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Förord 

 

 

Hösten 2001 kom Du, Solveig Hägglund, till Karlstads universitet som 

professor i pedagogik. När vi nu, våren 2012 skriver dessa rader i förordet 

till Din vänbok, inför att du intar din roll som professor emerita, har Du varit 

en omtyckt kollega i mer än 10 år.  Du har gjort avtryck på många områden 

inom Karlstads universitet, men främst inom avdelningen för 

Utbildningsvetenskap där dina goda ledaregenskaper och förmåga att samla 

forskare med vitt skilda perspektiv har bidragit till en mycket fruktbar 

utbildningsvetenskaplig forskningsmiljö. Många är de doktorander som fått 

med sig några kloka ord på vägen i sina arbeten och många är vi kollegor 

som gärna knackat på dörren till ditt rum för att få råd av Dig i din roll som 

senior och vardagsklok vän och arbetskamrat. Många skratt, glada upptåg 

och sena middagar och sällskap på mången konferensresa inte att 

förglömma.  

Särskilt vill vi framhålla ditt arbete med att sätta Karlstads universitet på 

kartan, såväl nationellt som internationellt, vad gäller forskning om barn, 

barns rättigheter och att visa på och synliggöra de villkor i barns vardagsliv i 

förskola och skola som bidrar till att forma skilda barndomar och därmed 

villkorade möjligheter till utbildning. 

Dessa bidrag i vänboken till Dig Solveig är skrivna av f.d. doktorander 

och av nuvarande kollegor vid Karlstads universitet som på ett eller annat 

sätt i de presenterade texterna korsar och tangerar dina forskningsintressen 

barn och barndomar, barns rättigheter och villkor för utbildning för barn.  

Ett stort tack riktar vi till alla kollegor som bidragit till och stöttat arbetet 

med denna bok, inte minst Cathrine Andersson Busch, som arbetat med 

layout och slutlig sammanställning, Ebba Busch som designat omslaget samt 

avdelningen för Utbildningsvetenskap som finansierat tryckning. 

 
 

Annica Löfdahl och Héctor Pérez Prieto 

Karlstad i april 2012 
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Kapitel 1 

Specialpedagogik som kompetens och komplexitet - 

förskolebarns erfarenheter av delaktighet 

 

 

 

Karin Bengtsson och Kerstin Bladini 

 

 

Inledning 

 

De flesta svenska barn tillbringar en stor del av sin barndom i förskolan. Här 

möter de andra barn och pedagoger, gör erfarenheter av olika slag och lär om 

sig själva och sin omvärld. Den här artikeln handlar om barns erfarenheter av 

delaktighet i förskolan. Syftet är att fördjupa förståelse för variation som en 

resurs och därmed bidra till diskussionen om perspektiv på 

specialpedagogik.  

Vi har vår hemvist inom det specialpedagogiska kunskapsområdet och 

har sedan ett par år intresserat oss för delaktighet. Till en början ställde vi 

oss frågan ”Hur skapas särskildhet?” Vi talade om konstruktionen av 

särskilda barndomar. Utgångspunkten var att särskildhet kan förstås som 

bristande delaktighet. Sedan dess har vi allt mer kommit att ägna oss åt 

delaktigheten i sig. Vi menar att delaktighet är ett centralt fenomen för 

specialpedagogiken.  

Specialpedagogisk verksamhet och forskning har traditionellt utgått från 

ett individperspektiv och fokuserat hinder och svårigheter. I en studie av 

Hjörne och Säljö (2008) visas att det inom specialpedagogisk verksamhet 

finns en stark tendens att tala om barn i svårigheter i termer av barns 

personliga egenskaper, som exempelvis ”är allmänt sen”, ”impulsstyrd”, 

”kan aldrig koncentrera sig”. Nilholm (2006) visar i en genomgång av ett 

antal internationella vetenskapliga tidskrifter inom det specialpedagogiska 

fältet att de flesta artiklar utgår från ett individperspektiv, där individen ses 

som ensam bärare av problemen.   Det tycks finnas en strävan efter att 

definiera och kategorisera barns visade svårigheter på ett sätt som riskerar att 

leda till förenklande beskrivningar av något som i grunden är mycket 

komplext.  
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När fokus läggs på barns visade svårigheter riskerar barns egna erfarenheter 

att hamna i skuggan. Om fokus däremot läggs på aspekter av delaktighet så 

blir barns egna erfarenheter centrala. Erfarenheter av delaktighet görs 

dessutom i samspel med andra även om vars och ens erfarenheter är olika. 

När ett barn med specifika svårigheter placeras i en förskolegrupp riktas 

intresset, som ovan nämnts, ofta just mot det barnets egenskaper. 

Delaktighetsforskning om barn med specifika svårigheter riskerar att tappa 

bort ömsesidigheten i det sociala sammanhang barnen ingår i på förskolan. 

Vi menar att alla barn och pedagoger påverkar allas erfarenheter av 

delaktighet och att allas erfarenheter därför är betydelsefulla.  

 

 

Barnet och förskolan  

 

Hur är det att vara barn i en förskola idag? Som vuxna kan vi försöka att 

minnas den egna barndomen men hur barn själva erfar att vara barn vet vi 

inte. Föreställningar om vad ett barn är varierar över tid och kultur och har 

stor betydelse för hur barn bemöts.  

Pedagogen, barnläkaren och författaren Janusz Korczak (1878-1942) 

ägnade sitt liv åt arbete med barn och ungdomar. Korczak var humanist och 

hans grundåskådning genomsyrades av vördnad för livet och respekt för 

barnet, den lilla människan. Barn betraktades av Korczak som värdefulla och 

självklart lika mycket värda som vilka andra människor som helst, stora eller 

små. Han menade att barn har rätt att bli lyssnade till och att barns röster ska 

tas på allvar (Korczak, 1992). 

Senare har forskare som exempelvis Daniel Stern prövat att beskriva det 

lilla barnets värld med utgångspunkt i empiriska studier av spädbarn. I boken 

Ett litet barns dagbok (Stern, 1991) gör han ett försök att beskriva 

spädbarnets värld från ett nytt perspektiv – barnets eget. Han beskriver 

vardagliga händelser i barnets liv först som yttre beskrivningar av 

händelseförloppet och sedan återberättar han historien ur Johns, barnets, 

perspektiv. Han menar att vuxna som är tillsammans med barn föreställer sig 

barnets inre liv. I samspelet med barnet tillskriver vi barnet olika tankar, 

behov och känslor. Utgångspunkten är här det individuella barnet som en 

meningsskapande och aktiv människa (Stern, 1991).  
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Forskare från andra discipliner har intresserat sig för och utvecklat kunskap 

om barnperspektiv och barns perspektiv från andra utgångspunkter, såsom 

t.ex James, Jenks and Prout, (2007), Corsaro, (2005), Pramling Samuelsson, 

Sommer och Hundeide, (2011) och Halldén (2003). Någon exakt definition 

av vad som menas med barnperspektiv och barns perspektiv är svår att finna 

men denna forskning kan ses som exempel på ett ökat intresse för att förstå 

barns erfarenhetsvärld. Inom såväl utvecklingspsykologin som 

barndomssociologin växer detta nya synsätt fram (Pramling Samuelsson m 

fl., 2011). 

I Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter som antogs 

1989 (Unicef, 2011) kan man tydligt se Janusz Korczaks inflytande. I 

konventionstexten skrivs ett barn fram som har rätt att behandlas med 

respekt och få komma till tals. Konventionens fyra huvudprinciper fastställer 

alla barns lika värde och rättigheter. De fyra huvudprinciperna gäller barns 

rätt till en tillvaro där de inte diskrimineras, att barns bästa ska komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, barns rätt till liv, överlevnad 

och utveckling samt alla barns rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade 

på i frågor som berör dem själva.  

Dessa fyra huvudprinciper går alla att koppla till delaktighet och det är 

framförallt principen om att lyssna på barn som kommit att bli vägledande i 

många sammanhang. 

Barnkonventionen har bidragit till att synliggöra bland annat förskolans 

ansvar för barns liv och vardag. Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan i 

vilken det fastslås att förskolan ska vila på demokratins grund.  Förskolan 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande demokratiska värderingar. I läroplanstexten berörs barns 

inflytande i ett särskilt avsnitt där det poängteras att i förskolan ska grunden 

läggas för att barnen ska utveckla sin förståelse för demokrati.  

I den senaste läroplanstexten (Skolverket, 2010) handlar tre av målen om 

barns delaktighet och uttrycks som att förskolan ska sträva efter att varje 

barn 

 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed 

får möjlighet att påverka sin situation, 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 

förskolans miljö, och 
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 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 

principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande. 

(Skolverket, 2010, s 12) 

 

Vi menar att ett sätt att öka barns delaktighet är att utgå från barns 

erfarenheter och ta dem på allvar.  

 

 

Delaktighet  

 

Vi har sett att barnkonventionens huvudprinciper går att koppla till 

delaktighet och att barns delaktighet betonas i förskolans läroplan. Vad är då 

delaktighet? Begreppet är mångtydigt och inte så lätt att bringa reda i. Det 

finns varken någon entydig tolkning av begreppet eller beskrivning av hur 

det ska uttryckas i praktiken enligt Emilson (2008). Gustavsson (2004) är 

inne på samma linje och säger att det är svårt att hitta eller utveckla en tydlig 

definition av begreppet delaktighet. Det tycks ges olika innebörder i olika 

kontexter. I läroplanen flyter delaktighet samman med begreppen demokrati 

och inflytande och framstår som en demokratisk rättighet (Emilson, 2008).  

Begrepp som delaktighet och inflytande tolkas på olika sätt även av 

förskolans pedagoger visar Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2000). De olika tolkningarna uttrycks i olika pedagogiska handlingar och 

utgör såväl förutsättningar för som begränsningar av barns delaktighet och 

inflytande i förskolan.  

Gustavsson (2004) och Molin (2004) beskriver delaktighet som en 

demokratisk rättighet och som en möjlighet till inflytande relaterad till 

bestämmande och medbestämmande. Molin (2004) ser delaktighet som ”ett 

samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska omgivning” (a.a s 

79). I en studie av Sheridan, Pramling Samuelsson (2001) redovisas hur 5 -

åriga barn upplever delaktighet i förskolan. De identifierar några olika 

aktiviteter som har delaktighet som gemensam nämnare. De är att göra det 

man vill göra, att uppfinna och fantisera, att utöva makt, att göra det som de 

flesta barn vill göra samt att tillåta eller förbjuda. Barnen upplevde att de 

hade som mest inflytande i lek med andra barn men i övrigt sågs läraren som 

den som bestämde.  
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I andra studier förstås delaktighet som ett intersubjektivt fenomen (Emilson, 

2008; Engström, 2008). Enligt Engström (2008) kan delaktighet bli möjlig i 

ett möte med relationella kvaliteter, något ömsesidigt. Delaktighet handlar då 

inte i första hand om individens rätt till inflytande i relation till gruppen eller 

verksamheten utan är snarare något som kommuniceras och konstrueras 

mellan människor. Delaktighet i förskolan beskrivs av Emilson (2008) som 

möjlighet att vara en del av något, att vara accepterad och engagerad samt ha 

tillgång till att göra val, ta initiativ och fatta beslut.  

Under de senaste decennierna har principen om delaktighet spelat en allt 

mer framträdande roll i arbete med och kunskapsbildning kring 

inkluderingsprocesser.  I specialpedagogiska sammanhang har delaktighet en 

nära koppling till frågor rörande inkludering och demokrati. Delaktighet kan 

förstås som en del av inkludering men kan också ses som en följd av 

inkludering som kan äga rum eller inte, men den kan inte tas för given 

(Göransson, 2007). När delaktighet diskuteras och studeras för grupper av 

barn med specifika svårigheter är det oftast den gruppens delaktighet som 

fokuseras.  

Vi menar att delaktighet angår alla och att det i ett specialpedagogiskt 

perspektiv är fruktbart att lyfta blicken och studera alla barn, inte bara de 

med specifika svårigheter (Bengtsson och Bladini, 2010). Nedan vill vi 

pröva ett nytt sätt att förstå delaktighet i specialpedagogiska sammanhang 

där barns olikheter ses som resurser snarare än svårigheter. Vi avser att 

prova ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv för att öka förståelsen av 

delaktighet. 

 

 

Livsvärldsperspektiv på delaktighet 

 

Med utgångspunkt i det livsvärldsfenomenologiska perspektiv som Merleau-

Ponty företräder, ställer vi oss frågan: Vad blir synligt om vi försöker förstå 

barns agerande i livsvärlden, deras interaktion i vid bemärkelse, som uttryck 

för deras erfarenheter av delaktighet?   

Vi inleder med att kort beskriva ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv 

med hjälp av Merleau-Ponty och hans livsvärldsbegrepp. Basen och 

utgångspunkten för människans handlingar är livsvärlden. Merleau-Ponty 

beskriver människans varande i världen som ett ”till-världen”- varande. 

Människan är hela tiden riktad mot mening och vårt agerande kan förstås 
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som en omedelbar manifestation av vår levda erfarenhet, det vill säga våra 

erfarenheter och ”förväntningar” så som de visar sig i vårt varande. Det sätt 

vi finns till och agerar i vårt dagliga liv bär med sig våra samlade 

erfarenheter (Merleau-Ponty, 2002).  

Erfarenheterna har både en subjektiv och en intersubjektiv grund; de har 

en koppling till oss som enskilda individer och också som individer delaktiga 

i en gemensam kultur i vid bemärkelse. Livsvärldsbegreppet fångar denna 

gemensamma bas och varje subjekts omedelbara meningsskapande. 

