande syftet med denna bok är alltså att synliggöra de
osäkerheter i lärandet som kommer sig av att vi inte helt och fullt är
herrar i vårt eget hus. Detta syfte underförstår en viss kritisk
uppfattning.
Jag
anser
nämligen
att
det
i
olika
undervisningssammanhang ibland ställs alltför höga krav på löften om
säkerhet. Vi gör anspråk på att få veta, bör göras medvetna om och har
rätt att få veta vad saker och ting ska gå ut på. Det finns anledning att
problematisera sådana föreställningar, som å ena sidan givetvis bör
värnas som en viktig del av en demokratisk fostran, men som å andra
sidan ger ett slags löften som inte alltid bör eller kan infrias i
pedagogiska sammanhang. Undervisning och lärande är och skall ju
vara förenat med ett visst mått av osäkerhet och ovisshet (jfr Jerkeby
2019).
Om osäkerhet och löften om säkerhet
Till den antydda osäkerheten – som alltså kommer sig av
omedvetenheten och vårt handlande bortom våra intentioner – bidrar
en komplexitet som idag kännetecknar vitt skilda livsområden och i
synnerhet de pedagogiska. Komplexiteten kan gälla allt från
problemlösning i matematik, historiska orsakssammanhang,
samhällskritiska ställningstaganden och etiska överväganden, till allt
det som rör elevers försök att, som det heter, ”hitta sig själva” i en värld
av många svårbedömda möjligheter.
Komplexiteten inbegriper alltså en osäkerhet som vi får lära oss att leva
med. Osäkerheten i sin tur står i bjärt kontrast till löften om säkerhet
som dagens läroplaner och undervisningsideal förmedlar.
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Jag tänker nu på den rationella förståelse som tycks prägla dagens
undervisningspraktiker (jfr Jerkeby 2019), och jag tänker på det
accentuerade
intresset
för
styrning
med
lärandemål,
bedömningskriterier och formativa bedömningssamtal, och jag tänker
också på det universitetspedagogiska ideal som förespråkar
konstruktiv länkning (constructive alignment): Kursplanens mål ska
motsvara målen med undervisningsmoment som ska motsvara vad
examinationsuppgifterna examinerar som ska avspegla sig i
bedömningskriterierna. Centralt i den konstruktiva länkningen är
också att vad studenterna kan och vet inför en kurs ska ”matchas” i
kursens undervisning för optimal måluppfyllelse vid kursens slut (se
Biggs 2007).
Den konstruktiva länkningen är ett sätt att försöka göra verklighet av
vad jag vill kalla ett linjärt utbildnings-/undervisningsideal. Med
”linjärt” avses här att mål stakas ut och att vägen till målen utpekas och
nås med hjälp av vissa ändamålsenliga undervisningsmetoder eller
med en metodik eller en viss didaktik. De linjära undervisnings/utbildningsidealen grundas i rationalistiska förståelser av hur
lärprocesser bör vara beskaffade.
Jag har alltså för avsikt att problematisera lärandet, men vill också tala
om hur jag tycker lärandet bör ske. Kritiskt kommer jag att analysera
de osäkerheter i lärandet som kommer sig av vårt handlande bortom
våra intentioner, som är nedsänkta i en omedvetenhet som i sin tur
närs av tillvarons komplexitet. Just denna triangel följer oss genom
bokens kapitel och ramar in ”osäkerheten”; den bara finns där:
• omedvetenheten
• handlandet bortom intentionerna
• tillvarons komplexitet
Lärare, studenter och elever styrs förvisso av läro- och kursplaner
präglade av en rationalistisk syn på lärandet. Och det skall så vara.
Undervisning är ju en målinriktad aktivitet och verksamhet. Man lär
sig vissa saker inom bestämda tidsramar och med hänsyn till vad man
redan kan, som i sin tur får bestämma vad och hur mycket man bör lära
sig i nästa steg. Undervisning sker enligt scheman och delvis
förutsägbart. Lärandet struktureras.
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Läroplaner och kursplaner ger samtidigt uttryck för att kreativitet och
reflexivitet är viktigt. Elever skall tillägna sig förmågor att bli
medskapare i sina egna samhälleliga sammanhang. De rationalistiska
undervisningsidealen är på detta sätt motsägelsefulla och som sådana
förenade med den osäkerhet jag varit inne på.
Bokens delar
Som jag nämnt visar denna bok hur förståelser skapas och kan
analyseras. Förståelser och analyser synliggörs ur tre aspekter: socialt,
begreppsligt och kritiskt. Det som analyseras blir på motsvarande sätt
av tre slag. Analyserna ägnas tre typer av objekt (nedan kursiverade),
som samtidigt representerar tre typer av ”osäkerheter/ovetanden”,
som illustreras med hjälp av empiriska fall.
I Del 1 analyseras förståelsen i det vi gör i praktisk handling. Därvid
illustreras hur lärares kontraintuitiva och icke-linjära förhållningssätt
och handlingsmönster under socialt osäkra förhållanden kan vara mer
pedagogiskt framgångsrika än om man som lärare väljer en strategiskt
mer självskriven väg (kap. 3-5).
• Kapitel 3 handlar då om osäkerheter delvis föranledda av
konflikter mellan skolpersonal i skilda professionella roller. I
dessa konflikter frångår en lärare vad som kan tyckas är ett
förväntat intuitivt handlingsmönster i en socialt osäker
situation. Alltfler vuxna blandar sig i en elevs förehavanden, den
sociala komplexiteten ökar och den sociala osäkerheten blir
större och reser till synes anspråk på att läraren ska ”gripa in” –
vilket han inte gör.
• I kapitel 4 innebär ”osäkerhet” att samspelet i en
specialpedagogisk miljö gör anspråk på osäkra bemötanden av
elevers delvis normvidriga beteenden. Osäkerheten i detta fall
rör i vad mån beteendena bör förstås, erkännas och bemötas som
känslomässiga eller förnuftsmässiga handlingar, eller som just
”beteenden” utan bestämda avsikter eller bestämd grund. En
lärare bemöter elever som om de agerar utifrån endera känslan
eller med förnuftiga tankar eller som om de ”bara beter sig”.
Handlingsaspekter utnyttjas av läraren strategiskt och delvis
kontraintuitivt. Läraren kommunicerar handlingsaspekter
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kontraintuitivt och agerar förståelseinriktat med effekten att
osäkerheter reduceras och sociala konflikter inte eskalerar.
• Kapitel 5 illustrerar hur en ganska konventionell brist på
överlämningsinformation kan göra det svårt för en mottagande
lärare att förstå en nytillkommen elevs attityder och agerande. I
detta fall handlar det om en specialpedagogisk miljö, en
”resursgrupp”, där osäkerhet uppstår kring vad som för en
enskild elev ska förstås som ”lämplig anpassning”. Först uppstår
frågor om eleven överhuvudtaget är i behov av anpassning.
Därefter undrar berörda lärare och elevvårdspersonal vilken
anpassning som egentligen är den bästa. Slutligen – på ett sätt
kontraintuitivt men också bort från osäkert grundade
anpassningar – får eleven lämna den anpassade resursgruppen.
I Del 1 handlar det om lärare som inte riktigt ”vet” vad de gör, men gör
det ändå och uppnår en del pedagogiska vinster. ”Osäker
konflikthantering” förenar analyserna i Del 1, som också lyfter fram
värdet av kontraintuitiva beteendemönster:
• I kapitel 3 som ett sätt att lösa sociala konflikter
• I kapitel 4 som ett sätt att bemöta enskilda elevers beteenden så
att konflikter inte eskaleras
• I kapitel 5 som ett sätt att anpassa lärmiljöer så att möjligheter
till konflikter minskar
I Del 2 analyseras hur lärare och elever tilldelar betydelser i sin
kommunikation med varandra (kap.6-8). Analyserna synliggör att
framgång i lärandet är beroende av hur lärprocesser kommuniceras.
Det handlar om hur omedvetenhet hanteras, och om hur
omedvetenheten följer oss oavsett hur vi hanterar den –
omedvetenheten som ett osäkerhetssammanhang.
• Kapitel 6 ägnas den omedvetenhet som följer med språkbrukets
ofullbordade skiktning, att vi kan tala på olika nivåer och förbi
varandra utan att detta blir uttalat. En elev vill tala om en sak,
medan läraren talar om själva orden för ”saken”. De borde ha
talat om hur resonemanget går kring det man talar om, men gör
det inte. Nivåerna i språkbruket kommer inte i kontakt med
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varandra; läraren och eleven möts inte. Språkbrukets många
bottnar gör språkbruket osäkert.
• Kapitel 7 illustrerar hur underkommunicerade förhållanden
bereder marken för att ord och uttryck tilldelas betydelser på
felaktig grund vilket riskerar att bidra till osäkra förståelser.
Språkbruket är ju exempelvis både bildligt och bokstavligt, och
både metaforiskt och metonymiskt. Ibland måste därför
språkbruket ”metakommuniceras”, så att grunden för
språkandet framgår. En biologilektion illustrerar hur detta kan
ske.
• Kapitel 8 ägnas omedvetenheten om hur språkbruket fungerar
när vi befinner oss mitt i det. Språkbruket fungerar bland annat
som både form och innehåll vilket ”osäkrar” vår strävan att förstå
och lära, som när ett enda ord färgar av sig på ett helt språkligt
uttryck och ”formar” uttrycket. Eller som när sättet att uttrycka
en sak, formen, blir det viktigaste ”innehållet” och det man tar
fasta på och minns. Tre vitt skilda lektioner illustrerar hur
språkets form och innehåll kan förstås och förhålla sig till
varandra: en terminsstart i årskurs 6, en lektion i körsång och en
retoriklektion på gymnasiet.
Det kan ha framgått att bokens andra del är påtagligt språktillvänd.
Aspekter av språkbruk fokuseras.
• Kapitel 6 ägnas språkbrukets osäkra nivåbestämningar
• Kapitel 7 synliggör den osäkra användningen av grundläggande
betydelseformer: bilder, metaforer, liknelser, metonymier osv.
• Kapitel 8 illustrerar oförutsägbarheten – och därmed
osäkerheten – i hur vi uppfattar relationen mellan vad som
kommuniceras och hur detsamma kommuniceras.
I Del 3 genomförs en serie kritiska analyser av hur osäkerheter och
”ovetande” återskapas i omedvetenhet om de tankemönster som styr
våra förståelser.
• Kapitel 9 illustrerar en typ av osäkerhet som finns i grunden för
vår erfarenhet, dvs. att erfarenhetsgrunden är komplex. En
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bildlektion på gymnasiet analyseras kunskapskritiskt och
synliggör hur kunskaper om och upplevelser av något kan få helt
motsatta effekter i lärandet. Kunskap om och upplevelse av kan
å ena sidan gå skilda vägar och splittra en erfarenhet. Å andra
sidan kan kunskaper och upplevelser mötas i en gemensam
förstärkning av erfarenheten så att denna blir mer entydig. Den
osäkra relationen mellan kunskaper och upplevelser ger i ett
estetiskt sammanhang anledning att ställa frågan Vilket är det
rätta sättet att erfara ett konstverk? Kunskapskritiken är också
etisk eller normativ.
• Med en samlevnadslektion illustreras i kapitel 10 hur förståelser
förblir otillräckliga och att analyser aldrig kan bli fullständiga.
Det finns alltid ytterligare aspekter att ta med i beräkningen och
andra synvinklar att utgå från om och när man vill formulera vad
som är eftersträvansvärt – om och när man söker idealet – som
när det gäller kärleksrelationer och/eller varaktig tvåsamhet
eller andra former av samlevnad. Den empiriska verkligheten
lämnar alltid ett överskott som försätter oss i ett visst mått av
osäkerhet: Idealet undflyr oss – ”osäkras”.
• Kapitel 11 återger två lektioner i årskurs 9. Den ena lektionen
utgår från en ideologiskt färgad TV-utfrågning av en politiker
som sedan eleverna får diskutera. Under den andra lektionen
genomförs en klassrumsövning som syftar till att synliggöra hur
kulturell identitet skapas. Analyserna av dessa lektioner visar
hur skolans värdegrundsarbete måste styras av ideologier som i
en bestämd mening skapar en ”falsk säkerhet” i förståelser av
vissa livsområden, exempelvis de som rör demokratiska friheter,
kulturella identiteter och social integration. Med en
ideologikritisk analys synliggörs hur ”falska tankemönster”
paradoxalt (skenbart motsägande) är nödvändiga för de
lärprocesser vars mål är att bidra till en ”säker” värdegrund.
Del 3 målar upp ideologiska och etiska utmaningar som elever och
lärare kan ställas inför och illustrerar också hur elever och lärare
konstruktivt kan hantera dem. Kapitlen i Del 3 illustrerar olika former
av etiska osäkerheter och problematiska ideal hänger samman med hur
vi ”grundar” våra erfarenheter.
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• Kapitel 9 synliggör den osäkra erfarenhetsgrunden
”kunskap/upplevelse”.
• Kapitel 10 urskiljer hur ideal osäkras i det ständiga mötet med
ett empiriskt eller erfarenhetsmässigt ”överskott”; ideal
utmanas.
• Kapitel 11 illustrerar hur ideal alltid kan förskjutas med
hänvisningar till empiriska ”tillskott” – ytterst på ett sådant sätt
att ”idealet” aldrig kan uppnås. Vad som är det egentliga idealet
kan alltid omformuleras så att dess ägare kan behålla det; ett
givet ideal sitter aldrig säkert mer än för den som äger rätten att
formulera det.
Osäkerhetshantering illustreras genom bokens samtliga delar och
denna hantering aktualiseras i spänningsfältet mellan rationalitet,
kreativitet och reflexivitet. När osäkerhetshanteringen synliggörs
kastar den ett kritiskt ljus över vår tids linjära undervisningsideal och
vad som i det sammanhanget kan utgöra alternativ.
Bokens Avslutning, kapitel 12, är självbiografisk och illustrerar hur
alternativa undervisningsideal kan komma till uttryck inom de fält jag
skisserat. Jag beskriver och analyserar en av mina egna lärprocesser.
I nästa kapitel beskriver jag hur analyserna ska genomföras, de
teoretiska ramarna för dem och deras begrepp.
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1 Ramverk
Jag har för avsikt att problematisera lärandet, men vill också tala om
hur jag tycker lärandet bör ske. Kritiskt kommer jag att analysera de
osäkerheter i lärandet som kommer sig av vårt handlande bortom våra
intentioner, som är nedsänkta i en omedvetenhet som i sin tur närs av
tillvarons komplexitet. Just denna triangel följer oss genom bokens
kapitel och ramar in ”osäkerheten”:
• omedvetenheten
• handlandet bortom intentionerna
• tillvarons komplexitet
Lärare, studenter och elever styrs förvisso av läro- och kursplaner
präglade av en rationalistisk syn på lärandet. Och det skall så vara.
Undervisning är ju en målinriktad aktivitet och verksamhet. Man lär
sig vissa saker inom bestämda tidsramar och med hänsyn till vad man
redan kan, som i sin tur får bestämma vad och hur mycket man bör lära
sig i nästa steg. Undervisning sker enligt scheman och delvis
förutsägbart. Lärandet struktureras.
Läroplaner och kursplaner ger samtidigt uttryck för att kreativitet och
reflexivitet är viktigt. Elever skall tillägna sig förmågor att bli
medskapare i sina egna samhälleliga sammanhang. De rationalistiska
undervisningsidealen är på detta sätt motsägelsefulla och som sådana
förenade med den osäkerhet jag varit inne på. För i lärandet finns å ena
sidan behovet av och kravet på att få veta. Å andra sidan gör lärandet
anspråk på att vi ska upptäcka det vi ännu inte lärt oss. Därtill bör vi
lära oss att bli lärande. Vi bör tillägna oss förmågor till kunskap – och
dessutom i denna tillägnelse lära oss hur vi lär oss. Lärandet är på det
sättet både rationellt (en förnuftigt utstakad väg), kreativt (nyskapande
och upptäckande) och reflexivt (den som lär sig betraktar sig själv i sitt
eget lärande).
Lärandet kan sägas utgöra ett komplext spänningsfält mellan
rationalitet, kreativitet och reflexivitet. På detta spänningsfält agerar vi
delvis styrda av annat än våra intentioner i en hantering av komplexa
förhållanden. Under dessa omständigheter uppstår kontinuerligt
osäkerheter och ett ovetande som dels ger oss anledning att titta
närmare på hur lärprocesser kommer till uttryck och ”fungerar”, och
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dels ger oss anledning att på ett sätt ”avrationalisera”
undervisningspraktiken/undervisningsidealen till förmån för lärandet
som ett självändamål. För stort fokus på prestationsprocessen, riskerar
nämligen att bli kontraproduktivt. Fokus på själva kunskapsprocessen,
lusten och upplevelsen i lärandet bör istället få företräde. Ett steg i den
riktningen tror jag ligger i att erkänna lärprocesser som präglade av
just osäkerhet och ovetande.
Denna bok prövar ett sådant erkännande. En utgångspunkt är då att vi
bör analysera lärprocesser med en förståelse som tar ovetandet med i
beräkningen. Detta innebär också att vi kritiskt bör analysera hur vi
förstår – och då bortom en förenklad rationalistisk syn på lärandet.
En intentionell analys – tillvägagångssättet
Analyserna i denna bok kan beskrivas som intentionella och är
besläktade med den analys som pedagogen Liza Haglund utvecklar i en
doktorsavhandling (se Haglund 2017:29-44). ”Intentionell analys”
handlar
om
att
söka
meningen
i
människors
beteenden/beteendemönster. Det kan ske på olika vis. Ett exempel är
när vi som betraktare av mänskligt handlande tilldelar en observerad
situation betydelser. Dessa betydelser skänker då kanske en viss
förståelse för det människor gör; en förståelse som emellertid inte
nödvändigtvis delas av den eller dem som utför handlingen. En
möjlighet är dock att vi söker de handlande individernas egna
förklaringar på sina handlingar. De kan då ange sina avsikter,
intentioner eller motiv, dvs. ange skäl för sitt handlande. Skälen kan
exempelvis vara förnuftsmässiga, känslomässiga eller etiska (jfr
Jerkeby 1998:kap.3 och Jerkeby 2019:kap.5). Vi kan handla på
subjektiv grund.
Handlingens grund kan också vara intersubjektiv, vilket innebär att
handlingars betydelser och intentioner kommuniceras mellan och
delas av de som interagerar i en social situation. Mer eller mindre
delade uppfattningar om handlingars avsikter och intentioner kan
därvid objektivt hållas för mer eller mindre sanna och
överensstämmande med verkligheten.
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Mitt projekt är besläktat med Haglunds. En stor del av denna bok ägnas
nämligen olika former av betydelsetilldelning. Jag skapar förståelser
för lärares och elevers beteenden genom att tilldela beteenden vissa
intentioner. Handlingar tillskrivs en rationalitet och vissa betydelser.
Mitt tillvägagångssätt är i den meningen intentionalistiskt. Exempelvis
tillskriver jag lärare och elever vissa subjektiva förståelser utifrån hur
jag själv förstår deras beteenden i specifika undervisningssituationer.
Deras kommunikation tillskrivs vissa betydelser. Jag reflekterar också
över vad de säger och hur de säger det och försöker förstå deras
förståelser. Lärprocesser analyseras på det sättet.
Mitt tillvägagångssätt är dock inte helt i överenstämmelse med den
intentionella analys som Haglund (2017) utvecklar med hjälp av
filosofen Donald Davidson. Analyserna i denna bok är inte renodlat
intentionalistiska i den mening Haglund/Davidson talar om
intentionell analys. I sin renodlade form ska nämligen begreppet
intention kunna återföras på det som i eller hos individer ligger
”bakom” eller ”under” individers handlande. Intentioner ”spänner an”,
intenderar – driver – individuella handlingar. ”Intentioner” ska
förknippas med avsikter, motiv och handlingars mening. Haglund och
Davidsson talar exempelvis om att individers ”trosuppfattningar”
(believes) skänker mening åt vad individer menar med det som de
”uttalar” (utter/utterance) (Haglund 2017:41). Om vi vet vad/hur
människor ”tror”, så kan vi, enligt Davidson, också tolka och förstå vad
som uttrycks med det som sägs. Haglund/Davidson söker ett
tillvägagångssätt för tolkning och förståelse vilket jag uppfattar som i
grund och botten rationalistiskt. De antar att det till syvende och sist –
trots allt – finns ett ”vetande” att få kunskap om. På just den punkten
är jag inte helt ense med den intentionella analysen i
Haglunds/Davidsons tappning. Jag föreslår istället att analysen tillåts
omfatta även det som paradoxalt kan sägas intendera våra handlingar
”bortom” eller ”vid sidan av” – para – våra egna intentioner.
Förslagsvis talar vi då om en paraintentionell analys.
Själva ordet paraintentionell kan förvisso tyckas lite otympligt, men
prefixet para- används här på samma sätt som i exempelvis
paranormal, som ordagrant betyder ”bortom det normala”. Paraförekommer också i parapsykologisk som avser psykiska fenomen som
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inte kan förklaras med konventionell psykologi och alltså rör det som
ligger bortom den ”vanliga” psykologin. Motsvarande användning av
para- finns i ”parakyrkliga” och ”paramilitära”. Kyrklig respektive
militär verksamheter kan ligga vid sidan om sedvanlig kyrklighet
respektive statligt militärt försvar. ”Para-” handlar om företeelser som
”är desamma” men som ändå ”inte ingår”.
Lustigt nog utgör paraintentionaliteten en para-dox, en skenbar
motsägelse, en ologiskhet, en slags orimlighet som ändå har fog för sig.
Det finns således omständigheter som kan intendera utan att vara
intentioner. Exempelvis finns tillfällen som ges, och då även i
lärandet. Något kommer i vår väg som får oss att förstå: ett ord från
en lärare, ett exempel i en bok eller kanske en övningsuppgift.
Tillfällen blir oss givna och det händer att vi griper dem i flykten utan
bestämd avsikt eller tanke. Jag kommer att ge exempel på den typen
av lärande. Och det förefaller rimligt att acceptera den logiska
motsägelsen att annat än intentioner intenderar våra handlingar.
Återkommande gör jag därför en poäng av denna intentionsparadox.
För övrigt ska jag återkomma till andra paradoxer än den intentionala.
Lärprocesser analyseras i en prövning och ett utvecklande av det jag
valt att kalla paraintentionell analys. Denna analys beaktar det som
kan verka ”istället för” och ”vid sidan av” (para-) våra subjektiva
intentioner utan att helt ersätta dem.
Den paraintentionella analys som här utvecklas är social i fokus på
interaktion (Del 1), begreppslig i sin hantering av språklig
kommunikation (Del 2) och kritisk i problematiseringen av hur vi
förstår det vi inte är fullt medvetna om (Del 3).
Övergripande och i grunden handlar det om hur undervisning och
lärande kommuniceras och det handlar om att analysera hur
kommunikation sker, givetvis och framförallt den språkliga
kommunikationen, men också hur ett icke-verbalt handlande kan
”förspråkligas” och tilldelas innebörder och mening. En intentionell
analys sätter ord på och förspråkligar både det som är verbalt och
språkligt och det som inte är det. En paraintentionell analys, så som
den prövas här, utgår från den märkliga paradoxen att annat än
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intentionen kan intendera. Vi vet inte alltid vad vi gör, men vi gör det
ändå. Och ibland vet vi verkligen vad vi gör, men gör det likväl (och
säger att vi måste därför att…, men att vi vet att det hade varit bättre
om…). Och det finns tillfällen som gör oss till dem vi blir i händelser
som ser ut som tankar. Att den paraintentionella paradoxen kanske
synes märklig betyder inte att den måste vara främmande. Som
ramverk för denna boks analyser behöver den dock förklaras, vilket jag
försöker göra i detta kapitel.
Denna bok ger en serie bilder av hur en paraintentionell analys arbetar
med förståelsen av lärandets osäkerheter, dess ovetande och
undervisningsidealens motsägelsefullhet. ”Bildhanteringen” rör sig
inom det spänningsfält som nämnts. Hanteringen är kreativ
(skapande),
rationell
(förnuftsstyrd)
och
reflexiv
(självreflekterande/självrefererande).
Inom
denna
triangel
aktualiseras osäkerheter och ovetande som omedvetenhet,
paraintentionalitet och komplexitet.
Paraintentionell analys
Haglunds (2017) intentionalistiska projekt utgör en av flera grundvalar
för den analysram som konstrueras i detta kapitel.
Haglund gör kritiska anspråk på ”helhet” och strävar bort från olika
former av reduktionistiskt tänkande. Haglunds prövning är lovvärd ur
dessa aspekter och sammanfaller med denna boks utgångspunkter. Det
hon finner i sin prövning av den intentionella analysen är emellertid att
även den, liksom de perspektiv hon kritiserar, ger anledningar till
kritik. Teoretiseringar förblir förvisso ofullbordade och empirin blir
aldrig tillräcklig nog. Det vet lärarstudenter som gjort sin vfu
(verksamhetsförlagda utbildning) och som kanske analyserat ett urval
undervisningssituationer. Analysen kan ha skett med hjälp av vissa
lärandeteorier. Det som observerats kan till stor del ha handlat om
annat än det teoriernas begrepp ”greppar”. Empirin, det som erfars,
sätter gränser för teoretiserandet och våra teoretiska förståelser sätter
gränser för vad vi kan erfara. Teoretiserandet förblir därför
”ofullbordat”. Empirin är samtidigt ofta så innehållsrik att den kan
användas för att ge stöd åt både den ena och den andra teorin. Så även
om vi skulle ha tillgång till mängder av teorier som täcker in alla
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möjliga aspekter av det som studeras, så skulle detta ändå inte vara
tillräckligt för att ”greppa” och alltså begreppsliggöra allt det som en
undervisningssituation rymmer. Det enda analyserna garanterar oss är
trots allt och paradoxalt nog endast en brist. Med denna lärobok
försöker jag likväl introducera och utveckla ett förståelsebegrepp som
kan ”greppa” den typ av omöjligheter jag antytt. Mer paradoxalt och
”omöjligt” än så kan det nog inte bli. Jag söker ett paraintentionellt
förståelsebegrepp; ett begrepp som på något sätt förmår omfatta de
subjektivt, intersubjektivt och objektivt grundade förståelser som
nämndes i inledningen och de ”tysta” eller ”omedvetna” förståelserna
”bortom” våra intentioner.
Av en paraintentionell analys framkommer det som svårligen låter sig
uttryckas: det paradoxala, det till synes ”omöjliga”, det som till synes
är svårt eller inte går att få ihop – och det till synes omedvetna.
En paraintentionell analys låter oss förstå hur lärare och elever inom
ramen för vitt skilda undervisningssammanhang intersubjektivt
återskapar för undervisningen och lärandet centrala och undflyende
betydelser – betydelser som behöver återerövras och tillgängliggöras
för att lärandet ska bli ”helt” igen. Det handlar om att vi som lärare och
elever missförstår varandra, att vi bildligt talat kan tala olika språk, att
när vi kommunicerar samtidigt måste underförstå och ta för givet vissa
outtalade uppfattningar, att det vi intersubjektivt förstår och anser oss
veta återskapar olika former av ovetande och omedvetenhet. Vi vet inte
fullt ut vad vi tillsammans är med-vetna om.
Ovanstående ”brister” i kommunikationen av lärandet gör att den
paraintentionella analysen har något att bidra med till lärarstudenters,
verksamma lärares och lärarutbildares förståelser av lärprocesser.
Förmågan att analysera lärprocesser vill jag mena gynnas av kunskaper
om lärprocessernas paradoxala och omedvetna sidor. En självklar
utgångspunkt för denna bok är att osynliga sidor i förekommande fall
behöver synliggöras.
Analyser som anknyter och en trefaldig förståelse
Tre typer av analyser anknyter var och en på sitt sätt till ovanstående
utgångspunkt och till denna boks paraintentionella alternativ:
Learning study och Lesson study (Cheng odat. och Marton 2014) samt
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inom
läroplansoch
skolpolicyforskningen
förekommande
diskursanalyser påverkade av den franske psykoanalytikern och
filosofen Jacques Lacan (se Cooper 2019). Lacan tar sig an den
omöjlighetsproblematik jag nuddat vid och kan hjälpa till att hantera
den – jag ska snart återkomma till det - medan Learning och Lesson,
och i synnerhet Learning, påminner oss om förutsättningars
betydelse.
I denna boks analytiska sammanhang är tanken om ”förutsättningar”
avgörande. Så låt mig börja där, med Learning och Lesson. Låt mig
sedan berätta vad en fransk psykoanalytiker har med saken att göra för
att slutligen med ett litet klassrumsexempel illustrera hur en lacansk
analys kan fungera. En trefaldig förståelse kommer då att sättas i
arbete. Och vad jag menar med detta kommer givetvis att framgå. Men
först nu några ord om Learning och Lesson och ”förutsättningar”.
Learning och Lesson
Learning… och Lesson… är två versioner av att analysera och utveckla
lärares undervisning/elevers lärande. Learning… knyter an till denna
boks avsikter i sitt sätt att fokusera förutsättningar för lärandet. Inom
Learning är elevers kunskapsmässiga förutsättningar inte givna – inte
från början medvetna – utan analyseras fram. Learning antar att
lärandet inbegriper ett ”okänt fält” av saknade förståelser och
kunskapsluckor. Ur lärarens synvinkel utgör detta okända
förutsättningar man som lärare kan och bör få kunskap om för att
kunna undervisa elever så att de förstår och ges möjlighet att lära sig
det som förväntas.
Learning… och Lesson… skiljer sig åt i det att Learning dels, som
namnet anger, mer än Lesson är orienterat mot elevernas lärande och
dels, till skillnad från Lesson, är grundat i en teori – i den så kallade
variationsteorin. Lesson är mer av en kompetensutvecklingsmetod för
lärare, förvisso med analytiska inslag men ändå mer än Learning en
kollegial metodik som tillämpar ett forskningsmässigt sätt att hantera
lektioner
enligt
schemat
Planera-Genomföra-UtvärderaSammanfatta-Redovisa-Revidera. Learning däremot är en genuin
variant av att analysera elevers lärande, och det med en
variationsteoretisk utgångspunkt som innebär att man bland
undersökta elever söker de särskiljande komponenterna för deras
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förståelse. En central fråga är då exempelvis Vad behöver elever känna
till/förstå/kunna för att lära sig det som vi just nu håller på med?
Inom Learning försöker man göra synligt vad som skiljer elever åt i en
grupp som till synes är tämligen homogen: Vad är det som Annas
grupp har som Bertils grupp saknar? Inom Learning arbetar man
sålunda med variationsteoretiska frågor. Man söker det som varierar
mellan enskilda och grupper av elever och som gör att deras
förutsättningar att lära skiljer sig åt. Variationsteoretiskt kan vi alltså
ställa oss frågor av typen Vad behöver elever förstå för att lära sig en
vis sak? Vilka aspekter måste de kunna urskilja för att svara partiellt
eller helt rätt på en fråga? Och hur kan man hjälpa andra att se
aspekter de inte urskilt?
Tre perspektiv och en trefaldig förståelse
Till ramverket för denna bok tar jag med mig det variationsteoretiska
sättet att ”ställa frågan”: Vad förutsätter en analys av lärprocesser?
Analyser av lärprocesser förutsätter det vi redan varit inne på,
nämligen förståelse av lärares och elevers intentionalitet,
medvetenhet/omedvetenhet/förståelse och hur de förhåller sig till och
värderar sammanhanget där de ingår, med andra ord hur de kritiskt
hanterar komplexiteten där de ingår.
Återigen och för att sammanfatta: Analys av lärprocesser förutsätter
förståelse av den osäkerhet som betingas av intentionalitet,
omedvetenhet
och
komplexitet.
Med
detta
avses
tre
förståelseperspektiv:
• Socialt handlingsperspektiv
• Kommunikationsperspektiv
• Kritiskt förändringsperspektiv
Tre perspektiv och ”seenden” motsvarar förståelser av osäkerhetens tre
sidor som motsvarar de analysföremål (objekt) som nämndes i
inledningskapitlet. Tre perspektiv ger oss tre förståelser och tre
föremål för analysen. Tre perspektiv samverkar till en trefaldig
förståelse.
Ett socialt handlingsperspektiv innebär att förstå lärares och elevers
samhandlingar som uttryck för deras förståelse av den situation där de
handlar tillsammans. Med ett socialt perspektiv fokuseras vad elever
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och lärare ”gör” i praktiskt samspel. Deras vanor, rutiner och praxis
blir centrala i ett socialt perspektiv. Förståelsen som praxis blir då
föremål för analysen.
I ett kommunikationsperspektiv synliggörs det sociala samspelets
språkliga aspekter, vad lärare och elever säger, vad de menar, hur de
tolkar och vad de underförstår när de missuppfattar. Begreppslig
förståelse står då i centrum och är föremål för analysen. Denna
förståelse är samtidigt analysens redskap. Vi förstår med hjälp av ord
och deras innebörder.
Ett förändringsperspektiv innebär att vi ”behöver” problematisera hur
något är och se det invanda och självklara på ett nytt sätt, komma till
medvetande om det vi inte tänkt på eller inte visste i ett komplext
sammanhang. Kritisk förståelse används för att medvetandegöra,
problematisera, sätta ifråga och söker förändring. I ett
förändringsperspektiv, med intentionen att förändra förståelsen, gör vi
den kritiska förståelsen till föremål för och redskap i analysen.
Med ovanstående förståelser ställs vi inför utmaningen att analysera
våra egna förståelser trefaldigt. Tre förståelsesammanhang går
nämligen in i varandra: 1. Lärares och elevers förståelse i en situation.
2. Vår förståelse av situationen. 3. Vår förståelse av hur vi förstår.
Diskursanalyser, Lacan och omöjlighetsproblematiken
I denna bok analyseras alltså lärprocesser trefaldigt och socialt,
begreppsligt och kritiskt, dock inte variationsteoretiskt eller med en
learning-study-ansats, utan, så som antytts, med en annan
utgångspunkt. Ytterst handlar denna om att det finns ”förutsättningar”
som vi faktiskt inte kommer åt direkt utan måste förstå som
”omöjligheter”. Franske psykiatrikern, psykoanalytikern och filosofen
Jacques Lacan (1901-1981) blir en hjälp i det sammanhanget. Hjälpen
kan tyckas komma från ett oväntat håll. Bland läroplansforskare och
inom skolpolicyforskningen är dock inte Jacques Lacan obekant (se
Cooper 2019). Exempelvis går det att hitta så kallade
”poststrukturalister” och ”diskursanalytiker” som på ett eller annat sätt
förhåller sig till Lacan i sina analyser av ”uttryck för policy” (läroplaner,
styrdokument, politiska beslut). Andra på det läroplansteoretiska
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kunskapsområdet relaterar läroplansfrågorna till ”undervisning och
lärande i en klassrumskontext” (Sundberg & Wahlström 2015).
Läroplansteorier och empiriska undersökningar används för att
diskutera olika sätt att länka läroplaner till empiriska klassrumsstudier
i vilka analyser av lärprocesser på ett eller annat sätt kan ingå. Denna
bok är långt ifrån läroplansteoretisk, även om den här och där hänvisar
till läroplansinnehåll. Aspekter av den läroplansrelaterade forskningen
liknar dock delar av min inramning och hur jag ser på undervisning,
lärare, elever och lärande. Exempelvis diskursteoretiska och i vissa fall
snårigt formulerade tolkningar av typen elever är medkonstruktörer
av läroplanens innehåll eller elever/lärare iscensätter läroplanen
med sin diskursiva förståelse” knyter an till det jag vill få sagt.
Anknytningen ligger i fokuseringen av det samtalsmässiga (diskursiva)
och i den kritiska synen på förutsättningarna för kommunikation. Min
förhoppning är dock att inte hemfalla åt det lite speciella språkbruk
som kan känneteckna poststrukturalistiska och diskursanalytiska
ansatser (se exempelvis Cooper 2019). Jag ska försöka att ta det
enklare.
Men det finns alltså forskning som anlägger läroplansteoretiska och
didaktiska perspektiv på händelser och situationer i klassrum. Denna
forskning möter mina analyser på en viktig punkt, nämligen i intresset
för kommunikation och diskursiva (samtalsmässiga) förutsättningar.
Med Lacan mot en paraintentionell analys
I denna boks analyser finns onekligen diskursanalytiska drag, som
fokus på innebörder, språkliga gränser, ordningar, nivåer och skilda
förståelseformer. Och analyserna handlar till stor del om lärandets
förutsättningar, tilldelning av betydelser och att undersöka det
intentionella. Men mina analyser särskiljer sig i ett pedagogiskt
forskningssammanhang. Analyserna i denna bok uppmärksammar
nämligen på ett särskilt sätt det som svårligen låter sig uttryckas: det
paradoxala, det som vill rinna mellan fingrarna när vi försöker hålla det
fast, förklaringar som leder till nya förklaringar som måste förklaras
för att kunna bli förklarade, förståelser som aldrig kan bli slutgiltiga;
det vi kan namnge utan att förstå; och det som bär namnet på ett känt
begrepp men är något annat.
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Exempelvis Learning Analytics (Olsson m fl. 2014) bär namnet Analys,
men är något annat än det som beskrivs och bearbetas i denna bok.
Learning Analytics framstår mer som en form av undervisningsdesign
än som ett sätt att analysera. Lärare håller reda på vad studenter gör
on-line, samlar data om vilka material studenter använder och
anpassar undervisning med hjälp av den information dessa data kan
ge. Lärare kan också samla in upplevelse- och aktivitetsdata med hjälp
av exempelvis quiz för att belägga vad som sker i undervisning och för
studenter synliggöra deras lärande. Även om dessa aktiviteter går
under ett namn som för tankarna till ”analyser (av något slag)”, så
handlar det inte om analyser i den betydelse jag tilldelar ordet.
Learning Analytics tycks snarare stå för ett undervisningsideal som i
denna bok problematiseras.
Att utveckla ett begrepp
Problematiseringarna genomförs med hjälp av ett lacanskt och
paraintentionellt förståelsebegrepp som därigenom också utvecklas
och illustreras. I syfte att försvara lärprocessernas omedvetna,
oförutsägbara och kreativa sidor genomför jag en serie analyser av
praxis, betydelsetilldelning och hantering av omedvetenhet och ett
förståelsebegrepp utvecklas alltså samtidigt.
Att utveckla ett begrepp är i detta sammanhang inget regelrätt
översättningsarbete där ett ord eller uttryck ersätter ett annat ord eller
uttryck. Utvecklandet av begrepp är tankemässigt. Begrepp utvecklas
när ord utlöser nya tankar.
När begrepp illustreras i skrift avbildas begrepp med ord. Ord läses och
begrepp utvecklas hos läsare som kan vara endera elev eller lärare eller
något annat. Det är alltså hos läsaren den egentliga
begreppsutvecklingen sker, förvisso i interaktion med en text och
därmed intersubjektivt i kommunikation med textens författare. Den
text som läses är dock – i ett lacanskt paraintentionellt perspektiv –
endast en bild, något imaginärt, som symboliserar (står för)
tankegångar
runt
begrepp
under utveckling.
Imaginärt,
föreställningsmässigt, tillägnar vi oss bilder av begrepp i form av ord,
som om dessa bilder/ord är begreppen. Illustrationernas
symboliseringar får oss att tro att framskrivningen av bilderna, dvs.
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ordanvändningen, är själva utvecklandet av begreppen, som dock sker
på en plats dit bilderna/orden inte når – det Lacan gett namnet Det
Reala och som innebär att vi kan tala om en paraintentionalitet.
Språkbruket lever så att säga delvis sitt eget liv i vår förståelsevärld,
som ställs på sin spets när vi befinner oss i pedagogiska miljöer.
Lacans triad
Det Reala, den imaginära och den symboliska ordningen, Lacans triad,
synliggör sociala, språkliga och etiska aspekter som i alldagliga
undervisningssituationer tenderar att undgå vår förståelse. Lacans
triad och förståelsebegrepp bildar ett underlag för att analysera just
förståelser.
Uttrycket ”Lacans triad” syftar på en ursprungligen klinisk
psykoanalytisk modell, vars tre hörnstenar och ordningar – ”det
reala”, ”det imaginära” och ”det symboliska” – motsvarar ”instanser”
eller ”nivåer” i psyket (se Reeder 1994). I den lacanska psykologin antas
att dessa instanser utvecklas kronologiskt: först och längst in i psyket
(själen) ett omedvetet, en real kärna vi inte kommer åt; därefter och
runt denna kärna det lilla barnets spegeljag, bokstavligen dess upptäckt
av sin egen spegelbild, men också bilden av sig själv i den närmaste
omgivningens bemötande som blir den imaginära gestalt som barnet
ännu inte förspråkligat; sedan, när vi lär oss ett språk, omges
spegeljaget av symboliseringar som säger att ”spegelbilderna” och de
imaginära gestalterna faktiskt kan betyda olika saker och kan hanteras
– i lydnad och uppror, samarbete och avståndstagande, med uttryck för
gemensamma eller delade meningar osv.
I denna bok används emellertid inte Lacan utvecklingspsykologiskt
utan förståelseteoretiskt. Om vi till exempel överför triaden på lärande
och undervisning är läraren Anders imaginärt rätt och slätt den person
vi föreställer oss som en ”typisk lärare”, likt avspeglingen av en
”lärarroll” (hur den nu ser ut). Denne ”Läraren Anders” blir alltmer
”verklig” ju mer vi börjar skilja ut ”människan Anders” från ”läraren
Anders” och vi inser att Anders endast symboliserar, står för, en rad
andra tänkbara lärare; i den symboliska ordningen skiljer vi på
personen Anders och den lärarroll han går in och ut ur. I denna
pendling mellan att vara mer eller mindre personlig, sig själv, och mer
eller mindre professionell, i sin roll, realiserar Anders sitt ”läreri”. Han
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förverkligar undervisning så att det leder till lärande hos elever. Hur
detta sker – sammantaget sett – är outgrundligt, med andra ord realt.
Vad som till syvende och sist sker i gränslandet mellan lärares
undervisning och elevers lärande – som också består i pendlingar
mellan roller och personer – står skrivet i Det Reala. Och vi kommer
inte åt det mer än indirekt, via förklaringar, teoretiseringar och
förenklingar
(symboliseringar)
som
hanterar
imaginära
föreställningar.
Andra med förhållande till Lacan
Utifrån ovanstående exempel kan vi föreställa oss tre ”psykiska cirklar”
– ordningar: innerst det reala, utanpå det det imaginära och ytterst en
språklig cirkel, en symbolisk ordning. Utvecklingspsykologiskt
kvarstår det omedvetna, Det Reala, som ett slags motor och det som
ytterst inte kan symboliseras eller förspråkligas fullt ut. Det finns
exempelvis saker som undgår språkbruket medan språkandet pågår.
Denna aspekt – att något ständigt undgår symbolisering – bearbetas
gång på gång i denna bok och görs till en poäng. Ett av syftena med
denna bok är att bland annat att visa hur hanteringen av det omedvetna
kan förstås.
I denna bok används emellertid inte Lacan utvecklingspsykologiskt
utan förståelseteoretiskt. Mitt och bokens förhållande till ”fransk
psykoanalys” liknar i det avseendet många andras förhållande till
Lacan. Han ger oss ett mycket allmänt underlag för att förstå
förståelser inom många specifika kunskapsområden. Låt mig ge några
exempel.
Lacanska begrepp kan sägas vara välanvända på kunskapsområden
som estetik (ex. Sjöholm 2000), kritisk kulturanalys (ex. Zizek 1999,
Zivkovic 2000), kritisk politisk filosofi (ex. Zizek 2004) och
litteraturvetenskap (ex. Forssberg Malm 1998). Det förekommer också,
som jag antytt, att Lacan refereras i läroplanskritiska avhandlingar
skrivna med en ”diskursanalytisk poststrukturalistisk ansats” (ex.
Cooper 2019). Men då handlar det om policy-undersökningar och
analyser av styrdokument, inte om analyser av lärprocesser. Där är
Lacan en nykomling och behöver göra sin entré i sakta mak och stegvis.
Den tresidiga konstruktion som i denna bok blir ett paraintentionellt
förståelsebegrepp vecklar jag därför ut successivt: Först här
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förhållandevis enkelt, i sammanfattning och utan källhänvisningar;
därefter, med start i kapitel 5 och bokens begreppsanalytiska del,
illustreras aspekter av begreppet, varefter det i kapitel 12, bokens
Avslutning, färdigställs med både utförliga illustrationer och
källhänvisningar.
Men låt oss alltså här börja här med en enkel sammanfattning för att
sedan gå över på ett analysexempel.
Lacans triad och ordningar – en sammanfattning
Lacan talar om tre ordningar som, i min tolkning, rymmer de
förståelseformer jag varit inne på.
En praxis aktualiseras inom ramen för en imaginär ordning där vi
agerar utifrån förgivettaganden och föreställningar; saker och ting blir
vad vi säger att de är; våra uppfattningar och vårt språkbruk uppfattas
som en ”sann” avspegling av det man språkar och har uppfattningar
om; inom den imaginära ordningen tar man saker och ting för den bild
de ger. I det imaginära spelet kan också språkbruket, den symboliska
ordningen, dras in, exempelvis när ord inte uppfattas som
förhandlingsbara bildliga symboler, utan tas just ”bokstavligt” och
alltså som direkta avspeglingar av den verklighet de sätter ord på.
”Bokstavstron” är i den meningen imaginär.
I en symbolisk ordning kan vi ifrågasätta betydelser; ett och samma
fenomen kan tilldelas olika betydelser; vi förstår att det finns en
skillnad mellan det vi säger/tror och vad detta står för, vad det
symboliserar. I denna ”kluvna” symboliserande ordning kvarstår
emellertid en imaginär tro på att vi faktiskt förstår varandras
språkbruk, även när vi som man säger talar helt olika språk.
Det imaginära och det symboliska förhåller sig till Det Reala, en
”yttersta verklighet”, eller kanske mer en ”innersta verklighet”, om vi
ska hålla oss till den tidigare cirkelmodellen. Det Reala kan vi sätta
namn på, men ändå inte riktigt komma åt. Vi kan tala om det
paradoxala, de skenbara motsägelserna, det vi på ett sätt kan förstå,
men som på ett annat sätt (egentligen) är obegripligt – det som förblir
omedvetet. Det Reala går ändå att imaginärt föreställa sig och vi kan
förstå att det symboliserar en slags ”omöjlighet”. Men det reala som
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sådant kommer vi inte åt. Däremot kan vi förstå hur det språkligt kan
”ersättas”, exempelvis med paradoxer. Exempelvis kan vi vara fullt
medvetna om och förstå vår egen omedvetenhet och samtidigt inse det
omöjliga i denna omständighet: Hur kan man (imaginärt) tro att man
förstår varandra i medvetandet om att man (symboliskt sett) talar
helt olika språk? Hur kan man vara så omedveten?
Ovanstående motsägelse i kursiv är givetvis skenbar tack vare att
”förståelsen” inbegriper en ”ordning” eller ”nivå” som är outsagd, men
ändå uttryckt. Vi förstår att förståelsen är paradoxal; vi kan förstå att
vi inte förstår, liksom vi kan vara ”ovetande” på ett medvetet sätt. Den
typen av förståelseparadoxer blir synliga med den lacanska triadens
hjälp.
Inom ramen för den lacanska triaden sam- och växelverkar nämligen
1. förgivettagna förståelser uttryckta i praxis, 2. förståelser
symboliserade med ord som tilldelar betydelser och 3. det som inte kan
uttryckas med ord medan det pågår, det som är omedvetet på det sättet.
Med dessa förståelser aktualiseras de paraintentionella analyser jag
nämnt:
• sociala analyser av förståelsen i praxis
• begreppsanalyser av betydelsetilldelning
• kritiska analyser av omedvetenhet
Sociala analyser visar hur socialt samspel fungerar och får oss att förstå
vad lärare och elever gör. Begreppsanalyser reder ut vad ord betyder.
Kritiska analyser problematiserar och ifrågasätter hur lärare och elever
bör förstå det de inte är medvetna om.
Ett exempel och en ögonblicksbild
Följande ögonblicksbild kan ge en vink om de paraintentionella
analysernas art. Och vi bör notera att det egentligen handlar om tre
analyser i tre steg. Ett trefaldigt förståelsebegrepp sätts i arbete i tre
steg. Trefaldigheten trefaldigas.
Steg 1: social, begreppslig och kritisk analys
Vi ser hur elever kivas i ett klassrum. De får tillsägelser: Anton och Bea!
Ni kan sluta tjafsa om det där nu! Anton och Bea slutar. Vi förstår
situationen som att läraren hanterar en konflikt – hon löser den (social
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analys). Det hela är över på ett ögonblick och passerar nästan
oförmärkt. Incidenten tycks lämna undervisningen i fred.
Undervisningen störs inte och situationen kräver från lärarens sida
ingen större eftertanke. Situationen gör inga särskilda anspråk på
lärarens förståelse eller analytiska förmåga; den ligger så att säga vid
sidan av lärarens intentionalitet.
Läraren bara gör, handlar
oreflekterat och rentav omedvetet, men förstår självklart i efterhand
vad och hur hon har gjort.
I stunden är denna lärare mer lösnings- än förståelseinriktad (fortsatt
social analys som gör en uppdelning på intentioner som tillskrivs
läraren). Läraren framstår som mer lösnings- än förståelseinriktad
utifrån ett antagande om att det går att skilja på ”lösning” och
”förståelse” (kritisk begreppsanalys). Dock bör man kanske inte ta för
självklart att läraren är endera lösnings- eller förståelseinriktad,
eftersom vilken betydelse läraren tilldelas är beroende av hur man i
analysen konstruerar betydelser, skillnader och ”delningar” (kritisk
analys).
Tillfälligtvis delar vi ändå på ”förståelse” och ”lösning”. Lärarens
förståelse bör ju – trots att vi inte vanligtvis ser det så – hänföras till
lärarens praktiska handlande; hennes förståelse visar sig ju i hur hon
löser situationen (kritisk social analys). Läraren agerar
paraintentionellt som om hon förstått situationen som en oönskad
eller icke förväntad situation; hon ber ju eleverna att sluta med det de
håller på med. Lärarens förståelse visar sig i hennes praxis, dvs. i
hennes vanemässiga, erfarenhetsbaserade och professionella praktiska
handlande (social analys).
Vi bör alltså inte ta för givet att förståelsearbete ensidigt är en
tankemässig aktivitet (kritisk analys). Läraren förstår ju situationen
paraintentionellt i sitt sätt att hantera den, som en konflikt mellan
faktiska och förväntade beteenden (kritisk och social analys). Dock vet
vi inte vad lärarens tillsägelser betyder sedda ur hennes eget
perspektiv; lärarens egna intentioner är okända. Av erfarenhet kan vi
dock gissa oss till vissa betydelser och innebörder som kan förväntas
uppstå hos läraren: Anton och Bea stör arbetsron, bör kunna
samarbeta, har inte tid att ”tjafsa”, bör göra annat istället, uppvisar inte
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förväntat beteende, bryter mot en överenskommelse osv (social
analys).
Om vi säger läraren försöker lösa en konflikt vet vi inget mer om
lärarens självförståelse än det vi kan ana oss till utifrån vår egen
erfarenhet. På ett sätt bör vi kanske inte uttala oss om lärarens
förståelse, men på ett annat sätt är det fullt försvarbart att göra det
(kritisk analys) .
Steg 2: analys av analysen
Jag har nu betraktat, förstått och kommenterat en klassrumssituation
och knapphändigt illustrerat ”social analys”, ”begreppsanalys” och
”kritisk analys”. Tre sätt att analysera, tre analytiska former, vävs
samman i en paraintentionell analys. I ett andra analyssteg kan nu
denna analys förstås på sitt sätt. Analysen kan analyseras.
Med Anton, Bea och läraren illustrerar jag en förståelse ”här och nu”,
en aktualiserad förståelse, till vilken jag lägger min reflexiva
självförståelse ”i efterhand”: Först är jag dualistisk och sedan mer
dialektisk i min förståelse. Först skiljer jag på ”att förstå” och ”att göra”.
Därefter säger jag att vi kan förstå i praktiken. Vi kan handla som om
vi förstår en situation på ett visst sätt. Vi tilldelar då situationen en
betydelse med vår praxis Det vi är omedvetna om kan vi hantera som
en tilldelning av betydelser. Och det vi bör göra rätt och/eller riskerar
att göra fel kan vi förstå kritiskt.
Denna åtskillnad mellan sätten att analysera bör förstås på rätt sätt.
Alla sociala analyser handlar inte enbart om praxis, och
begreppsanalyser utesluter inte att man samtidigt analyserar något
socialt och gör det kritiskt. Ovanstående åtskillnader är i sig själva
analytiska, inte en avbildning av verkligheten, utan ett sätt att förstå
den. Vi ska återkomma till denna distinktion och förståelse, skillnaden
mellan en analytisk förenkling, teorin, och erfarenheternas, empirins,
komplexitet och sammansatthet.
Steg 3: En paraintentionell analys utifrån Lacan
Låt oss nu än en gång analysera analyserna av ögonblicksbilden och då
paraintentionellt utifrån Lacans triad. Vad har jag gjort och med vilka
antaganden?
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Jag har anlagt ett konfliktperspektiv på hela situationen. Jag ser det
hela som en konfliktsituation, vilket man bör göra eftersom det seendet
förefaller rimligt och plausibelt. Situationen symboliserar en
konfliktsituation.
Läraren och jag har emellertid inte talats vid om hur hon tänkte eller
kände i den aktuella situationen, om hon uppfattade den som en
konfliktsituation eller som något annat. Vidare bara antar jag att
läraren gör det som situationen kräver: Hon löser en situation. Och jag
förstår den ”så som den framträder” (jfr Jerkeby 2019: kap.1). Jag
föreställer mig bilden av en konfliktsituation och går in i en imaginär
ordning och tar min föreställningsvärld för given.
Läraren hanterar en för henne given situation som för mig i grund och
botten – realt – är ”okänd”. Trots denna omedvetenhet hos mig som
betraktare förstår jag situationen konfliktteoretiskt och till att börja
med dualistiskt (tudelat) – ”att lösa” skiljs från ”att förstå”. I nästa steg
är min förståelse mindre dualistisk och mer dialektisk, som om
lärarens förståelse finns i det hon praktiskt gör, som om hennes
”görande” är en växelverkande helhet av tanke och handling i rörelse.
Lärarens förståelse visar sig då i det hon faktiskt gör. Och det hon gör
tillskriver jag mina förståelser. På det sättet försöker jag faktiskt
hantera och rentav lösa en förståelsekonflikt, nämligen konflikten
mellan den dualistiska och dialektiska förståelsen, som egentligen är
en paradox, en skenbar ”konflikt” (egentligen motsägelse) och
”omöjlighet” som vidrör något realt i analysen, eftersom den
dualistiska förståelsen faktiskt är en förutsättning för den dialektiska
förståelsen. Jag förstår att situationen symboliserar skilda och
motsatta förståelser som är komplementära.
Oinramat
Efter ovanstående exempel på hur en paraintentionalistisk förståelse
kan arbeta återstår till nästa kapitel att försöka klargöra några ännu
oinramade begrepp. En del av dem har redan legat synliga, andra har
varit mer dolda. Det handlar om det mest grundläggande och det man
lätt tar för givet i just denna boks sammanhang. Kalla det gärna
förförståelser: Vad menar vi med analys? Förståelse? Lärprocess?
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Undervisningssituation? Och vilket grundläggande perspektiv ansluter
vi oss till?
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2 Förförståelser
Hur förstår jag det jag skriver om? Vilka svar ger jag på de frågor som
avslutade kapitel 1? Vad kan jag säga om mina förförståelser, dvs. när
det gäller vad denna bok handlar om: ”analys”, ”förståelse”,
”undervisningssituation” och ”lärprocess”? Frågorna rör det som går
under beteckningen begreppsanalys.
Begreppsanalyser
”Analys” betyder att man delar isär, eller upplöser något och sätter
ihop det på nytt för att förstå helheten som och av delar.1 Både begrepp
och ”reella” företeelser kan på detta sätt upplösas, sättas ihop och
förstås i delar. Processer, exempelvis, kan analytiskt delas upp i faser
så att vi tydligare ser hur faserna arbetar var för sig och samverkar.
Därmed förstår vi kanske bättre hur processerna fungerar. Situationer
kan ”upplösas” i de relationer som bygger upp situationerna.
”Undervisningssituation” byggs eller konstitueras av relationer mellan
lärare, elever och det lärare och elever gemensamt arbetar med.
Undervisningssituationen är också både ”lärprocesser” och en
”struktur”
av
lärare-elever-undervisningsmaterial.
Begreppet
”undervisningssituation” kan således analytiskt lösas upp i just
”process” och ”struktur”.
”Lärare” och ”elever” kan i sin tur begreppsanalytiskt betraktas som
”aktörer” bestående av utåt synliga beteenden och ”inre” subjektiva
intentioner. ”Aktörer” kan lösas upp i vad de å ena sidan faktiskt gör
och vad de å andra sidan avser, vill, tänker eller känner. Vi kan också
göra analytisk skillnad på vad vi i praktiken gör och hur vi förstår,
exempelvis hur vi å ena sidan praktiskt bidrar till en lärprocess och hur
vi å andra sidan förstår den.
Det första steget i en analys, det första upplösningssteget, möjliggör
fortsatta successiva upplösningar eller uppdelningar. Denna bok ger
många exempel på det. Och omvänt möjliggör dessa uppdelningar