Livsvärlden är den värld vi tar för given, den värld vi är vana vid och den 

värld där vårt omedelbara meningsskapande sker.  Den är allmänmänsklig på 

samma gång som den är enskild och situerad. Det är en kollektiv värld vi 

delar med andra, och en värld där vi angår varandra. Varje individs situation 

påverkar vilka erfarenheter just han eller hon gör. Livsvärlden visar sig i vårt 

meningsskapande och manifesteras i våra handlingar. ”Den levda kroppen” 

är central i detta perspektiv. Med den levda kroppen avses såväl den 

biologiska kroppen som det erfarande subjektet. Människan styr inte kroppen 

utan människan är sin kropp. Meningsskapandet sker i och genom kroppen 

(Merleau-Ponty, 2002). 

Vad har detta med delaktighet att göra? Vi menar att det i ett 

livsvärldsperspektiv finns en stor potential för att utforska fenomenet 

delaktighet ur barns perspektiv. I ett livsvärldsperspektiv blir det naturligt att 

försöka beskriva och förstå inte bara enskilda barns agerande utan också det 

som händer mellan olika barn och mellan barn och vuxna. Perspektivet 

innebär en öppenhet inför det som visar sig.  

 

 

Delaktighet och individers egenskaper och erfarenheter 

 

Då det gäller delaktighetsforskning med koppling till specialpedagogik 

fokuseras ofta barn med specifika funktionsnedsättningar (t. ex. Jansson, 

2004; Ytterhus, 2003). Barnen utan dessa specifika funktionsnedsättningar 

förstås vara delaktiga. Barnet med funktionsnedsättning beskrivs som någon 

som vill, eller är i begrepp att, ta del av det andra redan har.  

Vi ser delaktighet som ett intersubjektivt och kollektivt fenomen, och 

menar att det intressanta med delaktighet är att varje barns och varje 

pedagogs agerande påverkar allas erfarenheter i en ömsesidig process. Vi 

menar att delaktighet visar sig mellan individer, i individers agerande 
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gentemot varandra och i den gemensamma miljön. Hur delaktighet visar sig 

är beroende av hur olika individer skapar mening som individer och som 

delar av en gemenskap. Delaktighet och förutsättningar för delaktighet levs 

och skapas av alla som deltar.   

Det är enkelt att betrakta individers egenskaper som fasta och 

oföränderliga. Inom specialpedagogiken beskrivs individegenskaper ofta 

som begränsningar eller brister. Merleau-Ponty tar avstånd från bilden av 

människan som en maskin och en människa med funktionsnedsättning som 

en maskin med en trasig del (Merleau-Ponty, 1973a). Det är just denna bild 

vi har vant oss vid inom specialpedagogiken. Vi talar ofta mest om ”den 

trasiga delen”, om koncentrationssvårigheter, språkliga svårigheter, 

hörselnedsättning etc. 

Utifrån ett livsvärldsperspektiv är talet om brister eller ”trasighet” 

ointressant. Människan är alltid hel. Människans olika egenskaper kan ses 

som möjligheter och öppningar, möjligheter till olika kvaliteter av 

meningsskapande. Människans egenskaper finns alltid i relation, i ett 

sammanhang, och leder till olika kvaliteter i mötet med andra. Hautaniemi 

(2004) har tydigt visat detta i en avhandling kring barn med stora 

funktionsnedsättningar.  

Ett konkret exempel kring delaktighet: Ett barn med dövhet är beroende 

av teckenspråk. Det är en egenskap som kan tyckas fast och klart definierad. 

Men vilka erfarenheter av delaktighet detta barn gör påverkas mycket av 

vilka andra barn och vuxna det möter. Möten med barn som också behärskar 

teckenspråk får andra kvaliteter än möten med barn som inte är 

teckenspråkskunniga. Detta gäller även för de barn och vuxna som barnet 

möter, vilket är centralt i sammanhanget. Även ett hörande icke-

teckenspråkskunnigt barn gör erfarenheter av delaktighet i mötet med det 

döva tecknande barnet. 

 

 

Delaktighet och interaktion  

 

Delaktighet kan förstås som ett fenomen starkt knutet till kommunikation 

och interaktion. Merleau-Ponty ser språket och talandet som ingående i de 

grundläggande villkoren för existensen. Han menar att språkets ord har sitt 

ursprung i det kroppsliga uttrycket. Det lilla barnet föds in i den 

mellanmänskliga kommunikationen och språket och utvecklar där sin 
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repertoar genom sina livsvärldserfarenheter (Merleau-Ponty, 1999). Språket 

beskrivs av Merleau-Ponty som en väv som vävs av dem som använder det 

sinsemellan, och att det skapar sig självt då det uttrycks. Det genereras ur 

talandet, ur aktiviteter då det används, och växer fram som något 

meningsfullt mellan människor. Varje individ är medskapare till det 

gemensamma språket i varje socialt sammanhang, och en individs specifika 

språk påverkar och påverkas av det gemensamma språket (Merleau-Ponty, 

1973a; 1973b). Genom språket kan vi uppleva gemenskap med andra och 

uttrycka våra behov. 

Denna bild ser vi som konstruktiv även för att förstå fenomenet 

delaktighet. Delaktighet och inflytande skapas i samspel med andra. Det 

gemensamma talandet, interaktionen, är central för delaktigheten. Det blir då 

också extra intressant att försöka förstå delaktighet som levd erfarenhet i 

sammanhang där det finns barn med olika språklig förmåga; i grupper där 

det ingår barn som blivit bedömda som ”barn med språkliga svårigheter”. 

Vilka erfarenheter av delaktighet gör dessa barn, och de barn de interagerar 

med? Merleau-Ponty (1973b) menar att vi, då vi kommunicerar, uttrycker 

oss i en gemensam konsert tillsammans med andra. Hur ser den 

gemensamma konserten ut i grupper där det finns barn med olika 

förutsättningar att kommunicera? Vad innebär det för alla barns erfarenheter 

av delaktighet?  

 

 

Att få syn på delaktighet 

 

Vårt meningsskapande visar sig i våra handlingar (Merleau- Ponty, 2002). 

Nedan redovisas erfarenheter från ett förskolebesök där vi observerade och 

försökte förstå barns handlingar i det sammanhang som den vardagliga 

förskoleverksamheten utgör. Det blev tydligt hur barn med olika språklig 

kompetens spelade stor roll för varandras erfarenheter av delaktighet. Här 

följer en sammanfattande text som exempel på vad vi såg och hur vi förstod 

tre barns interaktion som erfarenheter av delaktighet. I förskolegruppen 

fanns barn i åldern 3-5 år: 

 

Leon med spanska som modersmål uppmanades ofta av andra 

barn att uttrycka sig på svenska då de lekte tillsammans, men han 

gjorde detta mycket sällan. Svenska var en tydlig ”officiell” 
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inträdesbiljett till lek med de andra barnen i denna förskolegrupp. 

Leon talade spanska med sin storebror Frank och han lekte med 

svensktalande barn endast då Frank var med i leken. Frank 

kommunicerade utan svårigheter på svenska med andra barn. På 

avdelningen fanns också en pojke Amir med stora både språkliga 

och kommunikativa svårigheter på såväl sitt modersmål som på 

svenska. Amirs kommunikation med andra barn var oftast 

ömsesidigt icke-verbal. Han lekte ofta ensam. Leon som ogärna 

använde svenska i andra sammanhang, kommunicerade spontant 

på svenska med Amir. Även Amir använde svenska ord vid dessa 

tillfällen. 

 

Hur kan detta förstås? Frank framstod som en viktig person för 

Leons möjlighet till lek och delaktighet med flera av de andra 

barnen. Även kommunikationen med Amir framstod som viktig 

för Leon, eftersom han i samspel med Amir valde att använda 

svenska. Kanske Leon upplevde kommunikationen med Amir 

som mer kravlös, att i detta sammanhang ”bar” hans svenska? I 

samvaron med Amir fick han en arena där han kunde prova och 

utveckla självförtroende i talad svenska. Amir i sin tur fick 

erfarenhet av att interagera verbalt med andra barn, något som 

annars inte skedde så ofta. 

 

Det vi kan observera är barns agerande, deras handlingar. Den levda kroppen 

blir central, vad vi kroppsligen gör i olika miljöer säger något om hur vi har 

det. Att uppleva delaktighet innebär bland annat att uppleva ett 

handlingsutrymme.  Detta visar sig i kroppen, i kroppsliga handlingar, vad vi 

väljer att göra och hur vi gör det och även hur vi kommunicerar det vi gör. 

Vi förstod Amirs agerande som att han upplevde ett handlingsutrymme på 

förskolan. Han valde själv aktiviteter som intresserade honom även om han 

ofta lekte på egen hand. 

Delaktighet handlar också om att ha inflytande och att bli lyssnad på. För 

att fånga sådana aspekter av delaktighet blir det intressant att observera hur 

barn interagerar med andra barn och med pedagoger. I exemplet ovan blir 

det tydligt hur pojkarna bidrar till varandras erfarenheter av delaktighet. 

 

 



10 

 

Avslutning 

 

Ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv kan bidra med en synvända till 

specialpedagogiken. Svaret på vår fråga om vad som blir synligt med hjälp 

av ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv är att det vi vanligtvis kallar 

svårigheter står fram som möjligheter. Amir är inte bara en pojke med stora 

språkliga svårigheter. Han är också en konstruktiv samtalspartner för Leon 

och ger honom en möjlighet att pröva sin svenska samtidigt som han själv 

får erfarenhet av verbal kommunikation. 

Specialpedagogik har av tradition fokuserat individens egenskaper, 

särskilt brister och tillkortakommanden. I den strävan som finns att 

kategorisera barns visade svårigheter riskerar komplexitet att gå förlorad. 

Livsvärldsperspektivet hjälper oss att bevara komplexitet. I vårt empiriska 

exempel framstår Amir och Leon som ömsesidiga resurser för den andres 

möjligheter till erfarenheter av delaktighet. Deras specifika språkliga 

kompetens innebär något visst i mötet med andra, en särskild kvalitet.  

Genom att fokusera vars och ens bidrag till och del av det gemensamma, 

blir definition och beskrivning av svårigheter mindre viktigt. Dessutom blir 

det tydligt att delaktighet är något som angår alla. För att förstå barns 

möjligheter till utveckling och lärande måste vi studera det komplexa 

sammanhang där de själva agerar och skapar mening. Barns olikheter skapar 

möjligheter för delaktighet. Här öppnas också vägar för förskolans 

pedagoger att få syn på barns kompetens.  
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Kapitel 2 

Realisera demokratiskt deltagande genom rika 

skriftspråksmiljöer 

 

 

 

Diana Berthén 

 

 

Olika insatser har gjorts för att främja möjligheterna för att personer med 

utvecklingsstörning ska kunna få sina röster hörda och sina åsikter 

respekterade. Idag medverkar personer med utvecklingsstörning i teater, TV 

och radio på ett sätt som inte hade varit möjligt för några årtionden sedan. I 

Glada Hudik teatern och i TV-serier som I en annan del av Köping och 

Världens bästa hotell är skådespelarna i huvudsak personer med 

utvecklingsstörning medan Mifforadio som sänder morgonshow på söndagar 

leds av programledare med utvecklingsstörning.  

Den ökade delaktigheten har också fått genomslag i särskolan. Ineland, 

Molin & Sauer (2009) visar på att en ”ny särskolegeneration” håller på att 

växa fram. En generation av särskoleungdomar med en hög medvetenhet 

dels om sina möjligheter trots funktionsnedsättningarna och dels om vilka 

livsvillkor som gäller efter avslutad utbildning. Kännetecknande för denna 

generation är att de ställer krav på att de ska få det stöd de behöver för att 

deras potential, möjligheter och förmågor ska komma till sin rätt. 

Att gruppen utvecklingsstörda i namn av demokrati värderas och 

inkluderas i samhället innebär dock inte per automatik att reella 

förutsättningar att delta i samhället på likvärdiga villkor ges. Det 

senmoderna, mångfacetterade, högteknologiska och skriftspråksburna 

samhället som vi idag lever i ställer stora krav på bl.a. medborgarens 

kunskaper och då speciellt skriftspråkliga kompetenser. Detta innebär att den 

enskilda individen behöver behärska skriftspråket för att hon eller han ska ha 

möjlighet att delta aktivt i samhället och för att utöva sina medborgerliga 

rättigheter, tillvarata sina intressen, hålla sig informerad, vidga sitt kunnande 

osv.  

Hur väl svarar särskolan mot dessa krav på att utveckla skriftspråkligt 

kunnande? Hur särskolan lyckas med kunskapsuppdraget har varit i fokus 

sedan den införlivandes i skolväsendet 1986. Skolverket har i sina 
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utvärderingar (1999 och 2001) bland annat pekat på att kunskapsuppdraget 

som anges i Lpo94 inte har varit helt problemfritt att realisera. De mera 

preciserade kraven förutsätter att grundsärskolans elever ska ges möjlighet 

att utveckla kunskaper av samma slag och i samma ämnen som grundskolans 

elever. Detta kunskapskrav har ytterligare tydliggjorts i och med införandet 

av Lgr11
1
. 

Särskolan upplevs visserligen vara en skola som föräldrar och elever 

trivs med, men vad gäller kunskapsuppdraget framträder en motsägelsefull 

bild. I en enkätstudie
2 

visar Alm, Bladini, Berthén & Johnsson (2001) att 

särskolans lärare ger uttryck för att de kan hantera särskolans uppdrag på ett 

i huvudsak tillfredsställande sätt. De uppskattar att nästan alla elever uppnår 

de uppsatta målen i Lpo94, samtidigt som de uppger att det saknas kunskap 

och redskap för bedömningsarbetet i särskolan. Resultatet från det 

avhandlingsarbete som jag genomförde i två särskoleklasser (en 

träningsklass och en grundsärskoleklass) under ett läsår visar hur 

kunskapsuppdraget förenklas och/eller prioriteras bort till förmån för att lära 

sig t.ex. äta och umgås i sociala sammanhang samt att lära sig uppföra sig 

som skolelever (Berthén, 2007). Detta innebär att elevernas 

kunskapsutveckling framstår som mindre centralt i det dagliga 

klassrumsarbetet. I träningsklassen tränades eleverna för ett deltagande i 

vardagsliv och för ett kommande vuxenliv (att klara personlig hygien, 

dagliga göromål, ha basförråd av tecken osv.). Eleverna i 

grundsärskoleklassen förbereddes huvudsakligen för att bli elever: att bli 

kompetenta att uppföra sig på ett sätt så att de kan undervisas (sitta still i 

bänken, vänta på sin tur, ta instruktioner, kunna bokstäver, klippa och klistra 

mm). Resultatet pekar således på att kunskapsinnehållet reduceras till 

detaljer som tas ur sitt sammanhang eller riskerar att försvinna helt. 

Kunskaper i form av läsning, skrivning, matematik och kommunikation ges 

en underordnad roll och riskerar att tappas bort i det dagliga 

klassrumsarbetet. Studiens resultat kan tolkas som att lärarna har ett 

bakomliggande antagande om att elever som är utvecklingsstörda inte har 

kapacitet att lära det som brukar ses som s.k. teoretisk kunskap eller s.k. 

skolkunskap. Ett likartat resultat framkommer i Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska i 28 grundsärskolor 

(Skolinspektionen, 2010). Särskolan förefaller således att driva en 

                                                 
1
 
Då nya skollagen trädde i kraft 1 augusti 2011 bytte obligatoriska särskolan namn till grundsärskolan och träningsskolan blev en inriktning 

inom grundsärskolan. 

2 Studien bygger på 114 besvarade enkäter från lärare till elever med utvecklingsstörning. Av de svarande arbetade 87 % i särskolan.
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verksamhet som å ena sidan är bra på att värna om eleverna och se till att de 

har det bra och får goda möjligheter till deltagande i sociala sammanhang 

men å andra sidan är mindre bra på realisera en kunskapsutvecklande 

undervisning, som exempelvis läs- och skrivundervisning.  

Mot denna bakgrund finns det skäl till att närmare diskutera vilka 

möjligheter till skriftspråklig kompetens elever med utvecklingsstörning 

erbjuds i Särskolans skriv- och läsundervisning.  

Mycket av läs- och skrivundervisningen i särskolan har bottnat i ett 

traditionellt synsätt på hur elever lär sig. I detta kapitel tas avstamp i en 

kulturhistoriskt och sociokulturellt inspirerad förståelse av undervisning och 

lärande av läs- och skrivkunnande, i ett så kallat ”emergent literacy”-

perspektiv (se t.ex. Clay, 1991). Valet av detta perspektiv bottnar i ett 

intresse för möjligheterna att utveckla en undervisning där läs- och 

skrivutveckling för elever med utvecklingsstörning kan expanderas (jfr 

Feuerstein m.fl., 1994). Ett sådant perspektiv kännetecknas av några centrala 

principer. För det första ses utveckling av skriftspråkliga kompetenser som 

en språklig utveckling där behärskandet av skriftspråket långsamt växer fram 

parallellt med och på ett likande sätt som talspråkslärande sker, givet 

tillgången till en skriftspråklig kultur. Eleverna behöver tydligt och 

systematiskt guidas in i skriftspråksanvändande med hjälp av kunniga vuxna. 

Här är det centralt att rikta – både direkt och indirekt – elevernas 

uppmärksamhet mot skriftspråket genom att skapa en miljö som genomsyras 

av skriftspråkliga aktiviteter. 

För det andra ses skriftspråket som ett socialt fenomen (Heath, 1982). 

Skriftspråket är ett kommunikativt redskap för att förstå och hantera 

omvärlden och det är i den dagliga användningen som skriftbruket tar form 

och får mening. I ett sådant synsätt blir det centralt att medvetandegöra 

eleverna om att skrivande och läsande handlar om att förmedla budskap och 

ta till sig andras budskap bortom en här och nu situation. Elevernas 

uppmärksamhet behöver riktas mot att kunna urskilja olika typer av text och 

dess funktion. De behöver på ett varierat men systematiserat sätt möta text i 

olika former och med olika syften och meningsinnehåll samt av olika 

komplexitetsgrad (Clay, 1991; Gee, 2008). En sådan skriftspråksmiljö 

kännetecknas av tillgång till varierande litteratur vad gäller språk, innehåll, 

svårighetsgrad, illustrationer, konventioner och svårighetsgrad (Clay, 1991; 

Liberg, 2008; jfr även Berthén & Eriksson, 2006). 



16 

 

Det ovan skisserade perspektivet på förutsättningar för 

skriftspråksutveckling ger också konsekvenser för undervisningen för elever 

med utvecklingsstörning. Utifrån kunskaper om skriftspråksmiljöns 

betydelse för elevernas skriftspråkliga utveckling är det viktigt att designa en 

genomtänkt skriftspråklig miljö för denna grupp elever. De behöver också på 

ett systematiskt och mångsidigt vis få erfara sig själva som aktiva 

skriftspråksbrukare tidigt i undervisningen. Det är dock inte tillräckligt med 

att enbart erbjuda en rik skriftspråksmiljö. Gemensamt för denna grupp av 

elever är att de har – om än av varierande grad och typ – svårigheter med 

lärande. En vanligt förekommande svårighet är att skapa sammanhang och 

helheter (Feuerstein m.fl., 1994). I enlighet med detta behöver eleverna än 

mer riktad guidning in i olika skriftspråkliga verksamheter. Dessa elever 

urskiljer inte på ett självklart vis vad som ligger implicit i en skriftspråklig 

miljö utan deras uppmärksamhet behöver på ett mera direkt och systematiskt 

sätt riktas mot texterna och de skriftspråkliga funktionerna.  

Ur ett demokratiskt perspektiv framstår således särskolans ansvar att 

erbjuda meningsskapande och mångsidig skriftspråksmiljö som 

betydelsefull. 

 

 

Elevers möjligheter till skriftspråklig kunskapsutveckling  

 

Detta kapitel bygger på en reanalys av delar av de data som producerades för 

avhandlingen Förberedelse för särskildhet (Berthén, 2007). Det ursprungliga 

analysarbetet fokuserade vilka bildningsgångar eleverna i en 

grundsärskoleklass (F-6) och en träningsskoleklass (1-6) erbjöds. 

Datamaterialet producerades under två terminer och omfattar 

fältanteckningar från klassrumsobservationer, kompletterat med inspelade 

intervjuer med lärarna och insamlade dokument. I reanalysen läggs fokus på 

att urskilja och diskutera vilket skriftspråkligt kunnande som görs tillgängligt 

för eleverna i den läs- och skrivundervisning som lärarna i studien planerade 

för och iscensatte. 
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Läs och skrivundervisningen i Grundsär 

 

Den skriftspråkliga lärandemiljön i Grundsär
3
 kan närmast beskrivas som 

tämligen begränsad och ensidig. Klassrummets skriftspråkliga händelser 

utgjordes främst av aktiviteter där läraren t.ex. presenterade dagens schema 

eller använde material med ordbilder i olika språktränande gruppaktiviteter. 

Ibland skrev läraren eller satte upp ordbilder på whiteboardtavlan som 

minnesstöd för undervisningen i SO. De elever som kom till skolan innan 

den egentliga undervisningen började hade t.ex. tillgång till bilderböcker och 

leksaksbroschyrer av olika slag. Det fanns också ett fotoalbum med 

fotografier från aktiviteter som eleverna deltagit i (från julfester, utflykter, 

idrottstävlingar m.m.) som de kunde titta i.  

Skriftspråkliga moment eller skriftspråkligt material användes mera som 

inramning av det innehåll som undervisningen fokuserade snarare än att 

lärarna på ett medvetet sätt bjöd in eleverna som deltagare i skriftspråkligt 

baserade aktiviteter eller som användare av skrift. Inte heller riktades i någon 

större utsträckning elevernas uppmärksamhet mot de texter som förekom i 

skoldagens vardag, som t.ex. veckans matsedel, skriftlig information på 

anslagstavlan i tamburen eller olika skyltar på promenadvägen till badet eller 

biblioteket.  Detta ger en bild av att det föreligger skillnad mellan att å ena 

sidan lära eleverna läsa och skriva och å den andra att ge eleverna möjlighet 

att möta och använda skriftspråket i olika situationer eller delta som 

skriftspråksbrukare i olika aktiviteter. 

Lärarnas medvetna arbete med att ge eleverna möjlighet att delta i läs- 

och skrivförberedande övningar framstår visserligen som centralt men deras 

ambitioner att lära eleverna läsa bryts mot föreställningar om vad som utgör 

förutsättningar för att kunna påbörja en läsinlärningsprocess. Förutsättningar 

som lärarna uppfattar måste undervisas skilt för sig, innan en egentlig 

läsundervisning kan påbörjas. Upplägget av den läs- och skrivförberedande 

undervisningen kan beskrivas och analyseras utifrån tre aspekter: hur 

undervisningen är upplagd, vad undervisningen handlar om och vem som 

sköter undervisningen. 

 

                                                 
3 Grundsär är det fingerade namnet på en av de två särskolor som ingick i studien (Berthén, 2007). Grundsär är en grundsärskoleklass belägen i 

en större skola med ca 400 elever. Skolan är en paviljongskola och Grundsär disponerar en egen byggnad. I Grundsär arbetar två lärare 

Lillemor och Lisa och fem elevassistenter (i detta material benämnda med namn som börjar på A) med sammantaget elva elever (i detta 

material alla med namn som börjar med E) fördelade enligt en elev i förskoleklass, en i skolår ett, fem i år två, två i år tre och slutligen två 

elever i skolår fyra.    
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Individuell läs- och skrivundervisning 

 

Den läsundervisning som eleverna erbjuds är planerad att omfatta minst ett 

pass om ca 15-20 minuter varje dag individuellt för varje elev. Den elev eller 

de elever som får individuell undervisning går ifrån den övriga 

klassrumsundervisningen och undervisas av en elevassistent i ett separat 

rum. Denna individuella undervisning drivs parallellt med övriga 

schemalagda aktiviteter som t.ex. samling.  

Lärarna ägnar mycket tid och kraft åt att organisera schemat för att 

eleverna ska få sin individuella läsundervisning. De har en ambition att varje 

elev idealt sett ska erbjudas minst ett individuellt läs– och skrivpass varje 

dag. De elever som går i årskurs 3 och 4 ska helst få två pass om dagen. 

Detta upplägg får som konsekvens att de äldre eleverna inte fullt ut deltar i 

flera av veckans gemensamma undervisningsaktiviteter. 

Den individuella läsundervisningen är vidare planerad utifrån att all 

personal är på plats. Om någon har semester, är på läkarbesök, är sjuk eller 

är hemma med sjukt barn uppstår situationer där eleverna undervisas 

tillsammans eller så utgår den individuella läsundervisningen. ”Då kanske 

man måste jobba med två då, för att alla ska få. Så att då blir det ju inte 

riktigt individuellt, med två elever då” (Intervjuutdrag: Grundsär -02). I det 

dagliga arbetet måste lärarna ofta fatta beslut om vem eller vilka elever som 

ska få läsundervisning. Vid behov av prioriteringar är det i första hand 

elevernas skolår som styr. De elever som speciellt visar intresse och lust att 

arbeta med läs- och skrivuppgifter ges också företräde när lärarna bestämmer 

vilka elever som ska få delta i läsundervisning. Under vårterminen får t.ex. 

Einar ofta individuell läs- och skrivundervisningen eftersom, han enligt 

lärarna visar intresse från att tidigare inte varit motiverad och ”han har tyckt 

att det varit väldigt kul att jobba” (Intervjuutdrag: Grundsär -03).  

För de yngre eleverna innebär detta upplägg dessutom att deras 

individuella läs- och skrivträning är sporadisk. För en del elever sker den i 

huvudsak i relation till veckans läxa, vilket innebär att det är hemmet som 

står för den huvudsakliga läs- och skrivträningen. 
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Bokstavsböcker och bokstavsträning 

 

Ett centralt inslag i den individuella läsundervisningen utgörs av 

bokstavsträning. Oavsett vilken årskurs eleverna går i är innehållet i 

läsundervisningen detsamma. Eleverna förväntas producera egna så kallade 

bokstavsböcker – en bok om varje bokstav (en bok om varje versal och en 

om varje gemen). En bokstavsbok består av dels en pärmbild med aktuell 

bokstav som eleverna ska färglägga och rita bilder till, dels ett antal sidor 

med förtryckta uppgifter. En sida består exempelvis av ett antal rader där 

eleverna övar på att skriva den aktuella bokstaven. På en annan sida ska 

eleverna klistra in olika varianter av bokstaven de hittat och klippt ur olika 

texter som dagstidningar, reklamblad mm. En tredje sida består av tomma 

rutor som eleverna ska fylla med bilder av saker vars benämning börjar på 

bokstaven. Med andra ord är bokstavsboken ett rätt traditionellt häfte med ett 

antal arbetsblad som inramas av pärmblad. Det övergripande målet är att 

eleverna ska lära sig känna igen hur bokstäverna ser ut och kunna 

bokstävernas namn och ljud. De ska också lära sig att forma bokstäverna och 

i någon mån även skriva enkla ord.  

I arbetet med bokstavsböckerna förväntas eleverna genomföra 

arbetsuppgifterna utan hjälp eller stöd. Strukturen och ramen för arbetet med 

böckerna ser lika ut för alla elever. De elever som lärarna uppfattar har nått 

längre i sin läs- och skrivutveckling (vanligen relaterat till att de går i en 

högre årkurs) förväntas kunna koncentrera sig på sina uppgifter under längre 

stunder och producera flera bokstäver och ord i sin bokstavsbok.  

 

Lillemor   

Och jag kan visa dig, vi gjorde en mall här vad som skulle ingå. 