Det grekiska ursprungsordet för att analysera betyder just att dela isär eller
sönderdela/upplösa.
1
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sammanslagningar på ett paradoxalt sätt. Exempelvis det vi gör ”i
praktiken” kan ses som uttryck för en ”teoretisk” förståelse vi inte ens
är medvetna om – man talar då om en praxis.
Många lärprocesser får vi anta är påtagligt praxisbetonade och döljer
sina teoretiska riktlinjer och förståelser. Lärprocessernas praxis måste
analyseras som just praxis för att förståelserna i praxisen ska bli
synliga.
Förståelser
Förståelsen – att se som…– delar analytiskt upp sig i olika
förståelseformer, varav den analytiska förståelsen som sådan är en
övergripande förståelseform – ett övergripande sätt att se som… – som
kan upplösas i mer specifika förståelser, som förförståelse, aktuell
förståelse ”här och nu” och förståelsen ”i efterhand”, dvs. förståelsen
av förståelsen eller reflexiviteten.
I denna boks analyser återkommer dessa på ett sätt specifika, men ändå
ganska allmänna och övergripande förståelser.
Aktuell förståelse
Förståelser aktualiseras som praxis. ”Förståelsen som praxis” är en
allmän, aktualiserad och analyserbar förståelse som präglar många
lärprocesser. Dess omedvetna riktlinjer måste tilldelas praxisen av den
som analyserar den. Förståelsen som praxis är i den meningen
paraintentionell, dvs. ”vid sidan av” eller ”bortom” de praktiserande
individernas egna avsikter och självförståelser. Objektivt och
intersubjektivt kan samma individer emellertid tillskrivas intentioner.
Vi kan hävda en logik i andras handlande. ”Logiken”, intentionaliteten,
kan interageras, kommuniceras och diskuteras fram människor
emellan. Intentionaliteten kan också, så som jag gör i Del 1, analyseras
fram med hänvisningar till ”objektiva” teorier. Praxis tilldelas på det
sättet ”objektiva” betydelser. I kapitlen 3-5 handlar det om tre lärares
praxis i specialpedagogiska undervisningssituationer. Deras
omedvetna förståelser i praxis medvetandegörs i min paraintentionella
analys. Lärarnas praxis tilldelas teoretiska (objektiva) betydelser som
antas vara oberoende lärarna själva. De tilldelade betydelserna är
objektiva i den meningen, dvs. inte subjektiva och inte intersubjektiva.
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I den paraintentionella analysen av lärprocessen antar då förståelsen
tre specifika former:
• förståelse som praxis
• förståelse som betydelsetilldelning
• förståelse som hantering av omedvetenhet.
Denna tresidiga förståelsemodell kan, som jag nämnt, användas i
analyser av både små och stora sammanhang. Emellertid bör den
tillföras en reflexiv förståelsemodell som möjliggör en analys av
analyserna, helt enkelt därför att förståelser ständigt tenderar att
omfatta sig själva. Lärare förstår elever som försöker lära sig en viss sak
och kommer därefter till insikt om hur den egna förståelsen är
beskaffad.
Reflexiv förståelse
Såväl vetenskapliga som andra typer av både vardagliga och
professionella analyser behöver kunna analyseras om man är
intresserad av att bidra till önskade förändringar och olika former av
utvecklingsarbete. Förståelser och analyser bör präglas av reflexivitet.
Inte minst gäller detta inom läraryrket, som ju till vardags exempelvis
består i att analysera vad elever lärt sig. ”Bedömning” är en form av
analys baserad på förståelser av lärandemål och kriterier för kvalitativa
betygsnivåer. Vill vi förstå bedömningspraktiken, vad den bygger på,
innebär och leder till, så kommer den förståelsen att göra anspråk på
förståelser av förekommande undervisnings- och kunskapsideal.
Analyser gör anspråk på reflexiva förståelser som är kritiska.
Förförståelser: lärandet som konflikt, process och situation
Liksom en del av analyserna i denna bok är kritiska är förståelserna det
också. De är kritiska, sociala och begreppsliga. Likaså uppehåller sig
analyserna vid aktuella och aktualiserade förståelser som är reflexiva i
efterhand. Denna efterhandsförståelse inbegriper förförståelser av det
som har med undervisning att göra. En del av mina förförståelser kan
redan ha framgått.
…som konflikt
Av exemplet som avslutade kapitel 1 lär ha framgått att jag i grunden
och därmed övergripande ansluter mig till ett konfliktperspektiv. Jag
ser lärandet ”som konflikt”. För somliga läsare kan ett
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konfliktperspektiv synas dystert, som om undervisning och lärande
istället för att vara trevligt och lustfyllt skulle vara förenat med strid
och kamp. För det är nämligen det ordet konflikt refererar till. Det
kommer av latinets conflictus som betyder råka i strid, att
sammanstöta eller att kollidera. Ordets betydelser underförstår att det
finns inblandade parter. Det kan vara enskilda människor,
organisationer eller stater, och vi känner till både att och hur dessa
parter kan råka i luven på varandra. Konflikter mellan kollektiv kan
vara mer eller mindre våldsamma och/eller till och med väpnade.2
Men konflikter kan också uppstå och hanteras odramatiskt, vara
mindre kännbara och inte särskilt störande. Min förförståelse refererar
i första hand till den typen av konflikter. Vi kan förstå allehanda
förhållanden – sociala, pedagogiska och andra – genom att se dem som
konflikter såväl inom som mellan individer3 respektive grupper av
individer.
Själva ordet konflikt eller ”strid” kan dessutom förstås på radikalt olika
sätt, exempelvis endera bokstavligt eller bildligt, endera som slagsmål
eller som känslans kamp med tanken, som i sin tur kanske står i strid
med viljan att handla på ett visst sätt. Sociala omständigheter kan stå i
strid med personliga behov och önskningar, vilket förvisso kan göra
anspråk på ett nog så krävande förståelsearbete. Men att vi ser något
som konflikt eller konflikthantering behöver inte betyda att vi anser att
tredje världskriget brutit ut. I denna boks sammanhang är konflikterna
odramatiska. I första hand vill jag se konflikter som följer logiskt av vad
lärandet i grund och botten är. Lärandet uppstår ju i samspel mellan
”oförenligheter”, i möten mellan kunskap och okunskap, i samspel
mellan den eller de som vet och de som inte vet och i kommunikation
mellan någon eller några som förstått och de som inte förstått. På en

2

För exempel, se Jerkeby (1998).

Exempelvis motivationskonflikter, intentionskonflikter och/eller värdekonflikter, som
konflikter mellan vad man vill och vad man känner och som konflikter mellan den man vill
vara och den man vill framstå som i andras ögon (för exempel i ett motivationssammanhang,
se Jerkeby (2019: kap. 5)
3
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mycket grundläggande nivå förstår jag alltså lärprocesser som en
hantering av ovan antydda elementära konflikter. Konfliktperspektivet
utgör en av mina förförståelser på just det sättet.
…som process
En annan förförståelse utgör föreställningen om en tredelad lärprocess
där lärandet 1. görs tillgängligt, 2. aktualiseras som förståelse i
undervisningssituationer som 3. ger upphov till ett förståelsearbete.
Tillgängliggörandet skapar förutsättningar för lärande i bestämda
situationer där lärare och elever möts i förståelser av kunskapsinnehåll
som ofta är motsägelsefulla, paradoxala och förenade med de
”omöjligheter” jag tidigare nämnt. I det sammanhanget antyddes också
att undervisnings-/lärprocesser oundvikligen är bristfälliga och
ofullbordade, vilket gör anspråk på just ett tillgängliggörande.
I lärandet aktualiseras alltså tre faser som kan bilda en temporal
struktur i vilken den ena fasen följer på den andra över tid; faserna kan
också förstås som en dialektik och kontinuitet och utgör då dynamiska
delar av varandra:
• tillgängliggörandet – lärare väcker intresse, hjälper elever att
behålla
koncentrationen
och
”fokus”
och
”riggar”
undervisningssituationen
• lärandesituationen – lärare undervisar, kommunicerar
kunskapsinnehåll och handleder i elevens lärande
• förståelsearbetet – lärare och elever löser tillsammans de
förståelsekonflikter som undervisningssituationen för med sig
…som situation
Lärprocesser
aktualiseras
i
undervisningssituationer.
I
undervisningssituationen kommuniceras förståelser mellan lärare och
elever via ett kunskapsinnehåll som antar en viss form, exempelvis som
läromedel, sociala modeller eller en viss typ av kommunikation.
”Undervisningssituationen” är detta ”trepartssamtal”: lärare-eleverkunskapsinnehåll.
Lärprocesser
aktualiseras
i
undervisningssituationer på just det sättet, som en struktur.
Lärandesituationen inte bara finns där färdig att gå in i, utan görs
tillgänglig för elever av lärare i ett socialt samspel där lärare går in i
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rollen som pedagogisk ledare. Vägen till skolbänken blir därvid lång
eller kort, klaras av snabbt eller tar längre tid.
Lärandesituationer tillgängliggörs och i själva den situationen skapar
lärare
och
elever
förståelser
av
allt
det
som
rör
undervisningssituationen, exempelvis vad man ska lära sig, samt hur
och varför man ska lära sig det man undervisas om. Lärares och elevers
förståelser går då gemensamma eller skilda vägar och arbetet med att
förstå aktualiseras. Så föreställer jag mig en lärandeprocess i tre faser,
som aktualiseras i undervisningssituationer.
Avgränsningar
Jag föreställer mig en lärprocess i tre faser, som aktualiseras i
undervisningssituationer som gör anspråk på ett förståelsearbete där
intentioner sätts i rörelse: viljor, avsikter och motiv. I åtanke har jag då
lärprocesser i ”det lilla formatet”, de som sker i anslutning till eller
medan undervisning pågår. Bokens analyser är – med undantag för
avslutningen i kapitel 12 – avgränsade till klassrumsnära exempel.
Även konfliktperspektivet bidrar till avgränsningen av vad som
analyseras. De analyserade undervisningssituationerna karaktäriseras
sammantaget av ett brett spektrum av alldagliga, oavsiktliga och
omedvetna ”konflikter”. Dessa yttrar sig i paraintentionella
missförstånd, spänningar och dissonanser – situationer man som
lärare eller lärarstudent kan hamna i och som ger förutsättningar för
både undervisning och lärande i oförutsägbara processer med kreativa
möjligheter.
Analyser och illustrationer
Med en ögonblickbild har jag i närmast föregående kapitel förebildligt
och illustrativt förevisat analys- och förståelseformer. Och jag har
exemplifierat hur analyser kan analyseras. Även fortsättningsvis
försöker jag arbeta förebildligt och illustrativt, dels med renodlingar
och analytiska förenklingar, men också med förhållandevis
sammansatta empiriska exempel. Boken är illustrativt upplagd. Den är
uppbyggd av en serie empiriska exempel som illustrerar
paraintentionella analyser av lärprocesser.
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Analyserna omfattar fyra typer av illustrationer:
• Fall konstruerade på empirisk grund och utifrån ”beprövad
erfarenhet” i vilka uppgifter om enskilda elever, skolpersonal och
händelser gjorts om och fingerats; dessa illustrationer återger
erfarenhetsbaserade men fiktiva intervjuer och fiktiva
observationer av undervisningssituationer (kap. 3-5)
• En fallbeskrivning gjord av en annan forskare (kap. 6)
• Beskrivningar av delvis fingerade självupplevda alldagliga
undervisningssituationer av vilka det klart och tydligt framgår
att det är Stefan Jerkeby som är lärare, medan enskilda elever
inte är möjliga att känna igen; det som återges kunde ha skett i
vilken motsvarande undervisning som helst (kap. 7, 10 och delar
av kap. 11)
• Beskrivningar baserade på vad andra lärare har berättat för mig
och som jag för mina syften gjort om till ”fallbeskrivningar” (kap.
8, 9 och delar av kap. 11)
• Som avslutning en självbiografisk beskrivning av att samtidigt
vara lärare och elev i egenskap av forskare (kap. 12)
Om förutsättningar för lärande
Bokens teman och perspektiv knyter an till min bakgrund som
lärarutbildare och för övrigt konfliktteoretiskt orienterad sociolog och
socialpsykolog.
Jag är verksam på en lärarutbildning där studenter efter avslutade
kurser på olika sätt förväntas beskriva, analysera och diskutera just
”förutsättningar för lärande”. För egen del bidrar jag med kunskap om
typiskt sociologiska och socialpsykologiska förutsättningar, i huvudsak
kunskap om förhållanden utanför skolans väggar: uppväxtens
betydelse, identitetsskapandet under tonårstiden, samhälleliga
förändringar av uppfostringsmönster, individualiseringsvillkor,
kunskap om genus, etnicitet och klasstillhörighet etc.
Det kan finnas läsare – kanske lärare, kanske studenter – som här vet
vad det handlar om och känner igen sig. Lärarutbildare talar om
lärandets yttre förutsättningar och vad detta ”yttre” betyder för elevers
inre förutsättningar att lära. Yttre förhållanden gör oss tillgängliga på
ett inre plan.
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Min personliga bakgrund i detta sammanhang är en del av en mer
allmän bakgrund där kunskap om lärandets förutsättningar och
tillgänglighet hanteras. På Specialpedagogiska Skolmyndighetens
hemsida (https://www.spsm.se), för att ta ett exempel, kan man läsa
om ”de övergripande förutsättningarna som gör vårt lärande möjligt
och som finns med i pedagogisk, social och fysisk miljö.” Där talas
också om en tillgänglighetsmodell: För
[…] bästa förutsättningar till lärande måste […] utbildningen vara
tillgänglig, […] anpassad utifrån barnets och elevens förutsättningar, […]
stimulerande, […] meningsfull, […] ändamålsenlig (mina kommateringar)
https://www.spsm.se (2019-05-10)

I specialpedagogiska sammanhang är tillgängliggörandet särskilt
viktigt. Men tillgängliggörandet är också viktigt i andra än
specialpedagogiska verksamheter. I varje lärosituation kommer ju
kunskapen till oss på ett eller annat sätt – görs tillgängligt med eller
utan andras eller vår egen medverkan, vid sidan av och därför ”bortom”
våra intentioner.
Specialpedagogiskt görs emellertid lärandesituationer tillgängliga för
elever som har särskilda och speciella behov av det. Och det är där vi
ska starta, i specialpedagogiska miljöer – inte för att i första hand
belysa tillgängliggörandet, utan mer för att börja illustrera hur
förståelsen är beskaffad. I Del 1 framträder den som praxis, i Del 2 som
språkbruk och i Del 3 som kritisk aktivitet. Analyserna i Del 1
förbereder de lacanska analyser som utvecklas i Del 2 och Del 3.
Aspekter av det lacanska förståelsebegreppet börjar beaktas i slutet av
kapitel 5.
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DEL 1 SOCIALA ANALYSER: FÖRSTÅELSE SOM
PRAXIS I HANTERING AV KONFLIKTER
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3 Förståelse som praxis i konfliktlösning
Vi ska nu i tre kapitel besöka lärare verksamma i synnerligen ”osäkra”
pedagogiska miljöer; ”osäkra” i meningen miljöer som ställer krav på
en fungerande praxis, som i sin tur kan verka utan att lärarna helt och
fullt är medvetna om vad som sker.
Det kan i detta sammanhang ligga nära till hands att förstå förståelse
som en teoretisk verksamhet, och/eller som något kognitivt och rent
tankemässigt. Och givetvis kan vi undersöka och analysera vår egen
eller andras självförståelse intersubjektivt, genom någon form av
kommunikation. Förståelser kan även förspråkligas ”objektivt”. Att vi
kan intervjua exempelvis elever, studiekamrater och kollegor med
”objektiva metoder” är ingen nyhet för lärare och lärarstudenter. Vi kan
be andra redogöra för tankar och känslor förknippade med konkreta
handlingar i tron att dessa redogörelser objektivt avspeglar vad andra
tyckt, känt och tänkt. Förståelser kan klargöras på det sättet, och det
kan finnas läsare som känner att lärarstudenter i anslutning till sin
verksamhetsförlagda utbildning, ”vfu:n”, kan få i uppgift att samla in
en liten mängd ”objektiva” intervjudata för att sedan reflektera över
dessa data i något vedertaget pedagogiskt perspektiv. Det kan vara
behaviouristiskt (Skinner), sociokulturellt (Vygotskij), kognitivistiskt
(Piaget). Det förekommer också att lärarstudenter i anslutning till ”sin
praktik” gör klassrumsobservationer och sedan teoretiserar sina
observationsdata med hjälp övergripande pedagogiska perspektiv. Det
hela kan utmynna i någon form av ”miniuppsats” eller ”essä”, dvs. en
inlämningsuppgift. För egen del har jag läst många sådana
inlämningsuppgifter.
På sätt och vis följer jag här i mina egna studenters fotspår, även om
det också måste vara så att de på sätt och vis har följt i mina.
I detta och följande två kapitel består analysmaterialet av
observationer kompletterade med samtalsintervjuer. Intervju- och
observationsdata tilldelar jag betydelser med hjälp av analytiska
modeller. Jag ser lärares praxis som modellenliga ageranden, som om
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lärarna i praktiken har förstått undervisningssituationer enligt de
modeller jag tillskriver lärarnas agerande. Jag ser förståelsen som
praxis i sociala analyser som inte enbart är sociala utan också i viss mån
begreppsliga. Med detta utvecklas också konflikt- och
konflikthanteringsbegrepp. Huvudsyftet med denna första bokdel är
dock inte att förevisa begreppsanalyser, utan att just förstå lärprocesser
som praxis – att analysera lärprocesser paraintentionellt och socialt –
vilket även omfattar vissa begreppsanalytiska inslag.
Tre elever med sina respektive lärare ger material till analyserna. Först
möter vi här Benny, i nästa kapitel Kevin och därefter i kapitel 5 Nina.
Tre högstadieelever, som går i varsin ”särskild undervisningsgrupp”,
behöver specialpedagogiskt stöd för att klara av skolarbetet.
För Bennys lärare aktualiseras en situation av osäkerhet när
rollkonflikter uppstår mellan skolpersonal som har med Benny att
göra. Förutsägbarheten i den situation som uppkommer påverkas av
att andra än läraren själv är inblandade. Situationen blir mer komplex
och svårbedömd av rollkonflikter som uppstår.
I Kevins och Ninas fall handlar det om andra saker än ökad social
komplexitet, vilket vi återkommer i kapitel 4 och kapitel 5.
Benny
För den lärare som står Benny närmast handlar det ofta om att fånga
tillfällen i flykten, vara välstrukturerad men samtidigt flexibel och
stundvis öppen för ”spontanpedagogik”. Det handlar också om att låta
konflikter bero, att förstå konflikter mer än att aktivt lösa dem. För
Bennys del tillgängliggörs lärandet på det sättet.
Benny är lång och gänglig och kan vissa dagar driva runt styrd av
allehanda infall och impulser. Han möter en kompis här och en kompis
där och tar den tid han behöver för att umgås och ha det trevligt. Sena
ankomster är vardagsmat. Alltid har det hänt något av intresse: ett
mopedlås som kommit på drift, en A-traktor som gått sönder eller en
kompis som behöver mopedskjuts till skolan.

48

Benny är ofta på fel ställe vid fel tidpunkt och drar på sig lärares
irritation. Han hamnar i klammeri, försätter sig i konflikter. Han vet
vad han inte får göra men gör det ändå.
Efter mycket om och men når han fram till klassrummet för sin
årskursblandade undervisningsgrupp och det han själv kallar
”resursgruppen”. Dörren står öppen och han lägger ursäkterna som
pärlband över tröskeln:
Ja, men jag skulle bara… och jag var ju tvungen att hjälpa…för han fick inte
igång mopeden…och det var ingen vid slöjden så jag följde med Kevin till
Ängevi för där var det upprop till niornas studiebesök och det hade jag inte
hört något om, ingen hade ju sagt något till mig.