Dom ska göra i sådana här böcker om alla bokstäver. //…// Och 

sedan gör vi lite olika ändå då beroende på liksom vad vi känner 

att dom mäktar med då. Att dom skriver kanske bara stora A 

liksom. Jag menar Egil [skolår 1], får han dit ett stort A på ett 

papper – bra liksom – fine. Och här, dom äldre eleverna kan ju 

skriva då olika ord som innehåller a, och det gör dom, det är lite 

olika. Och sedan att dom ska skriva på ett linjerat papper, vilket 

också är viktigt att dom skriver där då. Och sedan har vi lagt in 

korsord då //…//. Så då blir det en bok och sedan skickas den 

hem. (Utdrag ur intervju Grundsär/okt -02) 
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De yngre elevernas bokstavsböcker har färre sidor och de klistrar mera och 

använder större format på bokstäverna än eleverna i de högre årskurserna, 

som i högre utsträckning formar bokstäver med penna och skriver enkla ord i 

t.ex. korsord. Lärarna försöker skapa arbetsuppgifter som eleverna ska 

uppleva som meningsfulla genom att de kan klara dem på egen hand. ”Edgar 

och Ellen kan … det gick jättebra. Fylla i och dra till … liksom sånt där kan 

jag tycka är liksom lite meningsfyllt då i så fall. Och ringa in a bra. Jättebra.” 

(Intervjuutdrag: Grundsär -03). 

Läs- och skrivundervisningen begränsas för flertalet av eleverna till att 

under flera års tid producera likartade bokstavsböcker eftersom den 

individuella läs- och skrivundervisningen tenderar att många gånger stå i 

bakgrunden då lärarna måste prioritera i organiseringen av det dagliga 

klassrumsarbetet. 

 

 

Elevassistenter sköter läs- och skrivundervisningen 

 

Elevassistenterna har i realiteten huvudansvaret för läs- och skrivträningen. 

Deras främsta uppgift är att se till att eleverna genomför de uppgifter som 

lärarna har planerat. De ansvarar också för att avgöra om och när eleven kan 

gå vidare till nya arbetsuppgifter, såsom det framgår av den nedanstående 

fältanteckningen  

 

Fältant: 02/03  

Emma [elev i årskurs x] och Anna [elevassistent] sitter inne vid 

stora bordet i soffrummet. Det är enskild träning. Emma arbetar 

med att skriva en rad med bokstaven V i sin bokstavsbok. Hon 

talar oavbrutet om en resa som hon ska göra med sina föräldrar. 

Anna hummar till svar och säger Du ska jobba nu, inte prata. 

Emma blir klar med uppgiften och vill ha det nya läs-materialet. 

Nej, jag vet inte, du klarar det nog inte, säger Anna och ger 

Emma ett papper med liknande uppgift som den hon just 

färdigställt.  

 

Varje morgon när lärarna vet hur personalsituationen ser ut bestämmer de 

vilken eller vilka elever som ska få läsundervisning under dagen. Under 
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samlingen får elevassistenterna och eleverna veta hur det individuella 

schemat ser ut. 

 

Fältant: 04/0  

Lillemor [ser] på den gula postitlappen på schemat och säger 

sedan att Ellen ska jobba med Ann och Edgar får gå med på 

musiken för Anders är sjuk.  

 

Utgående från intervjuerna med lärarna framgår att de ser det som 

fördelaktigt att elevassistenterna sköter en stor del av den individuella 

undervisningen. I den här grundsärskolan finns det fem elevassistenter och 

två lärare. Genom att låta elevassistenterna ansvara för den individuella 

läsundervisningen kan flera individuella pass organiseras inom ramen för 

dagsschemat. 

Ett annat skäl för att låta elevassistenterna sköta den individuella 

läsundervisningen är att lärarna ser att de upplever arbetsuppgiften som 

meningsfull. ”[D]et tror jag att de tycker är kul också att de får ett pass där 

de [assistenterna] får liksom vara lite lärare. Jag tror att de tycker att det är 

kul och de rättar där och skriver och har sig”. (Intervjuutdrag: Grundsär -02). 

Att elevassistenternas sköter undervisningen ser lärarna dock inte som 

helt oproblematiskt. Exempelvis uppfattar lärarna att elevassistenterna ofta 

hjälper eleverna lite för mycket och att denna hjälp blir ett hinder för 

elevernas lärande. Samma problem upplever lärarna att uppstår när 

föräldrarna ska hjälpa eleverna med hemläxan. Läxan består vanligen av att 

göra uppgifter i bokstavsboken.  

 

Lillemor 

Ja det där var ju väldigt tjusigt. Jag vet inte, han har väl fått 

väldigt hjälp, mycket hjälp där. Han har haft läxa. 

Lisa 

Då kommer ordet hemifrån så det har dom väl … har han kanske 

skrivit med hjälp av mamma på datorn då. 

(GLI:8 – april 2003) 

 

I likhet med elevassistenterna tenderar föräldrar således att hjälpa till för 

mycket enligt lärarna.  
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Diskussion 

 

I ljuset av ett perspektiv på läs- och skrivundervisning som har som 

ontologiskt grundantagande att läsande och skrivande utvecklas genom 

guidat deltagande i sociala praktiker, kännetecknande av rik 

skriftspråklighet, måste den ovan beskrivna läs- och skrivundervisningen i 

Grundsär, i den här refererade studien, ses som tämligen fattig. 

Eleverna i Grundsär erbjuds begränsade tillfällen att möta och att 

använda det skrivna ordet. De få texter som de erbjuds ta del av i klassen 

kännetecknas av att de är likartade, i den meningen att texterna har liknande 

innehåll, ligger på en enkel textnivå och inte är särskilt relevanta vare sig 

relaterat till elevernas ålder eller erfarenheter. Vidare möter eleverna sällan i 

klassrummet läs- och skrivaktiviteter ledda av någon vuxen, som exempelvis 

högläsning eller att läraren producerar text tillsammans med eleverna. 

Texterna som eleverna ser produceras är vanligen enstaka ord och sällan 

meningar som ger djup eller innebörder eller ger upphov till reflektioner. 

Eleverna erbjuds vad som ses som traditionellt bokstavsarbete men då i form 

av likartade och repetitiva uppgifter bestående av att skriva bokstäver och 

ord snarare än varierade läs- och skrivuppgifter med ett speciellt syfte eller 

en speciell mottagare.  

Uppenbarligen har lärarna en ambition att eleverna ska utveckla sitt 

läsande och skrivande men denna ambition får ständigt ge vika för att andra 

mål som tillmäts större betydelse i de situationer som uppstår i det dagliga 

klassrumsarbetet. Vilka mål som ges företräde syns inte bara i hur ofta 

eleverna ges möjlighet att delta i undervisning med fokus på läsning och 

skrivning utan även i vilken typ av uppgifter eleverna får erfara. Uppgifterna 

kännetecknas av en ”göra-kultur” snarare än ett kunskapsrelaterat arbete med 

sikte på att utveckla specifika kunskapskvaliteter. Eleverna tränar skrivning 

av bokstäver för skrivandets skull snarare än för att kommunicera ett 

budskap. Elevernas möjligheter till användning av skriftspråket är alltså 

starkt begränsade. Undervisningen av elevernas läs- och skrivförmåga 

handlar snarare om att utveckla tekniska instrumentella färdigheter än att 

skapa meningsbärande och meningsskapande kunnande och förståelse. 

Därmed framstår undervisningen begränsande och avgränsande snarare än 

utvecklande för elevernas skriftspråkliga kompetens.  
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Mycket av forskning av relevans för grundsärskolan har, som nämndes 

inledningsvis, riktats mot elevers rätt och möjligheter till demokratiskt 

deltagande i samhället. För att få sådan delaktighet behöver eleverna få 

möjlighet till reflektion och meningsskapande omkring de texter de läser. De 

behöver kunna se texter som underlag för att utvecklas som 

samhällsmedborgare och ta del i den offentliga debatten på sina villkor. Den 

skriftspråksundervisning som erbjuds i studiens grundsärskola har liten 

möjlighet att bidra till utvecklingen av elevernas skriftspråkliga kompetenser 

och därmed också liten möjlighet att skapa förutsättningar för ett reellt 

demokratiskt deltagande för elever med utvecklingsstörning. FN:s 

konvention om barns rättigheter till utveckling, till att delta, göra sig hörda 

och UNESCOs arbete med barns rättigheter till utbildning och goda skriv- 

och läskunskaper måste även ses som angelägna för gruppen elever med 

utvecklingsstörning. Det finns ett behov av en vidgad och förändrad 

förståelse av utbildning för elever som betraktas som utvecklingsstörda och 

av deras möjligheter till kunskapsutveckling – och då speciellt den 

skriftspråkliga kunskapsutvecklingen. 

Med stöd i Skolinspektionens granskning (2010) och studien som 

refererats ovan framstår att särskolans skriftspråkliga undervisningspraktik 

inte erbjuder reella förutsättningar för skriftspråkligt lärande i en mera 

kvalificerad mening. Därmed ges dessa elever begränsade förutsättningar för 

ett aktivt demokratiskt deltagande i samhället. Ett kulturhistoriskt och 

sociokulturellt synsätt på skriftspråksundervisning och skriftspråkligt lärande 

erbjuder andra möjligheter som dock ännu kan ses som rätt oprövade i den 

svenska särskoleundervisningen. 
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Kapitel 3 

Om vår okända barndom och dess poetisering 

 

 

 

Bo Dahlin 

 

 

Within us, still within us, childhood is a state of mind. 

Gaston Bachelard 

 

 

Inledning 

 

Barndomen som “ett sinnestillstånd” enligt Bachelard i ingressen – är den 

fortfarande tillgänglig för oss som vuxna? Om vi öppnar oss för möjligheten 

kanske vi kan ana att jag ”innerst inne” egentligen är densamma idag som 

vid tiden för mitt första minne? Det brukar kunna placeras i tvåårsåldern. 

Många utvecklingspsykologer (Piaget, Vygotsky med flera) har också menat 

att tidigare utvecklingsnivåer inte försvinner för att senare, ”högre” eller mer 

komplexa psykologiska funktionsnivåer växer fram. Det finns alltid en 

möjlighet att ”falla tillbaka” i tidigare nivåer. De sedvanliga metaforerna på 

detta område, såsom ”högre”, ”lägre”, ”falla tillbaka” och ”regression”, 

avspeglar naturligtvis en mer eller mindre negativ syn på barndomens 

sinnestillstånd; en syn som många på senare tid tagit avstånd ifrån (Burman, 

2008; Morss, 1996). Inom pedagogiken har receptionen av Piagets teori 

kritiserats för att den framställer det formellt logiska stadiet som kunskapens 

”förlovade land”, där alla kognitiva brister slutligen har övervunnits (Dahlin, 

2001). Begreppet ”det kompetenta barnet”, som vuxit fram inom den så 

kallade nya barndomssociologin (James, Jenks & Prout, 1998), är en 

reaktion på denna syn på barndomen som ett slags ”bristtillstånd”, som under 

lång tid har präglat den utvecklingspsykologiska forskningen. I den nya 

barndomssociologin ses barndomen som en social konstruktion samtidigt 

som barn tillskrivs en hög grad av agens i bestämningen av sig själva och 

sina sociala liv. 

I detta paper vill jag först ge några synpunkter på kritiken mot 

utvecklingspsykologin och hävda att denna kritik riskerar att kasta ut barnet 
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(sic!) med badvattnet. Därefter vill jag föra fram olika mer eller mindre 

filosofiska exempel på tänkande kring barn och barndom som jag menar 

riskerar att marginaliseras i dagens barndomsforskning och som därför kan 

leda till att den senare, trots sina goda avsikter, ändå – i likhet med den 

tidigare utvecklingspsykologin – ger oss en reducerad eller stympad bild av 

barn och barndom. Mina inspirationskällor här är bland andra Friedrich 

Nietzsche, Carl Gustav Jung och Rudolf Steiner. Till sist vill jag 

kommentera en ny typ av forskning som under de senaste decennierna vuxit 

fram kring barn, utbildning och andlighet eller ”spirituality”. 

 

 

Några kritiska synpunkter på utvecklingspsykologin 

 

Redan på de första sidorna av sin bok Growing critical (1996) framför Morss 

två argument mot den traditionella utvecklingspsykologin. Det första lyder 

så här: 

 

We should be on our guard against the implications of the 

developmental attitude to people’s lives and hopes. It treats others 

as behind or below ourselves, but destined to follow the same 

path. (s. 1) 

 

Frågan är om detta egentligen är en kritik av utvecklingspsykologin som 

sådan, eller av en specifik attityd som existerar oberoende av psykologiska 

teorier. I den mån denna attityd innebär bristande respekt för barn eller andra 

människor överhuvudtaget är den förvisso värd att kritisera. Men attityden i 

sig är inte ett element i någon teori om psykologisk utveckling. Jag behöver 

inte se ner på ett barn bara för att jag ser att det ännu inte har utvecklat de 

förmågor jag har som vuxen. Morss’ kritik har dock ett visst berättigande i 

det att knappast någon befintlig utvecklingsteori kan härbärgera insikten att 

barn faktiskt också har förmågor som jag som vuxen har förlorat, eller i varje 

fall inte har kvar i samma utsträckning som i barndomen. (Vilka dessa 

förmågor är kommer jag in på längre fram i texten.) Dewey (1997) är lite av 

ett undantag när han framhåller, att just det omogna och ännu icke färdiga 

hos barnet är något positivt som måste uppskattas. 

 

Morss’ andra argument låter så här:  
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I suggest that it is the commitment to developmental explanation 

that is the central inadequacy of […] traditional developmental 

psychology. (s. 3)  

 

Med detta menar han att ett särskilt stadium i utvecklingen antas vara 

orsaken till vissa beteenden hos barnet. Det är dock mycket tveksamt om det 

finns någon seriös utvecklingsteori som ser stadier som orsaker till 

beteenden. Snarare handlar teorierna om att försöka ge kausala förklaringar 

till själva stadierna. Piaget t ex använder begreppen assimilation, 

ackommodation, schema och kognitiv balans/jämvikt för att förklara hur de 

olika stadierna uppstår och växer fram ur varandra. Om det i en teoretisk 

diskurs någon gång sägs att ett barn beter sig på ett visst sätt ”därför att det 

är i det konkret operationella stadiet” så bör det uppfattas som en förenkling 

av ett mycket längre och mer komplext påstående, eftersom stadiet i sin tur 

förklaras med andra begrepp, inte med referens till sig självt. Självfallet kan 

det dock hända att någon som inte har förstått teorin tror att det är stadiet i 

sig som är orsak. Men det är ett missförstånd och kan inte läggas teorin till 

last. 