Benny trivs i skolan och är sällan frånvarande. Han är vänlig och på sitt
sätt följsam, socialt kompetent, välanpassad och allmänt intresserad av
att lära sig saker. Framförallt är han nyfiken. Men lämnas han ensam
med skoluppgifter får han inte särskilt mycket gjort, oftast ingenting.
Och placerad i ordinarie klass ställer han mest till besvär. Han hittar
på annat än det han ska och är därför placerad i en särskild
undervisningsgrupp med 5-10 elever, Lilla studiegruppen. Till denna
kommer en del av eleverna bara vissa timmar, andra är där jämt, utom
när det är slöjd, idrott, musik eller hemkunskap.
Lilla studiegruppen bor granne med ”närvaroteamet” som ”ringer in”,
i vissa fall hämtar, och gör skolaktiviteter för de mest skoltrötta och
”hemmasittarna”. Benny får ibland hämtas i närvaroteamets lokaler.
Läraren går med utsträckta armar en bit bakom och liksom föser Benny
i luften till hemklassrummet och skolbänken. Det sker i skämtsam men
ändå ganska bestämd ton:
Nu ska vi börja, nu sätter vi igång, din mattebok väntar på dig, och Olle får
du träffa sedan på rasten…

En dag hade Benny varit ovanligt mycket på drift och hans lärare
berättar småskrattande om hur det blev under den där dagen:
Jag fann honom vid vattenkokaren inne hos närvaroteamet. Där stod han
fullt upptagen med att laga te. Dom andra störde sig lite på honom. Men
det struntade ju han i. En av elevassistenterna sa till honom ”att så där kan
du ju inte göra, bara komma in här hur som helst och fixa te till dig själv”.
Elevassistenten gick helt in i det där och märkte inte att jag kom för att
hämta honom. Spelet var i full gång liksom. Och Benny gjorde sig ingen
brådska, han gillar när han får kontroll på såna där situationer. Då blir han
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extra cool, drar ut på det liksom. ”Jag ska bara ta mig lite te, jag är snart
klar”, så där höll han på. Han var verkligen lugn och inte uppkäftig eller så,
men han hade helt döva öron. Det hade han verkligen. Jag visste att det inte
skulle hjälpa att ställa på honom. Och jag tyckte inte det var nån idé när
han snart skulle vara klar och förresten behövde jag sätta mig en stund, ta
igen mig lite. Och vad händer då? Jo, då kommer en av skolvärdarna med
en portionsförpackad pappmugg med nudlar och sträcker fram: ”Ta det här
och fyll på med vatten”. Benny hade väl som vanligt klagat över att han var
hungrig, och då är det nån som direkt sticker iväg och fixar det åt honom.
Och det är klart de gör ju vad de tycker de måste göra. En säger ”här får du
inte vara”, och en annan springer och ordnar med snabbmat för att han ska
orka med skolan. Jag tycker att han kör med det där, så fort han ska göra
skoljobb så blir han hungrig. Det är hans trick. Men den här dagen fick han
som han ville. Och jag gjorde faktiskt ingenting, gick bara och satte mig på
en stol och väntade – behövde väl bara vila mig lite en stund. Benny tackade
för nudlarna, åt och när han var klar så gick han. Och då sa han faktiskt ”nu
kan jag börja jobba”. Han gick till sitt och jag gick efter.

Tillgängliggörande och förståelse
Konfliktlinjer framträder i detta lite speciella och samtidigt ”vanliga”
exempel. Den ene säger si och den andre säger så, och däremellan står
Benny som en fredlig men ändå stridande part gentemot den
elevassistent som påtalar att Benny brutit mot reglerna och bör gå sin
väg. Bennys ohörsamhet, att han trots tillsägelsen helt lugnt står kvar
och rör om i sin kopp, är väl något av en protest, en protest som i sin
fredlighet antagligen är svår att bli riktigt arg på och som samtidigt
förlänger vägen till Bennys skolbänk. Just där och då är Benny inte fullt
undervisningsbar.
Hans
lärande
måste
tillgängliggöras.
Undervisningen av honom kan eller bör förstås på det sättet, vilket då
ger anledningar att gå in i en förståelse av andra ordningen och
reflektera över vår egen förståelse.
Vi kan förstå varför Benny gör som han gör. Den relativa
gränslösheten ger honom handlingsutrymme. Möjligheterna orsakar
hans beteende. Därmed har vi också förstått hur interaktionen
fungerar.
Motsägelsefullheten i Bennys allmänna sätt att förhålla sig,
normbrytande men utan att göra väsen av sig, ger intryck av att han
glider ur konflikten med elevassistenten samtidigt som situationen blir
mer komplex när skolvärden kommer in i bilden och bistår med
portionsförpackad mat. Motsättningarna enligt lärarens beskrivning
kvarstår samtidigt.
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Konflikter som konfliktlösning
I lärarens beskrivningar kan man ana ett tredelat konfliktbegrepp och
kanske
en
konflikthanteringsmodell:
Motsättning-konfliktmotsägelse. Modellen/begreppet är mycket allmän och grundläggande.
Jag kom i kontakt med den redan som ung student i sociologi. 4
Modellen säger att konflikter kan föreligga som motsättningar utan att
aktualiseras. Det kan exempelvis råda motsättningar mellan vad
personalgrupper på en skola förväntas göra utan att det uppstår strid
mellan dessa motsatta förväntningar. I den händelse trätor uppstår kan
motsättningar komma i dagen. När så sker kan vi säga att trätan,
konflikten, förenar personalgrupperna. De möts i konflikten och kan
bli eniga i den. Konflikter är på detta sätt motsägelsefulla och kan också
vara paradoxala, skenbart motsägelsefulla. Konflikter inom en
personalgrupp på Bennys skola bidrar till att motivationskonflikten
mellan honom och hans lärare finner sin lösning. Vi kan rentav säga att
”det råkar bli så”, situationen kunde ju ha utvecklats åt flera tänkbara
håll. Konflikten kunde ha förvärrats eller på ett eller annat sätt
avslutats mer beslutsamt. Bennys lärare kunde ha blandats sig i och
tagit part endera för Benny eller för sina kollegor, eller till och med
ställt sig över både Benny och kollegorna med all den auktoritet han
kunde uppbåda. Men nu blev det inte så. Läraren väntar in situationen
och bidrar till att reducera dess komplexitet. Därmed kommer
situationen till honom. Andra får agera i hans ställe som om han själv
saknade intentioner.
Konflikter kan vara konfliktlösande och motsägelsefulla i objektiv
mening, alltså på goda grunder hävdas vara det oberoende
subjektiva/intersubjektiva uppfattningar som föreligger i en situation.
När motsättningar föreligger kan konflikter mellan uppfattningar

Kursboken, Motsättning och konflikt – en introduktion till sociologin, skriven av William J.
Chambliss och utgiven i ALMA-serien på Wahlström & Widstrand 1977, ställer inledningsvis
ett samhällsvetenskapligt konfliktperspektiv mot ett funktionalistiskt perspektiv, vilket
förvisso kan fylla en pedagogiskt positiv funktion för de studenter som introduceras i ett
akademiskt ämne fullt av olika perspektiv, teoretiska angreppssätt och metoder. De
perspektiv som Chambliss ställer mot varandra kan dock även ”samarbeta” och komplettera
varandra. Konflikter kan förena parter eller sammanföra positioner (se Simmel 1970/1908
och Stockelberg 2004).
4
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komma till uttryck som motsägelser och på ett motsägelsefullt sätt. I
fallet Benny ser vi hur motsättningar, konflikter och motsägelser kan
hänga samman. Och i just detta fall ser vi också hur ett erkännande av
motsättningar i praxis, dvs. att någon agerar med ett praktiskt
medvetande om motsättningar, kan bidra till att reducera social
komplexitet och att konflikter blir lösta.
Praxis som konflikthantering
Läraren förstår ”striden” mellan Benny, elevassistenten och skolvärden
inte i modellens termer, men väl i modellens begrepp. Läraren förstår
situationen som motsättning-konflikt-motsägelse. Läraren hävdar att
”de (assistent och värd) gör det de ”måste”, alltså utifrån sina
yrkesroller mellan vilka det råder motsättningar, som kommer i dagen
som konflikter med Benny när han ”kör med” det han vill för att skjuta
upp skolarbetet.
Benny har lust med annat än skolarbete. Allt tyder väl på det. En
motivationskonflikt aktualiserar personalmotsättningar som kommer
till uttryck som en konflikt om var Benny ska tillåtas vara och vad han
ska få göra. Bennys lärare agerar som om han förstår situationen som
uttryck för motsättningar mellan personalgrupper. Han förenklar
därmed en socialt komplex situation. Därmed har jag i min tur förstått
Bennys lärare som en förståelseinriktad lärare. Jag förenklar
situationen på det sättet. Med hjälp av den föreslagna modellen drar
jag slutsatsen att Bennys lärare i sin praxis, i sin oreflekterade rutin, är
mer förståelseinriktad än lösningsinriktad.
En lösningsinriktad lärare hade i denna situation omedelbart gripit in
och med auktoritet löst upp situationen: Nu Benny slutar vi med det
här och du följer med mig. Och jag ponerar nu ett mindre reflekterat
förhållningssätt med en mer oförmedlad och rutinmässigt
kompenserande insats. Brister i vuxnas auktoritet/legitimitet, som när
elever ”inte lyder”, ”inte lyssnar”, ”inte gör som man säger” etc., kan ju
kompenseras av andra vuxna. Någon annan får, som man säger, ”ta
över”.
Jag menar nu inte att detta övertagande alltid skulle vara förenat med
en lägre grad av förståelse. Jag noterar bara att Bennys mentor väljer
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en annan väg än den omedelbara reaktiva och lösningsinriktade vägen.
Han agerar kontraintuitivt. Tillgängliggörandet ges tid.
Läraren läser av situationen och förstår den som om han agerade inom
ramen för modellen motsättning/konflikt/motsägelse; han agerar som
om han höll på med konflikthantering. Bennys lärare ser
motsägelsefullheten i situationen och det är som om han intuitivt
utifrån denna konfliktteoretiska förståelse väntar på en lösning.
Personal med olika befattningar, ”positioner” och funktioner agerar
utifrån skilda och delvis funktionsbestämda förväntningar på vad de
bör göra i en given situation. Förekommande förväntningar är inte
alltid fullt förenliga. Det uppstår rollkonflikter. Mellan skolpersonalens
roller föreligger motsättningar och motsägelsefulla konflikter uppstår
med oförutsägbara konsekvenser.
Läraren tycks förstå situationen konfliktteoretiskt. Han strukturerar
den teoretiskt och ser den som ett uttryck för motsättningar. Han talar
förhållandevis entydigt om en konfliktsituation: ”Spelet var i full gång”,
säger han. Spelet om vad då? kan man fråga sig. Ja, dels spelet om vem
som bestämmer överhuvudtaget i en relation,5 dels spelet om
”rummet”, dvs. vem som får göra vad på en viss plats.
Paraintentionell analys som förenkling
Ovanstående tolkningar av ”praxis som konflikthantering” är objektiva
eller ”objektivistiska” i den meningen att de inte direkt hänvisar till vad
enskilda individer uttryckt av självförståelse. Handlingar tilldelas
istället betydelser på teoretisk grund, inte utifrån de inblandades egen
subjektivitet, utan utifrån något som hos subjekten antas föreligga som
en paraintentionalitet. Vuxna antas agera som om en modell vore
verksam i den komplexitet och omedvetenhet de befinner sig i. De
agerar då till synes bortom eller vid sidan av sina intentioner. En

Med andra ord spelet om auktoritets-legitimitetsförhållanden i vilket auktoritet ovanifrån
utövas i kraft av den legitimitet som kommer underifrån; den legitima rätt att utöva auktoritet
som elever i bästa fall ger sina lärare, medarbetare sina chefer och folket sina makthavare.
För en vidareutveckling i ett motivationssammanhang, se Jerkeby (2019, s.130-132).
5
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paraintentionell analys leder oss till den slutsatsen, som är en analytisk
förenkling som reducerar osäkerheten i den bild jag ger av situationen.
Förståelse som praxis
Skolvärdens ingripande kan förefalla motsägelsefullt med tanke på vad
elevassistenten försökt åstadkomma. Elevassistenten ”säger” gå;
skolvärden ”säger” stanna. Elever bör ofta bemötas konsekvent i den
miljö där de befinner sig. Samtidigt kan man förstå att det föreligger
motsättningar mellan olika professionella intressen och att budskapen
från skolpersonal till elever kan bli motstridiga. Personalgrupper
förväntas tillgodose sinsemellan skilda behov och fylla olika
funktioner. Elevassistenten förväntades hålla ordning i och upprätta
gränser runt ”sin” elevgrupp, medan skolvärdarna är till för skolans
samtliga elever. Deras allmänna funktion är att ”administrera” alla
elevers välbefinnande.
Läromiljöer är sällan enhetliga utan består av flera i förekommande fall
motstridiga samspelssystem befolkade av människor med skilda
funktioner vilket ökar osäkerheten i systemen. Oavsett vad aktörerna
själva har för uppfattningar om sina arbetsuppgifter, kan man hävda
att det råder motsättningar mellan de funktioner aktörer förväntas
fylla. Med ”förväntningar” förstår vi varför människor gör som de gör.
Förväntningar orsakar beteendemönster. Bennys mentor agerar dock
inte utifrån kollegornas förväntningar, utan mer enligt en modell och
utifrån en förståelse av en konfliktsituation. Läraren orienterar i
situationen som om han gick efter triangeln motsättning-konfliktmotsägelse. I praktisk handling – som praxis – förstår läraren
situationen utifrån denna konflikthanteringsmodell. Hans agerande
kan tillskrivas denna betydelse. Läraren är i praktiken
förståelseinriktad.
Vad hade hänt om läraren varit mer reaktiv och lösningsinriktad? Spar
det inte tid och kraft om man snarast möjligt sätter stopp för elevers
”krångel” och kollegors ”valhänthet”? Snabba beslutsamma insatser är
förvisso ibland av nöden. Men det finns situationer där man vinner på
att låta förståelsen ta plats, särskilt när det gäller elever med speciella
behov. Och osäkerheter kan behöva ges tid – åtminstone i
förekommande fall.
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Konflikthantering som förståelse
De som deltar i samspelet med Benny ger olika budskap, talar olika
språk – de hjälps inte åt att övertyga Benny om en och samma sak.6
Läraren sätter sig på en stol – och väntar. Denna väntan, lärarens
”vila”, är aktiv. Den är också motsägelsefull om vi förväntar oss att
läraren ska gripa in i ordväxlingen och skapa reda i situationen.
Läraren synes rentav med sin passivitet bidra till konflikten runt
vattenkokaren.
Han
låter
motsättningarna
blomma
ut.
Konfliktbegreppet ”motsättning-konflikt-motsägelse” förvandlas till
en konflikthanteringsmodell, och konflikten kring vattenkokaren bli
lösningen på en motivationskonflikt, som yttrar sig i att Benny försöker
komma undan det han måste.
Lärarens konflikthantering består i att han ingenting gör, mer än att
han i praktisk handling förstår vad som händer och i full tillit låter
motsättningarna verka. Och vi kan påstå att han låter den tresidiga
modellen arbeta på det sättet, även om han själv inte är fullt medveten
om att det är så. Konflikthanteringen är lärarens förståelse och i den
hanteringen blir en konflikt lösningen på en annan konflikt.
Tillgängliggörandet antar den formen, går den vägen. Andra vägar
hade givetvis varit möjliga.
I den goda relationen mellan Benny och hans mentor fanns plats för
tydliga gränser. En alltför lösningsinriktad lärare hade emellertid löpt
risken att hamna på villovägar och en för Bennys del ännu längre
omväg till skolarbetet. Komplexiteten kunde spätts på och konflikterna
hade dragit ut på tiden. Som det nu blev återvann Benny både sin
motivation och sitt självbestämmande relativt snabbt (jfr Jerkeby
2019:132).

Så snart det finns en skillnad, som i bemötandet av Benny, finns det också en möjlig
konflikt. Konflikten är en social form som förenar skillnader. Motsatsen till ”konflikt” är alltså
i detta sammanhang inte ”konsensus” utan ”icke-relation” (jfr Simmel 1970/1908). Triangeln
Benny-elevassistent-skolvärd hålls socialt sett samman av motsägelsefullheten i de vuxnas
agerande. De vuxna förenas i sina skillnader och eftersom de vuxna gör olika kan Benny
göra som han själv vill. Konflikten ger näring åt Bennys autonomi.
6
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Läraren slår sig till ro och ”erbjuds” både en arbetsvillig elev och ett
tillfälle att undervisa.7 Ett lärande tillgängliggörs och ett
förståelsearbete aktualiseras:
L: - Jaha, här har du ju lite kvar att göra från förra terminen.
B: - När måste det vara klart?
L: - Det skulle ha varit klart före jul och nu är det snart sportlov. Jag har
gjort en ny planering här åt dig så att du kan vara klar med resterna till
sportlovet.
B: Ja, men jag har hela terminen på mig väl, har jag inte det?
L: - Ja, men vi har ju mer vi ska hinna lära oss innan vårterminen är slut,
och du måste ju med säkerhet kunna visa att du kan det gamla, en del saker
är du ju fortfarande lite osäker på.
B: - Ja, men det kan jag allt. Har jag inte hela terminen på mig?
L: - Nej, det har du inte, det skulle egentligen varit klart före jul, men nu
har vi flyttat fram det stoppet till fredagen före sportlovet.
B: - Vad ska jag göra nu då?
L: - Det står där på lappen, det är bara att sätta igång, fortsätta menar jag.
Du har ju fått genomgången och du har gjort det som visar att du har fattat,
nu behöver du bara öva klart. Det är inte så mycket kvar och meningen är
att du ska klara av så mycket som möjligt av det på egen hand.
B: - Vadå? Får jag inte fråga?
L: - Jo, du får fråga, nu skojar du med mig, försök fråga så lite som möjligt.
Lita på dig själv.

I ovanstående situation tillgängliggörs lärande med tillit och
tillgängliggörandet blir då en del av lärandet. Påstår vi det, har vi
begreppsligt lyckats sammanföra faser som skiljs från varandra när
begreppet lärprocess analyseras. Vi skiljer ut förståelsen som den
kommer till uttryck i praxis genom att tilldela görandet en
förståelsemässig betydelse. Både lärprocessen och själva förståelsen
förstås då på det sättet. Vi analyserar lärprocessen och förståelsen av
den, ”upplöser” egentligen två processer så att de blir synliga. Vi
arbetar då enligt den grekiska ursprungsbetydelsen av ordet analys –
Ana´lysis betyder just upplösning.

För illustrationer av begreppet tillfälle, se kapitel 12 (denna boks sista kapitel) och Jerkeby
(2019:29).
7
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Vi kan upplösa sociala företeelser och vi kan upplösa begrepp. I detta
kapitel har jag upplöst en typ av praxis för att synliggöra hur den är ett
sätt att förstå. Ett konfliktbegrepp upplöstes i tre delar som skrevs in i
en lärares paraintentionella förståelse. Ett praktiskt handlande
tilldelades konfliktteoretisk betydelse och ett tredelat konfliktbegrepp
förvandlades till en konflikthanteringsmodell. Bilden av en socialt
komplex situation förenklades på det sättet.
Även i nästa kapitel illustreras ”förståelse som praxis” och ”praxis som
konflikthantering”. I kapitel 4 är dock inte konflikthanteringsmodellen
konfliktteoretisk utan snarare handlingsteoretisk. Jag kommer att
förklara vad det betyder.
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4 Förståelse som förskjutningsarbete: att undvika att
konflikter eskaleras
I kapitel 3 genomfördes en social analys med begreppsanalytiska
inslag. Jag analyserade vad en elev och skolpersonal gjorde och jag
analyserade det konfliktbegrepp som tilldelade personalens praxis en
viss betydelse. Kapitel 3 ägnades paraintentionella konfliktteoretiska
analyser. En lärare tilldelades konfliktteoretiska betydelser. Om hans
egna avsikter och motiv fick vi dock inte veta särskilt mycket. Vi har
mest rört oss bortom hans intentioner. Men vi lärde oss att lärare
ibland kan vinna på att agera kontraintuitivt. Ibland behöver konflikter
ha sin gång, och de kan utgöra lösningar åt varandra. Att förstå för att
”låta vara” kan paradoxalt nog vara en nog så aktiv och effektiv väg att
gå.
I detta kapitel är analyserna mer handlings- än konfliktteoretiska,
dock fortfarande paraintentionella och främst sociala men med vissa
begreppsanalytiska inslag.
Förståelsen som en konflikthanterande praxis konkretiseras här som
ett förskjutningsarbete i vilket känslor ersätter beteenden som ersätter
tankar. Förståelser av lärprocesser kan ”trianguleras” på det sättet.
Och lärprocesser kan i konkret och handfast mening hanteras sålunda,
vilket jag snart ger exempel på. Lärprocesser gynnas ibland av att
elevers
känslouttryck
från
lärarens
sida
bemöts
med
beteendeargument. I andra fall är det tanken i känslan man bör ta fasta
på, för att kanske komma bort känslor som lägger sig i vägen för
lärandet. I ett tredje fall kan det tvärtom vara så att elever behöver
komma ur sin tankeverksamhet för att komma till ett ”lärande
beteende”.
Uttrycket ”lärande beteende” kan tyckas omständligt, men har sin
poäng med bäring på denna boks övergripande föreställningar om
osäkerhet, icke-vetande, omedvetenhet, oavsiktlighet och komplexitet.
”Beteende” avser vårt utåt synliga görande, våra gester, kroppsliga
uttryck och ljud. Det är med beteenden vi möts i interaktion och då
även i det samspel som sker inom ramen för undervisning och som
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leder till ett lärande hos elever. I den mån vi kan förstå dessa beteenden
som meningsfulla, med avsikter och betydelser, så kan vi tala om
handlingar. Handlingar är mer komplexa än beteenden eftersom ett
och samma beteende kan uppfattas på vitt skilda sätt, dvs. stå för vitt
skilda betydelser, exempelvis vitt skilda intentioner och/eller typer av
intentioner. Dessa kan vara tankemässiga, känslomässiga eller av
annat slag (jfr Jerkeby 1998: kap.3 och Jerkeby 2019: kap.5).
Handlingens komplexitet och förskjutningsarbetet
Den osäkerhet som bearbetas i detta kapitel rör sig alltså kring vad jag
betraktar som handlingens komplexitet och tolkningsbarhet.
De samhandlingar som utgör lärprocesser kan analytiskt delas upp på
en känslomässig, beteendemässig och tankemässig aspekt.
Handlingsteoretiskt förstår vi lärandet som känslor, beteenden och
tankar som kan ersätta varandra, ta varandras plats och förskjuta
varandra. Exempelvis kan vi, oberoende av vad saken gäller, med
känsloargument,
beteendeargument
och
tankemässiga
förnuftsargument övertyga oss själva och andra att handla på ett visst
sätt; vi kan tala oss själva och andra tillrätta:
Försök tänka annorlunda kring det här nu, så ska du se att det snart
känns bättre.
Eller: Tänk nu inte så mycket på hur det känns, utan försök sätta
igång i stället – gör något!8
Ett mindre normativt, mer terapeutiskt och förstående förhållningssätt
är också möjligt: Vad vill du göra då, när det känns sådär? Skulle du
vilja göra annorlunda när just de där känslorna kommer? Är det
något särskilt du tänker på när du känner så där? Finns det något du
kan göra för att inte fastna i just den tanken? Osv.

8

Sättet att argumentera är motiverande/demotiverande (jfr Jerkeby 2019: kap. 5).
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Föreställningar om beteendet, tänkandet och kännandet kan även
aktualiseras utan att vi nämner dem vid namn. Vi kan förhålla oss till
känslan, beteendet och tanken utan att prata om dem. Övertygande kan
vi till exempel låta tystnaden tala, eller låta orden ”studsa i väggarna”,
eller ”slå dövörat till”. Vissa konflikter bör kanske inte kommuniceras i
känslo-, beteende- eller tanketermer. Särskilt gäller detta i situationer
där känslorna vill löpa amok, när beteenden tenderar att bli särskilt
normvidriga och/eller förnuftsargumenten ensidigt drar mot ett
destruktivt håll.
I förekommande fall bör man förstå hur känslor, beteenden och tankar
fungerar och låta det stanna vid det – låta det stanna vid tanken
och/eller den känsla som tanken ger upphov till. Vägarna till lärandet
kan på det sättet förkortas och/eller göras mer humana. Och talar vi
om konflikter så kan dessa göras mindre konfliktartade.
Om vi som ovan beaktar handlingars komplexitet erbjuder detta
paradoxalt nog möjligheter att reducera komplexiteten. Det nämnda
förskjutningsarbetet är ett sätt att minska den sociala interaktionens
komplexitet.
I detta kapitel illustreras paradoxala förskjutningsstrategier, som också
är paraintentionala. En viss typ av intention förväntas bli ersatt och
”åsidosatt” av en annan typ av intention. Samtidigt förväntas
intentionaliteter gå varandras ärenden: tanken åt känslan, känslan åt
tanken, för att ytterst ”spänna an”, ”intendera” och eftersträva vissa
beteendemönster och i motsvarande mån lägga band på andra mindre
eftersträvansvärda beteenden.
I detta kapitel stiftar vi alltså bekantskap med en praxis i vilken
känslor, beteenden och tankar hanteras i form av ett
förskjutningsarbete. En lärares praxis i undervisningssituationer
förstås handlingsteoretiskt och paraintentionalt och tycks gynna en
elevs lärprocesser. Det handlar om Kevin, vars lärare undviker att
konflikter eskaleras.
Kevin
Kevins mentor (M) berättar om hur en vanlig skoldag kan ta sin början
i den undervisningsgrupp Kevin tillhör.
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M: Kevin brukar ju komma först. Han och Tobias står i trappen och väntar
på att jag ska komma. De åker samma skolskjuts och kommer tidigt, om de
inte får åka med föräldrarna, det händer ju också. Jag ser benen på dom i
trappen. Det är en sån där typisk 70-talskorridor, du vet. Rött tegel, gröna
elevskåp, en trappa upp. Jag ser byxbenen. Nästan alltid i nåt grönt, såna
där fritids- eller arbetsbyxor. Det händer till och med att de har såna där
riktiga arbetsbrallor med vadderade knän. Fodrade nylonjackor. Har de
fått vänta länge sitter dom på översta trappsteget. Ibland nästan känner jag
stämningen redan när jag kommer i korridoren. Det där är förstås
inbillning, man har ju sitt eget humör och dagsform också ju (skratt). Men
jag får ändå ett slags facit nånstans där ett par steg upp i trappen. Då ser
jag hur dom ser ut. Ansiktsuttrycken. Kevin är ju tydligast då. För det mesta
är han sur, men inte lika sur jämt. Ibland verkar han nöjdare, ljusare
liksom. Men skolan är ju ändå det värsta han vet. Det var den
överlämningsinformation jag fick för något år sedan. Ja, inte bara den då,
utan annat också förstås. En skolpsykolog sa att han lider av nåt slags
trotssyndrom. Men det där är visst inte utrett. Jag vet inte. Hur som helst
när jag kommer där i trappen för att öppna brukar de vara lite otåliga och
försöker köra med mig. ”Öppna nu då nån gång”, brukar dom befalla
liksom (skratt).
S: Brukar du säga ifrån då?
M: Det händer väl, men för det mesta säger jag nog inget precis då; brukar
mest dra på det, så det blir plats för lite artighet. Det är ju bra om de lär sig
lite hyfs, så jag brukar passa på att fråga hur de haft det sen igår. De gillar
fiske, så då frågar jag om det under tiden jag letar fram nycklarna. Då
brukar Kevin sucka. Han blir otålig.
S: Gör du nåt då?
M: Nä, för det mesta inte. Jag lyssnar inte på det örat. Fortsätter bara med
”Kom ni ut på sjön? Vad fick ni? Va det bra väder?” Såna frågor. Jag styr
liksom över situationen genom att inte falla in i deras jargong eller reagera
direkt på vad dom säger. Dom får liksom va, så kör jag mitt.
S: Blir dom mer positiva av det?
M: Nja, vet inte. Kanske ibland. Kevin brukar bli lite tjatig, om jag är för
pratsam och drar ut på det för mycket.
S: Tror du dom upplever det som provocerande?
M: Njae, jag brukar inte gå så långt.
S: Är det så här varje morgon?
M: Det är klart att det varierar, det gör det ju. Ibland är det värre, ibland
blir jag faktiskt positivt överraskad. Men en dag för inte så längesen var det
ganska illa. Kevin då förstås. Han gick på ganska hårt från början: ”Jag vill
inte va här idag, i den här djävla dretskolan.” Och så där höll han på. Han
va ganska laddad, det hörde jag på rösten, och det där språkbruket han
hade då, det brukar jag faktiskt inte tillåta.
S: När brukar du säga till?
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M: Ja, alltså, dagen innan röt jag faktiskt till vid ett tillfälle och sa till honom
att sluta, och det är klart det gjorde han. Det är en avvägning i hans fall.
Den gången, då senast, behövde han liksom vila sig lite från sig själv, om
man säger så. De andra blir ju trötta på honom också. Det händer till och
med att de fäller nån kommentar. ”Han du, han går allt mycket med blicken
i backen”, va det en som sa häromdagen. Ibland blir dom liksom lite
lillgamla.
S: Tror du han vill va annorlunda? Mer positivt inställd?
M: Ja, men det är ju klart! På ett sätt i alla fall, tror jag. Han är kluven,
tycker jag.
S: Hur då menar du?
M: Ja, men det händer ju att jag fjäskar lite med honom när han är sådär
mörk blicken och söker konflikt. Jag försöker skoja till det lite – man kan
ju inte bara hålla på och tillrättavisa hela tiden.
S: Hur blir det då?
M: Ja, det händer ju att han tar uppmuntran och lyser upp. Men jag har
också sett hur han kan rodna om man är för trevlig mot honom när han är
sådär full av aggressivitet.
S: Vad är det som händer då då?
M: Jag tror han blir extra medveten om vad han själv känner och hur han
är. Och då vill han inte bli sedd på det viset. Och då skäms han. Han för en
strid med sig själv. Det är vad som händer när han vardags- och jobbråkar
med mig, tror jag.
S: Jobbråkar? Hur då?
M: Han kan ju säga till exempel: ”Idag tänker jag faan inte göra nånting.”
Då kan han få en chans och ändra sig: ”Vadå? Vad säger du?”, kan jag säga
då. Då kan han mjuka upp det lite, så sänker han rösten, tar bort svordomen
och lämnar en liten öppning: ”Idag tänker jag inte jobba nåt, i alla fall
väldigt lite, mindre än igår.”
S: Då låter det ju som ni skulle kunna prata.
M: Precis, då kan jag fråga om han är arg. Men det gillar han inte, och då
säger han att han inte är arg. ”Jag vill bara inte göra nåt”, säger han då, och
då kan jag se hur han sätter sig i bänken och börjar peta med en penna i en
pärmrygg.
S: Får han det?
M: Nej. Det får han inte. Det får han absolut inte. Där går det en tydlig
gräns, då säger jag till utan prut: ”Fortsätter du så där har du snart förstört
hela pärmen, och pennan också för den delen, så gör inte det!”
S: Slutar han då?
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M: Ja, och försvarar sig förstås. Sist sa han: ”Jag har inte alls tänkt förstöra
nåt mer och du vet inte allt om mig, du vet inget om mig.” Så kan det bli i
dom lägena.

Förskjutningsarbetet och osäkerheten
Kevin och hans mentor ägnar sig åt ett förskjutningsarbete som gör
lärandet möjligt, som öppnar vägen till situationer där det går att ta
fram skolböckerna och få skolarbete utfört. Lärandet blir tillgängligt
den vägen.
Mycket tyder på att Kevins lärare i praktiken tillämpar en
beteendepsykologisk ABC-triangel, en känsla-beteende-tankemodell:
”känsla (Affect)-beteende (Behaviour)-tanke (Cognition)”.9
Denna ABC-modell har sin upprinnelse i psykologen Albert Ellis arbete
med att på 50-talet ta fram en terapeutisk teknik för att hantera
beteenden grundade i vad han betraktade som irrationella
trosföreställningar (irrational beliefs).10
Den psykologiska ABC-modell jag här tagit fram – det finns alltså flera
(se not 9 och 10) – fungerar som en socialpsykologisk
förskjutningsapparat baserad på en analys (upplösning) av ett
handlingsbegrepp: en handling består av ett utåt synligt beteende
motiverat av tankar, känslor (eller något annat) (se Jerkeby 2019:

Modellen har sina rötter i Albert Ellis förarbete till dagens kognitiva beteendeterapi (Ellis
1957). Ellis arbete under 50-talet kom att vidareutvecklas av bland andra Aaron Beck under
60-talet (Beck 1967) och därefter av Martin Fishbein och Icek Ajzen (1975, 1980) till en teori
om förnuftsgrundad handling, som vi idag möter som den allmänna tanke-känsla-handlingmodellen.
9

Även i Ellis teknik från 1957 tillämpades en ABC-modell: Aktivera objektiva händelser
(”Activating events”) för att ändra föreställningar om vad som kan hända i händelserna
(”Beliefs”) genom att påvisa de faktiska konsekvenser (”Consequences”) som händelserna
får. Ellis var ute efter att ändra de attityder som försatte patienter i konflikt till omständigheter
som de önskade och/eller borde klara av. Och onekligen ligger det mycket nära till hands att
”läsa” Ellis och hans efterföljares modeller, teorier och tekniker som varande pedagogiska.
De handlar om att ”lära sig” agera i världen på ett annat sätt – på nya grundvalar. Mer med
hjälp av tanken om känslan blockerat handlandet, mer med känslan om tanken rest hinder
för lustfyllda beteenden och mer genom att ”bara göra” om anspråken rationella motiv och
rätta känslor utgjort handlingshinder.
10
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kap.5). När så handlingsbegreppet upplöses i känslor, beteenden och
tankar kan vi föreställa oss hur dessa handlingsaspekter förskjuter
varandra på det sätt jag tidigare varit inne på. I Kevins klassrum möter
vi en lärare som förbiser vissa känslor (A), medan han
uppmärksammar andra och verbaliserar dem (C) för att undvika att de
sätter igång oönskade beteenden (B).
Emellertid finns inget på förhand givet responsmönster av ”A”, ”B” och
”C”. Vad som bör förbises är situationsbundet och måste utgå från den
praxis som är grundad i erfarenheter. Dessutom är själva uppdelningen
på ”A”, ”B” och ”C” ett redskap för att hantera en komplex social
verklighet, inte en helt verklighetstrogen avbildning av denna
verklighet. Ett känslouttryck vi uppfattar som ”A” är ju samtidigt en
form av ”beteende”, alltså ”B”. Och med det som sägs i affekt, finns ju
också
rimligtvis
någon
form
av
”tanke”,
dvs.
”C”.
Handlingskomplexiteten kvarstår liksom det sociala samspelets
anspråk på förenklingar som gör interagerandet begripligt och
hanterbart.
Applicerad på Kevins lärare har ABC-modellen ett begripliggörande
modus operandi, ett sätt att ”operera på” i lärarens praxis.
• Känslor avleds med förnuftsargument som skjuter undan
känslouttryck: prat om ”dretskolan” skjuts undan med frågor om
fritidsintressen
• Uttryck för destruktiva känslor – peta sönder pärmen – tas för
ett beteende med praktiska konsekvenser: ”gör du sådär har du
snart petat sönder hela pärmen”
• Förskjutning av aggressiva känslouttryck till beteendesmässiga
konsekvenser provocerar fram förnuftsmässig (om än
känsloladdad) reflektion: ”du vet inget om mig…”
Prat om känslor ersätts av prat om faktiska beteenden och vilka möjliga
följdbeteenden de faktiska beteendena kan leda till. Känslor utan ord
förspråkligas som beteendemässiga konsekvenser och öppnar för en
verbalisering som i Kevins fall övergår i reflexivitet, ett prat om
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situationens förutsättningar och en kommunikation av andra
ordningen: ”du vet inget om mig”.11
Kevins mentor å sin sida kommunicerar inte elevernas känslouttryck
utan ersätter känslomässiga responser med sakliga samtalsämnen och
beteenderetorik: Gör du så, gör du snart något ännu värre, så försök
tänka på att göra något annat nu. ”A” (Affection) förskjuts till ”B”
(Behaviour) och/eller till ”C” (Cognition).
Förskjutningarnas sammanhang
Förskjutningarnas sammanhang är speciellt. I Kevins studiegrupp
finns en extraordinär motsättning mellan vad gruppens elever vill och
vad samma elever måste. Det är sammanhanget. Men Kevins mentor
gör inga uttryckliga försök att övertyga Kevin om vad han måste,
exempelvis att skolgången är obligatorisk, att hans föräldrar har
bestämt att han ska vara på den skola han går på osv. Mentorn låter sig
heller inte provoceras av elevernas rimligtvis normvidriga
uppträdande. Elever ska inte svära och inte heller kommendera sina
lärare, kan man ju tycka.
Mentorn undviker på ett sätt att ”gå in i konflikter”. Men på ett annat
sätt vidmakthåller han dem genom att inte sätta punkt för vad som
framstår som ett opassande beteende i en skolmiljö.
Mentorn tillämpar en ABC-modell i praktisk handling. Tillämpningen
kan förvisso ske medvetet och vara teoretiskt motiverad. Mentorn kan
ju ha gått en konflikthanteringskurs och ”lärt sig hur man ska göra”.
Men han kan också utan särskild utbildning, modellkompetens eller
särskilda teoretiska insikter intuitivt tillämpa en modell som finns
formaliserad som teori.
Oavsett på vilka grunder man handlar modellenligt kan vi tala om
modellens modus operandi i den stund vi förstått ett socialt
sammanhang som ett ABC-liknande sammanhang. Förståelser är

11

För andra liknande exempel, se Jerkeby (2019: kap.5).
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praktiska och framträder som förståelsemässiga fenomen.12 Vi handlar
som om vi förstår vad som bör göras. Det vi inte vet och som betingas
av dess komplexitet hanteras på det sättet. Vi kunde ju alltid ha gjort
annorlunda, uppfattat saken på ett annat sätt och fått ett annat resultat.
Anpassade förskjutningsmöjligheter
I Kevinexemplet är förskjutningsarbetet ”känsla till tanke till beteende”
paradoxalt. Lösningen av en konflikt reproducerar och bevarar
samtidigt en annan konflikt av ett annat slag. Bråk om normvidriga
känslouttryck ersätts av förnuftsargument kring annat, som samtidigt
låter de motstridiga känslorna vara kvar, men lägger band på
känslouttrycken.
Vad som bör ”vara kvar” i en skolmiljö är som annars
sammanhangsberoende: Vilka konflikter ska tillåtas och inte? Vilka ska
erkännas som möjligheter respektive hinder för lärande? Vilka normer
ska gälla? Frågor av detta slag förblir öppna; svaret på dem beror på.
I Kevins särskilda undervisningsgrupp gäller inte riktigt samma regler
som i en ordinarie skolklass. Den särskilda undervisningsgruppen är ju
till för elever som med extra stöd behöver utveckla sitt sätt att hantera
det som ABC-modellen omfattar. Kevin och hans klasskamrater
erbjuds anpassade förskjutningsmöjligheter.
Kevins mentor kan, när han finner det lämpligt, ta fasta på den känsla
ett beteende uttrycker istället för att respondera på själva beteendet.
Handlingar inbegriper de känslor och tankar som tillskrivs de yttre
beteenden vi ser och erfar. Känslouttrycket i ett beteende kan
förnuftsmässigt förskjutas till känslan som sådan:13 Är du arg nu?
istället för Varför petar du sönder pärmen? Inför ett beteende väljer vi

Ordet fenomen kommer av grekiskans phenomenon, som betyder just ”det som
framträder”, så på ett sätt rör vi oss här i ”konflikthanteringens fenomenologi” och alltså i ett
perspektiv som säger att ett modellstyrt handlingsmönster är det som framträder som ett
handlingsmönster styrt av en modell (jfr Jerkeby 2019: kap.1)
12

För resonemang kring känslomässiga handlingar i relation till andra typer av handlingar,
se Dahlgren och Starrin (2004: kap.2) och Jerkeby (2019: kap.5).
13
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ett tolkningsalternativ för att entydiggöra innebörder och betydelser
för att därigenom möjliggöra eller underlätta fortsatt kommunikation.
Vi säkerställer fortsatt kommunikation på det sättet.
ABC-modellens modus operandi
Låt oss analysera den psykologiska ABC-modellens säkerställande
funktion. Vi vet nu att modellen bygger på ett tudelat handlingsbegrepp
bestående av ett utåt synligt beteende och en inre intention, som ett
inre ”motiv” och en strävan. I modellen är intentionen det som sätter
igång beteendet känslomässigt och/eller förnuftsmässigt. Intentionen
kan sägas orsaka beteendet om vi håller oss inom en handlingsteoretisk
ram; vi bortser alltså från att intentioner i sin tur har sina orsaker, som
ligger i de sammanhang där motiven uppstår (jfr Jerkeby 1998: kap.3).
Tack vare tudelningen och upplösningen av handlingsbegreppet i
intentioner och yttre beteenden, samt antagandet att intentioner
orsakar beteenden, kan vi säga att modellen opererar med
förskjutningar. ”Förskjutningar mellan handlingsaspekter” är
modellens modus operandi.
Känslor, beteenden och tankar måste emellertid inte hanteras med
förskjutningar. Ett annat alternativ är givetvis att kommunicera dem
som just känslor, beteenden och tankar. Om någon beter sig argt ligger
det givetvis nära till hands att kommunicera detta beteende som
uttryck för känslan vrede, som endera kan erkännas eller förnekas av
den som beter sig argt. Det händer ju också att man till vardags talar
om intentionslösa beteendemönster: Det där är bara beteenden. Det
händer också att vi tillgriper handlingsargument och tilldelar
beteenden intentioner: De ville väl visa sig på styva linan, kände väl
för det och tänkte sig inte för.
Känslor rationaliseras med förnuftets hjälp: Du har inget att vara
ledsen för, det har ju inte hänt något speciellt. Omvänt kan förmodad
förnuftsmässighet emotionaliseras: Jag har hört hur du tänker, men
vad känner du inför detta?
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Med handlingsargument kommuniceras handlingars intentioner.
Dessa kan vara sakliga, känslomässiga, etiska eller av annat slag.14
Intentioner namnger typer av handlingar och skapar på det sättet
handlingar både begreppsligt och socialt.15 Handlingar görs entydiga,
förenklas och möjliggörs i det att vi kan kommunicera förväntningar på
kommande interaktion, exempelvis som i följande situation.
Triangulering
Lektionen måste starta. Kevin (K) är ju trots allt i skolan, hans lärare
och mentor (M) likaså.
K: Jamen, ska jag skriva allt det här?!
M: Ja, det ska du. Det klarar du, det tar 10 minuter. Just nu tycker du att
det är lite mycket och tråkigt, men det är bra att det blir gjort nu, för sedan
ska du ju berätta för dom andra.
K: Det där tänker jag inte skriva.
M: Skriv de tre första orden, så märker du vad lätt det går.