En annan begränsning hos många utvecklingspsykologiska teorier – 

Erikson (1985) är ett välkänt undantag – är att de bara behandlar barnets 

utveckling till vuxen. Det är som om människans utveckling är slut i 

tjugoårsåldern. Men psykologiskt förändras vi under hela livet (Levinson, 

1978; 1996). Under senare decennier har dessa längre utvecklingsperspektiv 

kopplats samman med andliga perspektiv på utveckling. I den 

angloamerikanska världen talar en del forskare idag om vuxnas ”spiritual 

development” (se t ex Cartwright, 2001; Cook-Greuter, 2000). Det finns 

alltså nya strömningar med både bredare och djupare perspektiv på 

människans psykologiska utveckling. Det börjar växa fram psykologiska 

teorier som öppnar det mänskliga varat för Varat som helhet istället för att 

utestänga sådana möjligheter, som Levin (1985, s. 23) uttrycker det. Det är 

denna ”öppenhet för Varat som helhet” som jag menar saknas både i 

traditionella utvecklingsteorier och i den barndomsforskning som har ersatt 

dessa genom att lyfta fram ”det kompetenta barnet”. Kanske är just denna 

öppenhet för Varat också mer framträdande hos barn än hos vuxna; kanske 

är det en av de ”förmågor” vi förlorar på vägen in i vuxenlivet? 
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Ett centralt begrepp i traditionella utvecklingsteorier är mognad. Kritiken 

av utvecklingspsykologin omfattar också ofta en kritik mot föreställningen 

att barn kan vara mer eller mindre mogna för olika aktiviteter. Att se barnen 

som omogna blir detsamma som att se dem som icke kompetenta, d v s att 

framhäva deras brister istället för deras förmågor. Man borde emellertid 

beakta att en av de tidigaste kritikerna av mognadsbegreppet var 

behavioristen och utbildningsteknologen Burrhus F. Skinner. I en dialog med 

Carl Rogers säger Skinner: 

 

The whole notion of readiness is one of the awful things about 

these [ideas of] inner forces […] ”The child can’t learn to read 

until he is ready to read” is one of the worst of the inhibiting, 

inner experiential, fictional, hypothetical limitations on human 

behavior. (Kirschenbaum & Henderson, 1990, s. 129) 

 

Ger man upp föreställningen om att det finns stadier i barns utveckling ger 

man också lätt upp mognadstanken. För Skinner handlade utveckling bara 

om att förstärka vissa handlingsmönster och utsläcka andra. I ett sådant 

perspektiv finns det inga principiella gränser för vad som är möjligt att lära i 

en viss ålder. Föreställningar om ”det kompetenta barnet” leder lätt i samma 

riktning: barn kan lära sig vad som helst när som helst. I en tid när 

utbildningspolitiken eftersträvar alltmer effektiva inlärnings- och 

undervisningsmetoder finns det anledning att fråga sig vad sådana tankar får 

för konsekvenser för vår tids barndom. Att lära barnen ”allt” så tidigt som 

möjligt, betyder inte det att göra dem så lika oss själva som möjligt, så fort 

som möjligt? Vad händer då med öppenheten för Varat som helhet? Jämför 

Saar, Hägglund och Löfdahl (2009), som pekar på hur bilden av det 

kompetenta barnet används för att legitimera politiska projekt och kulturella 

(miss)förhållanden. 

 

 

Barndomen som krav på vår ”gästfrihet” 

 

Smeyers & Masschelein (2001) gör ett filosofiskt försök att lyfta fram den 

dimension av barndomen som lätt går förlorad i den forskning som 

dominerar inom pedagogik och sociologi idag. Med referens till Lyotard 

talar de om barndomen som ”händelse”, något som inte restlöst kan 
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reduceras till samhällsvetenskapliga kategorier eller begrepp, något 

”transcendent”: 

 

What escapes from the shared meanings, the symbolic system, the 

referential use, is for Lyotard the transcendent. It can be 

experienced but not thought of beforehand. That something 

happens cannot be reduced to its meaning. (s. 154) 

 

En händelse kan inte reduceras till den mening vi tillskriver den. Barndomen 

som händelse är i det avseendet transcendent, samtidigt som den möjliggör 

något radikalt nytt och kreativt. Även om barndomen aldrig sammanfaller 

med vad vi vet så bär den på en sanning till vilken vi måste lyssna, menar 

Smeyers & Masschelein. Men denna sanning kan bara beskrivas utifrån vad 

som berör oss, d v s utifrån poesin och berättelsen (och myten, kunde man 

tillägga). Att tala om barndomen som händelse kan därför vara en uppgift för 

den pedagogiska filosofin. Det blir en motvikt mot behovet att klassificera, 

mäta och kategorisera, som alltid hotar att ta överhanden när utbildning och 

fostran institutionaliseras.  

Barndomen är inte ett objekt för vår maktutövning, den är snarare ett 

rop, ett ”kall” som kallar på vårt (an)svar. Barndomen kan inte reduceras till 

den plats eller position som vi ger den, utan kräver vår ”gästfrihet” 

(hospitality, ett begrepp Smeyers & Masschelein lånar av Derrida). 

”Gästfrihet” betyder att vara öppen och tillgänglig för det främmande och 

okända, för barndomens karaktär som begreppsöverskridande ”händelse”. 

Det som på detta sätt kräver vårt (an)svar ligger bortom våra föreställningar 

och teoretiska modeller. Det är ”tyst”, men det kräver icke desto mindre vårt 

svar i ord eller handling. 

Vi vet alltså ingenting om barndomens egentliga natur och denna 

okunskap är en slags spegelbild av det ovetande barnet, som ännu inte 

införlivat vuxenvärldens kunskaper om världen. I vår kunskapsdyrkande 

värld förvandlas barnets okunskap lätt till en brist, ett tomrum som bör fyllas 

så snart som möjligt. Vi talar gärna om att vi vill låta barnen utvecklas i 

frihet utifrån sina egna intressen, vi vill inte ”påverka” dem i någon riktning. 

Samtidigt är vi väldigt ivriga att bibringa dem alla våra kunskaper, utan att 

inse att vi därmed i hög grad bidrar till att reproducera oss själva. 
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Nietzsche om andens metamorfoser 

 

Filosofer har genom historiens gång bidragit mycket till föreställningar om 

barndomen som ett irrationellt tillstånd som snarast bör övervinnas genom 

rationellt tänkande, insikt och kunskap (eller oreflekterat övertagit denna 

föreställning från sin omgivning). En första reaktion mot detta synsätt ser vi 

hos Rousseau, vars civilisationskritik fick honom att framhålla det positiva i 

barndomens ”naturtillstånd”. Ungefär hundra år senare reagerade Friedrich 

Nietzsche på den tyska utbildningskulturens överbelastning av unga själar 

med livlös och meningslös kunskap. Nietzsche var än mer radikal i sin 

uppskattning barndomens ovetande. Inte så att han ville förinta all kunskap 

och lärdom, men människan måste inom sig finna kraften att överskrida de 

åsikter, föreställningar och kunskaper som hon assimilerar från samhället.  

I Så talade Zarathustra framställer Nietzsche en bild av vad han kallar 

andens tre metamorfoser (Nietzsche, 2006). Anden blir först kamel och drar 

ut i öknen med tunga bördor, kanske som en slags andlig styrketräning. 

Nietzsche antyder att till de bördor som anden låter sig belastas med hör 

”feeding on the acorns and grass of knowledge and for the sake of truth 

suffering hunger in one’s soul” (ibid., s. 16). Den kunskap som erbjuds av 

världen omkring oss släcker inte själens djupare sanningstörst. Väl ute i den 

mest ensamma av öknar blir anden till lejon, för den vill jaga sin frihet och 

bli herre i sin egen öken. Lejonet kan skapa sig den frihet som är en 

förutsättning för skapandet av nya värden. Men lejonet måste i sin tur 

förvandlas till det tredje stadiet, då anden blir ett barn. Ty det behövs ”ett 

heligt ja-sägande”, som bara barnet kan göra: 

 

The child is innocence and forgetting, a new beginning, a game, a 

wheel rolling out of itself, a first movement, a sacred yes-saying. 

Yes, for the game of creation my brothers a sacred yes-saying is 

required. (ibid., s. 17) 

 

Barnet betyder en ny början, en lek eller ett spel (Spiel), ett heligt bejakande 

i vilket anden finner sin egen vilja och sin egen värld. Då har människan 

överskridit sig själv till ”övermänniska”, men det betyder inte att hon har 

nått något slags slutstadium i utvecklingen. När anden (åter) har blivit barn 

är den istället öppen för ett kontinuerligt nyblivande. Barndomen är ju 

långtifrån ett statiskt tillstånd där allt har uppnåtts och är färdigt. 
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Uttolkare av Nietzsches filosofi menar att Nietzsche i denna och andra 

tankegångar bygger vidare på Friedrich von Schillers idéer om människans 

estetiska fostran (Schacht, 2000). Schiller (1995; första utgåvan 1795) utgår 

från att människans själsliv domineras av tre grundkrafter som han kallar 

Form, Stoff, och Spiel (han använder också andra termer för att karaktärisera 

dem). Form betecknar strävan efter ordning, struktur och logik. Det är den 

intellektuella eller rationella polen, som har sin motpol i Stoff, vilket står för 

den rena sinnligheten, de spontana impulserna, begären och passionen. 

Mellan dessa två poler verkar Spiel (lek eller spel) genom att väva samman 

Form och Stoff. Leken är alltså ett möte mellan logik och struktur å ena 

sidan och spontanitet och sinnlighet å den andra. För barn är Spiel den 

centrala drivkraften; de lever i en kontinuerlig interaktion mellan Form och 

Stoff. Med denna tanke som grund formulerar Schiller också en radikal 

kultur- eller civilisationskritik. Han menar att Form och Stoff har separerats i 

det västerländska samhället, vilket gör att människor inte längre kan 

uppehålla en sund balans mellan dessa två poler. Byråkrati, teknologi och 

andra logiska strukturer dominerar sociala verksamheter och lämnar lite 

utrymme för spontanitet och passion. Sådana Stoff-kvaliteter lever vi idag 

ofta istället ut på fritiden i mer eller mindre extrema former. Max Weber 

måste varit inspirerad av dessa tankegångar när han talade om det moderna 

byråkratiska samhället som en järnbur av rationalitet, i vilket människor blir 

antingen andefattiga specialister eller hjärtlösa sensualister – eller bådadera 

(Wexler, 2000). 

Nietzsche grep tag i dessa tankar och kallade Form för Apollon eller det 

apolliniska, samt Stoff för Dionysos eller det dionysiska (i den grekiska 

mytologin stod solguden Apollon för ljuset och klarheten, medan Dionysos 

representerade sinnlighet, passion och det underjordiska). Han menar att 

människan måste hitta balansen mellan det apolliniska och det dionysiska, på 

samma sätt som Schiller menade att hon måste återfinna balansen mellan 

Form och Stoff genom lek, konst och kreativt skapande (Spiel). Således blir 

det lekande barnet för både Nietzsche och Schiller en symbol för början 

såväl som slutet av människoandens metamorfoser. Nietzsches Zarathustra 

kan därför läsas som bildningsroman, men det är inte Zarathustra som är 

läraren, inte heller Nietzsche, utan verket eller boken själv (Schacht, 2000). 

Nietzsche använder ett starkt mytopoetiskt språk i sin Zarathustra-bok 

(även hans andra verk är fyllda av ett levande bildspråk). Det är inte bara 

Zarathustra som är en mytisk person, hela framställningen bygger på bilder 
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och symboliska uttryck. Kanske kan man se en djupare mening i denna 

vändning till det mytiska och poetiska: är inte ett sådant bildspråk framför 

allt barnets och sagans språk? 

 

 

Sagor, myter och arketyper 

 

Den ”moderna” synen på sagor (som uppkom i slutet på 1800-talet) är att de 

ska berättas eller läsas för barn, som en slags underhållning. Idag inser vi 

dock att detta också bidrar till att utveckla barns språk och fantasi, kanske 

även deras tänkande. Före 1700-talets rationella upplysningskultur var 

folksagorna emellertid en angelägenhet för både barn och vuxna. Deras 

symboliska bildspråk talade till djupare själsskikt och hjälpte människor att 

utveckla en mer eller mindre instinktiv livsvisdom. I en muntlig kultur där 

boklig lärdom bara är tillgänglig för ett fåtal måste klokhet förmedlas på 

andra sätt än genom böcker. Kanske är en anledning till att vi anser att 

sagorna framför allt tillhör barndomen den, att barnen lever i en muntlig 

kultur så länge de inte lärt sig läsa och skriva. En annan anledning är förstås 

att barn i allmänhet inte kan förstå abstrakta teorier och begrepp, medan de 

har lättare att följa med i en berättelse. Det är dock viktigt att se att i 

berättelsen konkretiseras många abstrakta begrepp och att barnen därigenom 

får en indirekt tillgång till dem.  

Hur folksagorna egentligen uppkommit är höljt i dunkel. Enligt Jung är 

de uttryck för samma skapande bildfantasi som verkar i våra drömmar, 

särskilt de ”stora drömmarna”, de som vi grips av för att vi känner att de vill 

förmedla något viktigt. Jung kallade källan till dessa drömmar för det 

kollektivt omedvetna. Även Rudolf Steiner (1913) talar om folksagornas 

ursprung ur ett själsligt omedvetet som är gemensamt för alla människor och 

som har arketypiska drag (Steiner tolkar dock de arketypiska symbolerna på 

andra sätt än Jung). Både Jung och Steiner menar att sagorna är en slags 

själslig näring för barn. På samma sätt som vi inte är medvetna om hur 

maten vi äter assimileras av kroppens organ så assimilerar barnen sagans 

budskap eller inre mening helt omedvetet. Barns själar hungrar efter sagor på 

samma sätt som kroppen hungrar efter föda. I vuxenåldern kan vi medvetet 

analysera sagornas budskap, men sådana analyser kan egentligen aldrig 

ersätta själva sagan. Kanske är det anledningen till att en del människor 

tycker att abstrakta analyser ”förstör” sagan. Men precis som vi kan njuta av 



33 

 

en måltid fast vi har kunskap om matens kemiska beståndsdelar, så kan vi 

njuta av en saga även om vi fått något av dess symboliska mening förklarad 

för oss. Däremot ska man inte förklara sagornas budskap för barnen, menar 

Steiner, för då blir barnens själar ”torra” och förlorar kontakten med ”livets 

djupa rötter”. 

För Jung fyller sagor, myter och arketypiska symboler en vad han kallar 

transcendent funktion: de skapar en slag förbindelse eller kommunikation 

mellan å ena sidan det medvetna jaget, å andra sidan de omedvetna 

själsdjupen och det transcendenta Självet, kärnan i det kollektivt omedvetna 

(Jung, 1969). Sagor och myter upprätthåller på så sätt den så kallade ego-

Själv-axeln; länken mellan ego och Själv eller medvetandet och det 

kollektivt omedvetna. I vår sekulariserade och vetenskapligt rationaliserade 

kultur kan det vara svårt att upprätthålla denna förbindelse om man inte 

medvetet söker sig till sådana källor som kan stärka den (Edinger, 1972). 

Att förbindelsen bryts betyder inte att de omedvetna själsdjupen på något 

sätt upphör att existera eller verka. Vi vet numera genom psykologisk 

forskning att drömmar och undermedvetna själsprocesser alltid pågår. Under 

dagen dominerar naturligtvis det vakna medvetandet. Steiner menar dock att 

vi egentligen har många fler drömupplevelser än vakna perceptioner. Barn 

lever i mer intim kontakt med detta själslager än vuxna. 

 

 

En andlig poetisering av barndomen 

 

Vårt första medvetna barndomsminne markerar den tidpunkt då vi började 

uppfatta oss själva som ett ”jag” (Steiner, 1991). Men våra själar var 

verksamma långt före denna tidpunkt och har egentligen redan utfört 

stordåd: 

 

Never again in later life, after we have attained full 

consciousness, will we be able to accomplish such splendid and 

tremendeous deeds as those we accomplished out of the 

unconscious depths of our souls in the first years of childhood. 

(ibid., s. 5) 

 

Våra själar har under de första tre levnadsåren utan vår medvetna medverkan 

hjälpt oss att utveckla tre grundläggande mänskliga förmågor: att gå och 
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orientera oss i rummet; att tala (genom utvecklingen av larynx); samt att 

tänka genom att gestalta hjärnan. I vetenskapen anser man naturligtvis inte 

att allt detta är själens verk. Men det är ett oförnekligt faktum att denna 

utveckling sker utan jagmedvetande. Om det är våra själar eller något annat 

som ytterst sett ligger bakom kan dagens vetenskap egentligen inte svara på. 

Många biologer hävdar givetvis att det är våra gener som styr utvecklingen. 

Generna spelar säkerligen en viktig roll men det är långt ifrån bevisat att de 

är den enda eller ens den avgörande orsaken (Lewontin, 2000).  

När vi går följer vi oftast en väg. När vi talar, talar vi oftast sanning, eller 

vi tror eller strävar efter att göra det. När vi tänker upplever vi själens inre 

liv. Dessa tre förmågor som själen ger oss under barndomen pekar på 

Kristus-orden ”Jag är vägen, sanningen och livet”. Därför säger Steiner att 

det ytterst sett är Kristus som ger oss dessa förmågor. Kristuskrafterna är 

intensivt verksamma i barns utveckling under de första tre levnadsåren. ”To 

know the forces at work in childhood is to know the Christ in us” (Steiner, 

1991, s. 17). Vid treårsåldern drar sig dessa krafter tillbaka, dock inte helt. 

Under hela livet kan vi ha tillgång till en ”inre kompass” som leder oss, ofta 

utan att vi är medvetna om det. Men vi kan uppleva att vi blivit vägledda. Vi 

kan senare i livet komma att förstå något vi tidigare sagt eller gjort på ett 

djupare sätt och därigenom känna att vi blivit ”guidade” av något djupare 

inom oss. Våra handlingars innebörder kan förändras med tiden.  

Steiners beskrivningar påminner här om Jungs idé om ego-Själv-axeln. 

Mot bakgrund av erfarenheter av inre ledning uppstår tanken att vi bör sträva 

efter att uppnå harmoni med de omedvetna själsdjupen inom oss, som är 

klokare än vårt medvetna intellekt. Det handlar om att låta dessa djupare 

krafter få samma relation till vårt medvetna jag som de hade till vårt 

omedvetna själsliv under barndomen.  

Steiners beskrivningar av barndomens själsligt-andliga natur kan ses 

som en poetisering av barndomen; som en variant av det som Smeyers & 

Masschelein (2001) efterlyste när de menade att den pedagogiska filosofin 

bör tala om ”den okända barndomen”; den barndom som inte kan fångas i 

rationella vetenskapliga begrepp. Barndomen som händelse är transcendent 

därför att det själsligt-andliga som verkar i barndomen överskrider vårt 

medvetna ”jag”.  

Men det är viktigt att sådana poetiseringar inte blir till skönmålningar 

eller myter om vad barn är, vad de kan göra och vad de kan bli om de bara 

lämnas ifred av de vuxna. Sådana föreställningar följde ofta i 
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progressivismens kölvatten (Vanobbergen, 2008). Progressivismen tenderar 

att naturalisera barndomen som transcendent händelse, den reducerar det 

okända till något naturligt och objektiverat. Men dagens konstruktionistiska 

barndomssociologi – i vilken barnets natur ses som en social konstruktion – 

leder lätt till en annan form av reduktionism i det att den riskerar att helt 

upplösa barnet i kontingenta sociala kategorier och praktiker. Samtidigt som 

den också kan hamna i samma fålla som progressivismens romantiserade 

barndomsbild i det att den tillskriver barn alltför mycket av agens, 

kompetens, kreativitet och liknande positiva attribut (Vanobbergen, 2008). 

 

 

Några ord om ”children’s spirituality” 

 

Sedan sexton år tillbaka finns det en internationell akademisk tidskrift som 

heter International Journal of Childrens’ Spirituality. Den behandlar olika 

aspekter av ”spiritualitet”, religion eller andlighet i kontexten av barns 

utveckling. Det kommer också alltfler böcker som handlar om ”spirituality 

and education”. I en av dessa böcker skriver Susannah Cole (2011) om 

andlighet och utvecklingspsykologi. Hon hävdar att de andliga perspektiven 

ofta saknas inom utvecklingspsykologin: 

 

Our knowledge of child development becomes incongruent with 

the lived experiences of children when we overlook the non-

quantifiable spiritual domain that encompasses internal elements 

and permeates the whole child. (s. 2) 

 

Även om Cole troligen inte skulle instämma med vad Steiner menar om 

barnets tidiga utveckling stämmer detta påstående på ett mera generellt plan 

ganska väl med Steiners beskrivningar. Det andliga genomtränger hela 

barnet, åtminstone de första tre levnadsåren. Cole uttrycker också en ganska 

extrem ”uppvärdering” av barndomen när hon t ex säger att barn är mer 

intelligenta, tankfulla och medvetna än vuxna. Det vore kanske rimligare att 

säga att barn har en annan form av intelligens och medvetenhet än vuxna. 

Vidare pekar hon på hur vi genom utbildning och fostran reducerar barnens 

inneboende förmågor genom att normalisera dem: 
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We teach them that there is only one right way to live. Therefore, 

children progressively shut down and hide parts of them that 

don’t fit with adult expectations, creating a ’shadow’... (ibid., s. 

10) 

 

Här finns en indirekt referens till Jungs begrepp om ”skuggan”: de aspekter 

av oss själva som vi omedvetandegör för att vi av olika skäl inte vill kännas 

vid dem. Skuggan uppstår när vi ställer oss mellan oss själva och 

medvetandets inre ljus. När vi erkänner barndomens andliga natur inser vi att 

undervisning och fostran handlar mer om att ”dra ut” (e-ducare) än att 

”inplantera” eller ”lägga till” något. Det betyder att vi får en grundläggande 

tillit till ”children’s innate spiritual nature and their ability to fully express 

themselves” (Cole, 2011, s. 11). 

Slutligen hävdar Cole att vi måste hitta vägar att förena studier av 

andlighet med psykologisk forskning. Men det torde vara lika viktigt att 

förena sådana studier med pedagogik och utbildningsvetenskap. I en 

utredning om barnkonventionen framhåller Svenska Barnkommittén 

”skolans ansvar för att främja elevernas andliga utveckling” (SOU 1997:116, 

s. 299). Därmed aktualiseras också frågan om hur pedagogisk forskning kan 

bidra till detta fält. Är det bara den pedagogiska filosofin som ska ägna sig åt 

den okända, transcendenta barndomen – som Smeyers & Masschelein (2001) 

menar – eller kan den empiriska forskningen också bidra? Hur kan man i så 

fall bedriva empirisk forskning om den andliga barndomen, eller om 

människans andlighet överhuvudtaget? Den frågan får avsluta dessa 

reflektioner. 
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Kapitel 4 

”Lite smartboards
1
 och grejer skulle man behövt i den här 

kursen”: Om lärarstudenter och IT 

 

 

 

Ann-Britt Enochsson 

 

 

Inledning 

 

Titeln till det här kapitlet, som är en omarbetning av min docentföreläsning 

från september 2011, är ett citat från en av våra lärarstudenter. I en kurs 

diskuterade vi lärares IT-användning med fokus på den punkt i 

examensordningen där det står att lärarstudenterna ska ”visa förmåga att 

säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten 

och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för 

denna” (SFS 1993:100). Denna skrivning kan tolkas på olika sätt. Dels kan 

omfånget (en enda mening) indikera att det ska ha en undanskymd plats i 

utbildningen, dels kan det tolkas som att skrivningen är så klar och tydlig i 

sig att det inte behövs mer än en enda mening. I en internationell jämförelse 

är det en vag formulering (Rizza, 2011), men i Sverige är det, till skillnad 

från i en del andra länder, upp till varje lärosäte att utforma utbildningarna i 

detalj och därmed se till att studenterna når upp till examensordningens krav. 

Varför är det då viktigt för lärarstudenter att visa att de kan använda 

digitala medier i pedagogiska sammanhang? En anledning är att de ska 

kunna uppfylla läroplanens krav på att leda elevers lärande med hjälp av 

digitala medier. I ungdomsskolan har man haft särskilda satsningar på IT-

användning (t.ex. ITiS
2
) och i de nya läroplanerna (Skolverket, 2011) är 

digitala medier tydligare än tidigare inskrivna i kursplanerna. Internationellt 

sett har stora satsningar gjorts just i ungdomsskolan medan 

lärarutbildningarna i större utsträckning har fått lösa detta inom existerande 

ekonomiska och organisatoriska ramar. Det kan tyckas självklart att 

lärarutbildningar följer utvecklingen i den verksamhet de är satta att försörja 

med professionell arbetskraft, men när man synar det ser man att 

                                                 
1
 Smartboard är ett varumärke, men har ofta blivit synonymt med interaktiva skrivtavlor generellt. 

2
 Se http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/rapporter/1997-2005/itis-1.140198 
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lärarutbildningarna inte håller jämna steg med ungdomsutbildningen 

(Enochsson & Rizza, 2009). Idag är det självklart med digitala lärplattformar 

och med kommunikation via e-post mellan studenter och lärare. 

Presentationsprogram används vid föreläsningar och det krävs att 

inlämningsuppgifter ska skrivas i ordbehandlingsprogram. Men två stora 

problem kvarstår: (1) Den pedagogiska användningen av digitala medier i 

lärarutbildningen är mycket blygsam och (2) jämfört med övriga samhället 

ligger lärarutbildningarna generellt sett långt efter - såväl i Sverige som 

internationellt. 

I detta kapitel presenteras hur det ser ut vid svenska lärarutbildningar 

idag med avseende på möjligheten för lärarstudenter att utveckla sin 

pedagogiska mediekompetens. Här lyfts också de hinder fram som 

lärarutbildningarna och dess aktörer har att arbeta mot för att uppfylla 

examensordningens mål med avseende på pedagogisk medieanvändning, 

främst baserat på de studier undertecknad deltagit i inom ramen för KK-

stiftelsens satsning ”IT i lärarutbildningen” under åren 2008–2011 

(Enochsson, 2010; Enochsson & Buskqvist, 2011; Enochsson & Forsling, 

2011; Enochsson & Rizza, 2009) hädanefter refererat till som projektet. 

 

 

Vad är digitala medier? 

 

I studier om teknik och utbildning används olika termer för digitala medier. 

Det är inte alltid klart vad som avses eller vad respondenter svarar på då 

forskare använder termer som datorer, IT eller digital teknik i sina 

frågeställningar. Jämförelsen av studier haltar när till synes samma 

studieobjekt definieras på olika sätt. Ännu svårare är det när studieobjektet 

inte är tydligt definierat, vilket är vanligare (Enochsson & Rizza, 2009). 

Teknik är ett ord som lätt för tankarna till hårdvaran, dvs. själva datorn, 

mobiltelefonen etc., medan begreppet digitala medier gör det lättare att göra 

en uppdelning i de olika medier som till exempel datorn representerar. 

Internet kan då ses som ett medium, och olika applikationer som används på 

nätet kan också representera olika medier såsom videokonferens, skrivna 

snabbmeddelanden (chatt), lärplattformar etc. Också i officiella dokument 

syns en övergång till begreppet medier. I Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

(Utbildningsdepartementet, 1994) talades om ”medier och 
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informationsteknik”, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11, (Skolverket, 2011) har ordet informationsteknik 

strukits. En tolkning av det kan vara att det har blivit en tydligare betoning 

på kommunikations- och lärandeaspekten i och med att informationsteknik 

tagits bort. 