Känslorna svallar. Mentorn ger löften om framtida känslor (nu är det
tråkigt men det kommer att gå lättare sen) knutna till vad som måste
göras och med hänvisningar till en rationalitet, dvs. att det som ska
skrivas är medel för att uppnå ett mål; det skrivna behövs för en
muntlig redovisning.16 Det är tanken. Men Kevin vill inte. Och mentorn
försöker övertyga honom att sätta igång och anför sina argument där
känslor, handlingar och tankar är beroende av varandra och
trianguleras.
Triangelns rörelse ”runt” och ”nedåt” fortsätter.
K: Vad ska jag skriva här? (beteende)
M: Vad menar du? (tanke)

För en utveckling av olika handlingstyper och hur relationer mellan dem kan hanteras i ett
motivationssammanhang, se Jerkeby (2019: kap. 5).
14

15 För en

utveckling av kausala handlingsbegrepp, som ger anledning att tala om att vi ”redan
är motiverade”, se anfört arbete och kapitel i not 14.
16

För en utveckling av löftets betydelse i motivationsarbete, se Jerkeby (2019: kap.4).
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K: Ja, vilket ord ska jag skriva här? Nu har jag ju skrivit tre ord, så vad ska
jag skriva sen? (beteende)
M: Läs högt vad du skrivit. (beteende)
K: (suckar tungt) Jag gick till... (tydlig känslomässig markering med suckar
och stopp i skrivandet)
M: Ja, vart gick du? (känsla och tanke i en uppmuntran)
K: Till ”Jakt och fiske” (en jakt- och fiskebutik). Jag skulle ju ha maggot
(bete till fiske med metspö)…(suckar tungt) (tydligt känslouttryck)
M: Bra! Skriv då och berätta vart du gick. Skriv det du sa. (handling)
K: Ja, men ska jag skriva namnet på affär´n, eller ska jag säga att det va
Kjell? Det va ju han jag gick till och han som hjälpte mig. (tanke)
M: Det är bra. Då kan du välja. Både ”Kjell” och ”Jakt och fiske” passar ju.
(tanke)
K: Ja, men det vet jag väl, men säg vad jag ska skriva. (tydlig affekt;
kommenderar)
M: Nu försöker du bara tjafsa. Du kan själv nu. Jag kommer tillbaka till dig
sen. (känslomässig markering; gränssättning)

Kevin kan. Det händer att han rentav visar tecken på språkligt
pedanteri. När kompisarna säger ”skärde” är han där och rättar med
”skar”. Kevin är verbal och söker konflikter som mentorn försöker
hantera med själva skrivuppgiften som medium. Känslomässiga och
tankemässiga argument går via skrivuppgiften, alltså det som ska
göras, det handlingsmässiga.
Mentorn är snart tillbaka vid Kevins bänk.
M: Använd nu stor bokstav i början av varje ny mening!
K: Varför då?
M: Nämen, skoja inte med mig nu, du vet ju hur det ska vara.
K: Måste jag skriva om?
M: Nej, sudda bara liten bokstav och skriv dit en stor. Och glöm inte punkt.
K: (Suckar tungt) Jag hinner inte.
M: Vadå, det är väl ingen brådska, ta den tid du behöver, gör det snyggt.
K: (Suckar tungt igen) Ja, men det tar ju så lång tid…

Så hittar Kevin en ny motståndsficka: ”Det du ser där, det är allt en stor
bokstav.” Och då ler Kevin, som om han skrattar lite åt sig själv, för han
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vet att han pekat på en gemen, inte en versal. Den lilla bokstav Kevin
pekar på är lite större än de andra bokstäverna på raden.
Svenskalektionen går mot sitt slut. Trianguleringen runt och nedåt
upphör. En botten är nådd. Lärprocessen upplöses. Mentorn och Kevin
har kommit till en skämtsam strid om tecknen, huruvida det ska vara
stor eller liten bokstav. Av bokstäver och tecken blir stavelser som blir
ord som blir satser som blir meningar som blir debatter i
undervisningssituationer där lärare och elever ägnar sig åt
förståelsearbete.
Kevin och läraren förstår att de förstår varandra när konflikterna
hålls levande. En lektion i svenska går då fort. Och vi kan förstå hur
konflikter förenar.
Kevins uppsats blev halvfärdig. Nästa lektion hinner han klart.
Skolklockan ringer. Rast!
Konflikter informerar om förhållanden i komplexa sammanhang
I vårt aktuella fall fungerar den handlingsteoretiska ABC-modellen
som en konflikthanteringsmodell i en lärares praxis. Läraren
iscensätter ABC-triangeln som om han vore medveten om den – och
med viss framgång bör tilläggas, även om denna ABC-praxis knappast
är riskfri. Den interaktiva komplexiteten kan förvisso reduceras, men
inte elimineras.
Allmänt sett tas ju exempelvis beteendeanmärkningar lätt för
normering av känslor (uttryck för vad man får känna och inte) eller som
synpunkter på avsikter. Omvänt kan vi uppfatta utsagor om våra
avsikter och känslor som utsagor om våra faktiska beteenden.
Exempelvis Är du arg nu? besvaras med Jag ska inte ha sönder något
mer.
Till Kevins historia hör att han helst ”beter” både sina känslor och
tankar. Han vill inte förspråkliga dem. Han vill inte övertygas om på
vilka grunder han gör det ena eller det andra. Han vill helst ”bara göra
det”. När det gäller skolarbete vill han till synes helst av allt avstå. Han
vill förbli ”oförenlig” – oförenlig med det som ska göras och oförenlig
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med dem han ska göra det med. Kevin vill att skolarbetet ska förbli
otillgängligt. Kevin är ”trotsig”. I trotset är det som om konflikter
ständigt måste hållas vid liv. Konflikten blir lätt ett självändamål, ett
värde att eftersträva, när så sker har själva konfliktämnet snart
förverkat sig själv och poängen med förskjutningsarbetet upplöses. Till
slut finns det inget att bråka om mer än själva bråket. Vägen dit kan
ibland utgöra den lärprocess som eftersträvas. Konflikter kan
blottlägga vad som är av betydelse och inte. De har förmågan att skapa
relativ entydighet och därmed en form av visshet, eller om vi kallar det
säkerhet. Konflikter gör oss även medvetna om sakers tillstånd och kan
rentav synliggöra intentioner vi varit blinda för. Ja, konflikter
informerar om förhållanden i komplexa sammanhang, dvs. ger
information om dolda förhållanden som skapat osäkerhet. Nästa
kapitel illustrerar hur det kan bli när lärare och annan skolpersonal
saknar elev- och överlämningsinformation som de vet behövs.
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5 Att undanröja möjligheter till konflikter
I närmast föregående kapitel försökte jag synliggöra hur ABC-modellen
”känsla-beteende-tanke” fungerar och hur den kan användas. Den kan
vara ett arbetsredskap för forskaren som analyserar lärares
undervisning, och den kan vara till praktisk hjälp för dessa lärare
själva. Modeller opererar i teorin och de kan operera i praktiken. Och
de kan aktualisera förståelser ”här och nu” och förståelser i efterhand.
Någon praktiserar en fungerande modell och någon analyserar hur
modellen fungerar.
I detta kapitel möter vi en lärare som också tycks arbeta utifrån en
ABC-modell, en modell utvecklad av freds- och konfliktforskaren
Johan Galtung (1958). Det handlar om en lärares generösa hantering
av elevens attityder (Attitudes), dvs. beredskap för vissa beteenden, i
syfte att påverka en elevs faktiska beteende (Behavior) genom en till
synes konventionell specialpedagogisk anpassning av ”sammanhang”
(Context) och/eller ”konflikter” (Conflict) och/eller ”motsättningar”
(Contradictions).
Förskjutningarna i terminologin kan betyda mindre än de ger intryck
av. ”Sammanhang” (Context) präglas av konflikter (Conflicts) och/eller
motsättningar (Contradictions) och utgör ”konfliktsammanhang”.
Sammanhang består av konfliktsystem, exempelvis av motstridiga
förväntningar, orättvisor, oenighet av olika slag. Kontexter kan
förtrycka eller frigöra, ge underlag för försonande eller aggressiva
attityder, som i sin tur kan leda till beteenden som undviker eller
genererar konflikter.
Fortsättningsvis kommer jag att växla mellan ”sammanhang” och
”kontexter” och avser då sociala system av motsättningar där konflikter
uppstår.17

17”Konflikt

som sammanhang” är helt i linje med Galtungs (1958) opublicerade Appendix till
”Theories of Conflict” (1967): ”A Framework for the Analysis of Social Conflict”. Tillgänglig
på https://www.transcend.org./Galtung/#publications.
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Vi kommer att bli bekanta med eleven Nina och hennes lärare Karin
som möts under genuint osäkra förhållanden. Karin övertar en elev
med mycket knapphändig överlämningsinformation. Karin är långt
ifrån medveten om vilken typ av elev hon förväntas ge särskilt stöd i en
anpassad studiegrupp. Som speciallärare hamnar Karin i en svåravläst
undervisningssituation. De konflikter med Nina som uppstår får
allteftersom informera om med vilka förenklingar Ninas lärande ska
tillgängliggöras. Startpunkten är att Nina erbjuds ett på flera sätt
anpassat sammanhang för sitt lärande.
Paradoxala sammanhang
Analysen i detta kapitel synliggör hur ”anpassning” på ett paradoxalt
sätt inte behöver betyda just anpassning. Det händer att den
lämpligaste anpassningen består i att man inte anpassar ett
sammanhang.
Läraren Karin och hennes elev Nina får illustrera hur hanteringen av
attityder, beteenden och sammanhang i lärarens praxis verkar på ett
paradoxalt sätt. Inte minst handlar det om att förstå kontexter – i vårt
sammanhang både den sociala kontexten och den begreppsliga kontext
som Galtungs modell utgör. Eleven Nina, läraren Karin och för övrigt
jag själv bildar en social kontext. Och vi kan börja där, innan jag går
över på modellen och det begreppsliga sammanhanget.
Nina och Karin
Jag (S) samtalar med Ninas speciallärare Karin (K), när Nina bott hos
sin femte fosterfamilj i ungefär två månader.
K: Hon svepte verkligen in här som en liten älva, öppen och glad, liten och
tunn – kvick på nåt sätt. Och ändå bestämd. Men jag fattar ju inte riktigt
hur hon har haft det.
S: Du menar med alla fosterfamiljerna och det?
K: Ja. Hon gjorde ju ett väldigt normalt intryck på mig den första tiden.
Snabb med att komma igång och hade lätt för att be om hjälp, och jobbade
på väldigt bra i böckerna.
S: Märkte du inget särskilt alls?
K: Jo, det är klart, jag kunde ju se att hennes koncentration inte räckte till
riktigt och att hon behövde ta pauser ganska ofta.
S: Vad gjorde ni då?
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K: Jo, men jag hade ju fått lite överlämningsinformation från förra skolan
om att hon skulle ges tid att vila mellan arbetspassen, och att hon skulle få
pyssla då. Hon är väldigt duktig på att vika papper till figurer och sånt.
S: Så det fick hon göra då?
K: Ja, vi prövade oss fram lite. Det gick så snabbt när hon kom över till oss,
så det blev en hel del improvisationer. Men eftersom hon kom direkt till
min grupp här, så utgick ju jag från att hon skulle ha mer eller värre
problem än det såg ut som hon hade, då när hon kom. Hennes attityd
verkade ganska okej, om man säger så, med tanke på att hon så självklart
skulle placeras i min lilla grupp här. När det är så, jag menar med den typen
av elever, så brukar man ju märka att det är något särskilt.
S: Men det måste ändå ha funnits rektorsbeslut på det och så?
K: Ja, ja, det är klart det fanns. Och lite fick jag reda på av
specialpedagogen, men hon hade inte heller fått reda på så mycket. Det var
ju det att det gick så fort. Plötsligt var hon liksom bara här – Nina, alltså.
Och vi fick ta det allteftersom, börja luska i vilka som hade haft henne
tidigare, hur de hade jobbat och så. Vi hade några namn och nummer till
förra skolan. Och det nya familjehemmet hade vi förstås.
S: Ringde du då till de förra lärarna och familjehemmet?
K: Ja, det gjorde jag – sen – men först ringde jag faktiskt skolpsykologen –
ja, vi känner varandra ganska bra – och beskrev läget. Jag undrade helt
enkelt om Nina verkligen skulle vara hos mig. Hon skrattade lite och sa att
jag kunde återkomma om en tre veckor om jag ville. Hon ville inte säga så
mycket mer, men uppmuntrade mig givetvis att få bättre
överlämningsinformation från Ninas förra skola. Jag anade att det var
något hon misstänkte, skolpsykologen alltså.

Att förstå en kontext
Den antydda situationen är både oklar och paradoxal: en till synes fullt
”normal” elev som placeras i specialpedagogiskt anpassad resursgrupp.
Oklarheterna och bristen på information sammanhänger enligt Karins
beskrivning med det hastiga överlämningsförloppet. Bristen på
information ersätts delvis av kvalificerade gissningar. Nina kan
verkligen vara i behov av den anpassning hon erbjuds och tidigare fått.
Men det kan också vara något helt annat hon behöver.
Nina uppvisar en förvisso korrekt, men knappast förväntad attityd.
Hennes förväntade beteendemönster bör idealt sett vittna om att hon
endera inte kan eller inte vill lära sig vissa saker, att hon har svårt att
följa skolans regler, nå lärandemålen och/eller har svårt att samspela
med vuxna och jämnåriga på ett adekvat sätt. Kontexten kan då
anpassas med åtgärder för att möjliggöra hennes lärande.
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Elever med attityder som vittnar om att de inte behöver anpassning, de
hör inte till anpassnings- eller åtgärdskontexten. Vi säger då att
eleverna ”hamnat fel” eller ”hamnat på fel ställe”. Karin och hennes
kollegor misstänker att så skett i Ninas fall: Har hon hamnat rätt
verkligen?
Typen av elever definierar delvis vari anpassningar består. Man förstår
anpassningssammanhanget, kontexten, utifrån de elever som erbjuds
anpassningen ifråga. Elever är delar av en kontext och kontexten i sin
helhet förstås utifrån dess delar, som i sin tur förstås kontextuellt.
Delarna och helheten bestämmer varandra ömsesidigt. Vilka som
anpassas bestämmer vari anpassningssammanhanget består, och
elever identifieras och definieras utifrån den kontext där de ingår.
Även denna ”del-helhetsdialektik” bidrar till visshet när intrycket av
delen och föreställningen förstärker varandra ömsesidigt. Men när så
inte sker kompliceras förståelsen av det som ska förstås och vägleda –
intendera – handlandet.
Del och helhet bestämmer varandra ömsesidigt. Kontexter bör förstås
på det sättet, vilket gäller även intentionernas sammanhang. En elevs
eller lärares strävan (intention) förstås så som den blir bemött, dvs. när
den möter en annan(-s) intention. Jag tror vi kan betrakta det som
intersubjektivitetens kärna. Elever eller lärare gör något i praxis och
vad de (elever) eller vi (lärare) avsett (intenderat) avgörs av andra. Eller
kanske mer korrekt: Det avgörs mellan oss. Intersubjektivt. I
samhandling. I ett sådant interaktionisktiskt perspektiv på
intentionssammanhanget
är intentionerna
verkligen
paraintentionala. De är en del av oss och samtidigt ”vid sidan av”, mellan
och utanför oss. Det är, för att använda en lacansk term, något realt
över dem. De undgår enkla symboliseringar av typen
”objektivt/subjektivt/intersubjektivt”.
Bilden
av
det
objektiva/subjektiva/intersubjektiva fäster inte riktigt. Och vi får svårt
att se vad som är det ena och det andra.
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Ninas kontext som förskjutningssammanhang
I Karins ögon föreföll Nina till en början felplacerad och
”missanpassad”. Så gick skolpsykologens föreslagna tre veckor och
Nina bytte skepnad.
K: En dag skulle vi jobba med ordkunskap, och jag gjorde väl ungefär som
jag brukade med de vanliga ordvändningarna:
”Då ska vi se Nina, nu ska vi jobba lite med svåra ord, ord som inte är så
vanliga, men bra att kunna när de dyker upp; titta här ska du se…”
Och så tog jag fram en bok som hon var bekant med sedan tidigare.
”Jag ska inte ha svenska nu!”, säger hon då (skratt).
Det kom väldigt snärtigt och bestämt, som om hon var helt övertygad, och
jag tar det ju lite lugnt: ”Jasså inte? Så står det i alla fall på schemat”.
Men då har hon svar på det också: ”Jag går inte efter det där schemat”.
Och jag tänkte väl att vi får ta det resonemangsvägen, så att allt blir
utklarat: ”Vilket schema går du efter då?”
Och hon ger sig ju inte: ”Det som är därnere i korridoren, följ med så ska
du få se”, säger hon då.
Vi går ner och tittar och givetvis samma schema där som däruppe hos oss i
klassrummet. Och det visste hon säkert. Men hon behövde bara ställa och
styra lite för att komma bort från det hon skulle göra, tror jag. Och det
stämde nog ganska bra det som skolpsykologen gissat, en tre veckors
smekmånad liksom innan hon kommit på plats och kunde börja ta ut
svängarna. Det var först då som det riktiga jobbet började, med små och
lite större konflikter hela tiden.
S: Men vad berodde det där på, tror du?
K: Du menar, varför hon var eller blev sån?
S: Ja…
K: Vet inte, egentligen, men nånting med hennes uppväxt och
familjesituation är det ju, men jag vet ju egentligen alldeles för lite om det
där. Hur som helst, så var det nog där vi fick börja och göra något och tänka
till hur vi skulle jobba med Nina, efter det där med ”Jag ska inte ha svenska
nu”.
S: Berätta lite mer om det där. Hur blev det?
K: Ja, det va ju som om hon ville ta bort skoluppgifterna och ersätta dom
med en massa konflikter, så fort hon fick chansen. Som den gången då vi
kom från nedre korridoren och hade kollat schemat och gick upp igen, då
gick hon direkt på nästa steg:
”Nån har varit på min bänk! Vem har varit på min bänk? Jag ser att det är
Valle! Han och Victor flinar.”
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Först gick hon en vända med mig, men av det blev det ju inte så mycket
eftersom jag var följsam, men sen tar hon ett nytt tag och försöker köra
igång en ny konflikt med dom andra, Valle och Victor då.
S: Hur gjorde du då?
K: Nä, men då tryckte jag på stoppknappen. ”Nu räcker det, ingen har varit
på din bänk och nu ska vi jobba här, nu tar vi svenskan…”
S: Fungerade det?
K: Ja, vad ska man säga (skratt)? Hon vägrade. Satte sig med armarna i
kors i bänken. Som en sfinx. Stirrade rakt fram. Sa inte ett ord.
S: Gjorde du nåt mer?
K: Ja, jag lät henne vara. Hon fick sitta där och tjura.

Karin är en analys på spåren när hon säger att Nina ersatte
skoluppgifter med konflikter. Karins tankegång för oss tillbaka till
närmast föregående kapitel. Konflikter kan hanteras genom att man
ersätter en sak med en annan. Det ena kan förskjutas med det andra,
som i Kevins fall (kap.4) känslan med tanken och tanken med
beteendet; i Ninas fall ersätts lärandet med relationsarbete och
konflikter. Lärandesituationer förskjuts till konfliktsituationer.
Kontexten görs till ett förskjutningssammanhang som tenderar att leda
bort från lärandet. Med den förståelsen kan man tänka sig en
kontextuell anpassning som leder i motsatt riktning, dvs. leder till
istället för bort från lärandet, exempelvis att man minskar eller tar bort
förskjutningsmöjligheter som verkar åt fel håll, vilket i så fall är
detsamma som att reducera komplexitet, exempelvis genom relativt
strikta eller stränga regler i en undervisning som inte ger utrymme för,
och alltså inte tillåter förhandlingar och diskussioner med lärare
och/eller
kompromisser
kring
undervisningsinnehåll,
instuderingstider och stoffmängder. En mer radikal förståelse är också
möjlig: Bör anpassning ske överhuvudtaget?
Att överskrida en modell
Mellan Nina och Karin uppstår konflikter på till synes oklara grunder
och med diffusa anspråk på kontexten. Det framstår som oklart hur
Ninas lärande ska göras tillgängligt. För Karin handlar det verkligen
om ”att förstå” för att ”hitta en lösning”.
Karin beskriver Ninas attityder som prövande och konfliktsökande:
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Hon sätter sig gärna själv i offerrollen. Är det inte den ena så är det den
andra som vill henne nåt ont. Sätter man upp regler, vill hon göra om dom.
Och det är som om människor, när hon väl fått en bra kontakt med dom, är
till för att styras. Jag har ju förstått det nu att de flesta unnas nån månad
av charm och smidighet, för att sen utsättas för prövningar av olika slag.
Som dom sa på förra stället: ”Då börjar hon styra och ställa”.

Nina har också stortrivts i utredningssamtalen där hennes verbala
träffsäkerhet kommit till sin rätt och hon fått mycket uppmärksamhet.
Karin återger vad Nina har sagt – och inte utan viss förtjusning:
”Det är ett rent mirakel att jag stått ut med dig så länge.” Så sa hon. En
fantastisk formulering. Den dagen va hon i sitt esse. Vi hade varit oense om
flera saker då, och jag krympte förhandlingsutrymmet ganska rejält. Och
den dagen fungerade det. Hon kom igång och orkade faktiskt fullfölja det
hon skulle ganska bra, utan en massa avbrott. Hon till och med
samarbetade med Cecilia en stund.

Nina är slagfärdig som få, men fungerar dåligt i grupp. Hon sattes i
specialpedagogisk enhet från årkurs 4, när hennes bristande
uthållighet gjorde det svårt för henne att vara i vanlig klass. Hon
ställdes in på 15-20 minuters arbete och sedan ”något ur pysselhyllan”
under ungefär lika lång tid. Nina är, som Karin berättar, duktig på att
klippa, vika, klistra och dekorera. Med blixtens hastighet tillverkar hon
askar, små väskor och girlanger.
Under ett par års tid undervisas Nina i en mycket personaltät skolklass
med ungefär fyra vuxna på sex elever, vilket för Ninas del alltmer kom
att utvecklas till ”en-till-en-undervisning”. Karin säger att en av lärarna
i hennes förra klass sa att ”hon (Nina) under en period till och med
hade idrotten med egen lärare…” Samma lärare ska ha sagt att ”det var
det enda som fungerade, men knappt ens det”. En-till-enundervisningen var alltså det enda som fungerade någorlunda, men
även det tenderade att gå allt sämre. Det som var tänkt som
tillgängliggörande anpassning tycktes göra lärandet alltmer
otillgängligt.
Karin berättar om hur Ninas förra lärare förklarade försämringen med
familjehemsbytena: ”Hon hade det väldigt krångligt runt sig där ett tag,
och i slutet av sexan tyckte dom på förra skolan att det nästan gick
bakåt.”
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Så byter Nina familjehem, kommun, skola och stadium. Hon börjar
högstadiet. Där finns en resursgrupp att tillgå, men knappast fyra
lärare på sex elever. Hon får Karin, uttrycker så småningom en önskan
om att få gå med sin vanliga klass, men ligger långt efter i ämnena och
antas kunna ”ställa till det” med störande konflikter.
I diskussioner förs en successiv integrering på tal. En åtgärdsplan tar
form i samråd mellan familjehemmet, elevvårdsteamet och berörda
lärare. Tanken med den är att låta Nina följa sin ordinarie klass på 27
elever enstaka lektioner per vecka för att se hur det går, och sedan, om
det går bra, successivt öka på antalet lektioner med mentorsklassen.
Fungerar det på de ordinarie timmarna, kan i så fall Karins grupp
fungera som ett andningshål och reträttplats, ett ställe där Nina kan
vila sig och hämta kraft.
Nina väcker önskan om att få vara med sin ordinarie klass när Karin
alltmer frångår den undervisningsform Nina är van vid. Nina är van att
efter mycket om och men sitta med en lärare och genomföra
skoluppgifter med tidsbestämda utfästelser om ”pysselpauser”. Karin
hade inte tid att jobba på det sättet eftersom hon vanligtvis var ensam
med minst sex elever åt gången. Nina fick klara sig mer själv, lämnades
mer ensam med sina attityder, och fråntogs en ”trätobroder” och en
närstående hon riskerade att förlora. Den erfarenheten hade hon gjort
förr. I undervisningen från och med årskurs 4 hade hon samtidigt lärt
sig att man behåller trätobröder genom att vidmakthålla konflikter som
upprättar beroendeställningar. I mentorsklassen saknas den
möjligheten. I mentorsklassens anonymitet undermineras också de
förskjutningsmöjligheter Nina använt hos Karin. I mentorsklassen
uppvisar man förväntade beteenden. Där förväntas attityder och
beteenden sammanfalla. Både lärare och elever gör det de ”måste”, dvs.
vad som förväntas. Sociala osäkerheter minimeras på det sättet.
Den för Ninas del avgörande kontextuella förändringen består i att
förskjutningsmöjligheter försvinner. Den genomförda anpassningen
består i att man inte anpassar.
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Veckorna går och Nina tillbringar alltfler lektioner med sin ordinarie
klass. De hela genomförs enligt en åtgärdsplan och Karin håller sig a
jour med Ninas väl och ve.
K: Lärarna säger att hon får svårt att nå målen.
S: Hur går det annars då? Smälter hon in? Funkar det socialt? Ställer hon till
med nåt bråk?
K: Nä, hon gör faktiskt inte det, ställer inte till med nåt bråk alltså. Det verkar
fungera. De säger att hon håller sig på sin kant, att hon är ganska så tyst, att
hon får kämpa för att hänga med. Men att hon verkar göra så gott hon kan.
Och jag märker ju de stunderna då hon kommer till mig, att hon är ganska trött
och tyst. Då får hon bara sitta och göra ingenting om hon vill. Det är ju en
ansträngning för henne att vara så anpassad liksom. Men hon måste ju lära sig
att vara med andra också. Jag tycker nästan det är bra nog.

Paraintentional förståelse och en begreppsanalys
Hur ska vi förstå den överskridna modellen? Mitt förslag är att vi
förstår
den
dialektiskt
och
paraintentionalt:
En
sammanhangsanpassning är att inte anpassa. Och vi kan förstå den
begreppsanalytiskt.
Galtungs ABC-triangel utgör ett begrepp som säger att vitt skilda
konflikter kan hanteras som attityder innan de eskalerat till
konfliktbeteenden. Attityd-beteende-kontextmodellen inbegriper då
att man skiljer på attityder och beteenden. Attityder ska erkännas som
en sak och beteenden som en annan sak för sig. Galtungs modell bör
förstås och praktiseras på det sättet, dvs. analytiskt. I syfte att främja
beteendemönster som gynnar lärandet ges elever större utrymme för
vissa attityder, medan andra attityder ges mindre plats:
Du är inte beredd att göra detta nu, men kan göra det nu i alla fall
eller göra det senare.
Du verkar arg, men om vi gör så här behöver inte din ilska gå ut över
någon annan.
Anpassning av kontexter kan påverka attityder innan de blivit
beteenden. Missnöje, exempelvis, bör hävas så att inte konflikter bryter
ut och arbetslust bör uppmuntras så att arbeten slutförs.
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Galtungs modell anger allmänna principer för kontextualisering av
beteendemönster. Principerna ”fungerar” i vitt skilda empiriska
sammanhang därför att modellen är ”tillräckligt” teoretiskt abstrakt.
Den är användbar i många konkreta empiriska fall. Den rymmer en
mängd tänkbara empiriska exempel.
Ursprungligen
användes
den
i
olika
fredsoch
konfliktforskningssammanhang, i analys av politiska uppror,
nationella revolter och folkliga protester och har därefter tillämpats på
konflikter i både små och stora grupper.
Oavsett tillämpningsnivå och sammanhang bör attityder, beteenden
och kontexter förstås som aspekter av kontextuella (sammanvävda)
helheter. ”Milda svar i en träta”, för att ta ett exempel,18 bildar ett
beteendemönster och ”en väv” av attityder, en ”samman-vävning” av
”inställningar”, en kon-text – ett sammanhang, något text-ilt.
Attityder uttryckta med beteenden skapar förväntningar på andra och
nya beteenden, som i sin tur både är uttryckande, orsakande och
villkorande genom sammanhangen de bygger upp. Beteenden och
attityder ges av sammanhang och skapar dem samtidigt. Modellens
delar utgör aspekter av varandra som analytiskt förstås var för sig.
Galtungs ABC-modell, liksom denna boks övriga modeller och
begrepp, fungerar både analytiskt, dualistiskt och dialektiskt – och
därför också paradoxalt.
Med attityder gör vi sammanhang och bakgrunder mot vilka nya
beteenden och attityder aktualiseras. Beteenden kommunicerar
attityder och attityder kommunicerar beredskap för vissa beteenden.
Beteenden är något mer än sig själva. De symboliserar något, står för
attityder som reser förväntningar på nya beteenden. Beteenden
avspeglar attityder, som utgör föreställningar om beredskap för
fortsatta beteenden. Galtungs modell opererar på det sättet och får här

18

Se Ordspråksboken 16:24.
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illustrera och återknyta till den lacanska förståelsemodell som
introducerats: triaden symboliskt/imaginärt/realt.
Beteenden ”står för” och symboliserar något vi kallar attityder. Av
dessa attityder skapar vi imaginära föreställningar om kommande
beteenden och anar kanske det ”omöjliga” och paradoxala i denna
förväntan: Förväntningar på specifika beteenden utgår ju från det vi
uppfattar som ”allmänna” attityder. I detta ligger något realt.
Attityderna är ju paradoxalt nog inte något annat än våra uppfattningar
om vissa beteenden, som vi förvandlat till föreställningar om hur ett
beteendemönster förväntas leda till ett annat motsvarande mönster.
Men vi kan ju faktiskt aldrig vara helt säkra på vilket beteende som
kommer härnäst. Men vi måste ändå bete oss som om vi visste det.
Därtill händer det att sprickor bildas i det realas imaginära hölje. Och
någon utbrister: Med deras attityd kan man förvänta sig vilket
beteende som helst! Det är så sant som det är sagt och samtidigt att
anse som helt orealistiskt. För man kan inte leva varken som lärare,
elev eller människa med den premissen. Vi kan inte förvänta oss vad
som helst, för det är detsamma som att inga förväntningar ha. I den
symboliska ordningen förstår vi emellertid att denna förväntan om vad
som helst inte ska tas bokstavligt. Snarare bör den förstås som ett
uttryck för upplevd osäkerhet. Alternativt förstår vi samma påstående
som ett berättigat erkännande av den osäkerhet som följer socialt
samspel i allmänhet och pedagogisk verksamhet i synnerhet. Vi bör
inte förvänta oss ”vilket beteende som helst”, men får inse att många
beteenden är möjliga. Tilliten till andra och oss själva bibehålls på det
sättet och kompenserar för det vi aldrig helt säkert kan veta.19

19

För en utveckling av ”tillitssammanhang”, se Jerkeby (2001) och Jerkeby (2019: kap.4).
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6 Omedvetet språkbruk som nivåkonflikt och outtalad
förförståelse: en svenskalektion
En social analys, som den i Del 1, synliggör sociala konflikter samt
interaktions- och intentionalitetsproblem. Medvetandet i praxis och
oavsedda handlingar kan frammanas med det sättet att analysera.
Om vi istället, som i denna bokdel, tänder en begreppsanalytisk lampa
framträder vad som rör verbal kommunikation och dess utbyte och
tilldelning av betydelser. Vidare framträder hur språkbrukets
tvetydigheter, undertexter och oartikulerade försanthållanden
kommer i dagen och hur omedvetenhet hanteras och återskapas. I tre
kapitel illustreras hur betydelser tilldelas och omedvetenhet hanteras
och bidrar till osäkerheter: I detta kapitel med särskilt fokus på
återskapande av den omedvetenhet som är förenad med att språk är
både skiktat och brukas ofullbordat. I kapitel 7 fokuseras osäkerheter
betingade av att betydelsetilldelning sker på olika grunder. Kapitel 8,
slutligen, uppehåller sig vid den paradoxala omedvetenhet som har sin
upprinnelse i att språkbruket både har en form och ett innehåll.
Tillämpningen av Lacans triad, som påbörjades i slutet av kapitel 5,
fortsätter här och utvecklas genom denna och nästa del av boken.
Betydelsetilldelningar och förståelser
I Del 1 har ordet förståelse eller att förstå använts i den ungefärliga
betydelsen att se som … och att agera som om… När vi ser något som
och agerar som om tilldelar vi betydelser. Vi anger vad något är och
agerar efter den betydelse vi tilldelat. Den svenske socialpsykologen
Johan Asplund (1937-2018) säger att betydelsetilldelningen är en
förklaringsform (Asplund 1970:11). Den är ett sätt att förklara vad
något ska ses som. Jag ser betydelsetilldelningen som ett sätt att förstå,
en förståelseform. En tilldelad betydelse behöver inte vara sann eller
falsk – en och samma företeelse kan ju tilldelas vitt skilda och mer eller
mindre rimliga, poängrika och/eller talande betydelser. Och det som
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framstår som omedvetet görs medvetet genom att tilldelas en eller
annan betydelse.
I Del 1 gavs exempel på hur förståelser kommer till uttryck i praxis.
Utifrån vad lärare gjorde företog jag en paraintentionell analys av
”förståelse som praxis”, som i sin tur tilldelades betydelserna ”praxis
som konflikthantering/förskjutningsarbete/anpassning”.
Konstruktionen ”förståelse som praxis” är paradoxal: å ena sidan en
intuitiv, rutinartad, vanemässig och i stunden ogenomtänkt och rentav
”omedveten” praxis; å andra sidan ”förståelse” som något högst
medvetet, eftertänksamt, kanske insiktsfullt och reflexivt.
Paradoxen ”förståelse som praxis” upplöser vi med hjälp av Lacans
triad som tilldelar praxisen tre typer av innebörder:
• ”Förståelse som praxis” betecknar något realt och en
”omöjlighet” i tilldelningen av betydelser
• En praxis symboliserar förståelser
• En praxis framstår som omedveten inom ramen för en imaginär
– föreställningsmässig – ordning där verklighetens praxis
föreställs vara just det som ordet praxis betecknar (en form av
omedvetet handlande, ett förgivettaget oreflekterat beteende, en
rutin)
I den imaginära ordningen blir förståelser som gestalter av ords
innebörder. I den imaginära ordningen framträder ord som
avbildningar av verkligheten. De förbildligar. En beskrivning av en
elev blir då detsamma som eleven själv, som om beskrivningen
avspeglar och inte uttolkar.
I den stund någon, säg en lärare, görs medveten om de skiftande
förståelser något kan tilldelas, ja då har läraren tagit klivet ut ur sin
praxis och befinner sig i någon fas av reflexiv förståelse som
ifrågasätter kategoriska föreställningar, vilket kommer att peka mot
det reala i lärarens situation. Hon kan nämligen inte vara aktiv i
praxisens relativa omedvetenhet och samtidigt ifrågasätta
föreställningar och samtidigt vara medveten om vad hon symboliserar
med sin praxis. Den omöjliga ekvationen vittnar om Det Reala.
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Fortsättningsvis utvecklas och illustreras ett paraintentionellt
förståelsebegrepp som
• hantering av ”omöjligheter”
• symboliseringar
• hantering av föreställda bilder
I utvecklingsarbetet förstås förståelse på tre sätt, dvs. som praxis, som
betydelsetilldelning och som hantering av omedvetenhet.
Språkbruk och hantering av omedvetenhet
I språkbruket görs vi medvetna samtidigt som vi då återskapar olika
former av omedvetenhet. Sociala osäkerheter betingas på det sättet
vilket illustreras i detta och följande två kapitel. Det språk som brukas
omfattar ofrånkomligen sig självt. 20 Därför kan vi alltid återvända till
en symbolisk ordning – på gott och på ont. Både ord och ickespråkliga
företeelser kan stå för något annat än sig själva och därför tilldelas
skilda och skiftande betydelser i ett språkligt komplext sammanhang.
För att ge några exempel:
En lärare är till synes snabb med att få oeniga elever att komma
överens, och vi kanske drar slutsatsen att han är benägen att se
diskussioner som något oönskat eller något som bör undvikas. Vad och
hur vi gör saker vittnar om hur vi förstår dem.
En annan lärare låter heta diskussioner ha sin gång och vi tolkar henne
som orädd och kanske som konfliktbejakande.
En tredje lärare uttrycker en stark vilja att lösa oenighet och vi kan
uppfatta det som ett uttryck för konflikträdsla; läraren vill bli av med
konflikterna så snabbt och smärtfritt som möjligt. Samma rädsla kan
givetvis yttra sig i att konflikter undviks, att man slätar över, inte säger
ifrån, bortförklarar. Ett till synes konfliktundvikande beteende, att

För en analys av språkbrukets praktik, som måste omfatta sig självt, se Israel, Joakim
(1980): Språkets dialektik och dialektikens språk, eller av samme författare (1982) den något
förenklade versionen av samma tema: Om konsten att blåsa upp en ballong inifrån.
20
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man inte går i svaromål, inte tillrättavisar, inte hävdar sin rätt osv. kan
samtidigt stå för att man förstår varandra och känner tillit till att
oenigheten kommer att lösa sig, eller så möts man i ett tyst
samförstånd.
Det ofullbordade och skiktade språkbruket
En del av oss har erfarenheter av tysta överenskommelser. Vi vet hur
även tystnaden kan tala. Luckor i kommunikationen symboliserar
något, precis som den tysta praxisen kan stå för förståelser av många
olika slag. Den symboliska ordningen lämnar oss i en speciell form av
”ofullbordan”: Det finns alltid någon annan betydelse som inte
tilldelats, en lucka som lämnats tom, en alternativ betydelse som inte
tilldelats och som vi inte ens har tänkt på. Omedvetenheten följer i den
symboliska ordningens spår. Följande dialog illustrerar hur denna
omedvetenhet kan te sig i en undervisningssituation.
Dialogen återges av Granström och Einarsson (1995) i en skrift utgiven
av Skolverket; en lärare försöker få en invandrarelev att förstå ordet
svälla.21 Vi lyssnar till dialogen och prövar sedan att förstå och åtgärda
den ur två synvinklar: som nivåkonflikt och som outtalade
förförståelser.
Läraren: Du ser att jag har med mig lite grejer idag.
Eleven: Jaa
Läraren: Mmm, om jag lägger den här svampen där i, vad tror du händer
då?
Eleven: Svampen blir blöt.
Läraren: Jaha, stämmer, å vad händer mer, lägg i den får du se.
Eleven: Den flyter.
Läraren: Ja, det gör den, men vad händer sen tror du?
Eleven: Den blir inte blöt.
Läraren: Blir den inte?