Det finns en överlappning som gör det svårt att enkelt tala om digital 

teknik respektive media, men det får naturligtvis inte leda till att man inte 

försöker hitta användbara begrepp. I projektet, som refereras till ovan, har 

det mestadels handlat om datorer med tillbehör, mobiltelefoner, interaktiva 

skrivtavlor, digitala kameror och ljudutrustning och i fråga om datorer också 

olika typer av användningsområden (Enochsson, 2010; Enochsson & 

Buskqvist, 2011; Enochsson & Forsling, 2011; Enochsson & Rizza, 2009). 

Vi har gradvis övergått från att använda begreppet teknik (ICT) till att 

använda digitala medier, och det är digitala medier som kommer att 

användas här. 

 

 

Vad innebär examensordningens krav i praktiken? 

 

Medan forskare inom området siktar mot ett idealtillstånd där alla behärskar 

det mesta (t.ex. Kirschner & Davis, 2003), ställer lärarutbildare och lärare på 

fältet lägre krav på vad nyutbildade lärare bör kunna (Valcke, Rots, Verbeke, 

& van Braak, 2007). Det finns dock en enighet om att lärarstudenter både 

behöver en generell teknisk-praktisk kompetens och en pedagogisk dito 

(Enochsson & Rizza, 2009). Det måste säkerställas att alla elever i 

ungdomsskolan får möjlighet att använda medier i sin kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011), vilket betyder att en lösning med datalärare och speciella 

datalektioner då och då inte är acceptabelt. Alla lärare behöver ha en idé om 

hur medier kan användas i just deras ämnen då en datalärare eller tekniker 

inte kan förväntas ha utvecklat en didaktisk kompetens utanför sitt 

ämnesområde. 

Generellt sett är det svårt att frikoppla skolämnena från 

pedagogiken/didaktiken, som i det här fallet involverar hantering av digitala 

medier. Vi vet sedan länge att transfer av kunskap är ett problematiskt 

område och att man inte per automatik kan använda det man lärt sig från en 

kontext till en annan. Medieområdet utgör inget undantag. Kunskaper som vi 

vill att barn och unga ska tillägna sig i skolan, tillägnar sig många på fritiden 
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i sociala nätverk på nätet, men skolan har svårt att knyta an till dessa 

fritidsaktiviteter och sätta in de förvärvade kompetenserna i ett sammanhang 

som kan vara relevant för skolan (t.ex. Enochsson, 2001, 2005; Södergård, 

2007). Att förstå barns och ungdomars världar blir ur det perspektivet viktig 

kunskap för lärare. I många av dessa världar har nätet idag en central plats 

och med nätet menas då all mobil kommunikationsteknik. Ett liknande 

resonemang kan föras på lärarutbildningsnivå i relation till vad lärarutbildare 

förväntas bidra med. 

 

 

Klarar lärarutbildningarna uppdraget? 

 

Ett enkelt svar på frågan i rubriken är: Nej. Flera saker tyder på att det 

förhåller sig så: (1) Nyutbildade och sistaårs-studenters självskattade 

kompetens ifråga om pedagogisk mediekompetens är låg (Enochsson, 2010; 

Lundh & Sundin, 2006), (2) Både lärarutbildare såväl på campus som på 

VFU-skolor och studenter rapporterar att användningen och därmed 

möjlighet till träning och erfarenhetsutbyte är låg (Enochsson, 2010). Men 

det är svårt att veta med säkerhet eftersom svenska lärosäten med några få 

undantag inte följer upp och examinerar dessa moment (Ibid.). 

Någon enkel förklaring till att det ser ut så finns förstås inte. Skolan och 

utbildningsväsendet är trögrörliga organisationer och en allmän ”skolkultur” 

eller föreställning om vad skola är finns säkert med som en del av 

förklaringen, men det jag kommer att fokusera på här är resultatet av 

analyser som gjorts inom ramen för KK-stiftelsens satsning, där synpunkter 

från lärarutbildare på campus och på praktikskolor samt i viss mån studenter 

är en viktig del (Enochsson, 2010; Enochsson & Buskqvist, 2011; Enochsson 

& Forsling, 2011; Enochsson & Rizza, 2009). 

 

 

Lärosätenas förutsättningar 

 

Svenska lärosäten har som regel väl utvecklade policydokument inom 

området, och svenska studenter uppger att de har tillgång till dator. Den enda 

procent av studenterna som inte har dator hemma kan lätt komma åt en på 

sitt universitet eller sin högskola (Enochsson, 2010). Samtliga svenska 

lärosäten med lärarutbildningar erbjuder studenterna att låna digital 
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utrustning av olika slag. Det enda som krävs är ett registrerat konto som är 

gratis. 

Lärarutbildare på universitet och högskolor har som regel en personlig 

dator medan det är vanligare att lärarutbildare på VFU-platser har sämre 

tillgång och supporten kan vara begränsad, men det kan i stället finnas större 

variation i utbudet av digitala medier ute på skolorna (Ibid.). Till skillnad 

mot tidigare (KK-stiftelsen, 2006) finns idag ingen anledning att tro att 

lärargrupper använder digitala medier mer sällan eller på annat sätt än 

genomsnittssvensken, och svenska lärarstudenter och lärarutbildare tycker 

sig ha god generell mediekompetens (Enochsson, 2010). 

I lärarutbildningen idag förekommer dessutom diskussioner om att 

distansutbildningen med dess applikationer (lärplattformar, videokonferens, 

e-post etc.) ger studenterna en bra förberedelse för att hantera media i sitt 

framtida yrke. De tillägnar sig helt klart en bättre generell kometens än sina 

campus-kompisar, men i fråga om pedagogisk mediekompetens är de båda 

grupperna på samma nivå (Ibid.).  

 

 

Hinder 

 

Svenska lärarutbildningar är väl medvetna om kraven på nyutbildade lärares 

digitala kompetens och i enlighet med nationella direktiv har de oftast väl 

utarbetade policyer inom området. Men dessa krav kommuniceras inte alltid 

tillfredsställande. Det kan vara en bidragande orsak till att de inte har fått 

ordentligt genomslag i praktiken (Enochsson, 2010). Eftersom det är många 

moment som ska in i utbildningen är en möjlig tolkning att medieanvändning 

helt enkelt halkar ner på prioritetslistan när ingen egentligen kontrollerar att 

det genomförs. 

 

 

Hårdvara 

 

Lärosätena tillhandahåller teknik, men det garanterar inte tillgång i 

praktiken. Det mest framträdande hindret som lärarutbildare alla kategorier 

och studenter framför är just att tekniken inte finns där den behövs och inte 

alltid fungerar. Detta gäller både på universitet och högskolor och på VFU-

platser. Många gånger är de universitetsbaserade lärarutbildarnas datorer 
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bärbara så att de lätt kan transporteras och användas på andra ställen än på 

det egna arbetsrummet. Men här slutar lättvindigheten. Många salar är utan 

fast utrustning och om lärarutbildaren vill använda storbild, ljud, 

inspelningsfunktioner etc. krävs många gånger att all utrustning släpas med 

för att sedan kopplas ihop. Ofta måste utrustningen bokas i god tid och 

hämtas ut långt från det ställe där den ska användas och lusten och 

spontaniteten försvinner. (Ibid.) 

När det kommer till annan utrustning som finns för studenter, är 

kunskapen om dess existens och hur man ska göra för att komma åt den 

begränsad (Ibid.). Detta gör att studenter i praktiken inte har tillgång till 

något annat än just datorer och det begränsade programvaruutbud som 

universitetsbiblioteket tillhandahåller. Då många allmänna datorer är 

placerade fysiskt just i biblioteket där tystnad förväntas råda, är det till 

exempel svårt att använda programvaror med ljud. Den fysiska placeringen 

av utrustningen har i en brittisk studie identifierats som ett hinder 

(Bétrancourt, 2007). Bétrancourt spekulerade i att det ”inom 10 år” säkert 

kommer att finnas fler typer av lätt bärbar utrustning som kan göra att detta 

förändras. 

 

 

Mjukvara 

 

Programvaror som finns installerade och som ibland är de enda som tillåts, 

passar inte alltid till den pedagogiska verksamheten. När stora system 

installeras på skolans eller universitetets datorer är det oftare fråga om att 

underlätta för administrationen än för pedagogiken. Dessa one-size-fits-all-

system är i bästa fall avpassade för universitetskurser, men lärarstudenter 

behöver ibland helt andra erfarenheter som de i sin tur kan använda i sin 

kommande verksamhet (Enochsson, 2010). De lärplattformar som används 

kan fungera bra som arkiv, men sämre som kommunikationsmedium, vilket 

gör att den som vill använda teknikens alla möjligheter kan behöva gå 

utanför dessa plattformar – under förutsättning att lärosätets eller skolans IT-

policy tillåter det. 

Även detta noterade Bétrancourt (2007), som fann att de flesta 

applikationer som var tillgängliga inte stödde ett elev-centrerat sätt att jobba 

utan handlade i mångt och mycket om presentationsprogram och 
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utvärderingsenkäter. Detta var hämmande för många lärare då de inte kände 

sig hemma med detta sätt att organisera klassrumsarbetet. 

 

 

Variationer i förkunskaper 

 

Förväntningar om att den digitala kompetensen per automatik ökar med nya 

årskullar och därför inte behöver tränas i lärarutbildningen framförs som 

argument för att ta bort eventuella IT-kurser i utbildningarna och i stället 

enbart integrera medieanvändningen i ämneskurser. I många år har det 

pratats om en särskild generation som kan ”allt” om digital teknik och som 

nu gör sitt inträde i högskoleutbildningar (t.ex. Pedró, 2008; Prensky, 2001; 

Tapscott, 2008; Veen & Vrakking, 2006). Denna endimensionella bild har 

dock alltmer börjat ifrågasättas (t.ex. Dunkels, Frånberg, & Hällgren, 2011; 

Fritze & Nordkvelle, 2011; Herring, 2008). 

Det finns inga undersökningar som visar vilken standard de datorer har 

som finns i studenternas hem och även om studenter har fysisk tillgång till 

en dator betyder det inte att de används till mer än det som studierna absolut 

kräver. Alla är helt enkelt inte intresserade Dessutom omfattar digitala 

medier idag så många olika företeelser att det i praktiken är näst intill 

omöjligt att behärska alla. Det kommer hela tiden nya medier att förhålla sig 

till. Detta betyder att studenternas förutsättningar och förkunskaper varierar 

stort och stora grupper i föreläsningssalar är också ett problem som lyfts – 

speciellt av studenter. Studenterna skulle av den anledningen gärna i större 

utsträckning se workshops i mindre grupper där de kan göra praktiska 

erfarenheter (Enochsson, 2010). 

 

 

Avsaknad av förebilder 

 

Det finns mycket goda exempel på användning, men de är få och det finns 

många goda idéer som aldrig ens realiseras. I majoriteten av kurser används 

inte media på ett sätt som är relevant för studenternas framtida yrke 

(Enochsson, 2010; Enochsson & Rizza, 2009). Att den generella 

mediekompetensen är god bland lärarutbildare hjälper inte, då det inte finns 

något samband mellan egen privat användning respektive kompetens och 

pedagogisk användning i yrket (Ottesen, 2006; Player-Coro, 2007). För att 
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klara sitt uppdrag som förebilder vill lärarutbildare alla kategorier ha egna 

förebilder, gå kurser och utbyta erfarenheter med kolleger. Detta saknar 

många idag (Enochsson, 2010). 

 

 

Bedömning och examination 

 

E-post och lärplattformar används relativt ofta för kommunikation, men den 

medieanvändning som är mest frekvent i lärarutbildningskurser är 

ordbehandlingsprogram, som används för att skriva rapporter i samband med 

examination. Det finns exempel på andra typer av media som används i 

samband med examination och erfarenheterna är goda (Enochsson & 

Buskqvist, 2011), dock är kunskapen om hur formen påverkar innehållet 

begränsad, vilket är problematiskt (Enochsson & Forsling, 2011). Det finns 

också oklarheter i vad som faktiskt examineras (Granberg, 2010; Malmberg 

& Svingby, 2004, 2005). Andra svaga punkter i samband med digital 

examinering är att de kursmål som är listade i kursplaner inte alltid 

examineras och kriterier för bedömning av medieanvändning och medierade 

examinationer är outvecklade (Enochsson & Buskqvist, 2011). 

 

 

Bakomliggande orsaker 

 

Vid en analys av de rapporter och artiklar som skrivits inom och delvis även 

utanför projektet, står det klart att det finns ett antal motsättningar som ligger 

bakom de hinder som beskrivits. Dessa motsättningar kan bero på olika 

intressen eller olika ideologiska och epistemologiska ståndpunkter, men 

oavsett grundorsak leder dessa motsättningar till avsaknad av en konstruktiv 

dialog – och därmed samarbete som behövs för att få till stånd en 

framgångsrik utveckling inom området (Clifford, Friesen, & Lock, 2004; 

Judge & O'Bannon, 2008; Lavonen, Lattu, Juuti, & Meisalo, 2006; Strudler 

& Wetzel, 2008). Framgångsrik utveckling i sammanhanget definieras som 

en utveckling där medier faktiskt används pedagogiskt på ett sätt som 

upplevs meningsfullt av lärarutbildare och lärarstudenter. 
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Bristande kommunikation 

 

Policyer kan utvecklas på olika sätt och grovt skissat kan man tala om top-

down och bottom-up. I de studier som gjorts vad gäller IT-implementering i 

lärarutbildning står det klart att implementeringen fungerar bäst när alla varit 

delaktiga i diskussioner (Lavonen, et al., 2006) och att policydokument inte 

har något värde om de inte förankras hos dem som ska jobba utifrån dem i 

praktiken (t.ex. Valcke, et al., 2007). Svenska lärarutbildningar förväntas ha 

en policy om studenternas pedagogiska medieanvändning, vilket de oftast 

har, men av de 50 slumpvis utvalda lärarutbildare som svarade på frågan om 

denna policy, svarade 1/3 på annat sätt än ledningen för sin egen 

lärarutbildning (Enochsson, 2010). Helt klart är att policyer inte alltid är 

förankrade. Resultatet kan bero på hur frågan är ställd, men i den 

enkätundersökning som genomfördes var den rak, bedömdes som 

okomplicerad i testrundor och i övrigt fanns ingen anledning att tro att 

lärarutbildarna inte skulle ha tagit frågorna på allvar. 