Dialogen ursprungligen återgiven i Gustavsson (1988:104f) och citerad av Granström och
Einarsson (1995) i Forskning om liv och arbete i svenska klassrum – en översikt.
21
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Eleven: Nä
Läraren: Doppa ned den får du se.
Eleven: Nu blev den blöt.
Läraren: Mmm, men om du tittar på storleken, vad händer med den då?
Eleven: En sida är hög å en sida är inte hög.
Läraren: Mm, varför bubblar det så tror du?
Eleven: Den sjunker.
Läraren: Varför sjunker den då?
Eleven: Det finns en massa hål där.
Läraren: Ja, men varför sjunker den då?
Eleven: När jag trycker ner den.
Läraren: Nja, har det hänt nånting nu…med den?
Eleven: Den är full med vatten nästan.
Läraren: Javisst, men om du ser på storleken då, märker du inte nånting?
Eleven: Joo, den är lite högre…
Läraren: Jaa, den är lite högre, den har… den har svällt, den har blivit
större, mm?
Eleven: Den gör så i vatten.
Läraren: Visst.
Eleven: Vi diskar med en sån hemma.
Läraren: Det gör ni ja.
(Granström och Einarsson 1995:57f)

Lärarens avslutningsreplik förefaller en smula överseende och vittnar
på ett subtilt sätt om att det av eleven förväntas något annat än han kan
prestera. Läraren och eleven talar inte samma språk. De talar på olika
nivåer.
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Omedvetenheten som nivåkonflikt
Granström och Einarsson återger dialogen och lånar en tolkningsram
från en avhandling skriven av Lennart Gustavsson (1988)22. Han talar
om två språkliga nivåer. För det första den kontextualiserade,
personifierade och förmänskligade nivån där individer och
förhållanden är konkret involverade; för det andra den
avpersonifierade och avkontextualiserade nivån där språket är mer
allmänt hållet, mer abstrakt och begreppsligt.
Det finns ett språk av första ordningen och ett språk av andra
ordningen. Gustavsson talar om nivå 1 och nivå 2 och menar att
undervisningsspråket ofta ligger på nivå 2, medan elever mer är
benägna att kommunicera på nivå 1.
Att lära sig om lärandet, exempelvis som lärarstudent, betyder att man
ägnar sig åt andra ordningens förståelser och relationer mellan
språkliga nivåer. Dialogen mellan läraren och eleven i exemplet ger en
användbar bild av en sådan ”relation”, i vilken en nivåkonflikt förblir
omedveten. Med Granström och Einarssons formulering (och mina
tillägg inom parentes):
Exemplet visar tydligt spänningen mellan nivå 2 (undervisningsspråket,
dvs. det som Gustavsson beskriver som språket om språket) och nivå 1 (det
för eleven naturliga språket). Läraren lyckades inte flytta eleven mentalt till
nivå 2, där det handlar om att komma fram till ett visst begrepp. Eleven
befinner sig på nivå 1 där den ser och upplever svampen som ett reellt och
påtagligt föremål – något som man diskar med hemma. Denna spänning
mellan nivåerna leder, enligt Gustavsson, till abrupta brott och kast i
dialogen, missförstånd och brist på sammanhang mellan olika delar av
konversationen.
(Granström & Einarsson 1995:58f)

Den disparata dialogen illustrerar en språklig nivåkonflikt och vad som
kan hända om denna konflikt inte medvetandegörs.
Lärarens jakt på orden svälla, svällde, svällt – är inte fullt förenlig med
elevens mer handgripliga förståelse. Läraren och eleven talar om

22

Language taught and language used. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
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detsamma, men om ”olika saker”. De talar på olika nivåer; läraren på
den allmänna och begreppsliga nivån; eleven på den specifika och
handgripliga nivån.
Nivåkonflikten är samtidigt en konflikt mellan lärarens Nu talar vi om
orden! Och elevens Jag talar om vad orden representerar för mig.
Läraren är ute efter ett gemensamt språkbruk, medan eleven talar om
sin erfarenhet. Läraren och eleven tilldelar samtalet skilda och
oförenliga betydelser. De pratar förbi varandra och gör sig omedvetna
om att de i praktiken förstår kommunikationen på skilda sätt och
nivåer. Omedvetenheten hanterar de överhuvudtaget inte. De låter sig
bara utsättas för den och hamnar därmed i en undervisningssituation
nedsänkt i en allmän osäkerhet. Det är inte svårt att sätta sig in i hur
både läraren och eleven säkert förnimmer att det är ”något som inte
stämmer” – en förnimmelse av det ömsesidiga missförståndet.
Läraren ställer frågor av typen Gissa vad jag tänker på? vilket lämnar
generösa tolkningsutrymmen och spär på komplexiteten. Läraren kan
tolkas som Hur säger man det som jag tänker på? eller som att han
vill ha svar på frågan Vad kan vi säga om denna svamphantering?
Lärarens intention är underkommunicerad, vilket lämnar luckor i den
”undertext” som kunde informerat om den centrala frågans innebörd
och betydelse, vilket i sin tur hade gett besked om vilka typer av svar
som förväntades. Komplexiteten i det aktuella språkbruket hade
därmed kunnat bli mindre.
Fråga-svar-interaktionen kunde ha tilldelats en för läraren och eleven
gemensam betydelse. Nu blev det inte så.
Omedvetenhet som outtalad förförståelse
I språkbruket finns en begränsning i det att betydelser på andra nivåer
än den aktuella måste utelämnas för att kunna verka i sin frånvaro. I
det aktiverade språkbruket finns på det sättet en real kärna som till
syvende och sist undgår vår förståelse. Kvarstår gör givetvis
möjligheterna till reflektion i den symboliska ordningen vilken
samtidigt är beroende av den imaginära ordningens tro på att ord kan
avspegla vad de betecknar. Vi förstår sålunda med hjälp av
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förgivettaganden och förförståelser som verkar i det tysta. Men blott
en paus i kommunikationen kan räcka för att släppa fram en eftertanke
och vi tas ur den förgivettagna imaginära förståelsen.
Mellan läraren och eleven uppstod en form av tystnad. Så behöver det
inte bli. Även förförståelser kan ju kommuniceras. Vi kan förklara hur
vi menar, vad vi avser och vilken specifik betydelse vi lägger i det vi
säger. Även kommunikationen kan kommuniceras – reflexivt. Lärare
kan avslöja vilken typ av frågor de ställer och vilken sorts svar de
förväntar sig av sina elever. Frågor och svar kan tilldelas betydelser på
det sättet, i den formen, i reflexiv form – i en kommunikation av andra
ordningen. Språkbrukets komplexitet tilltar därmed på en nivå, dvs. på
den andra ordningens nivå, i språkandet om språket. Samtidigt och
paradoxalt kan därmed språkandet avgränsas och förenklas. Språkligt
bestämmer vi vad vi språkar om. Likaså bestämmer vi språkligt våra
språkliga förväntningar.
Läraren som försökte undervisa om ”svälla, svällde, svällt” kunde ha
kommunicerat omedvetenheten. Och säg den lärare som inte har
erfarit detta i formuleringar av typen: Vi talar visst om olika saker nu.
Du pratar om svampen. Men jag vill att vi ska prata om vad det heter
det där som händer med en svamp som läggs i vatten.
Att hantera omedvetenhet i olika former är en aspekt av
förståelsearbetet, och betydelsetilldelningen är en nödvändig hjälp i
det arbetet. Och vi kan notera det reala i detta konstaterande. För hur
kan man ”hantera” något man inte är medveten om? Det låter som en
omöjlighet och motsägelse. Dock är den skenbar, en paradox.
”Omedvetenhet” bör ju förstås symboliskt. Inte bokstavligt! Ord som
det omedvetna, omedvetenhet och omedvetet – och för övrigt ord i
allmänhet – förstås inom ramen för en förförståelse. Vi är alltså
omedvetna endast i en viss mening. I en annan mening är vi medvetna.
Vi kan förnimma att något inte är som det ska, och vi kan mycket väl
vara medvetna om att det är något vi är omedvetna om. Vi kan mycket
väl sakna vissa typer av medvetenhet och samtidigt vara rikt begåvade
med andra typer av medvetenhet. Exempelvis kan vi lida brist på
”konsekvensmedvetande”, men i högsta grad vara självmedvetna eller
rikt begåvade med självinsikt.
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Vad som är omedvetet/medvetet är också bundet i tid och rum. Det
som är omedvetet ena stunden, kan senare komma till medvetande,
med en annan förförståelse i en annan lärprocess.
”Förståelsen som hantering av omedvetenhet” avser alltså att i en viss
mening och situation bli medveten om något medan tiden går. I
förekommande fall sker detta i en lärprocess.
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7 Språkbruk och förståelse som tilldelning av betydelser
på osäkert underlag: en biologilektion
Illustrationen i detta kapitel handlar om att både elever och lärare är
fullt medvetna om vad det är som ska förstås. Dock råder oklarhet om
hur detsamma ska förstås. Oklarheten i detta sammanhang kommer
sig av att betydelser tilldelas på osäker grund.
Följande självupplevda historia illustrerar en tilldelning av oförenliga
betydelser som först verkar i det tysta för att sedan kommuniceras och
bli synliga. Det handlar om att förstå ”förståelse som
betydelsetilldelning”,
hur
osäkerheter
aktualiseras
i
det
förståelsearbetet och hur visshet skapas i den typen av lärprocess.
Biologilektioner
Jag drar mig till minnes biologilektioner i årskurs 7-9.
Under de år jag jobbade som lärare i NO och matematik på 1980-talet
var cellens uppbyggnad ett standardinslag i biologi för årskurs 7.
Växtcellen jämfördes med djurcellen vilket förberedde den
efterföljande och dominerande undervisningen om ”växt- och
djurriket”: celler med klorofyll och celler utan klorofyll, celler med
cellvägg och celler med cellmembran, celler med mjukt hölje och celler
med styvare hölje.
Därefter kom fortplantningssystematiken: växter med frön och växter
med sporer, enkönade växter och tvåkönade arter, djur med
befruktning inuti kroppen och djur med befruktning utanför kroppen,
arter som föder levande ungar och djur som lägger ägg. Till detta
givetvis ett stycke vetenskapshistoria: Carl von Linné!
Så i årskurs 8 stod människokroppen i centrum och början på
samlevnadsundervisningen. Cellerna fick bilda organ, kroppsliga
system och funktioner. Livets minsta byggstenar tonades bort för att
hamna i full belysning i årskurs 9 då genetiken, ärftlighetsläran, skulle
utforskas. Min egentliga bild är tagen därifrån.
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Bilden
Lektion i genetik! Årskurs 9 och åttiotal. Välmotiverade och ”stora”
elever. Minnena återvänder i ett förståelseperspektiv.
Jag läser gamla lektionsanteckningar och undrar vad vi skulle ha gjort
den där lektionen om den hade varit idag. Kanske skulle vi ha pratat
om stamcellsforskning, försökt få grepp om ”stamcellen”? Men då, för
ett trettiotal år sedan, handlade det mycket om ärftlighetslagarna.
Eleverna skulle förstå hur dominanta (utslagsgivande) och
ickedominanta (ej utslagsgivande) anlag i olika kombinationer
överfördes från en generation till en annan, hur anlag i könsceller vid
befruktning genererar statistiskt förutsägbara mönster av kroppsliga
egenskaper, som att det är sällsynt med blåögda barn bland biologiska
föräldrar som är brunögda, och att blåögda män och blåögda kvinnor
tillsammans mycket sällan får egna biologiska barn som är brunögda.
Anlaget för brunögdhet vinner nästan alltid över anlaget för
blåögdhet.23
”Cellen” från årskurs 7 gör sitt återtåg i detta sammanhang och på en
högre nivå. Anlagen och DNA-spiralerna sitter i cellkärnan, i
stavliknande ”färgade kroppar” – i kromo-somerna. Celler delar sig.
Och celler smälter samman vid befruktningen. Anlagen är
könsbundna. Och antalet kromosomer är i normalfallet konstant för
varje art och jämnt delbart med två.24 En människa brukar ha 46
kromosomer i varje kroppscell, 23 kromosomer från modern och lika
många från fadern, 23 från ett ägg och 23 från en spermie, 23 från
vardera könscellen.25

23

Det finns undantag från regeln att föräldrars blåögdhet helt utesluter anlag för brunögdhet.

Även från denna regel finns undantag, men dessa brukar då betraktas som ”rubbningar”
eller ”avvikelser”, kromosomrubbning eller kromosomavvikelser.
24

En detalj som kromosomantal kan fascinera somliga elever. Myrarten, Jack Jumper, har
lägsta möjliga antalet kromosomer: 2!. En känguru har 16; lejon, katt, mård och tiger 38;
hare, bäver och potatis 48. Antalet kromosomer är på ett sätt ovidkommande, men utgör en
typ av kunskapsdetalj som för en del elever blir ett självändamål. Vissa ”onödiga saker” är
helt enkelt bara roliga att känna till (jfr kap. 12).
25
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Med detta sagt i årskurs 9 flyttar cellbiologin från årskurs 7 upp på en
högre nivå. Celler har cellkärnor som innehåller en slags kroppar,
kromosomer, som är behållare för spiralformade molekyler, DNA, som
är biologiskt informationsbärande, som alltså ger anlag för vissa
kroppsliga egenskaper. Hierarkiska nivåer ska förstås var för sig och i
relation till varandra i syfte att förstå hur summan av 46 plus 46 kan
bli 46.
Först lär man sig att det av en cell blir två celler med samma antal
kromosomer som i ursprungscellen. Innan cellen delar sig har
kromosomerna bildat kopior av sig själva som sitter ihop parvis i
cellkärnan och i formen av ett X. Cellkärnan löses upp och
kromosomparen klyvs och dras isär. Cellens hölje, cellmembranet, drar
ihop sig runt de delade kromosomparen och två nya cellkärnor bildas
runt kromosomerna, varefter denna ”vanliga celldelning”, mitosen,
fullbordas med samma antal kromosomer i de nya som i de gamla
cellerna. DNA-spiralerna i kromosomerna dupliceras.
Vi tog det så enkelt som möjligt, med en sak i taget och i rätt ordning,
med övningsuppgifter, bilder och genomgångar. Vi räknade på
”korsningsscheman” och sannolikheten för vissa kroppsegenskaper
när man vet föräldrarnas anlag. Men vi talade inte om genetikens
språkbruk, exempelvis att ”moderceller” bildar ”dotterceller” och att
DNA-spiralerna,
”kromatiderna”
bildar
”systerkromatider”.
Genetikens vokabulär är förkvinnligat, feminiserat. Om detta talade vi
alltså inte. Vi undvek förståelserna av andra ordningen. Vi bara
använde orden och undvek de ovanligaste, exempelvis
”systerkromatid”. Vi talade om de ”genetiska objekten”, men inte om
det språkbruk med vilket objekten hanteras. Förmodligen tyckte jag att
ämnesinnehållet för elevernas del var tillräckligt krångligt som det var,
utan allt tänkbart prat om genetikens språkbruk. Paradoxalt ur just den
aspekten är att det man underkommunicerar med intentionen att inte
komplicera faktiskt kan göra saken mer komplicerad än den är – vilket
kom att visa sig.
Jag lämnade medvetet luckor i genomgångarna med avsikten att ge
plats för frågor som kunde leda oss vidare. Och frågorna kom givetvis:
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Hur kan det bli 46 hos barnet om mamman och pappan har vardera 46?
Det borde ju bli 92, men det går ju inte för då får ju den ungen sen typ 184.
Och sen skulle det bli fler och fler kromosomer. Äggen och spermierna
måste ju va halverade på nåt sätt.

En elev öppnade dörren till ”reduktionsdelningen” – meiosen.
”Reduktionsdelningen är den celldelning i äggstockar och testiklar som
resulterar i könsceller med vardera 23 kromosomer. I könscellernas
moderceller finns 46 kromosomer som uppträder parvis med anlag
från mamman och pappan. I reduktionsdelningen halveras denna
dubbla uppsättning gener, men inte genom att kromosomerna klyvs
och DNA-spiraler kopieras, utan genom att kromosomparen delas,
reduceras till ”singelkromosomer” med ”pappaanlag” respektive
”mammaanlag” som blandas slumpmässigt och går jämnt fördelade åt
varsitt håll. Singelkromosomerna går till varje sida av cellen, så att den
kan dra ihop sig och bilda två celler med vardera 23 kromosomer. Den
könscell som då bildas fungerar som en modercell och genomgår vanlig
celldelning, mitos. De 23 kromosomerna i könscellen klyvs, DNAspiralen dubbleras, könscellen delas till två nya identiska könsceller.
Av en ursprunglig modercell har då blivit fyra könsceller, spermier om
det är en man, ägg om det är en kvinna.
Betydelsetilldelningen och förståelsens ordningar
Efter genomgångar, övningar och samtal närmar sig genetikprovet. Nu
gäller det ”att fatta”. Eleverna vill verkligen förstå. Lärandesituationen
ställs på sin spets:
Förklara skillnaden mellan könscelldelningen och vanlig celldelning! Vi
förstår inte stencilen med reduktionsdelningen.

I stencilen står det ”modercell”. Moderceller har vi pratat om, om
dotterceller likaså; ”systerkromatider” kan någon ha hört eller läst,
men det är ”överkurs”.
Ord känns igen, passerar förbi som självklarheter med givna betydelser
mitt i allt det aritmetiska, det beräkningsmässiga: antal, delningar,
korstabulerade anlag, sannolikhet för egenskapers utfall.
Kanske tror vi, eleverna och jag, att celldelningens matematiska sidor
är det svåra och det som den genetiska förståelsen hänger på. Så kan
det vara. Men det finns även, som annars, möjliga alternativa
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betydelser att arbeta med, som när en av eleverna otåligt frågade: ”Var
kommer killarnas könsceller ifrån? Dom har ju inga moderceller.”
Hur förstår eleven i detta fall? Utifrån vilka betydelser? Och med vilken
tilldelning av betydelser? Kort sagt: Hur ska elevens förståelse förstås?
Mitt förslag är att eleven förstår inom ramen för en imaginär ordning.
För eleven är ”moder” en mamma som är en kvinna som fött barn och
alltså har en modercell. Förståelsen baseras på en bokstavlig tolkning
av ”moder” vars kärnbetydelse leder till att det finns en ”fadercell” hos
killarna. Eleven förstår bokstavligt inom ramen för en imaginär
ordning.
Den bokstavliga ”läsningen” av ordet moder är också metonymisk.
Delen (moder) tas för helheten (kvinna). (Biologisk) moder får stå för
alla kvinnor, som delvis kan vara mödrar, delvis vara mycket annat,
medan pojkar och män således är ”icke-mödrar”. Betydelser kan
tilldelas på det sättet: bokstavligt och metonymiskt.
Jag är nu i en förståelse av andra ordningen. Vi ”språkar” om språket
för ”saker och ting”, språkar om objektsspråket, språket för genetikens
objekt.
Begreppsanalyser rör sig på språkbrukets nivå. Språkbruk kan vara
bokstavliga eller bildliga och de kan vara metonymiska. Delar av något
tas för helheten. Alla vet vi hur lätt det är att göra människor till deras
kön, eller till deras hudfärg eller till deras fysiska handikapp eller till
någon annan ”del” som får beteckna och avspegla ”hela människan”
inom ramen för en imaginär ordning.
Genetikens feminiserade språk ska emellertid inte läsas metonymiskt
utan metaforiskt. Något står för något annat. Den biologiska födande
modern symboliserar ”ursprunget”, ”källan”, ”upprinnelsen”, ”det som
något görs av”, ”grunden”. I genetiken – och på många andra ställen –
tas för givet att betydelser ska tilldelas på det sättet, alltså bildligt och
metaforiskt. ”Moder” ska förstås inom ramen för en symbolisk
ordning.
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Förståelsearbete
Det händer att bilder förstås bokstavligt och metaforer läses
metonymiskt. Ordens å ena sidan metaforiska och å andra sidan
metonymiska betydelser hamnar i strid med varandra, ”osäkrar”
språkbruket och kan behöva redas ut i det förståelsearbete som är
undervisningens och lärandets kärna. Ett förståelsearbete föranleds av
att betydelser tilldelas på osäkert underlag.
Under vår pågående genetiklektion var förståelsearbetet inte särskilt
betungande. Illa kvickt översattes ”modercell” till ”grundcell” och
”ursprungscell”. Översättningen behövde bara sägas, som om den
lästes ur en ordbok. De för sammanhanget korrekta betydelserna var
lätta att förstå. ”Moder” används ju metaforiskt i andra sammanhang
än det genetiska. Några av eleverna hade också sett Lars Noréns Natten
är dagens mor och passade på att göra sig lustiga över namnet på den
då kända TV-teatern. Alla har hört hur ”släktskap” används:
”moderskepp”, ”moderfartyg”, ”dotterbolag” och ”moder jord”. Alla har
hört det och vet egentligen att ”moder” med tillhörande ”fader”, ”son”,
”dotter”, ”syster” och ”bror”, kan flyttas runt mellan en rad olika
sammanhang. Eleverna var medvetna om detta.
Omedvetenheten och förståelsearbetet: ord för ord och ord till ord
Metaforer generaliseras som abstraktioner, som utdrag ur större, mer
sammansatta och konkretare sammanhang. Men bara för att man
känner till generaliseringsmöjligheterna och kan abstraktionen, är de
inte säkert att man på ett konsekvent sätt kan eller förmår abstrahera
och generalisera korrekt i varje given lärandesituation. Istället trillar
man ned i metonymin och bokstavstron när man istället ska vara kvar
i metaforiken. När detta sker oförmärkt hamnar vi i en omedvetenhet
som det är undervisningens uppgift att hantera. Regelrätta
”översättningar” kan då vara till god hjälp. Och nog är det väl så man
som lärare ofta gör. Man ersätter ett ord med ett annat ord, eller ett
uttryck med ett annat uttryck. Vi använder ”ord (istället) för ord” och
går från ”ord till ord”.
När det gäller den oundvikliga användningen av metaforer,
metaforiken, kräver denna ibland – kanske inte ofta, men då och då –
att man kommunicerar hur metaforerna är gjorda, hur de fungerar och
brukar användas. Man ägnar sig åt deras modus operandi.
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Betydelsetilldelning som… och Lacans triad
Metaforiken är ett sätt att tilldela betydelser och en paradoxal
symboliseringsform som – i ljuset av Lacans triad – påminner om det
reala i språkbruket.
Metaforen bygger på att bildens bokstavliga innebörd måste
åsidosättas för en alternativ betydelse. Vi säger Tala fritt ut hjärtat!
men bör inte tänka på en hjärtmuskel. Någon söker människor av kött
och blod, men är föga anatomiskt intresserad. Och vi nyper inte en
hårdhudad typ i skinnet. Vi talar om kroppen, men söker ”det
själsliga”. Vi säger ett, men menar något annat. Förståelsearbete utförs
på det sättet: symboliskt och samtidigt ”bokstavstroget”. Förståelsen
antar den formen, som i grund och botten är metaforisk: något står för
något (helt) annat. Och detta gäller även själva orden i språkbruket!
Vi kommunicerar med förskjutningar: ord till ord och ord för ord.
Uppstår luckor i kedjan av ord, ja, då får man fråga: Vad betyder…?
Eller: Hur kan…? Vad menas med…? Lärare och skolkamrater kan då
fylla i ord för orden som saknas eller ”står för fel saker”. Nya betydelser
tilldelas och utdelas, i förekommande fall på begäran. I den händelse
luckor/felaktigheter kvarstår och inte blir ifyllda/korrigerade, ja, då
kan vi leva med det också – i omedvetenhet och i den rörelse runt det
som undgår symbolisering. Rörelsens runt det Det Reala kvarstår ju i
vilket fall och förblir både otillräcklig och ofullbordad.
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8 Språkbruk och omedvetenhet mellan innehåll och form:
körsång, retorik och en terminsstart
Det är allmänt känt att vad man säger och hur man säger det kan gå
skilda vägar. Innehåll och form kommer inte alltid överens, och ska
heller inte alltid göra det. Men form och innehåll ingår också andra än
antagonistiska relationer och åstadkommer med dessa en paradoxal
omedvetenhet i språkbruket. Det som tenderar att komplicera
språkbruket kan nämligen samtidigt bidra till att tydliggöra det vilket i
sig ytterligare kan bidra till språkbrukets komplexitet och
kommunikativ osäkerhet.
I detta kapitel illustreras och analyseras sådana relationer mellan form
och innehåll som på ett paradoxalt sätt bidrar till kommunikativ
osäkerhet.
Tre form-innehållsrelationer illustreras med hjälp av tre exempel:
• Form och innehåll är utbytbara; formen kan utgöra det egentliga
innehållet – illustreras med en körsångslektion
• Form och innehåll informerar om varandra – illustreras med en
retoriklektion
• Delar av innehåll formar helheten där delarna ingår – illustreras
med en terminsstart i årskurs 6
En lektion i körsång
Nobelpristagaren i litteratur år 2001, V.S Naipaul, menar att texten har
en form, ett ämne och en röst (Naipaul 2005:35).26 En röst i bildlig
bemärkelse talar till oss. Mellan hur något sägs (formen) och det som
sägs (innehållet/ämnet) finns ett tilltal, ibland ett subtilt tilltal, det som
träffar oss bortom orden och hur de sägs – det som får oss att förstå
utan att vi egentligen riktigt förstår hur det sker. Lacans triad sätter ord
på detta ”tilltal”: Något händer i kontakten med Det Reala. Vi
förnimmer och anar, i förekommande fall imaginärt, som en ren

Att läsa och skriva. En personlig betraktelse utgiven på Wahlström & Widstrand 2005, från
originalet Reading and writing. A personal account (2000).
26
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avspegling, i andra fall inom ramen för en symbolisk ordning,
reflekterande och aktivt.
I pedagogisk verksamhet händer att motsägelser medvetet iscensätts
just för att åstadkomma förståelser bortom orden och alltså utanför
språkbruket. I estetiska ämnen tror jag detta är ganska vanligt, som i
följande exempel.
Musikklassen ESMU 3 går årskurs 3 på ett estetprogram med
musikinriktning på Kinnevedsgymnasiet i Oxbro. En lektion i körsång,
klassen övar: Kören leds av två lärare som var för sig har övat damrespektive herrstämmorna, vilka nu sätts samman till en blandad kör.
En av lärarna ger anvisningar i syfte att få basstämman att klara sin
uppgift:
Pressa inte fram tonen, slappna av och öppna upp nedåt. Låt tonen komma
bara. Släpp fram den. Ni behöver inte gå ner i källaren för att hämta den.
Stå kvar på övervåningen och tänk att ni tar den därifrån. Tappa inte
klarheten. Även de låga tonerna ska klinga ljust.

Anvisningen är full av självmotsägelser. Toner långt ner ska tas
ovanifrån. Låga toner ska vara ljusa. Toner i källaren ska hämtas från
övervåningen och samtidigt släppas fram. Men det är knappast
meningen att eleverna ska börja ställa frågor om det motsägelsefulla
bildspråket.
Koristerna vet givetvis att motsägelserna är skenbara, paradoxala.
Körpedagogen arbetar medvetet med paradoxala symboliseringar för
att åstadkomma effekter i körklangen, som ska påverkas av koristernas
sätt att ta tonerna. De unga körsångarna ska inte reflektera över
körledarens ordvändningar och metaformångleriet. De ska bara
försöka göra så som bilderna säger. Den symboliska ordningen bör
åsidosättas för en imaginär förståelse. Koristerna ska tilltalas av och
alltså förstå rösten i de paradoxala metaforerna. Det Reala ska tillåtas
arbeta på det sättet, imaginärt, via den inre föreställning som den
metaforiska instruktionen ger.
Den körpedagogiska instruktionens paradoxala form signalerar att det
inte handlar om att börja tänka logiskt och rationellt kring själva
innehållet i det som sägs. Mer handlar det om att imaginärt
levandegöra spegelbilder av körledarens anvisningar och sen helt
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enkelt sjunga. Och helst sjunga rätt! Om herrstämman sjunger rätt har
den förstått. Förståelsen består i ”att göra bortom orden”, och då
bortom orden som ger bokstavligt innehåll åt metaforen. De som i
praktiken hörsammar den paradoxala metaforen har förstått.
Medvetet iscensatta paradoxer verkar i det omedvetna. ”Omöjliga”
anvisningar hjälper. Korister sjunger renare och klarare om kroppen
klarar av vad den förstått i praktiken och som praxis.
När herrarna klarat sitt kan körledare nummer två komplettera med en
särskild instruktion till de höga sopranerna:
Föreställ er att tonen kommer ur pannan, så blir tonen renare. Det blir
lättare för er att komma upp. Ta tonen ur pannan.

Konstiga instruktioner som fungerar. Tricket består i en sidoanvisning
som använder en bild för något annat: Om ni gör det ena (försöker ta
tonen ur pannan), så kommer ni (samtidigt) att göra det andra (alltså
sjunga rent).
Skenbart handlar det ”omöjligheter” och iscensättning av paradoxer.
Paradoxen ”arbetar” dialektiskt. Den metaforiska och paradoxala
instruktionen förenar två oförenliga förståelser och former: bokstavlig
förståelse och bildlig. Instruktionen ges i en både bokstavlig och bildlig
form. Instruktioner som ”talar till kroppen” måste givetvis förstås rent
språkligt och samtidigt uppfattas metaforiskt. Hos körsångare kan då
stämbanden utföra sin uppgift när den motsägelsefulla formen blir en
del av innehållet som instruerar. Symboliseringar får sångare att förstå
vad de ska göra. Men de behöver inte förstå hur det fungerar. Som
gammal erfaren korist vågar jag påstå att det förhåller sig på det sättet.
Korister förstår att metaforiken fungerar. De förstår det i praktiken
när de sjunger enligt körledarens anvisningar och speglar
anvisningarna utan att medvetandegöra den symbolisering i vilken
det imaginära speglingsarbetet pågår.
Körsångare följer
körpedagogers både paradoxala och metaforiska anvisningar med
förståelsen att anvisningarna framförs i denna tvåsidiga form:
imaginärt och symboliskt. Instruktioner och anvisningar tilldelas
omedvetet den betydelsen och förstås på det sättet – i praktiken.

102

Innehåll om form: en retoriklektion
Vi kan föreställa oss hur musikklassen i närmast föregående exempel
avslutar lektionen i körsång och går vidare till nästa ämne. Det står
retorik på schemat som betyder att eleverna ska öva muntlig scenisk
framställning. De arbetar på en föreställning som ska sättas upp
tillsammans med drama- och dansklasserna.
En av lärarna i svenska, Rigmor Palm, förbereder eleverna inför själva
repetitionsarbetet. Eleverna ska göra levande uppläsningar och Rigmor
menar att hur man läser (formen) ska styras av vad man läser
(innehållet). Omvänt ska vad man läser formas av hur man läser.
Rigmor försöker förklara hur sättet att läsa upp en text påverkar vilket
innehåll i texten som når en publik.
Rigmor går igenom med eleverna. Bland dem finns Elsa, David och
Cissi.
Rigmor: Tänk att ni har ett budskap. Och det ska inte vara delat. Det ska
sitta ihop. Det ska vara homogent, säger man. Hur ni säger och vad ni säger
ska vara detsamma.
Elsa: Det går väl att säga det neutralt?
David: Ja, då blir det ju upp till den som lyssnar, liksom.
Cissi: (Suckar och ler) Nej, det finns väl inte, neutralt är ju också ett sätt.
Det är ju ett budskap det med.
Rigmor: Ja, ja, Cissi har väl helt rätt i det.
David: Ni menar alltså att det finns neutrala innehåll som ska framföras
neutralt, och är det något annat så ska det framföras på det sättet.
Rigmor: Ja, precis… Det handlar ju om att det inte ska bli konflikt i hjärnan
på dom som lyssnar, med dubbla budskap och frågor. Ni vet, Vad menas
nu? Vad menar dom egentligen? Detta är väl konstigt?
Cissi: Ja, men det måste väl finnas en poäng med att göra det kluvet, eller
dubbelbottnat eller vad jag ska säga? Eller menar du att det ska vara sådär
enkelt hela tiden – entydigt, liksom?
David: (Suck) Dubbla budskap är väl också budskap?
Elsa: Allt betyder väl nåt?
Rigmor: Jo. Så är det. Ni ska få en text. Utan författare. Inget annat än
texten. Ni får den på papper. Här: Filip kan dela ut, Gisela, du kan ta några
också. När ni fått texten, så läs den bara tyst för er själva. Sätt er var ni vill,
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här inne förstås, men prata inte. Ta bara pappret och läs, gärna sakta och
flera gånger.

Eleverna läser tyst:
O långt långt bort
I det som är bortom
finns någonting nära!
O djupt nere i mig
i det som är nära
finns någonting bortom
någonting bortomnära
i det som är hitomfjärran…

Slut på läsningen.
Cissi: Oj, oj...
Filip: En dikt ju!
Gisela: Vems dikt?
Rigmor: Ni får veta sen.
David: Känner igen den.
Elsa: Jag med.
Gisela: Och nu då?
Rigmor: Ni ska få läsa en sak till.
Gisela: En till dikt?
Rigmor: (Skrattar till lite) Okej, jag avslöjar, det är en dikt det här med, och
det är bara den, inga fler efter den. Den är lite längre. Och den innehåller
en del svåra och ganska ovanliga ord. Jag kan förklara dom. Först är det apos-tro-fer-ing-ar (läser stavelse för stavelse). Ni vet som i a-po-strof; man
lägger betoning på något. När man apostroferar hänvisar man till något
eller någon, ibland lite högtidligt, som om jag skulle säga till Harald (pekar
på en av eleverna) Och här sitter Gustaf Fröding och skriver. Jag liksom
betonar att du är poet. Eller om man säger Denna diktbok blir min olycka.
Då hänvisar man till en sak, alltså en bok, som om den saken vore levande,
som en människa. Det är också apostrofering. Sen är det ordet allusioner.
Det är när man gör anspelningar på en känd bok eller ett begrepp, som om
jag skulle fråga Cissi Är du vår räddare i nöden? Ni har ju läst Salingers
bok, på engelska till och med. Räddaren i nöden är både ett begrepp och en
boktitel, som ni vet. Och så har ni ju det konstiga ordet kontrastvis; där kan
ni tänka som en motsats Så! Nu delar vi ut! Här kommer andra dikten…
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Första dikten återgav Olof Lagercrantz den 17 mars 1968 i sin dödsruna
över Gunnar Ekelöf. Rigmor fann dikten i Dagens Nyheter
nyårsaftonen 2010 och återvände till diktsamlingen där dikten till
dödsrunan finns: Opus Incertum utgiven 1959. Titeln säger ”ett verk av
obestämd form” och betecknar en romersk byggnadsstil och
konstruktionsteknik. Byggelement monteras oregelbundet.
Lektionens andra dikt kommer också från Opus… Eleverna läser
inledningen till första avdelningen som heter Poetik (läran om
skaldekonsten):
Det är till tystnaden du skall lyssna
tystnaden bakom apostroferingar, allusioner
tystnaden i retoriken
eller i det så kallade formellt fulländade
Detta är sökandet efter ett meningslöst
i det meningsfulla
och omvänt
Och allt vad jag så konstfullt söker dikta
är kontrastvis någonting konstlöst
och hela fyllnaden tom
Vad jag har skrivit är skrivet mellan raderna

Det blir tyst i klassrummet. Eleverna läser. Några suckar. Dikten både
organiserar och iscensätter en paradox. Dikten är full av motsägelser.
Ekelöf ringar in diktandet som ett fåfängt försök att fånga det som
egentligen undgår symbolisering; han sätter ord på det realas
ogripbarhet: Dikten måste förstås mellan dess rader!
Eleverna vet förvisso att de läser en dikt, men inte dess sammanhang.
De vet inte att den ingår i ”Poetiken”. Men de vet att de övar och de vet
att de ska bli bättre på att läsa högt och tala övertygande. Det vet de
verkligen. För övrigt ger Rigmor rikligt med löften men få ledstänger
för eleverna att hålla sig i.
Rigmor: Jag vill att vi tar en sak i taget. Ni ska få reda på vem diktaren är
och var dikten hör hemma. Men vi behöver inte veta det just nu. Vi håller
oss till det där med innehållet och formen. Så vad handlar dikten om?
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Rigmor utnyttjar allt vad hon har av förtroendekapital i övertygelsen
att eleverna ska hänga med hela vägen fram. Tålamodet prövas.
Agnes: Ja, men så svårt är det väl inte. Tänk på Ragnhild (lärare i
musikteori)! Spela med pauserna, spela med pauserna. Paus. Tystnad.
Fjärdedel, åttondel, sextondel. Spela och sjung med tystnaden.
David: Ja, men, det är ju inte bara talande tystnad och spela med pauser
och allt sånt… sånt vi fattar. Men hela fyllnaden tom. Det finns ingen som
pratar så.

Rigmor lägger sig inte i, säger inget, men börjar gå runt. Cissi bryter
tystnaden:
Ja, men nu ser jag, det står ju där allt vad jag söker dikta…och sen slutet
jag har skrivit mellan raderna… Det är ju en dikt om att vara diktare. Det
handlar om att vara poet!

Cissi tilldelar dikten en avgörande betydelse. Cissi bestämmer hur den
ska läsas – och vad den handlar om. Det handlar om vad poesi är, vad
poesi ska ses som, hur man lyssnar till den och hur den talar – vilken
betydelse den ska tilldelas.
Ekelöf vill lära oss något om poesins röst, det som talar mellan raderna.
För musikeleverna handlar det om hur dikten om poesin bör läsas.
Rigmor: Så hur tycker ni att den ska läsas?
Filip: Läs den du. Du är ju lärare och vet hur man läser dikter
Bea: …om skaaaal-deeee-kooon-steeen och om taaa-laaan-deee tyyysssnaaad… (demonstrativa överdrivna ironiska betoningar på stavelserna och
konstpauser däremellan)

Eleverna tittar på Rigmor. Hon säger inget, men tittar på Bea och gör
en gest med handen: Varsågod – fortsätt! Och Bea läser, hon läser som
om hon har något mycket viktigt att lära ut i konsten att dikta. Hon
läser med den rösten, framför ett budskap i pedagogisk form. Bea
förstår att vad hon läser kan bli sagt i hur hon läser det. Den sedvanliga
skillnaden mellan form och innehåll upplöses. Innehållet informerar
istället om poesins form, som är diktens innehåll.
Relationer mellan innehåll och form
”Formen” måste inte, så som vi vanligtvis förstår den, vara något annat
än dess ”innehåll”. ”Form” och ”innehåll” är i förekommande fall, som
i körsångsexemplet, utbytbara. I andra fall, som i det aktuella
106

retorikexemplet, informerar innehållet om formen. Innehåll/form kan
utgöra aspekter av varandra. Relationen mellan innehåll och form kan
förstås även på det sättet, dialektiskt.
I nästa analys informerar språkliga delar om språkliga helheter.
Utifrån enstaka ord i utsagor kan man, som i nästa illustration, tilldela
hela utsagor deras betydelser. Utsagor kan formas på det sättet (och
givetvis på andra sätt). Den innehållsliga delen informerar om hur
helheten ska förstås. Delen ger helheten en form.
En terminsstart: Elviras reseberättelse
År 2011 får Elvira, som då går i klass 6 C, ett par veckors extra ”ledighet”
i anslutning till jullovet. Elviras familj är på hemväg från en
utlandsvistelse. Pappan fick jobb i Dubai och resten av familjen följde
med. På hemvägen stannar de till i Egypten, solar och badar en vecka
och kommer till en senarelagd terminsstart första veckan i februari.
Till vårterminen har 6 C fått vikarien Klara. Hon rycker in när ordinarie
läraren Stina plötsligt blir sjuk. Klara får då mycket att hålla reda på
efter att Stinas kollegor gjort så gott de kunnat i en välvillig men hastigt
genomförd överlämning. Detaljerna kring Elvira och hennes planerade
återkomst hamnar lite i skymundan.
Så är Elvira tillbaka. Det är måndag, morgonsamling och Elviras
egentliga terminsstart.
Klara: Välkommen tillbaka Elvira! Idag får du börja. Du får börja berätta
om helgen, och du kanske också har mer att berätta om som varit borta så
länge?
Elvira: Jag har varit i Egypten.
Klara: Nej, men oj då! Vill du berätta för oss hur det va?

Klara svarar med uttrycklig oro i rösten och liksom trycker på orden.
Elviras klasskamrater sneglar på varandra och några fnissar lite. De har
ju redan hört Elviras reseberättelse och anar att Klara missuppfattat
något.
Elvira: Vi badade och bodde jättefint. Hotellet var liksom nästan rosa i
färgen och jättestort.
Klara: Jaha…?
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Elvira: Jag träffade en tjej från Halmstad.
Klara: Nä, men vad trevligt.

Klaras röst får en annan ton, mer lättad, mindre ängslig. Hon förstår
snart var Elvira varit: inte i Kairo utan på en turistort närmare femtio
mil söderut, vid Röda havet och i närheten av Hurghada.
Sista veckan i januari 2011 var det många som följde det egyptiska
dramat. Så även Elvira och hennes föräldrar. Händelserna i Kairo
uppdaterades på Al Jazeera timme för timme. Europeiska badturister
kunde följa den arabiska våren från sina hotellrum, dvs. på tv. Varken
Elvira eller någon annan i hennes familj var dock själva i närheten av
några oroligheter, och när president Mubarack tvingades avgå den 11
februari, då hade Elvira varit hemma i tre dagar.
Ord in-formerar
Den skisserade klassrumssituationen ger en högst alldaglig bild av en
konversation där ett litet, för att inte säga mycket litet, missförstånd
uppstår. Bilden är oansenlig och alldaglig men illustrerar tydligt hur en
innehållslig del, ett ord, kan forma ett helt uttryck och ange en
förståelse.
Klara föreställer sig att Elvira upplevt den egyptiska krisen inpå
skinnet. Ordet Egypten tilldelas betydelsen oroshärd vilket möter
Elviras faktiska och lustfyllda semesterupplevelser. Egypten som
oroshärd möter Egypten som semesterparadis. Två vitt skilda
betydelser krockar med varandra vilket indikeras av fnissande
klasskompisar: Fröken verkar ha fattat fel… Eleverna inser hur fröken
förstår det hela, dvs. att hon missförstår. Läraren uppfattar på sitt sätt
elevernas reaktion och förnimmer ”den omöjliga ordningen”, men gör
inget åt den, kommunicerar inte kompisarnas reaktion eller sitt eget
sätt att svara Elvira.
Klasskompisarna å sin sida är införstådda med Elviras
semesteräventyr – delar den symboliska ordningen – och kunde,
liksom fröken kunde ha gjort det, tagit till orda och rättat till. De kunde
hjälpt till och förklarat, men gör inte det. De tycks som blockerade av
en slags artighet och verkar osäkra. Klara är ju fortfarande ny för
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klassen. Kanske vill de inte genera henne? Istället börjar de fnissa, som
om en pinsam situation uppstått, en situation som fylls av ömsesidiga
”spegelreaktioner”. Läraren och eleverna ”fastnar i den imaginära
ordningen”.
Ordväxlingen mellan Klara och Elvira utlöser subtila reaktioner i delvis
omedvetna processer där social osäkerhet och smärre skamkänslor rör
sig runt det som inte sätts ord på. Aspekter av situationen undgår
symbolisering.
Den obetydliga missuppfattningen utlöses egentligen av ett enda ord –
Egypten! – som tilldelas betydelser utifrån två skilda sammanhang:
Klaras sammanhang och Elviras sammanhang, Egypten som oroshärd
och Egypten som semesterparadis. De skilda tilldelningarna av
betydelser handlar till synes om innehållet i kommunikationen. En
kritisk paraintentionell analys av denna kommunikation blottlägger
emellertid att det vi tror är innehållsligt lika mycket definierar en form
för det som sägs i den aktuella situationen, dvs. informerar om hur det
som sägs ska uppfattas.
Det enskilda ordet Egypten utlöser givna föreställningar, som, för att
man ska kunna ta sig ur dem, måste kommuniceras. Man måste prata
om vad det ena och det andra står för, vad det symboliserar, och alltså
hur det ska förstås.
När ”Egypten” placeras i ett uttryck, som är en kedja av ord, så kommer
det enskilda ordet Egypten att färga av sig på hela uttrycket. Den
betydelse vi tilldelar delen i den språkliga helheten får stå för helhetens
betydelse. Delen kan sägas forma helheten. Ordet Egypten in-formerar
om hela uttrycket. Språkbruket är metonymiskt på just det sättet. Delar
står för helheter (jfr kap. 5). Ord in-formerar (om) hela uttryck.
Elvira svarar när hon får frågor om var hon varit: Jag har varit
utomlands, kom precis från Egypten. För den som frågar, och som vet
att det i Egypten pågår ett folkligt uppror mot en president, ligger det
nära till hands att dra bekymrade slutsatser: Oj, Oj, men usch då, hur
blev det för dig då…? ”Egypten” tilldelar Elviras svar en betydelse och
intenderar på sätt och viss hur svaret ska uppfattas, ger svaret en
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riktning och ”avsikt” som påverkar hur svaret ska uppfattas
paraintentionellt.
Ord aktualiserar betydelser utifrån sina språkliga sammanhang,
samtidigt som orden tilldelar de språkliga sammanhangen betydelser.
Innehållsliga delar av språkliga uttryck definierar hur hela uttrycket
ska förstås. ”Egypten”, som är ett ord, formar ”Egyptenresan”, som är
en berättelse. Detta ”formande” är till sin karaktär realt. Det sker i det
tysta.
Låt oss ponera att Elvira ännu inte avslöjat detaljer från sin resa. Hon
har inget sagt om exakt var eller hur länge hon vistats på olika platser.
I uttryck som Jag har varit utomlands… kvarstår i så fall en rad möjliga
innebörder, och i motsvarande mån en rad följdfrågor: Har du varit i
andra länder än Egypten? Var där har du varit? Och hur länge? Och hur
var det?
Den som inte frågar, får heller inget veta, säger det gamla talesättet.
Och när man inget vet – är omedveten – är det ibland alltför lätt att
föreställa sig det man imaginärt tror avspeglar sig i det andra säger
och gör. Paraintentionaliteten släpps fri. För lärare i den
omständigheten är det inte oviktigt att förstå när man ska fråga och när
man inte ska göra det. Det finns frågor som bör anstå.
Det imaginära föreställningsarbetet
Vi föreställer oss saker i ett spänningsfält mellan form och innehåll. Det
imaginära föreställningsarbetet – den aspekten av förståelsearbetet –
närs av utbytbarheten mellan form och innehåll.
Hur något sker, formen, tar vi för ett innehåll, när vi finner det
berättigat, liksom ett inadekvat innehåll endast efterlämnar ”en tom
form”.
Hur något sker färglägger vad som sker, och med det som sker
formulerar vi hur det sker. Vi föreställer oss innehåll utifrån formernas
beskaffenhet.
Föreställningsmässigt låter vi så form/innehåll informera om
varandra. Exempelvis sker detta genom att delar av språkliga uttryck
informerar om den språkliga helhet där delarna ingår, som när enstaka
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ord färgsätter de utsagor de ingår i. Omvänt kan språkliga helheter
givetvis begripliggöra sina delar (jfr kap. 5). Helheter och delar
överskrider sig själva – ömsesidigt och paradoxalt.
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9 Mellan att veta och att uppleva: en bildlektion
Kapitel 8 lär oss att språkbruket drar gränser i och överskrider vår
förståelse. Vanligt är att vi ställer ord som ”innehåll” och ”form” mot
varandra och osynliggör deras ömsesidiga utbytbarhet, dvs. denna
specifika form av ömsesidigt beroende. Formen, hur något sker, fyller
en innehållslig funktion. I synliggörandet av utbytbarheten, att formen
kan utgöra det egentliga innehållet och att ett innehåll faktiskt kan
uppfattas som ”tomt”, som en ren ”formsak”, kvarstår emellertid
behovet att kunna hålla isär och att arbeta med skillnaden
form/innehåll. Ofrånkomligen måste vi förstå ordens enskilda
betydelser. Inte minst därför ägnas undervisning och lärande analyser
av språkliga skillnader. Om dessa analyserade skillnader är
förgivettagna och får oönskade konsekvenser ägnar vi oss åt
kunskapskritisk analys. Tänk på skillnader och motsatspar som
man/kvinna, natur/kultur, lärare/elev och, som i detta kapitel,
veta/uppleva. Och fundera gärna en stund på hur uppdelningar som
dessa formar våra förståelser på olika livsområden.
Vetandet eller ”kunskap” respektive upplevelsen utgör en grund för
erfarenheten.
Komplexiteten
i
denna
grund
analyseras
kunskapskritiskt i detta kapitel. Jag är då ute efter att problematisera
vad kunskap gör med estetiska upplevelser och i just detta fall en
konstupplevelse: Vad innebär det att uppleva ett konstverk och att
veta saker om detsamma? Frågan bearbetas med hjälp av en
bildlektion på gymnasiet. En estetisk lärprocess problematiseras och
analyseras kunskapskritiskt, vilket också innehåller en etisk
dimension: Hur bör man erfara ett konstverk? Kunskaper får vi anta
både kan berika och urholka estetiska upplevelser och på vitt skilda sätt
lägga grunden för våra erfarenheter, vilket samtidigt ställer etiska ideal
på sin spets: Hur bör något erfaras?
Karolinahuvudet
Bildläraren Jan Ludvigsson undervisar elever på ett estetiskt
gymnasieprogram med bild- och forminriktning. En dag under
höstterminen ger han dem en bildtolkningsuppgift. Eleverna ska
beskriva sin upplevelse av glaskonstnären Bertil Valliens
Karolinahuvudet.
113

Denna glasskulptur är vida känd liksom hela det omfattande
sortimentet av ”Valliens huvuden” eller ”ansikten”, som finns i en
mängd olika utföranden och storlekar och tillverkas i Kosta i Småland.
Jan Ludvigsson kommer från Småland, har sina rötter i Glasriket och
är särskilt intresserad av glaskonst. På Jans skola finns fem ”Karolinor”
för pedagogiskt bruk: Ett huvud av glas, knappt en decimeter högt,
drygt en halv decimeter brett och ungefär lika djupt, vilar på en tunn
sockel av metall.
Karolinahuvudet ingår i en serie – Brains – med huvuden i olika
färger, format och monteringar: på sockel och utan, på stålstativ
fästade i slipad sten, stående huvuden och liggande, huvud med olika
typer av inramning och fixering.
För egen del tycker jag att man i huvudet kan ana ett ansiktsuttryck; för
övrigt stillhet, vila och en form av kyla; glas är ju faktiskt ett svalt
material, nästan som is. Men det kyliga ansiktet utstrålar ändå ett slags
värme, som om man inför vilan i det vaga ansiktuttrycket förnimmer
en sovande och varm människa.
Bertil Vallien och Karolina Olsson
Min egen upplevelse av Karolinahuvudet kan vara baserat på vad jag
faktiskt vet om hur konstverket kom till. Konstverk förstås både utifrån
upplevelser av och kunskaper om dem. Jans nedanstående berättelse
passar in i det spänningsfältet mellan att ha kunskaper om, att veta,
och att uppleva. I sin undervisning har Jan försökt synliggöra hur
upplevelser och kunskaper samspelar i förståelsen av konst och tar
Valliens glaskonst som exempel.
Första gången jag såg Karolinahuvudet visste jag inget om det, mer än att
det var gjort av Vallien. Tydligt såg jag vilan och något sovande, samtidigt
något obestämt och diffust. Tydligt och diffust. Kluvet. En upplevelse som
stod för sig själv, liksom. Så började jag läsa om Valliens huvuden och hur
de hade kommit till. Jag fick ett förhållande till den där första upplevelsen,
när jag fick veta lite om bakgrunden. En märklig historia från en småländsk
fiskarby, Oknö utanför Mönsterås, var det ju som inspirerade Vallien till
glasansiktena och Brains, det som blev utställningen i Borgholms
slottsruin. Det var 1998. Men på Oknö då fanns det en flicka, Karolina
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Olsson, född 1861. Det är hon som gett namn åt ansiktena. 27 Hon hade fem
kilometer till skolan och blev undervisad hemma till hon var i 14-årsåldern.
Det fanns ett äldre och fyra yngre syskon också. Så började hon skolan 1876
och det gick någon månad, så kom hon hem och klagade över tandvärk. 28
Mamman bäddade ner henne. Flickan somnade och blev liggande i dvala i
32 år! Mamman gick bort 1905. Då anställdes en hushållerska. Tre år
senare var hon på benen. Hon blev känd som ”soverskan på Oknö”. Dog i
april 1950. Blev 88. Människor som sett henne mellan 1876 och 1908 säger
att hennes hår alltid var rent och klippt, naglarna var normalt långa. Men
ingen såg henne äta någon gång. Det sägs att hon levde på två glas mjölk
om dagen som hennes mamma matade henne med. Hon reagerade visst
inte på smärta, men nån har visst hört henne gråta och jämra sig. Pappan
ska ha sett henne en natt krypande runt på golvet. Under dagarna var hon
och mamman ensamma hemma. Mycket kan ju ha skett då, som en del tror.
När hon vaknade ville hon inte säga så mycket. Hon sa att det mest varit
mörker och att hon sett blåa män som inte hade varit särskilt trevliga. Dom
hade varit aggressiva. När jag fick veta allt det där blev glasansiktena
starkare på nåt sätt. Jag fick en annan upplevelse. Den där kluvenheten,
dubbelheten, blev tydligare på något sätt.

Vallien menar att Karolina kanske valde sömnen framför ett liv som
blivit henne för plågsamt (se not.27). Hennes historia lämnar många
frågor obesvarade. Vad hade hon varit med om egentligen? Det undrar
man naturligtvis. Enligt de uppgifter som finns att tillgå ”på nätet”
tycks hon efter uppvaknandet ha levt ett lyckligt liv, dock utan att
avslöja vad hon varit med om den där sista promenaden från skolan
och sedan under den långa sömnen.
Bildlektionen
Bildläraren Jan Ludvigsson vill göra en bildpedagogisk poäng av att det
finns ett konstverk med en inspirationshistoria som eventuellt kan
påverka hur man upplever och känslomässigt ”förstår” konstverket.
Jan planerar en Karolinauppgift utan att skylta med den. Han håller
den hemlig, så gott det nu går. Jan berättar om hur han tänkte:
Eleverna ska inte veta något i förväg. Den pedagogiska poäng jag vill åt är
beroende av att eleverna inte är alltför insatta. Det skulle förstöra det jag
vill åstadkomma. Jag vet att Vallien finns i många hem och jag vet att det
finns konstintressen bland föräldrarna. Har man en Vallienskulptur

Vallien reflekterar över Karolina Olssons öde i en film av Peter Kruse från 2015:
Glasmästaren, distribuerad på Vimeo, se https://www.modersverige.se/bertil-vallien.
27

Det är vad styrkta källor hävdar på Wikipedia. I filmen Glasmästaren (se not 27) säger
Vallien att det var huvudvärk och att Karolina ska ha fallit på isen på vägen hem.
28
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hemma känner man kanske till Karolinahistorien. Och det föräldrarna
känner till får snart deras barn veta. Så är det ju. I alla fall bland många av
mina elever. De flesta kommer från familjer där det pratas och diskuteras
om det mesta. Men nu hade jag tur den här gången. Det var ingen som hade
hört historien bakom. Jag ville att de skulle få känna på hur kunskap om
ett konstnärligt uttryck faktiskt kan påverka hur man ser det, ja upplever
det, att det man upplever på olika sätt är beroende av det man vet. På gott
och på ont.

Bildklassen med 25 elever delas i grupper om fem. Grupperna går tysta
mellan glasansiktena och stannar tre minuter framför varje skulptur.
Samtliga grupper tittar alltså på samtliga skulpturer, som i någon liten
detalj skiljer sig från varandra. Ansiktena är unika, men mycket lika
varandra.
Gruppvis delar eleverna sina upplevelser av rundvandringen. Jan går
runt och lyssnar, men, som han själv säger: ”Jag gör mig så osynlig som
det går.”
En elev i varje grupp är i maskopi med läraren. Av Jan insatta elever
har fått historien om Karolina Olsson hemskickad som e-brev. Via mail
har de fått uppdraget att läsa in Karolinahistorien, att hålla den hemlig
för att sedan avslöja den när de sitter i grupperna. De insatta eleverna
delar sina upplevelser men avslöjar också bakgrundshistorien som om
de fått veta den av en tillfällighet; de har hört ryktas om en
bakgrundshistoria; vilket de låter påskina för både Jan och sina
kamrater. En av eleverna har hört om en ”Karolinastory” och säger det
rakt ut i helklass: ”Jag har hört att det fanns en Karolina som Vallien
kände till…” Jan börjar då leda bildlektionen och övningen.
Eleverna mellan upplevelsen och vetandet
Jan tar över lektionen i dess tredje steg. Eleverna gjorde
rundvandringen, sedan delades upplevelser och en bakgrundshistoria
och nu återstår för klassen att tillsammans under Jans ledning ställa
konstupplevelser mot det man fått veta om Karolina Olssons liv och
leverne. Eleverna undersöker vad som uppstår mellan upplevelsen och
vetandet.
Jan berättar i efterhand hur det blev.
Dom är ju så olika, det är klart. Olika mognadsnivå. Men de flesta i den här
klassen är ju ganska vana att prata om hur de upplever konstverk, så jag
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tyckte det var okej att göra så här. I den tredje gruppen blev det ju väldigt
tydligt hur de kunde se det där magiska som finns i många av Valliens verk.
Just när det gäller Karolina, den där stillheten och samtidigt något annat.
Tjejerna gick ju igång väldigt på det där och hade många frågor, om det
föreställde en död person, som de ändå inte tyckte att det var…koma var de
inne på. En av killarna upplevde ett av de blå ansiktena som obehagliga.
Någon sa att ”de blev som en bild som fastnade i huvudet”. När sen Axel,
Bea, Cissi, Dan och Erica hade berättat historien blev det blandade känslor
för de andra. I åtminstone en grupp var det tydligt hur magin försvann.
Fanny i grupp 5 blev ju nästan irriterad på Erica för att hon, som hon sa
”förstört allt med en massa fakta”. Fanny upplevde att hon rätt mycket
kunde drömma sig in i huvudet. När Erica drog historien försvann liksom
den där drömska upplevelsen för Fanny. Sen har jag ju några elever här
som är ganska verbala. Några av dom har ju läst några timmar filosofi
också, här på programmet. Görel och Hillevi till exempel, de är parhästar.
Jag hörde hur de började viska om Hegel och teaterapade sig. När de håller
på sådär brukar jag gå in och dämpa lite: ”Inte i döda poeters sällskap”! De
vet att jag vet att de sett filmen. Hur som helst har de fastnat för det där hos
Hegel när han säger att ordet dödar tinget. Det där har dom fattat. Och jag
kan hålla med. Men tinget är ju då inte glasprylen i sig utan den upplevelse
man får när man tittar på den och som är så svår att fånga med ord. Jag
ville att vi skulle hamna i den där konflikten mellan upplevelsen där inne
långt ner, tinget, om man säger så och ordet, alltså det man kan veta. För
en del av eleverna tror jag skulpturen fick sin hemlighet avslöjad och magin
försvann. Men någon sa faktiskt att man upplever det magiska mer
påtagligt när man vet historien bakom. Som Irma sa: ”Karolinahistorien är
ju helt mystisk den också.” Jag håller med henne. Jag kan också på något
sätt uppleva den dubbla magin. Outgrundligheten i en social verklighet
liksom avspeglad i ett mytiskt konstverk.

Lärandet mellan att få uppleva och att få veta
Mötet mellan konsten som ”ren” upplevelse – förnimmelsen av något
realt – och konsten upplevd som imaginär avbildning gör anspråk på
symboliseringar. Att i det förståelsearbetet ”få veta något” kan urholka
upplevelsen, men också göra den rikare, göra den ännu mer påtaglig.
Allt är dock inte möjligt att förstå förnuftsmässigt och rationellt.
Kunskapen om konstverket kan inte ersätta upplevelsen av konsten.
Jans övning i konstförståelse illustrerar det förhållandet.
Vi kan förstå uttrycket i konsten och vad det avspeglar, exempelvis av
konstnären och dennes sammanhang, och vi kan förstå konsten som en
symbolisering av flera tänkbara sammanhang. I den lacanska triadens
termer kan vi alltså förstå konstverk som specifika imaginära
avbildningar eller som symboliseringar. Därutöver kan vi förstå
konstupplevelsen som något realt, som ett slags magi, som något vi
egentligen saknar ord för.
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Även när vi saknar ord kan upplevelsen ge oss en förståelse.
Konstupplevelsen är förenad med den omöjligheten och osäkerheten.
Konsten kan imaginärt spegla vår föreställning om den, symboliskt
representera något eller något annat och realt efterlämna något
svårgripbart – som icke desto mindre är ”en förståelse”. Därvid
hamnar lärprocessen på ett osäkert sätt mellan ”att uppleva” och ”att
veta”. Och så bör det få vara. Förståelsearbetet bör vara både
kunskapsgrundat och upplevelsegrundat, vilket betyder att vi bör
ifrågasätta lärprocesser som blir alltför upplevelsefattiga i vår strävan
efter säkerhet.
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10 Ideal som undflyr oss: en samlevnadslektion
Av kapitel 9 lärde vi oss att det man vet utgör ett sammanhang för det
man upplever, liksom upplevelser utgör sammanhang för kunskaper,
som gärna förknippas med förspråkligade förståelser, som vi vet är
beroende av den ordlösa förståelsen i kunskapsupplevelsen, som
skänker förståelser som inga förklaringar i världen kan ge, men berikar
dem likväl. Det man upplever och det man vet utgör delar av varandra,
liksom delen av ett språkligt uttryck, som i kapitel 8, utgör ett
sammanhang för hela uttrycket. Ett ord kan färglägga en hel mening av
många ord. Delen kan tilldela helheten en betydelse och utgöra dess
sammanhang – utgöra dess ”helhet”.
Ordet är ”en del” som ord betraktat, men utgör ”en helhet” om vi ser
till dess symboliska betydelse och vad ordet kan åstadkomma där det
används.
”Att förstå” innebär ”att veta” hur ord och uttryck används och hur de
antas ”operera”, hur de är tänkta att fungera och vad de ska
åstadkomma. Men det är det inte alltid vi vet. Ibland tror vi att vi vet
och det visar sig att vi på ett eller annat sätt varit ovetande. I
förståelsearbetet gör vi därför erfarenheter av otillräcklighet och
ofullbordan. För att förstå på rätt sätt eller överhuvudtaget behöver vi
ibland veta mera, och när vi vet mer förstår vi vad vi behöver veta för
att förstå ytterligare. Den otillräckligheten kan låta så här: Jag förstår
vad du säger, men i vilken betydelse använder du dessa ord? Varje
nytt försök att fullborda en efterfrågad förståelse gör anspråk på en ny
förståelse som gör anspråk på… Full förståelse fullbordas aldrig och
förblir otillräcklig.
Otillräcklighet och ofullbordan
I detta och återstående kapitel av boken kan de teoretiska analyserna
förefalla sammanhangslösa. För att förstå empiriskt vill vi ibland ”veta
mer”, få mera kött på benen.
De återstående illustrationerna är magra. De kan tyckas empiriskt
otillräckliga. Som kompensation resonerar jag därför kring vad man
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”egentligen” hade behövt veta för att empiriskt förstå de beskrivna
situationerna mer nyanserat eller mer fullständigt.
Oavsett hur empiriskt tillräcklig man är, kommer emellertid att kvarstå
en brist som inte är empirisk utan teoretisk. Processer och situationer
kan alltid förstås på ett annat sätt. Man kan alltid gå vidare med
alternativa synvinklar och teorier.
Teoretiska analyser förblir
ofullbordade. Ett visst empiriskt fall kan ju illustrera olika begrepp från
vitt skilda teorier. Och ett empiriskt fall kan genomlysas med olika
teorier från vitt skilda håll. En ny syn på saken är ofta möjlig.
Förståelser är ”osäkra” på det sättet. Medveten om detta analyserar jag
här i två kapitel lärprocesser som tilldrar sig på grundskolans
högstadium: I detta kapitel ett exempel på samlevnadsundervisning
och i kapitel 11 värdegrundsdiskussioner kring frågor rörande
värdekonflikter och kulturell identitet.
Ordet ideologi och ideologikritisk analys
Analyserna i detta och nästa kapitel är ideologikritiska.
Ordet ideologi används här i en något annan betydelse än den vanliga.
Det handlar inte om politiska ideologier och systematiskt utarbetade
tankesystem. Snarare rör det sig om de förgivettagna vardagliga ”läror”
och ”-ismer” som verkar utan att synas. Enligt den slovenske filosofen,
kulturkritikern och psykoanalytikern Slavoj Zizek – som bland annat
gjort sig känd för sina tolkningar av Lacan – kännetecknas ideologier
av att man inte uppfattar dem som just ideologier, utan som något
annat (se Zizek 2001/1989). Min användning av ideologibegreppet är
inspirerat av Zizeks ideologisyn.
En samlevnadslektion
Som biologilärare deltog jag vid ett tillfälle i en ämnesövergripande
temadag. En av de ordinarie lärarna hade blivit sjuk och jag hoppade
in som ersättare på en samlevnadslektion. Allt var noga förberett och
eleverna hade jag träffat tidigare. Klass 9 a delades i grupper och fick
en uppgift:
Tänk dig att du blir kär i någon från en annan kultur. Vilka fördelar
respektive nackdelar kan du se?

Två av grupperna gör uppgiften och gör om den. Grupp 1 säger så här:
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Man kan ju inte dela upp så där, man kan ju inte svara på det sättet,
fördelarna och nackdelarna hänger ju liksom ihop.

Grupp 2 vinklar svaret åt ett lite annat håll:
Det spelar väl ingen roll om han är jude eller nåt annat, man blir ju kär i en
person. Men det är klart, det kan ju bli lite krångligt och ovant, typ, om man
ska bo i en hydda i Peru.

Låt oss ta fasta på dessa sammanhangsfattiga fragment. Vi vet inget om
vem som gjort uppgiften, eller med vilka baktankar. Vi vet inte något
om hur eleverna tidigare undervisats eller hur de förberetts. Det enda
vi egentligen vet är vad de har sagt ”just här och nu”, dvs. enligt citaten.
Låt oss dessutom bortse från vilka eleverna ”egentligen är”, exempelvis
vilka inställningar de har utöver de uttalade.
För att empiriskt förstå situationen mer fullständigt efterfrågar vi
givetvis vad dessa elever tidigare lärt sig – inte minst om ”kultur” –
vilka uppgifter de tidigare jobbat med och hur uppgiften både
förberetts och introducerats.
Men låt oss nu – på ett sätt ”felaktigt” – helt enkelt försöka förstå
undervisningssituationen kritiskt utifrån det sagda. Varför skulle just
”kultur” göra skillnad?
Kulturalismen och universalismen
Skillnader behöver inte ha med kultur att göra, vilket både Grupp 1 och
Grupp 2 inser. Eleverna förhåller sig till uppgiften som om den tar för
givet att vi kan värdera ”fördelar/nackdelar” med hänvisningar till
”kulturella skillnader”. Eleverna ifrågasätter vad de uppfattar som ett
specifikt förgivettagande, som är en form av betydelsetilldelning. ”Att
bli kär” förstås som en fråga om kulturell identitet. Sagt med hjälp av
Lacans modell: Eleverna ”läser” uppgiften bokstavligt och går in i en
imaginär förståelseordning.
Men uttrycket ”annan kultur” kan ju faktiskt vara bara ett uttryckssätt,
ungefär med betydelsen ”någon som inte lever på samma sätt som du”.
Eleverna kritiserar emellertid diskussionsuppgiften som om den
baserades på en tveksam överordnad förståelse av hur kärleken
fungerar. Elevernas svar antar att kärleken är kulturneutral. Man blir
kär i en person oberoende av denna persons etnicitet.
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Svaret på samlevnadsfrågan tilldelar frågan en ideologisk betydelse.
När så eleverna tilldelar frågan sin betydelse, hamnar de själva i sin
ideologiska förståelse.
Uppgiften till eleverna – när de besvarat uppgiften – uttrycker en
ideologi, medan elevernas svar uttrycker en annan ideologi.
Förståelsen av kärlekens beskaffenhet – om vi tillåter oss att hårdra det
hela – inordnas i en ”lära” och en ”–ism”, alltså i en ideologi.
Samlevnadsvillkor förstås ideologiskt.
Ideologierna, -ismerna, består av omedvetna tankemönster – och
förståelser – som uppfattas som naturliga, självklara eller oomtvistade.
”Kultur” antas göra skillnad mellan ”fördelar” och ”nackdelar” och
detta antagande ingår i en lära vi kan kalla ”kulturalism” eller
”etnocentrism”. Människors attityder, beteendemönster och
värderingar förstås med återkommande hänvisningar till deras kultur
eller etniska identitet.
Eleverna i Grupp 2 tycks emellertid ansluta sig till en universalism,
som likt kulturalismen också är en ideologi som inbegriper specifika
förståelser av sociala förhållanden och företeelser (se exempelvis
Liedman 1997).
Grupp 2 försökte hävda kulturoberoendet i universalistisk anda: Man
blir ju kär i en person! Gruppens trosvissa påståenden följs av
småironiska förbehåll och en viss distans; i Grupp 2 är det en flicka som
ger uttryck för ironin och distansen: ”Det blir ju krångligt och ovant om
man ska bo i en hydda i Peru”.
Flickans förbehåll kan självfallet förstås som ett rent praktiskt
övervägande. Hon ger i så fall uttryck för praktiska, materiella och
allehanda sociala överväganden som livsstilsval brukar vara förenade
med.
I det universalistiska antagandet om kulturoberoende ”personer”
gömmer sig samtidigt en ”omöjlighet”, något realt, som, när man anar
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det, komplicerar det hela och skapar en osäkerhet. ”Omöjligheten”
visar sig som osäkerhet och kan förstås i två steg.
För det första är det svårt att tänka sig unika och alltså
universaliserade individer som inte är resultat och medproducenter av
sina kulturella sammanhang.
För det andra, när vi inser det första steget, så förstår vi samtidigt att
vi står i en paradox. Vi är själva en del av den ideologisering vi försöker
avslöja: Hur kan man hävda något universellt när detta hävdande i
själva verket är kulturellt? Förslagsvis hävdar man ”det universella”
och ”det kulturella” i symbolisk mening, alltså inom ramen för en
symbolisk ordning. Vad ”kulturellt” och ”universellt” betyder skiftar ju
mellan olika sammanhang och både kan och bör ifrågasättas. I så fall
kvarstår ett universellt anspråk på att kunna föra ett samtal om vad
som ska vara universellt och vad som inte ska vara det (se Benhabib
1992).
Den antydda paradoxen bör alltså inte avskräcka oss från att samtala
om kulturella skillnader. Tvärtom bör utmaningen i den uppmuntra
oss att se och jämföra skillnader vi inte tar för givna. Inte minst därför
att ideologiska paradoxer kan leda till både oroande och roande
resultat.
För inte så länge sedan hörde jag exempelvis en historia om en
svenskfödd ung man som upplevde det som ”jobbigt att dejta tjejer från
Stockholm”. Jag undrade då hur han hanterade det. Vad gjorde han?
Och hur blev det för honom sen? Han gifte sig med en kvinna från
Sydamerika! Kvinnan skrattar hejdlöst när hon berättar historien.
Ideologin som praxis och undflyende ideal
Att vi ständigt hamnar i cirklar runt Det Reala, omöjlighetens centrum,
bör inte avskräcka oss från just den cirkelrörelsen.
Ismerna må vara omedvetna, men de gör oss inte helt blinda.
Ideologierna är omedvetna med avseende på hur vi rent faktiskt och
praktiskt – realistiskt – lever efter dem paraintentionalt. De verkar vid
sidan av vår strävan och samtidigt med denna strävan. Ideologierna
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vävs in i en praxis och de kan förstås som praxis (jfr Del 1). Ideologier
”levs” i det att vi inte uppfattar ”levnaden” som ideologisk. Den citerade
flickan från Grupp 2 talar ju inte bara om bostadsstandard och
bekvämlighet, om ”en hydda i Peru”, utan också om ett annat och ovant
liv, andra normer, värderingar, attityder och förväntningar. ”Hydda i
Peru” är en metafor för det annorlunda, ett annat sätt att leva, en annan
levnad.
I den aktuella undervisningssituationen vet flickan att man blir kär i en
person som passar, i en person som inte är för krånglig, i en person som
inte bor i en hydda i Peru. Flickan är givetvis fullt medveten om att det
är så – det vill säga i den aktuella undervisningssituationen! Vi vet
naturligtvis ingenting om vilka verkliga livs- och partnerval flickan
skulle göra. Men under samlevnadslektionen gör hon uppenbarligen i
praktiken det hon själv med sitt vetande bestrider: ”Det spelar väl
ingen roll… man blir ju kär i en person… men det är klart…”. Flickans
ideal undflyr henne.
Relationen mellan ideologi och praktik präglas av osäkerhet. Vi säger
en sak, men menar något annat och kanske gör något tredje. Våra ideal
undflyr oss på det sättet i en praxis som är ideologisk.
Flickan som menar att etnicitet inte spelar någon roll uttrycker först en
ideologiskt betingad föreställning, som sedan avslöjas med det flickan
egentligen vet, men som i praktiken inte bör ha någon betydelse,
eftersom det inte ska spela någon roll ”om han är jude eller nåt annat”.
Ideologier gör skillnad utan att synas
Återigen: -ismerna, ideologierna, må vara omedvetna, men de gör oss
inte blinda: Vi vet hur det ska vara men gör det ändå.29 Vi pendlar
mellan den trosvissa, imaginära, föreställda ”sanningen” (det spelar
ingen roll om han är jude eller något annat…) och den symboliska
insikten om att den sanning vi lever efter i själva verket är lika ”falsk”
som oundviklig och så säger vi men det är klart att… och föreslår det

29

För en filosofisk utveckling av detta resonemang, se Zizek 2001/1989: 35-40.
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som egentligen borde vara, men som i en eller annan mening är
omöjligt. Utan att synas upprätthåller så ideologierna gränser mellan
”det rätta” och ”det möjliga”.
Ideologier gör skillnad utan att synas och döljer exempelvis att även
universalismen är en form av kulturalism. Universalismen
representerar en specifik kulturs självförståelse, nämligen en modern
kulturs självförståelse utvecklad ur ett grekiskt, romerskt och judisktkristet kulturarv. Den moderna universella kulturen är en bland andra
kulturer: en västerländsk kultur. Kulturalismen å sin sida döljer att den
inbegriper ett allmänt – universaliserat – antagande om att vi lever i
en kulturaliserad värld.
I en kritisk analys av ideologier kan vi komma fram till att det
universella i själva verket är specifikt och att anspråk på kulturell särart
i själva verket är beroende av ett överordnat och universellt
erkännande av att det finns olika kulturer. Denna paradox ställs på sin
spets i exempelvis skolans värdegrundsarbete. Paradoxen gör då
anspråk på ett erkännande av det universella i själva
värdegrundsarbetet, som erbjuder problematiseringar och aktualiserar
en samtalsetik med ett universellt krav på just ”samtal”, som dock
varken kan eller ska försäkra oss om vad vi kommer fram till, men ger
löften om att vi kan komma fram till något. Samtalsresultaten är inte
universellt givna eller ”säkra” eftersom samtalen även kan och bör
omfatta problematiseringar av ord som ”universellt”, ”kulturellt” och
”värdegrund”. Värdegrundsarbetet bör vara reflexivt på just det sättet.
Genomförandet av det kan och bör samtidigt säkerställas med löftet att
oenighet faktiskt förenar och erbjuder möjligheter för oss att komma
överens. Även nästa kapitel vilar på den förvissningen.
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11 Värdegrundsarbete mellan säkerhet och osäkerhet
Av det jag anfört i kapitel 10, och för övrigt i denna bok som helhet, kan
anas hur förståelser inordnas i en ändlös räcka av underbyggnader
nedåt och bakåt, ja, i oändlig regress. Vi bygger förståelser på
förståelser som bygger på en annan typ av förståelse som är byggd på…
På varje ny nivå kvarstår att hantera en ny ”brist”; en form av diskursiv
brist, en osäkerhet och ett ovetande. Det ger sig till känna även i det
värdegrundsarbete som ska prägla dagens skolundervisning
(Skolverket 2011). Värdegrundsarbetet hamnar ofrånkomligen i ett
spänningsfält mellan säkerhet och osäkerhet, vilket problematiseras i
detta kapitel och ger anledning att återanvända ideologiresonemanget
i kapitel 10.
Ideologier osynliggör problematiska skillnader. Vill man hårdra det
kan man säga att ideologier skänker oss en nödvändig men falsk
säkerhet. En ideologikritisk analys avslöjar falskheten och ”osäkrar”
(eller ”avsäkrar”) säkerheten genom att synliggöra det görbara i det till
synes givna.
Processförståelse och resultatförståelse
”Ismerna” är förståelseformer som verkar utan att synas. De är
omedvetna, men hanterbara och kan medvetandegöras så som
illustrerades i kapitel 10.
Universalismen verkar ideologiskt och paraintentionalt om vi tar den
för given på ett bokstavligt sätt och ser den som en allomfattande lära
utan historia. Universalismen ”blir” en ideologi om vi ser den som ett
färdigt resultat och inte som en pågående process både öppen för kritik
och värd att försvara.
I kapitel 10 såg vi hur en grupp elevers delningsideologi inte var
förenlig med hur de uppfattade delningsideologin i en uppgift.
Eleverna ifrågasatte själva delandet som sådant: Man kan ju inte dela
så där!
Med denna utsaga kritiserar eleverna ett tillvägagångssätt och
förståelsen av en skillnad. ”Skillnaden” är – i det eleverna säger – inte
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given utan skapad. Skillnader görs med delningar och möter oss
endera som detta ”görande”, som en process och som ett sätt att dela,
eller som ett färdigt resultat. Vi kan förstå skillnader som resultat och
som tillblivelser: som processer och som det processerna resulterar i.
Förståelser kan vara processorienterade och de kan vara
resultatorienterade.
I kapitel 10 aktualiserades motsättningar mellan processförståelser och
resultatförståelser i ett värdegrundsarbete jag lyfte fram som en
ideologikritisk illustration.
”Skillnaden”, alltså resultatet, kan debatteras när vi är överens om
processen som ger oss skillnaden. Är man däremot oense om
processen, om en gemensam processförståelse saknas, ja då lär man få
börja där, vilket också var det jag fick göra med eleverna i 9 a.
Diskussionen som skulle ge svar på en fråga övergick i en diskussion
om hur frågan var ställd och vad den byggde på.
Stefan till Grupp 1: Ja, men hur tycker ni man ska dela då? Hur vill ni att
man ställer frågan?
Stefan till Grupp 2: Men finns det då något som spelar någon roll? Och vad
skulle det i så fall vara?

Hanteringen av resultatförståelser övergick i en hantering av
processförståelser. I efterhand inser jag att förhållandet mellan dessa
två förståelser problematiserades. Eleverna fick en uppgift vars
förväntade resultat inbegrep ett tillvägagångsätt som eleverna
ifrågasatte.
Värdegrundsarbetet på sin spets
Den typ av fråga som eleverna ställde kan ställas även till mitt sätt att
kategorisera och dela på deras påståenden: Kan man tala om det
universella/kulturella på det där sättet?
Svaret på den frågan blir både ”ja” och ”nej”, om vi använder Lacans
förståelse av förståelsen. ”Det universella” är inte enbart en direkt,
imaginär, avspegling av det ordet universell betecknar, dvs.
”universell” i betydelsen ”allomfattande”. Förvisso måste ord som
universell och universalism läsas bokstavligt, men de bör också förstås
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symboliskt inom ramen för en symbolisk ordning; ord står för något
annat än det som orden säger ordagrant. Ordet universell som betyder
allomfattande står för ett anspråk som någon eller några ”språkar
fram” och alltså gör gällande eller hävdar. Universalismen är ett
uttryck för en specifik kulturs förståelse och paradoxala
universalistiska anspråk. Paradoxen ”det universalistiska är specifikt”
är, med Lacans ord, det reala i skolans värdegrundsarbete.
Hur kan man göra anspråk på något universellt, en ”allomfattande” etik
och livsgrund, när man vet att detta universella i själva verket är
partikulärt och uttrycker en specifik kulturs särart? Går det verkligen
att bedriva värdegrundsarbete på ett meningsfullt och/eller trovärdigt
sätt med denna insikt? Ja, det går om värdegrundsarbetet bland
verksamma och blivande lärare tillåts omfatta själva den ideologiska
föreställningen om en värdegrund. Värdegrundsarbetet bör omfatta sig
självt med reflexiva frågor:
Vad är en värdegrund?
Hur fungerar en ideologi?
Hur görs en värdegrund?
Ideologier får oss att, som i kapitel 10, upprätthålla ”nackdelar för sig
och fördelar för sig”. Ideologier håller liv i praktiskt nödvändiga
dualistiska förståelser av typen ”antingen-eller” och alltså mer eller
mindre säkerställda uppfattningar. Utifrån dessa kan vi, som eleverna
i 9 a, kritisera en förenklad dualistisk förståelse och bli medvetna om
att dualiteter utgörs av aspekter som ingår i varandra. Likaså förstår vi
att vad som är en nackdel i ett sammanhang blir en fördel i ett annat
sammanhang. Dualistiska förståelser bereder vägen för sina
dialektiska motsvarigheter. Och snart har vi på ett ideologiskt sätt
upprättat en ny dualism, nämligen den mellan dualistisk och dialektisk
förståelse.
Detta återskapande av förståelser vi försöker undkomma är
symptomatiskt – ett tecken på en omöjlighet, något realt – och
samtidigt en ständigt återkommande möjlighet. Det till synes
oförenliga kan ”förenas” som varandras förutsättningar. Ideologier
tenderar emellertid att osynliggöra och därmed omöjliggöra denna
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dubbla dialektik: Dialektiken måste få vara både dialektik och ”ickedialektik”. Den har ju dualismen och det analytiska tänkandet som sin
förutsättning och innehåller i den meningen sin egen motsats. Samma
dubbla dialektik och paradox skiljer/förenar ”värden” och ställer
skolans värdegrundsarbete på sin spets, komplicerar det och gör det
samtidigt möjligt. Följande exempel får illustrera hur det kan ske.
En lektion: Hägglund, Hübinette och Karlsson
Till en lektion på högstadiet hämtade jag material dels från svt:s
debattprogram Agenda (2010-05-23)30 och dels från gatutidningen
Faktum31.
I Agenda mötte dåvarande socialminister Göran Hägglund
journalisten
Karin
Hübinette
i
en
intervju
om
”föräldrapeng”/”vårdnadsbidrag”.
Hübinette: Är det inte ett problem om enbart mammorna blir hemma när
barnen är små?
Hägglund: Nej, inte om människor själva får välja. Om människor har valt
på ett visst sätt, så kan ju inte vi politiker i efterhand komma och säga att
ni har fel, nu måste vi kvotera.

I Faktum är det tidningens dåvarande chefredaktör Martin Karlsson
som under den drastiska rubriken ”Dra ditt förbannade strå” skriver
om alla de etiska krav som kringgärdar vår konsumtion:
Hur väl man än gjort sin hemläxa, så riskerar man ändå att till slut stå där
som en åsna mellan två pumpstationer och fundera på vad som är viktigast:
Tanka etanol och sponsra urkassa arbetsförhållanden på en
sockerrörsplantage i Brasilien eller tanka bensin och sänka oskyldiga
urinvånare på en avlägsen ö i havet? Välja ekologiskt kaffe och sponsra
förmodat kassa arbetsförhållanden eller välja rättvisemärkt kaffe och bidra
till användandet av samma gamla miljögifter som vanligt?
(Karlsson 2009:31)

Programmet kommenterat på nyhetsuppslaget i Aftonbladet (2010-05-23) av journalist
Malin Axelsson under rubriken ”Valfrihet viktigare än jämlikhet”.
30

31

#90 (vol.90), årg.9, 2009.
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Jag städade bokhyllan och fann Karlssons artikel veckan då Agenda
sändes. Mellan köpet av tidningen och debattprogrammet hade gått
ungefär ett år.
Hägglund fick stå till svars i kvällspressen under rubriken ”Valfrihet
viktigare än jämlikhet” (se not 30), medan Karlsson ställer både
politiker och oss andra till svars med etiska anspråk fyllda av
motsägelsefulla värdekonflikter: Hur etiskt medveten går det att vara
i konflikterna mellan god arbetsmiljö, rättvisa och skyddad
naturmiljö?
Karlsson utmanar med distans och glimten i ögat. Han går igenom en
rad
etiskt
tveksamma
och
paradoxala
produktions/konsumtionsalternativ, som polsk el producerad av kolkraft, indiska
kläder gjorda av barnarbetare och svenska närodlade tomater från
växthus uppvärmda med fossila bränslen. Till slut hamnar han hos
politikerna:
[…] det borde räcka med att klart och tydligt markera att man inte gillar
dåligt men tycker om bra och att resten borde vara upp till någon annan att
lösa. Någon med verklig makt till exempel. Som man ju faktiskt lagt sin dyrt
förvärvade röst på från första början.
(s.31)

När jag ungefär tio år senare skriver dessa rader går tankarna till
klimataktivisten Greta Thunberg. I en av alla de nyhetssändningar hon
deltagit i frågade en journalist vad hon tyckte att politikerna skulle
göra. Allt! svarade hon. Det handlade inte om att välja, utan om att göra
– att göra allt för att bromsa den globala uppvärmningen, att göra allt
utan eftergifter och strategiska kompromisser.
Värdegrundsarbete och en mjukstart
Då, när det begav sig, tog jag Hägglund, Hübinette och Karlsson med
mig in i klassrummet. Vårterminen led mot sitt slut, solen sken, niorna
hade bara ett par veckor kvar, fönstren stod öppna: Plats för det jag i
ett annat sammanhang diskuterat som ”tvivel på de etiska
självklarheternas legitimitet” (jfr Jerkeby 2019: kap.7). Här kallar jag
det ”värdegrundsarbete”. Vi tog oss an Karlssons argument och
använde tv-debatten som en mjukstart; lyssnade på en
videoinspelning.
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Några av eleverna blev upprörda (jfr not 30):
Vad blir det för frihet…?
Ja, frihet för vem?
Det vet man ju hur det blir! Kvinnofälla… det säger min syrra.

”Feministiska” argument bemöttes:
Det går ju faktiskt att diskutera vem som ska vara hemma, om hon ska vara
det eller han… Hägglund har ju inte helt fel heller… eller hur? Jag tycker
man ska låta folk bestämma själva.

Diskussionen kom igång. Debatten, på franska battre (striden), böljade
fram och tillbaka, med argument och komplement:
Själva och själva…? Om han tjänar tiotusen mer i månaden är ju inte valet
särskilt svårt…
Det blir inget riktigt val, då gör man bara som man måste.
Ingen behöver göra som man måste, om man kan göra annorlunda.
Ja, men vem vill gå back med flera tusen i månaden om man inte är
tvungen?
Ja, men då kan man väl diskutera det också? Pengarna menar jag.
Hur mycket är det värt då att vara hemma med ungar?
De finns dom som skulle göra det, ta fördelarna med att få vara hemma
med barnen framför pengarna, det vet jag för farsan va hemma med mig
och brorsan när vi va små, ett helt halvår, fast morsan tjänade mindre.
Det är inte många som kulle ställa upp på det.

Eleverna tar uppgiften på allvar. De diskuterar ”sakpolitik”
(föräldrapengens möjligheter/begränsningar), men också konflikter
mellan
• ekonomisk välfärd och social frihet
• frihet och jämställdhet/jämlikhet
• ansvarstagande (för barn) och ekonomisk välfärd
• självbestämmande och ekonomisk välfärd
Eleverna tar sig an konflikter mellan centrala värden i en modern
demokrati.
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Ideologins objekt
Debatten om värden är ideologisk. Värden kan nämligen, liksom de
kulturella identiteterna i nästa exempel, betraktas som ”ideologiernas
objekt” (se not 33). Värden och identiteter är föremål för ideologiskt
görbara förståelser. Övergripande ideologiska förståelser underordnar
sig de mer specifika förståelser vi ”behöver” för att rättfärdiggöra
(legitimera) det vi i praktiken företar oss.
I den aktuella lektionen är eleverna värderationella eller etiska i sitt
sätt att resonera (jfr Jerkeby 2019: kap.5). De förstår ”problemen”
värderationellt och etiskt. De hänvisar till livsmål (värden) för att
”driva hem” sina sakargument för eller emot föräldrapengen.
Vad, eller hur gör då de professionella debattörerna?
Rationalistiskt undrar Hübinette om vårdnadsbidraget verkligen är ett
effektivt medel för att uppnå familjepolitiska mål. Hennes rationella
problematisering av socialministerns förslag underbyggs med värdet
jämställdhet (mellan könen). Hübinette rättfärdiggör (legitimerar)
sitt rationalistiska argument på det sättet. Hägglund kontrar då med
att helt frankt byta värde. Han ersätter jämställdheten med valfrihet
och använder värdet valfrihet för att legitimera sin liberala ståndpunkt
och förståelse av vad som är bäst för småbarnsföräldrar. ”Valfrihet”
används för att rättfärdiggöra sakpolitiska ståndpunkter/förståelser,
medan eleverna förstår sakpolitiken som värdekonflikter. Eleverna
problematiserar det Hägglund i praktiken försöker avproblematisera
med sitt rättfärdiggörande.
I detta sammanhang är mitt förslag att elever emellanåt bör erbjudas
ovanstående typ av värdegrundsarbete, dvs. ett värdegrundsarbete
som synliggör och problematiserar dess hierarkiskt ordnade förståelser
– inte minst därför att detta arbete knyter an viktiga meningsskapande
och öppna livsfrågor, frågor vars svar långt ifrån är givna. Förståelsen
av dem gör i högre utsträckning reflexiva än rationalistiska anspråk.
Värdekonflikter och förståelseformer
Vad är det man i praktiken finner avgörande när man ansluter sig till
den ena eller den andra ståndpunkten ”i sak”? Martin Karlsson
problematiserar den frågan genom att visa hur värdekonflikter
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notoriskt följer det etiska handlandet och gör det ambivalent och
osäkert. Etisk medvetenhet ökar risken för meningsförluster, men
förbättrar också möjligheterna att skapa mening.
De nior jag undervisade då för många år sedan färgsätter den bild
Karlsson målar upp:
Menar han att det inte är någon idé att göra något?
Blir det lika illa vad man än väljer?
Man måste ju ändå göra det som känns rätt, eller hur?
Kan man välja, så kan man ju i alla fall välja det som inte är sämsta
alternativet, om man vet vilket det är, och det är ju inte säkert.
Och man måste ju välja nåt, även om man vet att det kan finnas något med
det som är helt fel, alltså nåt som man inte känner till, som man kanske får
reda på sen. Och då vet man ju det till nästa gång.
Ja, man kan ju inte hålla på och tänka på allting hela tiden, då kommer man
ju ingenstans. Man måste ju kunna leva.

En stunds eftertanke kring etiska imperativ förvandlas snart till
växande tvivel på de etiska självklarheternas legitimitet. Om värden
med sådan lätthet som i Karlssons artikel kan underkastas strategiska
överväganden, är det då överhuvudtaget meningsfullt att bry sig om
vad som är rätt eller fel? Martin Karlsson riskerar verkligen att
förskjuta det etiska och ändamålsenliga ansvaret till ett reflexivt
passiviserande grubbel: Hur rationellt är det egentligen att handla
etiskt? Eller för att använda lacansk terminologi: I det etiska
handlandet finns en real kärna som undgår symbolisering, en kärna
som man inte får någon logisk rätsida på hur man än försöker.
Det är i kontakten med detta reala som Martin Karlssons uttryck för
frustration, irritation och rentav vrede uppstår; den står skriven i
artikelrubriken: Dra ditt förbannade strå! ”Omöjligheten” i det etiska
handlandet uppstår när vi vänder oss bort från den trosvissa och
imaginära speglingen i ”etiska imperativ”. Som om köpet av en
rättvisemärkt vara skulle hålla märkningens löfte bara för att
märkningen finns där. Jag föreställer mig att den symboliska
ordningens tvivel är tämligen utbrett i den etiska konsumtionens
sammanhang. Valen försvåras därmed. Risken finns att vi hamnar i ett
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slags paraintentionalt ingemansland, i diskurser där vi förlorar
förmågan att navigera meningsfullt.
Svåra och rentav ”omöjliga” val gör oss benägna att undvika en alltför
långtgående reflexivitet. Med elevernas egna ord: Ja, man kan ju inte
hålla på och tänka på allting hela tiden, då kommer man ju
ingenstans. Man måste ju kunna leva, få något gjort, liksom.
Elevernas rekommenderade rationalitet är i förekommande fall
eftersträvansvärd. Den kan i sig utgöra ett mål att sträva mot, utgöra
ett värde. Förnuftighet till varje pris faller dock på sin egen orimlighet.
Den blir irrationell. Karlssons problematisering av konsumtionsetiken
kan få oss att ana denna gräns för rationaliteten, och en sund reflexiv
förståelse träder in i dess ställe: Hur är man etisk? Kan man vara
förnuftig? Hur gör man när man inte kan, men måste välja?
Den reflexiva och kommunikativa förståelsen kan liksom den
rationalistiska förståelsen ses som ett värde i sig, tilldelas den
betydelsen. Det kan vara etiskt rätt/fel att inte vara rationell. Och det
kan vara etiskt rätt/fel att vara reflexiv.
”Rationalitet” och ”reflexivitet” är sätt att förstå, förståelseformer.
Rationaliteten och reflexiviteten utgör samtidigt ”värden”, mål att
eftersträva och låta sig styras av och det återstår att försöka förstå vilket
av dessa värden och vilken av dessa förståelser som i en given situation
är försvarbar.
Risken för meningsförlust: defaitismen, fatalismen och nihilismen
Eleverna i årskurs 9 hanterade värdekonflikter och risken att hamna i
meningsförluster av typen egentligen spelar det ingen roll vad man
gör, för hur man än gör så blir det fel.
Som jag uppfattar det i efterhand lyckades emellertid eleverna undvika
meningsförlusten. De samtalade som om de hade hoppet kvar. Och det
bör man ha om man snart ska lämna grundskolan. Men risken för
meningsförluster finns där givetvis. Namngivna som ”läror” (-ismer) är
riskerna inte svåra att känna igen:
• defaitismen som säger att det finns inget vi kan göra
134

• fatalismen som talar för att allt redan är förutbestämt
• nihilismen som hävdar att inget är bestående
Spänningsfältet ”etiskt-oetiskt/rationellt-reflexivt” ger underlag för
ideologiskt färgade meningsförluster och riskerar att ”dumpa” oss i det
paraintentionala ingemansland jag just nämnde. Skolans
värdegrundsarbete blir något mycket viktigt med hänsyn till dessa
risker om man vill skapa menings- och hoppfullhet i pedagogiska
miljöer.
Jag talar nu om sociala och existentiella risker, hot och möjligheter som
hänger samman med förhandlingar om vad som är rätt och fel. För att
dessa förhandlingar ska upplevas som meningsfulla måste de förankras
i själva förhandlandets trovärdighet. Man måste våga tro att det går att
”komma fram till något”. Man måste våga tro på samtalets möjligheter
och att det är möjligt att göra goda val. Om den tron utsätts för alltför
starkt tvivel öppnar sig ovanstående tre kritiska och ”farliga” utgångar:
en mot defaitismens brist på motståndsvilja, en annan mot fatalismens
föreställning om oundviklighet och en tredje mot nihilismens
förnekande av att något kan vara bestående. Meningsfull
betydelsetilldelning ”hotas” av dessa tre tendenser.
Släpper vi tron på att det finns kloka argument som samtidigt både kan
binda oss vid och frigöra oss från bestående förutsättningar, och
därmed möjliggöra praktisk handling, ja, då kan vi vara illa ute.
Värdegrundsarbetet bör kunna försvara den antydda paradoxen på ett
hoppingivande sätt utan att detta försvar förlorar sin självkritiska udd.
Följande exempel får illustrera denna dubbelhet: ”den kritiska
identifikationen”.
Annelis övning
Temadagen fragmentariskt återgiven i kapitel 10 är snart slut. I klass 9
a avrundas diskussionerna om ”Vem blir man kär i?” och
parallellklassen 9 b har då just gått in till Anneli som är
samhällskunskapslärare. Hos henne handlar det om ”Vi och de andra”.
Eleverna är förberedda.
Anneli: Ja, ni vet ju vad ni ska göra och vad som är första uppgiften. Vad av
det som ni gör under året som liknar någon slags tradition skulle ni absolut
inte vilja bli av med? Skriv ner vad som är viktigt för er.
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Uppgiften är med avsikt ”luddigt” formulerad. Den ska väcka
funderingar kring vad en ”tradition” kan vara och att uppfattningar om
det kan skilja sig åt beroende på vem man är och var man kommer
ifrån. Uppgiften ska också få elever att värdera vilka traditionella inslag
de anser vara viktigare i livet än andra. Traditionsuppgiften ingår som
en övning i det större temat ”Vi och de andra”. Hur man pratar om
traditioner, seder, bruk och vardagliga vanor antas uttrycka någon
form av kulturell identitet.
Eleverna fnissar. De vet att klassen är etniskt blandad och de vet att de
har klasskompisar som exempelvis håller på muslimska traditioner och
högtider. Det vet också Anneli, givetvis. Hon tycker hon ”kan” klassen.
Det har ju blivit en hel del assimilationsprat. Eleverna kan slappna av
ganska bra när vi kommer in på det där. De är vana. De har blivit det. Flera
har ju varit här ett tag också, som Ali, Ali Noori. Alltid med både förnamn
och efternamn. Kom från Afghanistan när han var elva. Fem år sen. Och
Abdo och Reza. Kom från Syrien precis när kriget hade börjat. Sju år sedan.
De har varit med sen tvåan. Ali bryter på dari, Abdo och Reza på arabiska.
Det hörs ju. Det är klart det hörs och syns att de inte kommer från Sverige.
De har blivit väl mottagna, säger dom. Vill stanna. Vill bli svenskar, säger
dom. Men dom vill behålla vad dom har också, så klart. Seder, traditioner,
en del högtider är viktiga. Eid till exempel. För Ali är det viktigt. Jag tror
Abdo och Reza tycker samma om det. Nyåret och avslutningen på Ramadan
är viktigt för just dom tre.

Anneli har gjort dagens övning ganska många gånger i lite olika
versioner. Första gången under sin egen lärarutbildning för ett
trettiotal år sedan: ”Ange något som du för egen del räknar som en
viktig tradition”.
Den här gången är det några elever som blir osäkra på vad de kan ange
som viktigt.
Alex: Måste det ha med såna svenska traditioner att göra, bara det liksom?
Eller kan man ta med annat som man tycker är viktigt? Typ sånt som man
skulle ta med till en öde ö?
Anneli: Tänk det som hör till att du bor och lever här i Sverige, och för Ali,
Abdo och Reza då till exempel, så kanske det blir både svenskt och
afghanskt och syriskt.
Bea: Mormors köttbullar…? (fniss)
Anneli: Ja, när äter du dom? När ni tänker detaljer, försök tänka dom i
deras sammanhang.
Carl: Jul och midsommar och sånt, menar du?
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Anneli: Kan det vara. Kort diskussion, 15 minuter, så får vi se vad ni
kommer fram till. Håll nere ljudvolymen. Små bokstäver. Varsågoda.

Anneli berättar om hur övningen följt henne genom åren. Som
lärarstudent förväntades hon förstå traditionernas alldagliga
betydelse. Övningen genomfördes då inom ramen för en religionskurs
och skulle, som Anneli konstaterar, ”få oss att inse betydelsen av det
självklara”.
När Anneli gör övningen som erfaren lärare har den en annan
ingångsvinkel.
När jag gör den här övningen idag, så blandar givetvis eleverna stort och
smått. Det blir jordgubbstårta på midsommar och en fasters speciella
morotslåda på jul och så där. Och dom som kommer från andra kulturer än
vår, tar ju givetvis upp sina specialiteter. Det jag är ute efter då är ju
egentligen nån slags reflektion över hur djupt vanor och traditioner
egentligen sitter. För det tror jag varierar väldigt. Frågan är ju egentligen
dels vad som är påverkbart och dels hur man värdesätter det. En del säger
ju att de inte har några traditioner alls, och kommer man in på det där med
om det finns en svenskhet, något som är svenskt, så finns det elever som
förnekar att det skulle finnas. De vill inte se det så. En gång hade vi en fin
diskussion om det. Jag hade elever som kunde uttrycka att de tänkte om
grannar, vänner och bekanta som mer eller mindre svenska.

Anneli beskriver hur eleverna angav vad de ansåg vara typiskt svenskt.
Bland annat menade hon att elever gärna kommenterar klädkoder och
hur invandrade familjer umgås med infödda svenskar.
Som David sa vid ett tillfälle, ”det finns ju ingen svensk förälder som klär
upp sig särskilt för att gå på ett utvecklingssamtal, men det gör man om
man kommer från Iran.” Och så tog han Mohameds familj som exempel.
Och då var det Erika som kom med motexempel. Hon kände österländska
föräldrar som i sin klädstil blivit alltmer försvenskade, umgicks helt och
hållet med svenskar som svenskar brukar göra, åt samma mat och drack till
och med vin. Men då la hon ju till att de föräldrarna ändå var ganska typiskt
”persiska”, som hon sa, fast hon menade arabiska, och syftade på hur de
brukade vara mot hennes kompis Samira, dottern i familjen. Fredrik sen,
som är ganska frispråkig av sig och ibland nästan går på gränsen, han sa,
apropå det där med Samira, att ”invandrade svenskar kan bli hur svenska
som helst, men blir aldrig svenska ändå.” Det kan ligga något i det där.
Ibland är det svårt att bli del av något man inte tillhört från början. Det kan
gälla annat än det etniska också.

Det reala i identitetens kärna
Annelis berättelse säger något om vad ”identitet” kan vara: identitet
som likhet och en berättelse om tillhörighet; identiteten som något
skapat i ett identitetsarbete.
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Att efterfråga en identitet – Vad är…? – innebär att söka en kategori,
som i praktiken är en beteckning av typen ”svenskar”, ”barn”, ”elever”,
”lärare”. En kategori har vissa kännetecken eller attribut, egenskaper
som beskriver något, som definierar kategorins gränser: Om du har
personnummer xxyyzz-xyzy (beskriver ålder, kön och födelseort), så
är du det du heter.
Beskrivningen av en kategori villkorar identiteter med en verbal
formel: Om X, så Y. Om du bär slöja, så är du muslim. Om du går i
skolan, så är du elev.32
Vi drar också slutsatser om identiteter utifrån beskrivningar av
kategorier: De är elever, för de går i skolan. De är lärare, eftersom de
undervisar.
En identitet kan dessutom efterfrågas direkt – Vem är du? Vilka är de?
Vad är detta? – eller som i Annelis övning sökas via beskrivningar som
indirekt vittnar om en kulturell identitet. ”Svensk”, ”svenskar”,
”svenskheten” eller ”det svenska” definieras av ett antal vanor,
traditioner, typiska beteendemönster, attityder, mentaliteter,
känslomässiga särdrag eller dispositioner. Sociala identiteter, som
”lärare”, ”elev”, ”förälder” och ”barn” definieras av vad de gör i relation
till andra sociala identiteter: Lärare undervisar elever, elever lär i
lärares undervisning och föräldrar tar hand om sina barn.
Den som har efterfrågade egenskaper eller gör vissa saker tillhör en
avsedd kategori: Om du är lagom, så tillhör du svenskarna. Om du gått
en lärarutbildning, så räknas du till lärarna.
Identiteter utgör villkorade tillhörigheter baserade på likhet – eller
överenstämmelser: Om A och B överensstämmer med egenskaperna C,
så är A och B identiska.

Ett identitetsbegrepp tecknat med formeln ”Om.., så…” kan jämföras med hur man ibland
motiverar och/eller ger löften: Om du lär dig det här, så kommer du sedan att kunna lära dig
det där andra (jfr Jerkeby (2019: kap.6).
32
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Kombinationen ”likhet/tillhörighet” förutsätter en stabil kategori. Det
man
liknar
bör
vara
relativt
bestående.
Likhet/tillhörighet/identifikation gör anspråk på ett visst mått av
”stabilitet”, att något är på ett visst sätt och/eller har vissa egenskaper.
Vi kan då tro på identiteten ifråga, och agera därefter som om det är så
som vi tror – med viss säkerhet.
I praktisk handling kommer vår omedvetna kategoriska förståelse till
tals och vi kan som tidigare hävda att en ideologi är verksam. Något gör
betryggande skillnad mellan det som antas vara stabilt. Den stabilitet
vi tar för given är dock skenbar och aktualiseras som en paradox:
Stabila identiteter återskapas som förändringar av kategorier, som
förskjutningar i ”vad som är vad”; identiteter stabiliseras genom
”destabilisering”. Den egenheten utgör en del av det reala i identitetens
kärna.
Den skenbara stabiliteten och det paradoxala identitetsarbetet
Annelis elever illustrerar hur identiteter destabiliseras.33 Successivt
förändras beskrivningen av ”det svenska”, som omdefinieras med ett
tillägg som ofta börjar med ett men: Ja, jo, det är klart att dom är ju i
stort sett som svenska, MEN en del av den inhemska kulturen sitter
trots allt i, vilket visar som…eller visar sig när… eller på det sättet
att…
För att uttrycka det drastiskt: Vi återskapar säkerhet genom att
”formulera in” en osäkerhet i densamma. Vi sår paradoxalt tvivel i tron
på identitetens stabila form. Det tvivel vi sår stärker oss i tron. För på
ett eller annat sätt kan man ju alltid hävda en eller annan kulturell
skillnad, exempelvis med hänvisningar till vardagsvanor eller genom
att lyfta fram vissa typiska seder. Det finns alltid någon liten ny
”egenskap” att lägga till som ytterligare villkorar tillhörigheten. Och så

Identiteter tillhör ideologins ”objekt”. De är föremål för ideologier och föremål för vår
förståelse. Identiteter förstås och ”ideologiseras” genom att destabiliseras. Identiteter
förflyttas, förändras, upphöjs och ”sublimeras” i vår strävan att fasthålla dem. Denna
paradoxala tendens analyseras av Slavoj Zizek i termer av ”ideologins sublima objekt”, som
också är titeln på en av hans böcker (Zizek 2001/1989).
33
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länge platsen för denna egenskap inte uppfylld, så är villkoren för
tillhörighet inte uppfyllda. Förståelser förändras inom ramen för en
ideologi vars föremål, eller ”objekt” – just här den kulturella identiteten
– ständigt förskjuts uppåt och ”förfinas”, ja, sublimeras.
Denna ideologikritiska förståelse av identitetsskapandet är inspirerad
av den slovenske filosofen och Lacanuttolkaren Slavoj Zizek (se not 33).
Hans perspektiv på identitetsarbetet innebär tre saker:
• I den imaginära ordningen är identiteten fastställd när den är
namngiven.
• I den symboliska ordningen inser vi att samma identitet är
kontinuerligt görbar.
• Vi inser det realt omöjliga i att själva identifierandet (att kunna
se vad som är vad) är lika paradoxalt som identitetsarbetet (vi
upprätthåller likhet och tillhörighet genom att diskriminera och
utesluta).
Identitetsarbetet blir liksom aldrig klart; det förblir en paraintentional
lärprocess.
I all vår upplysthet tenderar identiteter att på ett paradoxalt sätt glida
undan våra försök att hålla fast dem (jfr not 33). Stabila identiteter
återskapas genom det sätt vi förändrar dem. Ideologin är det som gör
oss blinda för att detta sker och hur det sker, vilket inte betyder att vi
måste vara helt omedvetna om vad vi gör eller vad som pågår. Vi kan
mycket väl stå med helt öppna ögon i tanken och samtidigt blunda för
det vi gör i praktiken. Eller för att uttrycka det drastiskt: Vi vet vad vi
gör, men vi gör det ändå. Vi kan ju alltid urskulda oss med rationella
argument, dvs. med hänvisningar till vår upplysthet och att vi vet: Ja,
jo, det är klart att man borde ju egentligen inte, för vi vet ju att… ,
MEN nu är det ju som det är så….
Bör man göra något åt falsk upplysthet och ovetandet förklätt till
visshet? Ja, kanske, i någon mån och det som går och i utbildning för
vuxna. Bland lärarstudenter, exempelvis, bör det vara fullt legitimt att
efterfråga hur skolvärldens identiteter skapas, återskapas och
stabiliseras. I den pedagogiska praktiken blir ju Läraren, Eleven,
Undervisningen och Lärandet berättelser om likhet och var man hör
hemma.
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Även identitetsarbetet – liksom förståelsearbetet – förblir en
lärprocess möjlig att analysera både med hänsyn till det vi eftersträvar
och med hänsyn till de förutsättningar som verkar vid sidan av våra
intentioner. Den paraintentionella analysen tar sig an den
dubbelheten.
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AVSLUTNING
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12 En paraintentionell analys som lärprocess
Vi har kommit till Avslutningen. Så stanna gärna till i läsningen. Se den
som en lärprocess. Vi har lärt oss att lärprocessen och förståelsen är
tredelade och utgör tidsordningar med ett före, ett under och ett efter.
Lärandet tillgängliggörs, aktualiseras och efterlämnar ett
förståelsearbete. Den aktuella förståelsen inbegriper en förförståelse
och kan i efterhand förstås reflexivt. Och vi har lärt oss att den aktuella
förståelsen finns i åtminstone tre specifika former, nämligen som
praxis, som betydelsetilldelning och som hantering av omedvetenhet.
Den dubbelt tredelade förståelsen aktualiseras i sociala, begreppsliga
och kritiska analyser som är paraintentionella. Lärprocesser har jag
föreslagit kan analyseras på det sättet, och då i förhoppningen att detta
analyserande självt kan bli ett intressant lärande för den som sätter sig
in i det och prövar på det. Som författare till dessa rader har också jag
givetvis genomgått mina lärprocesser fulla av paraintentionala
erfarenheter, av vilka några används självbiografiskt i detta kapitel i
syfte att synliggöra vad jag betraktar som ett processideal: en reflexiv
lärprocess som förblir ett självändamål med påtagligt kreativa inslag
aktualiserade under rationella förutsättningar.
Upprinnelsen
Det jag här analyserar som en föredömlig lärprocess har sin
upprinnelse i läsningen av en magisteruppsats. Utöver
uppsatsförfattaren är i denna lärprocess sju personer särskilt
inblandade:
• tre psykoanalytiker
• tre skönlitterära författare
• en känd svensk socialpsykolog
En magisteruppsats om Johan Asplunds socialpsykologi gjorde, när det
begav sig, Markus Arvidson till doktorand i sociologi. Markus ville
jämföra Asplund (1937-2018) med Lacan (1901-1981) under den
självförklarande titeln Johan Asplund och Jacques Lacan – några
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jämförelser (Arvidson 1994).34 Jämförelserna avsåg Asplunds
interaktionistiska socialpsykologi och delar av Jacques Lacans
psykoanalys. Asplund är givetvis socialpsykologen i lärprocessen och
Lacan givetvis en av psykoanalytikerna.
Jag bistod ett handledarkollegium, läste uppsatsen och försökte förstå.
Blivande forskarstudenten, som snart blev en god vän och kollega,
ställde upp Asplund mot Lacan inspirerad av sin uppsatshandledare
Göran Dahl, som i en artikel noterat förbindelser mellan just Lacans
psykoanalys och Johan Asplunds version av interaktionistisk
socialpsykologi.35 Arvidson hänvisar till Dahls artikel och den noterade
förbindelsen. Han säger att Dahl gör en ”inspirerande” och ”intressant
iakttagelse” (Arvidson 1994:3). Samtidigt – och för att uttrycka det med
en typisk lacansk ordvändning: Arvidson var inte omedveten om att det
i hans uppsatsprojekt kunde finnas en omöjlighet. Han uttrycker det
med all önskvärd tydlighet i uppsatsens inledning:
Johan Asplund och Jacques Lacan är två teoretiker man vanligtvis inte
förknippar med varandra. Utan överdrift kan man säga att de har mycket
olika utgångspunkter.
(Arvidson 1994:3)

Det är så sant. Jag förstod här verkligen vad Arvidson menade,
instämde i beskrivningen och drog mig till minnes en passage i
inledningen till Asplunds Rivaler och syndabockar:
…också en kryptisk psykoanalytiker som Jacques Lacan har lyckats få ett
visst fotfäste i svensk sociologi. Mycket – eller kanske rentav det mesta –
av det som idag diskuteras med både allvar och entusiasm hade under min
egen studietid framstått som obegriplig och förkastlig metafysik. Måtte
denna fördomsfrihet tillåtas fortleva tillräckligt länge för att verkligen bära
frukt. Själv förmår jag faktiskt inte läsa exempelvis Jacques Lacan, men att
det finns andra som gör det framstår som positivt.
(Asplund 1989:11f)

34

Lund: Sociologiska institutionen Lunds universitet.

För artikeln och exempel på interaktionistiska socialpsykologier, se Dahl (1992); jfr
Asplund (1983, 1987).
35
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Jo, mycket riktigt, Arvidson återger sista meningen i citatet (Arvidson
1994:3). Men ska vi tro på den meningen? Och kan vi lita på citatet i
dess helhet? Kanske hade Asplund ändå läst en och annan rad av det
Lacan skrivit? Åtta år efter det att uppsatsen trycktes kommenterade
nämligen Asplund lakoniskt vad han uppfattade som Lacans ovilja att
göra sig förstådd:
Jag har någonstans sett en uppgift om att Jacques Lacan sagt att han inte
vill bli förstådd. Om han verkligen gjorde det så måste han väl ha räknat
med att vinna gehör hos en publik som i sin tur inte önskade förstå.
(Asplund 2002:31)

Asplunds få noteringar om Lacan spökade och jag närde trots allt mina
tvivel, oavsett vad Dahl och Arvidson hade för uppfattningar om saken.
Arvidsons jämförande projekt gjorde anspråk på förståelse av ett
sammanhang av diffust oförenliga utgångspunkter. På två sätt
hamnade jag därför i den dubbla rollen av både lärare och elev: 1. Jag
förväntades likt en elev förstå en uppsats och samtidigt likt en lärare
vara med och bedöma den. 2. För att lära mig mer – vara elev och förstå
det jag förväntades förstå – fick jag bli min egen lärare.
Jag hade mina förhoppningar att uppsatsen skulle avslöja något.
Samtidigt var jag skeptisk till den. Förståelser började snurra i form av
kritiska aningar och förnimmelser. Vad, exempelvis, skulle Johan
Asplund själv ha sagt om att bli jämförd med Lacan? Och vad är det
Arvidson egentligen redan har förstått av den jämförelse han
undersöker som något ännu okänt? Och hur är den lärprocess
egentligen beskaffad som tar sig an förståelsen av det som är okänt?
Ja, man kan säga att jag på sätt och vis ställdes inför en gåta. Här
försöker jag lösa den medan jag fortsätter att skapa klarhet i den
paraintentionella analysen och beskriver vad jag erfarit som en
föredömlig lärprocess.
Betydelsetilldelning och modellanvändning
Arvidson förstod att tilldela Asplund/Lacan betydelser med hjälp av en
modell för jämförelser av teorier.
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Arvidsons väg till modellen gör verkligen rättvisa åt Asplunds
författargärning och Lacans psykoanalys. Läsaren får verkligen veta
vad Asplund har gjort som en av Sveriges mest uppskattade
socialpsykologer, och Arvidson lyckas skapa en för läsaren gångbar stig
att följa genom Lacans omtalat snåriga och förvillande tankegångar.
Vägarna korsas slutligen i en jämförelsemodell från Elliot och Meltzer
(1981). Modellen anger aspekter som sociala teorier förmodas
bearbeta:
• Människans natur och omgivning
• Socialiseringens karaktär och stadier
• Personlighetens struktur och funktioner
• Den sociala relationens beskaffenhet
(Arvidson 1994:54-62)
Arvidson jämför Lacan och Asplund punkt för punkt. Mest hittar han
skillnader (s.63). På få punkter framträder likheter till vilka Arvidson
ställer sig frågande: ”Man kan dock fråga sig vad dessa
sammanlänkningar av Asplund och Lacan leder till?” (s.63). Den
modellstyrda
jämförelsen
fungerade
inte
riktigt
som
uppsatsförfattaren just då önskade, alltså just då när uppsatsens
skrevs. När vi långt senare talar om saken skrattar Markus åt det hela:
”Man var ju så försiktig; jag kunde ha tagit ut svängarna lite mer.”
(samtal 20190201)
I denna självreflektion ligger en viktig insikt: modeller behövs för att
de samtidigt både begränsar och möjliggör svängar.36 Modeller är till
för att följas, men bör också i förekommande fall överskridas.

En socionom synliggör detta i en intervju. Socionomen berättar om mötet med en klient
och skillnaden mellan att jobba efter en behandlingsmodell och att inte vara modellstyrd:
”När jag träffade honom (klienten) första gången såg jag honom aldrig, utan jag var nog
snarare mer upptagen av mig själv. Det har jag lärt mig med åren att om man inte är
teoretiskt kunnig – och det har ju med erfarenhet att göra, det har med känslomässig närhet
och mognad att göra, det har med teorin omsatt i en metod att göra – om man inte har det
så har man fullt upp med att förklara för sig själv det som är obekant och då ser man aldrig
klienten. Man är mer upptagen av en inre dialog, hur jag ska förklara det här för mig själv”
(Morén 1992:95). Bundenhet till ”teorin omsatt i en metod”, dvs. en modell, ger en frihet ”att
ta ut svängarna” eftersom man vet vad man ska återvända till. Och med
36
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Gåtans paradox och förståelsearbetet
Lacan gav psykoanalysen en modell med överskridande kvaliteter
avgörande för det jag vill åstadkomma i detta kapitel: lösa gåtan
”Asplund/Lacan”, färdigställa ett förståelsebegrepp och analysera en
självupplevd lärprocess.
Lacan gestaltar vad det innebär att tilldela det okända betydelser som
om detta okända vore möjligt att förstå; och vi kan erinra oss bilden
från inledningskapitlet med tre cirklar – alternativt koner – instuckna
i varandra: I centrum Det Reala och runt detta centrum en imaginär
ordning inuti en symbolisk ordning. I den symboliska ordningen närs
(imaginära) föreställningar om att den verkliga Verkligheten är möjlig
att ”greppa”, dvs. att vi språkligt/begreppsligt kan begripa genom att
symbolisera Det Verkliga. I språkbruket hanterar vi ”representanter”
för Verkligheten i tron att vi vet och är medvetna om hur
representerandet fungerar. Ja, i efterhand kan vi exempelvis prata om
hur vi pratar. Medan pratet pågår är vi emellertid hänvisade till enbart
just det och kan rimligtvis inte analysera våra utsagor medan de utsägs.
Och vart vi är på väg med språkandet vet vi inte förrän vi kommit fram,
även om vi kan förnimma vart det bär av.
På sätt och vis befinner vi oss ständigt i det jag vill kalla ”gåtans
paradox”. Vi försöker förstå något vi inte vet vad det är. Lacans modell
hjälper oss synliggöra hur denna paradox fungerar (jfr Reeder 1989:6369), om vi förstår modellen ”rätt”.
”Ordningarna” i modellen aktualiseras i varandra och samtidigt. På
motsvarande sätt finns en samtidighet i lärprocessens faser. Det finns
ett
tillgängliggörande
i
lärandesituationen
bestående
av
förståelsearbete, och den förståelse som förståelsearbetet aktualiserar
kommer reflexivt i efterhand, men inbegriper samtidigt en
förförståelse.

behandlingsmodeller tenderar personbundenheten att minska. Behandlaren blir mindre
bunden till sig själv.
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Förslagsvis använder vi lärandets och förståelsens faser och Lacans
ordningar likartat. Analytiskt uppfattar vi dem var för sig och samtidigt
förstår vi dem dialektiskt som aspekter av varandra i en dynamisk
helhet.
För att återigen rekapitulera och förtydliga.
I den imaginära ordningen hör vi ett ord, exempelvis ordet konflikt,
och föreställer oss det som ordet säger: strid; oförenlighet!37 I den
imaginära ordningen tar vi saker entydigt för vad (vi tror att) de är och
möjliggör samtidigt symboliseringar: Alla vet ju att detta står för
något annat! Det finns en imaginär förståelse i vilken den symboliska
ordningen är grundad.
I den symboliska ordningen lösgör vi orden från deras
entydighet.”Sym-bol” betyder ju samman-smältning och det som smält
samman kan också separeras. Tecken och innebörder, ord och begrepp
smälter samman som symboler och kan lösgöras från varandra: tecknet
från innebörden och ordet från begreppet. Språkbruket är symboliskt
på det sättet. Ord fungerar som tecken, symboliserar innebörder och
står för betydelser i överensstämmelse med givna föreställningar.
Ords symboliska funktion kan jämföras med ting som symboliserar.
Svenska flaggan är en tygbit i blått och gult som betecknar ”Sverige”;
flaggan är en symbol för den svenska nationen, en nationell symbol,
som kunde ha sett annorlunda ut, med andra färger och annan
utformning. ”Svenskheten” eller ”det svenska” är på motsvarande sätt
tecken för görbara innebörder. Vad som är svenskt kan ifrågasättas och
göras om, och då även i en paradoxal strävan att imaginärt bevara en
svenskhet som realt ständigt glider undan försöken att hålla fast den
(se kapitel 11).
Förståelsearbetet utgör en rörelse mellan den imaginära och den
symboliska ordningen. ”Att förstå” innebär att pendla mellan
föreställningsmässiga sammansmältningar/bokstavstro/fantasier om

37

Det handlar alltså om ”det föreställningsmässiga”: imagination/imagine/image.

148

entydighet
och
reflexiv
kommunikation/självrannsakan/ifrågasättande. Något annat är så att
säga inte möjligt.
Hur vi än rör oss mellan det imaginära och det symboliska, så kommer
vi, i det lacanska perspektivet, att röra oss kring en kärna av
”omöjligheter”, paradoxer, självmotsägelser och gåtor som inte går att
lösa mer än indirekt; som om det skulle finnas ett slags
yttersta/innersta verklighet vi inte riktigt kommer åt: Det Reala.
Lacans ordningar
socialpsykologin

i

skönlitteraturen,

psykoanalysen

och

I min egen lärprocess fann jag Lacans ordningar lite varstans, bland
annat i skönlitteraturen, psykoanalysen och socialpsykologin. Och så
småningom tyckte jag mig vara gåtans lösning på spåren. Jag började
ana var Asplund och Lacan kunde mötas. Och jag fick god hjälp av de
sju personerna: Asplund och Lacan, ytterligare två psykoanalytiker och
tre skönlitterära författare.
De skönlitterära författarna: Salter, Lessing och Coehlo
Som av en slump fann jag exempel på Lacans ordningar i en bok
skriven av James Salter. Snart därefter fann jag något liknande hos
Doris Lessing och sedan även hos Paulo Coelho, innan jag slutligen
faktiskt såg detsamma i ett par av Johan Asplunds böcker. Och jag
började på allvar ana vad som kunde vara gåtans lösning.
Skönlitteraturen, socialpsykologin och psykoanalysen började tala om
samma sak – tilldelade betydelser med gemensamma innebörder.
Salter
I boken Längtans branter skriver Salter:
I Kalifornien kan man träffa på ett planlöst drivande släkte som arbetar
som murarhantlangare, snickare eller parkeringsvakter. På något sätt
bevarar de en viss värdighet, de är häpnadsväckande obesvärade. Det är en
sak att veta att deras ansikten kommer att bli fårade och deras småprat
idiotiskt, att de till slut kommer att krossas av dem som gick ut skolan,
köpte mark, praktiserade juridik. Men ändå har de en irriterande makt, den
som dömda män har. De kan tala med vem som helst, de kan säga
sanningen.
(Salter 1989:6)
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Citatet färglägger Lacans triad – imaginärt, symboliskt och realt:
- I ”planlöst drivande släkte” ser betraktaren föraktfullt och
imaginärt ner på de okvalificerade arbetarna och låter deras yttre
tecken (attribut) gestalta vilka arbetarna är.
- I nästa mening noteras ”de underordnades värdighet”, vad de
faktiskt symboliserar och utstrålar under eller genom sitt yttre,
men trots detta är ”dömda till”.
- Slutligen vidrörs den besvärande reala kärna och stötesten som
ligger i orden ”besvärande makt” och ”sanning”.
Salters berättarjag förnimmer slutligen en besvärande omöjlighet,
något ”realt” kring vilket den imaginära respektive symboliska
förståelsen roterar, som en konflikt mellan det spontant odelade
föraktet för de underordnade och insikten om underordningens
dubbelhet. Under denna konfliktfyllda rörelse mellan två ordningar,
som ”egentligen” inte går att få ihop, kan man ana en avgrund, det som
språket inte kan överbrygga: den ”besvärande makten”, det omöjliga –
Det Reala.
Lessing
Doris Lessing ger en fin bild av Salters/Lacans omöjlighet i boken
Sommaren före mörkret (Lessing (1975/1974). Lessing berättar där
om fyrabarnsmamman Kate som tack vare sina exklusiva
språkkunskaper och en make med kontakter i internationella
biståndsprojekt erbjuds jobb som konferenstolk. Närgånget beskriver
Lessing konferenskulturen sedd genom Kates ögon:
Varje man, varje kvinna gick i sakta mak till sin stol, satte sig, fortsatte att
prata och skratta på det fullständigt lediga sätt som basunerar ut det enda
ordet makt. Varje gest, varje blick bestyrkte deras värde och auktoriteten
hos det de representerade.
(s.28)

Triviala aktiviteter cirkulerar kring en onämnbar kärna av makt, ett
”omedvetande” bortom all medveten omedvetenhet, och därmed en
radikalt annorlunda omedvetenhet än exempelvis den jag skisserade i
kapitel 6.
Konferensmiljöerna beskriver Lessing som fulla av triviala bestyr som
det blir Kates uppgift att administrera: kvinnor som ska till frisören,
deltagare som ska hjälpas hitta rätt restaurang, ombokningar av
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hotellrum etc. Allt detta triviala, det som i citatet är ”ledigheten”,
vittnar om – symboliserar – exklusiviteten, det självklara i vars och
ens status. Den verkliga makten framträder realt som ”icke-makt”. Den
verkliga makten måste förbli ”osynlig” och oberörbar för att kunna
fortsätta verka. Den bara är och praktiseras som sin motsats. I denna
osynliggjorda paradoxalt praktiserade makt finns alltså något realt.
”Icke-makten” i form av de lediga manéren och avspändheten
maskerar den verkliga makten för människor som själva befinner sig
där. För människorna utanför maktens centrum symboliseras
samtidigt hur makten kan komma till uttryck. Vad som är realt sett
inifrån är symboliskt sett utifrån.
Lessing beskriver Kates upplevelse av konferensernas brist på
substans. Konferenserna om livsmedelsförsörjningen i världens fattiga
länder framstår som en tom form, som ett etiskt tveksamt
självändamål, en umgängesform för makthavare där själva formen
blivit innehållet i vad som mest liknar en imaginär ordning av
”speglingar” eller ”speglade föreställningar”.
I den symboliska ordningens perspektiv maskerar även bristen på
substans den kärna av makt som varken kan eller får synliggöras.
Makten maskeras med icke-makt och med tomhet – och som
konfliktlöshet.
Konferenserna gör att ”hon”, Kate, dras in i en påtagligt konfliktlös
livsstil, eller kanske snarare en livsstil klädd i konfliktlöshet:
Naturligtvis hade hon blivit inviterad till diverse länder av diverse män och
kvinnor som hon hade blivit god vän med – vän på ett sätt som gick ihop
med den här livsstilen, flyktigt, kravlöst, tolerant, en vänskap som i själva
verket bara bestod av negationer. Den kritiserade inte. Den ställde inte
krav. Den tog inte notis om ras- eller nationella skillnader, något som inom
dessa trollkretsar bara tycktes existera för den behagliga kittlingens skull.
(s.54)

Lessing gör en viktig notering. Det ”verkligt verkliga”, det reala och
”omöjliga”, yttrar sig som det som i sammanhanget inte får finnas med,
till exempel vänskap som rymmer konflikter.
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I den symboliska ordningen är symbolernas ”poäng” att de ska
möjliggöra tilldelning av skilda betydelser och ge material till
konflikter.
Lessings Kate går in i en symbolisk ordning och föreställer sig ett socialt
samspel där ”verkliga” konflikter tillåts ingå, en rikare och konkretare
samspelsform än det avskalade, urvattnade och abstrakta umgänge
hon faktiskt erfar. Kate förstår sin situation på det sättet. Samtidigt
inser hon då att det hon förstår varken kan kommuniceras eller
påverkas med mindre än att hon själv gör sig ”omöjlig”. För Kate
återstår att spela med och att i praktiken gå in i en imaginär ordning.
Upplyst och medveten ser hon sig tvingad att ansluta sig till en omöjlig
– real – verklighet av falska förespeglingar.
Coelho
Även Coelho bearbetar Det Realas problem. Han illustrerar samtidigt
ett spänningsfält i vilket undervisning och lärande skulle kunna ingå.
Coehlo visar hur man kan förstå lärprocesser som ett arbete mellan
rationalitet, reflexivitet, kreativitet och lärandet som självändamål.
I Coehlos bästsäljare Alkemisten konverserar en pojke (P), en
engelsman (E) och en arab (A) i ett varumagasin som ägs av araben A.
Konversationen – om vi analyserar den med Lacans triad – illustrerar
hur omöjlighetens problem kan bearbetas i en pendling mellan
rationalitet, reflexivitet, kreativitet och lärandet som självändamål:
E: Det här kanske är ett tecken.
P: Vem har berättat om tecken för dig?
E: Allting i livet är tecken. Universum består av ett språk som alla kan
förstå, men som nu är bortglömt. Jag håller på och söker detta universella
språk, samt en del andra saker. Det är därför jag sitter här. Jag måste träffa
en person som kan det universella språket. En alkemist.
A: Ni har tur, ni båda. I eftermiddag avgår en karavan till Al Fayyum.
P: Men jag ska till Egypten.
A: Al Fayyum ligger i Egypten. Vad är du för sorts arab?
P: Jag är spanjor.
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E: Han (A) kallar tecknen för tur. Om jag kunde skulle jag skriva en jättelik
encyklopedi enbart om orden ”tur” och ”sammanträffande”. Det är med de
orden det universella språket skrivs.
P: Jag håller på och söker efter en skatt.
E: Det gör på sätt och vis jag också.
P: Jag vet inte ens vad alkemi är för något.
(Coelho 2002:78f)

Engelsmannen pratar om det språkbruk som sträcker sig in i
frånvarometafysikens ordbok: tur, sammanträffande, tillfälle, hopp,
tillit, förtroende, möjlighet (jfr Butler 2007/1989).
Frånvarometafysikens ordbok innehåller
• ord som överbryggar (hopp/tillit/förtroende)
• ord som anger platsen för något som kan hända (tillfället)
• ord för platsen för ett möte (sammanträffandet)
• ord för det som kan bli eller komma (möjlighet).
Frånvarometafysiska ord som tillit, tillfälle, sammanträffande och
möjlighet betecknar det som ännu inte är, men som kan aktualiseras.
De frånvarometafysiska orden är paradoxala. De gör det (ännu)
frånvarande
närvarande.
Lacans
triad
begreppsliggör
frånvarometafysiska paradoxer. Det finns en ofrånkomlig frånvaro
närvarande i det som är för handen: Det Reala, en omöjlighet.
Alkemister vill göra det omöjliga: framställa guld. Alkemisten
symboliserar en omöjlighet. Den symboliska alkemisten har bundit sig
till en föreställning och fastnat i en imaginär ordning. I denna ordning
hanteras det omöjliga som vore det möjligt.
Borde då inte de symboliska alkemisterna veta bättre? Borde de inte
förstå det omöjliga i sitt företag? Borde de inte kunna upplysas?
Kanske, men det är inte säkert att det hjälper. ”Alkemister” kan vara
fullt medvetna om vad de gör, men göra det ändå: Det är klart att jag
vet att det inte går, men jag måste väl ändå (få) försöka!
Alkemisten – fortfarande ”den symboliska alkemisten” – har bundit sig
till en omöjlighet och därför för evigt. Och det är inte säkert att
alkemisten botas av upplysning eller undervisning. Det händer ju att
man symboliskt säger att man förstår och därigenom får behålla den
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imaginära och falska förståelse man inte vill släppa (jfr Zizek
2001/1989:36). För att säga det med Lacans triad: I symboliska
förespeglingar närs imaginärt föreställningar som håller oss borta
från den reala kärna som inte kan synliggöras.
I Alkemisten illustrerar Coelho ovanstående paradoxala ”triadisering”.
Coehlo säger samtidigt något viktigt om hur lärprocesser är beskaffade.
De riskerar att bli ett sökande efter Guldet.
Alkemistens rationella sökande efter guldet är irrationellt. Det går mot
ett mål omöjligt att uppnå, hos Lacan begärets objekt, det han kallar
objektet a (objet petit a) (se Reeder 1994: 50-51, 70-71 och 433).
Begärets eviga väg är kreativ i det symboliska perspektivet. ”Vägen”
kan ju faktiskt vara målet – exempelvis för en lärorik resa! Begärets
försakas på det sättet – och lusten att lära hålls levande! Samma
paradoxala strävan är emellertid döfödd i det imaginära perspektivet,
eftersom ”vägen” där endast är vägen och inget annat, och ”målet” är
inget annat än en avsedd slutstation.
Om vi rationellt och blint tror på absoluta kunskapsmål har vi gett oss
ut på en omöjlig resa i sällskap med alkemister som vill framställa
guldet. Med lärandet som självändamål däremot finns hopp om
kreativa möjligheter, vilket både Coehlo och Asplund (1992) antyder.
Det finns hopp om kreativa möjligheter om vi låter ”tillfällen verka” (se
Asplund 1992). Lärprocesser kan förstås på det sättet.
Psykoanalytikerna: Lacan, Reeder, Schröder
Tidigare nämnde jag Asplunds bok Rivaler och syndabockar och att
Lacan kritiseras i den boken. I förordet till samma bok skriver Asplund
att manuskript till boken ventilerats i en seminarieserie för forskare
och doktorander. En av forskarna var då psykoanalytikern Jurgen
Reeder, som mycket ingående läst Lacan och gjort honom tillgänglig på
svenska. Reeders doktorsavhandling Begär och etik (1994) har varit
mig till stor hjälp när jag velat förstå vissa av Lacans begrepp.
Under en period sensommaren 2003 började jag läsa Reeders böcker
på ett rationellt sätt. Jag samlade argument för att opponera på en
sociologisk avhandling. Den var freudinspirerad och skriven av
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psykoanalytikern Ted Schröder (2003): Det omedvetna – en dröm om
det äkta. Avhandlingen var också inspirerad av Asplunds
socialpsykologi, som enligt Schröder uppvisar likheter med den typ av
psykoanalys som en viss och för mig då obekant Menard Boss
företräder (Schröder 2003:10, 20). Ett syfte med Schröders avhandling
var att med stöd av Asplund introducera Boss för svenska läsare.
Reeder introducerar Lacan och Schröder introducerar Boss med hjälp
av Asplund. Ledtrådar fann varandra i min rationella strävan. Jag hade
en arbetsuppgift att fullfölja, ett åtagande – ett mål att sträva mot. Det
var tvunget att ske med vissa medel. Jag läste böcker och förde
anteckningar med sikte på Schröders disputation.
En opponent arbetar rationellt, som en elev inför ett prov eller som en
student inför en tenta. Man läser med ett mål för ögonen, ägnar sig åt
rationellt lärande. Jag läste Drömtydning (Freud 2002/1900) för att
förstå ”det omedvetna” och Reeder för att förstå Lacan, som jag
behövde förstå för att förstå Schröder.
Det rationella utforskandet måste också vara reflexivt. Är det
omedvetna en ”psykisk instans”, ett ”bortträngt innehåll” eller något
annat?38 Ja, något annat! Det bör hänföras till språkbruket (Reeder
1994:84). ”Omedvetenheten” är en funktion i språket, något som
språket ”gör”, eller som vi gör när vi språkar. Den förståelsen har följt
mig ända fram till dessa rader. Lacan lär oss att omedvetenheten finns
mellan oss, i vår kommunicerade interaktion, vilket Asplund säkert
skulle instämma i med tanke på allt han skrivit om det sociala
samspelets betydelse.
Om ”interaktion” är ett nyckelord hos Asplund, så kan
”ofullständighet”, ”brist” och ”frånvaro” vara nyckelord hos Lacan.
Språkbruket är ofullständigt. Det lämnar rester av det som inte
kommuniceras när vi, som jag påtalade i kapitel 8, talar ”ord för ord”.
Ord förklarar ord som förklarar de ord med vilka andra ord
förklaras…osv. Den kedjan sträcker sig mot oändligheten. Detta lär oss

38

Freuds Drömtydning var Schröders viktigaste källa.
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Reeder och det gör också Schröder (Reeder 1994: kap.3, Schröder
2003:114f). Språkbruket är samtidigt ett eget flöde. Språket flödar av
egen kraft som ”ord till ord”. När vi sagt A, så kommer B, som ger C,
som…. Det finns en syntax, en satsbyggnad att fylla med rätt ord i rätt
ordning. Även detta nämndes i kapitel 8. Vi är som nedsänkta i
språkbrukets dubbelt omedvetna flöde: ”ord för ord” och ”ord till ord”.
Asplunds Trenter, Lacans triad och gåtans lösning
Vi är omedvetna om det tysta språkbruk som ligger under och skapar
förutsättningar för det vi uttryckligen uttalar. Detta ”under” och ”före”
skapas kontinuerligt som något omedvetet i det vi kommunicerar och
medan vi kommunicerar. Om vi till exempel säger Jag ljuger nu, så
förutsätter och underförstår det att vi inte ljuger om att vi ljuger, utan
att vi ljuger om något som redan är sagt eller om något som är på väg
att sägas. Vi vet att det är så vi ska förstå påståendet. Vi tar det för givet
och behöver inte medvetendegöras om det. Det som underförstås är en
förutsättning. Det verkar i det tysta.
Samtidigt är vi som ”utkastade” i en flödande väv av
artikulationsmöjligheter. Satsbyggnaden, syntaxen, finns där redan
byggd och klar, samtidigt görbar och föränderlig. Språkbruket
strukturerar det omedvetna. Eller med Lacans ord: ”Det omedvetna är
strukturerat som ett språk” (Lacan 1973:20). För att ta närmast
tänkbara exempel: Jämförelsen Asplund/Lacan måste skapas av de
gåtfulla ledtrådar som språkbruket lägger ut, som om det jag/vi söker,
gåtans lösning, redan finns där någonstans, som om det från början
skulle finnas något att förstå. Asplund själv ger en levande bild av
denna ”undervisningssituation” i analyser av Stieg Trenters
pusseldeckare.
I boken Ett ostämt piano är hemskt hittar man essän ”Stieg Trenters
gåtor” (Asplund 1984). Asplund beskriver hur ovidkommande och
ibland obskyra detaljer ofta får bilda utgångspunkter i Trenters
deckarhistorier: ett rovfågelsbo dekorerat med dockskåpsmöbler, en
lägenhet med en stickande lukt som någon känner av på ett helt annat
ställe i ett annat hus, Näcken som visar sig, en jättefjäril som skriker,
ålsaxar i en trädtopp osv. Läsaren hamnar i den vilda fantasin och vet
inte riktigt vad det ena har med det andra att göra. Läsaren kastas ut i
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ovetandet, hamnar i ett komplext sammanhang av detaljer och i
osäkerhet om mening och intentioner – om Vadan och Varthän.
Detaljerna finns där som av en tillfällighet. Med Asplunds ord:
En yttersta verklighet där gåtan är begravd […] Inför den kreatives
uppvisningar står vi häpna och frågar oss: Var får han allt ifrån? (Asplund
1984:95f)

De ovidkommande detaljerna gör historierna läsvärda, den saken är
klar. Detaljrikedomen är delvis ett självändamål. Trenter konstruerar i
detta en ”obegriplig” och därför yttersta – eller innersta – verklighet
där gåtan är begravd. Dessa konstruktioner görs, får man rimligtvis
anta, på ett rationellt sätt. Jag föreställer mig att deckarförfattare går
och tänker på sitt arbete: Med vilka medel ska jag nå målet att få
mordet löst? Den rationella attityden hos en deckarförfattare utesluter
inte att samme författare låter ovidkommande detaljer sprida ut sig i
texten som en tillfällesstruktur. Hos läsaren kan denna struktur
föreställningsmässigt komma att cirkulera kring en tom plats, som är
mordhistoriens kärna och gåta; mordhistoriens Realitet – själva Gåtan.
Gåtans form får läsaren att tro på en lösning, och läsaren fortsätter att
läsa. Läsaren tror och läser, läser och tror. Som läsare tror man att alla
detaljerna är lika viktiga eller åtminstone har en betydelse, att de
symboliserar något. Läsaren lockas in i den imaginära ordning som
säger att tecken alltid har en symbolisk betydelse, dvs. att de inte kan
finnas där för sin egen skull, som ett självändamål. Denna reala
villfarelse gör det möjligt att föreställa sig en gåta gömd bland alla
märkliga tecken och sammanträffanden. Villfarelsen, Det Reala,
möjliggör sökandet efter en Sanning, eller att nå en Lösning. Lacans
triad sätter ord på just den paradoxen och kastar också ljus över hur
den imaginära förförståelsen är en förutsättning för lärandet i den
symboliska ordningen.
Asplund reder ut denna lacanska paradox genom att reflexivt beskriva
hur rationalitet och kreativitet kan samverka. Irrationella detaljer
fyller en kreativ funktion. De skapar tillfällen, tänkbara
sammanträffanden och möjliga lösningar. De håller tron vid liv.
Gåtor undflyr oss som något ”realt” och olösligt, eftersom de
”egentligen” är lösta redan från början. Asplund och Lacan är
jämförbara och möts i denna paradox. De möts i frånvarometafysiken,
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i ord som tillfället och det reala, i det som undgår symbolisering, i det
som betecknar ”omöjligheter”, i det som samtidigt är både mellan och
i interaktion. Det var där vi gick in, och det är där vi kommer ut. Gåtan
och lösningen på den skapas samtidigt. Att skapa gåtan är att samtidigt
lösa den. Återigen med Asplunds ord:
Problemet och lösningen, frågan och svaret, ges så att säga samtidigt, i en
och samma komplexa skapelseakt.
(Asplund 1970:48)

Lärandet som rationalitet, kreativitet och självändamål
För att lösa en gåta måste man gå rationellt till väga på ett kreativt sätt.
Man måste låta sig undervisas och vara läraktig, systematisera lärandet
och samtidigt göra lärandet till ett självändamål i förhoppningen att
man så småningom kommer att förstå hur något hänger ihop. Man
måste vara öppen för infall och ta tillfällen i akt. Plötsligt kan det dyka
upp något som får en att förstå. Men man kan inte bara sitta still och
vänta på tillfället. Man bör göra något under tiden, som om man var
något på spåren, som om man sökte ledtrådar. Finns det inga spår och
ledtrådar, så kan man försöka skapa dem – rationellt och samtidigt
kreativt. I den mån man vill hitta en ledtråd bör sökandet göras till ett
självändamål.
I min egen lärprocess med att förstå jämförelsen Asplund/Lacan
började jag hitta ledtrådar lite överallt. Lärprocessen tillgängliggjordes
på det sättet. Lärandesituationer aktualiserades tillfälligtvis. Tillfällen,
i den mening Asplund skriver om dem, uppstod (se Asplund 1992).
Antagligen väntade jag på dem.
I boken Storstäderna och det forteanska livet skriver Asplund: ”Den
som har bundit sig har slutat att vänta på sitt tillfälle” (Asplund
1992:23). Förklaringen fortsätter:
Ett Tillfälle verkar, om det kommer, retroaktivt och gör oss benägna att i
huvudpersonens tidigare liv urskilja mål och mening […]
Ett äkta Tillfälle kan inte i förväg specificeras och inte föregripas och
eftersträvas.
(s. 23)
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Asplund kan sägas möta Lacan i detta sammanhang. Asplund nuddar
vid Det Reala i Lacans triad. Asplund berättar om äventyrerskan och
aviatrisen Amelia Earhart:
Amelia planerade eller intenderade inte sitt Tillfälle, men ändå är det som
om något slags planer eller intentioner hade varit i svang. Amelias biografi
pressar våra invanda begrepp och kan leda till paradoxala slutsatser. Skall
vi säga att Tillfället framlockade, utnyttjade och formade Amelia snarare
än att Amelia skulle ha framlockat, utnyttjat och format Tillfället? Var
Amelia sitt Tillfälles verktyg snarare än tvärtom? Skall vi utnämna Tillfället
till aktören i dramat och utrusta det med avsikter och preferenser?
Eller skall vi bara säga att allt ibland ”ordnar sig”, ibland inte?
För att fundamentala begrepp sådana som ”aktör”, ”intention”,
”rationalitet”, ”handling” och ”handlingsutfall” skall utsättas för svåra
påfrestningar behöver man i och för sig inte åberopa ett sådant stjärnskott
som fallet Amelia utgör. Ett vanligt vardagsliv är fullt av tillfällen, om än
med liten begynnelsebokstav.
(Asplund 1992:23f)

Asplund problematiserar paraintentionaliteten: Ska vi utnämna
Tillfället till en aktör med avsikter? Och vad betyder i så fall subjektet?
Och vem eller vad är det som i så fall som ”handlar”? Och vad blir det
då av handlingen som ett analytiskt tvåkomponentslim – intentionen
fäst på beteendet?
Subjektet är den aktiva delen i en språklig sats och tillfällen tycks
strukturerade som språkbruket. Läser man böcker av allehanda slag,
som ett självändamål och försöker förstå vad man läser, då öppnar sig
världar av möjligheter och tillfällen uppstår – tillfällen att förstå och
tillfällen till förståelse. Och vi kan förnimma när någonting är på gång,
när vi närmar oss den förståelse vi är ute efter. Själva denna
förnimmelse är i sig en förståelse – en utvecklad förståelse. Till vardags
talar vi om intuition eller ”magkänsla”, förnimmelser och aningar
någonstans mellan eller bortom de medvetet tilldelade betydelserna
och det omedvetna.
Förståelsearbetets alla tillfällen tillgängliggör lärandesituationer. Ena
gången med en Salter, en annan gång med en Lessing eller en Coehlo.
Tillfällesstrukturen kvarlämnar emellertid en oförutsägbarhet.
Rörelserna i den gör oss omedvetna och påtvingar oss ett visst mått av
irrationalitet som i motsvarande mån erbjuder kreativa möjligheter i
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vårt sökande efter förbindelser och sammanträffanden, som när man
lägger ett pussel och på måfå, steg för steg lägger ihop delarna av ett
motiv. Asplund beskriver något av detta förståelsearbete i den
refererade essä om Stieg Trenters pusseldeckare.
Låt tillfällena verka! tycks mig vara ett gott pedagogiskt råd. Som
lärare bör vi nog också, så gott det nu går, försvara lärandet som
självändamål.
Asplund/Lacan, lärprocessen och förståelsebegreppet
Asplunds Trenter ställer oss inför gåtor som gör anspråk på en säregen
blandning av rationalitet, kreativitet och märkliga självändamål.
Trenters deckarhistorier, i Asplunds kanske lacanska tolkning, säger
något om både förståelser och lärprocesser:
• Förståelser bör förstås som ett arbete som både bearbetar och
baseras på
- (reala) förnimmelser
- (symboliska) tilldelade betydelser
- (imaginära) föreställningar
• Lärprocesser bör reflexivt aktualisera samverkan mellan
- rationalitet
- kreativitet
- lärande som självändamål
Asplunds läsning av Trenter är lärande och klargör hur Lacans triad
fungerar. Samma läsning säger också något om hur lärprocesser kan
problematiseras och bör aktualiseras. Lärandet kan inte alltid – men
bör då och då – förbli gåtfullt och något av en konstform. Däremellan
bör lärandet få vara ett självändamål, ge tillfällen till kreativitet, ges
rationella förutsättningar och genomföras reflexivt.
I lärprocessen roterar en grundform av Lacans sammanvävda
ordningar och förståelser. Denna grundform innehåller då ytterligare
en triangel av ”ordningar” som beskriver det sätt på vilket undervisning
och lärande bör ske reflexivt:
• En rationell ordning där fastställda mål eftersträvas med
adekvata medel bör knytas samman med
• en kreativ ordning som söker nya mål med nya medel som är
beroende av
160

• en självändamålslig ordning som bortser från både rationalitet
och kreativitet för lärandets egen skull
Så kan lärprocessen förstås kritiskt och analyseras paraintentionalt.
Den är inte och bör inte vara en enbart målinriktad och avsiktsstyrd
verksamhet. Den är och bör också vara något mer, bland annat en
process där tillfällena tillåts verka.
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Sammanfattning
I analyser av lärprocesser i undervisningssituationer introduceras,
utvecklas och prövas i denna bok ett förståelsebegrepp med kapacitet
att bidra även till analyser av analyserna i fråga.
Prövningen av ett så kallat paraintentionellt förståelsebegrepp lämnar
också bidrag till hur man som undervisande lärare kan och bör
kommunicera elevers lärprocesser; hur man som lärare tillsammans
med elever tillgängliggör lärandet och tilldelar det betydelser och
mening.
Tillgängliggörandet och betydelsetilldelningen förbinds med en kritisk
syn på ensidigt rationalistiska undervisningsideal, så som dessa kan
komma till uttryck i överbetoning av lärandemål och formativ
bedömning. Som alternativ förespråkas ett reflexivt och kreativt
lärande som tillåts utgöra ett självändamål, om än genomfört med
rationella förutsättningar. Alternativet baseras på ett antagande om att
undervisning och lärande på en mycket grundläggande nivå är
förenade med osäkerheter av olika slag.
Exempel på olika typer av osäkerheter illustreras tematiskt genom tre
bokdelar inramade av en inledande bokdel med teoretiska
utgångpunkter och en avslutning som bland annat drar didaktiska
slutsatser av de tematiska illustrationerna.
Illustrativt, teoretiskt och empiriskt utvecklas ett förståelsebegrepp,
introduceras ett sätt att analysera lärprocesser och ges förslag på
undervisnings- och lärandeideal: ett reflexivt lärande som är kreativt
och utgör ett självändamål under rationella förutsättningar.
Begreppsutvecklingen,
analyserna
och
utformningen
av
undervisningsidealet knyter an till tre forskningssammanhang:
1. Variationsteoretisk forskning med fokus på lärandets
förutsättningar.
2. Läroplansforskning med fokus på kommunikation och diskursiva
förhållanden.
3. Perspektiv- och vetenskapskritisk forskning som problematiserar
hur forskare tolkar lärprocesser.
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I likhet med de tre forskningssammanhangen ägnas denna bok
förutsättningar för lärande, kommunikation i lärandet och kritik av
perspektiv på lärandet.
Övergripande syftar boken till att synliggöra undervisningens och
lärandets osäkerheter. Med ett osäkerhetsantagande som utgångpunkt
analyseras lärprocesser i undervisningssituationer.
Boken riktar sig till lärarutbildare och doktorander inom det
utbildningsvetenskapliga
området
och
till
lärarstudenter,
yrkesverksamma lärare och andra intresserade av undervisnings- och
utbildningsfrågor.
Boken synliggör den osäkerhet och det ”ovetande” som lärprocesser
inbegriper och ger också exempel på hur osäkerheten/ovetandet kan
hanteras. Med en serie illustrationer exemplifieras hur lärares och
elevers förståelser aktualiseras och formas i skolundervisning.
Förståelser analyseras utifrån flera tredelade föreställningar,
exempelvis utifrån den ”naturliga” föreställningen att vi förstår i
stunden utifrån en förförståelse och att vi i efterhand kritiskt och
reflexivt kan förstå hur vi förstått. Denna tidsliga tredelning i
”förförståelse/aktuell förståelse/efterhandsförståelse” återkommer i
en föreställning om en tredelad lärprocess. ”Lärprocessen” antas bestå
i ett tillgängliggörande av kunskap (före), en aktuell lärandesituation
(under) och ett förståelsearbete som lärandesituationen ger upphov
till (efter).
Bokens illustrationer och analyser utgår från att den tredelade
lärprocessen aktualiseras i undervisningssituationer där lärare förstår
på tre sätt: i praxis, genom betydelsetilldelning och i hantering av
omedvetenhet.
Med undervisningsexempel illustreras denna tredelade förståelse, som
sedan utvecklas i en analys som går ut på att kritiskt och reflexivt förstå
förståelser. Den analys som utvecklas är besläktad med en vedertagen
intentionell analys, så som denna formulerats av filosofen Donald
Davidson och prövats inom svensk pedagogisk forskning. Den
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intentionella analysen omtolkas i denna bok med hjälp av
psykoanalytiska begrepp formulerade av Jacques Lacan.
Omtolkningen och en paraintentionell analys gör det möjligt att förstå
förståelser som i lärprocesser inte är förutsatta, inte fullt ut kan
kommuniceras och inte kan kritiseras med mindre än att kritiken slår
tillbaka på sig själv.
Paraintentionella analyser bidrar till förståelser av det som svårligen
låter sig uttryckas, det paradoxala, det som sägs mellan raderna eller i
tystnaden, det till synes omedvetna och ”omöjliga”. Den
paraintentionella analysen låter oss förstå hur undervisningens
undflyende betydelser bör återerövras och tillgängliggöras för att
lärandet ska bli ”helt”.
Genom tre bokdelar uppbyggda kring undervisningsexempel från
grundskolans högstadium och gymnasieskolan utvecklas ett
paraintentionellt
förståelsebegrepp.
Undervisningssituationer
analyseras och ett förståelsebegrepp utvecklas.
Avslutningsvis illustreras också hur ett fyrsidigt undervisningsdeal kan
aktualiseras som ett paraintentionellt lärande – ett lärande som är
reflexivt, kreativt och utgör ett självändamål under rationella
förutsättningar.
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