Sedan länge har man sett att mentorer ute på lärarstudenternas 

praktikplatser är viktiga som förebilder - den pedagogiska 

medieanvändningen inkluderad (t.ex. Grove, Strudler, & Odell, 2004; 

Karsenti, 2005). I Sverige har man sett ett signifikant samband mellan den 

pedagogiska medieanvändningen ute på praktikplatserna och studenternas 

självskattade självförtroende vad gällde att använda medier i klassrummet i 

sitt kommande yrke (Enochsson, 2010). Även mellan praktikplatser och 

lärosäten saknas en konstruktiv dialog. Bara enstaka svenska lärosäten 

ställde vid tiden för studien krav på praktikskolorna att erbjuda 

lärarstudenterna erfarenheter av medieanvändning (Ibid.). I USA-baserade 

studier har man sett en otydlighet i kontakterna mellan lärosäten och 

praktikskolor och mentorer vet inte vad som förväntas av dem (Judge & 

O'Bannon, 2007). 

 

 

Olika intressen 

 

Vid svenska lärosäten kan man notera en avsaknad av dialog mellan tekniker 

och pedagoger (Enochsson, 2010). Vid ett lärosäte hade man dock fram till 

studiens genomförande egna tekniker placerade på en avdelning och en 

ständig dialog fördes om vilken typ av teknik och programvaror som 
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behövdes. Där framfördes inte samma typ av kritik som vid övriga 

avdelningar och lärosäten där tekniker och pedagoger satt åtskilda på olika 

avdelningar. 

Tekniker och pedagoger har olika perspektiv på säkerhet, vilket är 

naturligt och förknippat med de olika professionerna. Medan säkerhet för en 

tekniker i första hand kanske handlar om att skydda hård- och mjukvara från 

skada, kan prioriterad säkerhet för en pedagog handla om att enskilda 

personer/elever/studenter inte ska fara illa. Program med hög säkerhet är ofta 

dyrare och ryms inte i budgeten, vilket leder till att kreativa pedagoger 

använder gratistjänster som tjänar deras syften. Hur kan man få till stånd en 

dialog mellan dessa två grupper och få dem att mötas? Och framför allt: 

vems är ansvaret? Det är rimligtvis en ledningsfråga att olika grupper för en 

dialog för att hitta tillfredsställande lösningar, men vems är ansvaret när 

dessa grupper separeras och har olika chefer? 

 

 

Olika perspektiv på lärande 

 

Portfolior har blivit allt vanligare i lärarutbildningar och är ett exempel på 

hur digitala medier ibland diskuteras oberoende av en epistemologisk 

kontext. Det är inte självklart hur de ska användas och därmed inte heller hur 

arbetet ska bedömas (Granberg, 2010). Granberg visar på olika 

förhållningssätt till portfolion, där några av de lärarutbildare hon intervjuade 

såg portfolion som ett arkiv, andra som ett bedömningsunderlag och 

ytterligare en grupp såg den som en portfolio för lärande. De som såg 

portfolion som en lärandearena omfattade också de andra synsätten och de 

som såg portfolion som ett bedömningsunderlag såg den också som ett arkiv. 

Det fanns på så sätt olika nivåer i synen på användningsområden. 

Granbergs exempel visar att det inte är helt oproblematiskt att diskutera 

medier i utbildningen utan att sätta in den i sitt sammanhang, men detta är 

sällan uttalat. I detta fall handlar det om att bedömningen blir svår att 

kommunicera, då portfolion för vissa blir ett underlag för summativ 

bedömning, medan den för andra blir ett underlag för formativ bedömning. 

Inom medieanvändning generellt, men också pedagogisk medieanvändning 

specifikt finns sällan tydliga eller ens uttalade kriterier för vad som ska 

bedömas. Detta gäller både vad som ska bedömas och hur det ska bedömas 

(Enochsson & Buskqvist, 2011). 



49 
 

Detta leder in på frågan om vilka exempel vi ger studenterna, då lärare som 

förebilder är viktigt för att utveckla lärarrollen (Enochsson & Rizza, 2009). 

Många aktörer blandar sig i debatten och trots att det i en svensk pedagogisk 

forskningskontext enligt Arfwedson och Arfwedson (2002) skedde ett 

paradigmskifte redan i början av 1970-talet från ett behavioristiskt till ett 

socio-kulturellt perspektiv, så talas det fortfarande i termer av ”ny 

pedagogik” när man utgår från elevers verklighet. I samband med nyligen 

genomförda reformer i skolsystemet har begreppet katederundervisning åter 

aktualiserats och med det avses att läraren dikterar det som elever ska lära 

sig. Med en teknik där man når hela världen blir det förhållningssättet 

komplicerat, men det är naturligtvis möjligt att göra som exemplet i 

Ryssland där man, enligt Svenska Dagbladet 4 oktober 2011, har börjat 

producera en läsplatta för skolbruk som inte kan kopplas upp till Internet 

utan all nödvändig litteratur läggs in från början.
3
 Det som händer med 

förprogrammerade läsplattor som inte kan ändras är att man inte utnyttjar 

teknikens hela potential. Kanske vill inte alla det heller då det kan vara 

skrämmande. 

Många har hävdat att datoranvändning leder till ett mer elev-

/studentcentrerat arbetssätt på så sätt att läraren mer eller mindre automatiskt 

kommer att fungera som en handledare - en slags teknikdeterminism. Vad 

gäller lärarutbildningen hittade vi vid genomgången av forskning inga 

empiriska studier som stödde ett sådant påstående (Enochsson & Rizza, 

2009). Däremot beskrev lärarutbildare många tänkbara användningssätt som 

byggde på ett elevaktivt arbetssätt och det verkar vara så att det erbjuds fler 

möjligheter att jobba elevcentrerat med hjälp av digitala medier (Enochsson, 

2010). Det är alltså inte givet att lärare respektive lärarutbildare förespråkar 

ett elev/student-centrerat arbetssätt även om digitala medier används. 

 

 

Avslutande ord 

 

Av det som beskrivits ovan kan man tydligt se dels att lärarstudenterna inte 

förbereds på ett tillfredsställande sätt i pedagogisk medieanvändning och att 

det är ett mycket komplext problem, som inte löses i en handvändning. Det 

behövs insatser på flera nivåer från nationell nivå till kursnivå. Kompetensen 

                                                 
3
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/veckans-mest-klickade-webb-tv_6533449.svd; 

http://www.svd.se/naringsliv/putins-ryska-ipad-konkurrent_6524168.svd.  
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finns, men är inte jämnt fördelad. En första slutsats blir därför att det 

förutsätter samarbete och en öppenhet hos alla inblandade. Som så ofta 

annars diskuterar grupper förbi varandra och det är svårt att mötas. 

Lärare behöver ha en bred repertoar av sätt att agera i klassrummet för 

att kunna möta olika elevers behov. Lärarutbildningen är den plats där 

lärarstudenterna ska ges möjlighet att träna och på så vis bredda sin 

repertoar. De behöver själva klara av att göra olika saker inom många 

områden, men att leda andras lärande är en annan kompetens. Den vetskapen 

är själva grunden till att det finns lärarutbildningar. En andra slutsats blir att 

de moment som innefattar pedagogisk medieanvändning bör ingå i den 

bedömning som görs av studenterna för att säkerställa att det kommer med. 

Studenterna behöver också ges möjlighet att reflektera över vad olika 

förhållningssätt till teknik innebär och vilka olika sätt att använda den som 

finns. Ett medium behöver inte vara varken sämre eller bättre. Hur bra ett 

medium fungerar beror ofta på hur bra användaren trivs med det. 

Är det då genom att använda smartboards vi uppfyller 

examensordningen? Jag skulle vilja påstå att just interaktiva skrivtavlor 

accentuerar en del av de motsättningar som beskrivits ovan. I England har 

man gjort en stor satsning och försett de flesta skolor med interaktiva 

skrivtavlor. De används inte i den utsträckning som tänkts, då lärare inte 

riktigt ser hur de ska integreras i arbetet. I stället använder lärare hellre enkla 

hjälpmedel såsom projektorer och USB-minnen (Haydn, 2010). Men många 

lärare attraheras av skrivtavlorna. Den interaktiva tekniken finns på plats 

samtidigt som alla fokuserar på skrivtavlan och läraren har kontroll över vad 

som sker. 
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Kapitel 5 

Vägar till matematik för de yngsta 

 

 

 

Karin Franzén 

 

 

Inledning 

 

Sara är 1 år och har precis börjat på förskolan. Hennes 

inskolningsperiod är avslutad och hon verkar trivas bra på 

förskolan. Varje dag är ett äventyr där Sara aktivt medverkar i 

sitt eget lärande. Förskoleverksamheten erbjuder nya och 

spännande utmaningar där Sara ställs inför problem som måste 

lösas 

 

Sverige är ett av få länder som har en läroplan även för förskolan. Här är 

förskolan inte bara barnomsorg, den ska också vara en miljö som främjar och 

stimulerar barnens lärande och utveckling. Verksamheten ”ska utgå ifrån 

barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” (Skolverket, 2010 s. 9). 

Matematik är ett område som har förtydligats i den reviderade upplagan av 

läroplanen. Läroplanen är tydlig med att förskolan ska främja barnens 

matematiska lärande. På vilket sätt ska då det matematiska lärandet främjas 

hos en 1-åring? Det vill jag diskutera i den här texten. Det finns idag 

sparsamt med kunskap om hur barns matematiska lärande utvecklas i dessa 

åldrar. Förskolebarn ses ofta som en homogen grupp trots att det är stora 

skillnader mellan intressen och behov hos en 1-åring och en 5-åring. Men 

om verksamheten nu ska utgå från barnens erfarenheter och behov, då vet vi 

egentligen inte så mycket om vad en 1-2 åring har för erfarenheter av 

matematik eller på vilket sätt lärandet ska främjas i dessa åldrar. Det behövs 

mer kunskap om hur man i pedagogisk verksamhet ska möta de yngsta 

förskolebarnen utifrån läroplanens intentioner om att utgå från deras egna 

erfarenheter. Det behövs forskning som observerar de yngsta barnens 

aktiviteter för att få kunskap om hur de förvärvar matematiska erfarenheter 

och i vilka situationer. Först då har vi möjlighet att forma verksamheten 

utifrån deras erfarenheter, intressen och behov.  
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Bakgrund  

 

De senaste åren har svenska barns matematiska kunskapsnivå varit i fokus 

och ämnet har diskuterats flitigt på olika samhällsnivåer. Resultaten från 

internationella kunskapsmätningar indikerar att svenska barn inte lyckats lika 

bra som barn i ett flertal andra länder. Detta har medfört att även 

förskolebarn och det matematiska lärande som äger rum på 

förskoleavdelningar hamnat i blickpunkten. För att stärka matematikens roll i 

förskolan har den svenska regeringen under flera år avsatt medel för 

fortbildningsinsatser av förskolepersonal. Vidare har förskolans läroplan 

reviderats och förtydligats, speciellt rörande områden som språk och 

matematik. I förskolan går barn mellan 1 och 6 år. Vanligtvis är de yngsta 

barnen, de mellan 1 och 3 år, placerade i särskilda småbarnsgrupper. Vad ska 

då detta stärkande av matematik innebära för de allra yngsta barnen? 

Forskning om matematik i förskolan specifikt riktad mot åldersgruppen 1–3 

år är sparsam och har främst inriktats på de äldre förskolebarnen. Enligt den 

småbarnspedagogiska forskning som växt fram de senaste åren, kan inte 

teoretiska modeller och verksamheter utformade för äldre förskolebarn 

enkelt flyttas över till yngre barn (Johansson, 2005; Lökken m.fl., 2006). 

Senare forskning om yngre förskolebarns lärande uppmärksammas vidare att 

barn i 1–3 års ålder ofta använder kroppen som verktyg för lärande. Dessa 

studier framhåller vikten av att vuxna förstår och kan tolka de signaler barn 

sänder med sina kroppar, då talet i dessa åldrar ännu inte är fullt utvecklat (se 

t.ex. Johansson, 2005; Lökken m.fl., 2006; Sandvik, 2009). 

 

 

Förskolebarn och lärande och matematik 

 

Den forskning som finns i området förskolbarn och matematik har 

huvudsakligen varit kognitivt inriktad. Exempelvis har förskolebarns 

förståelser av matematiska begrepp undersökts och intresse riktats mot hur 

förskolebarn utvecklar förståelser av beteckningar som ”större”, ”mindre” 

och ”mycket”. Studier har också gjorts av hur 3–6-åriga förskolebarn lär sig 

att urskilja mönster och egenskaper och att skilja ut föremål från varandra (se 

t.ex. Ahlberg, 2001; Asplund Carlsson, 2003; Björklund, 2007; 2009; 

Doverborg & Pramling, 1999; Doverborg & Emanuelsson, 2006; Sheridan, 

Pramling & Johansson 2009; Solem & Reikerås, 2004). Ett annat 
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återkommande tema är studier av hur barn löser matematiska problem. Dessa 

studier är ofta inriktade på hur barn i samspel med andra barn och med 

vuxna kan utveckla sitt matematiska tänkande. Resultaten från denna 

forskning, som ofta tar avstamp i Vygotskijs tankar om förekomsten av 

proximala utvecklingszoner, pekar på vikten av att utmana barns 

matematiska tänkande (Ahlberg, 2001; Björklund, 2007; Doverborg & 

Pramling, 1999). Flera studier visar också hur barn själva aktivt deltar i 

konstruerandet av de innebörder som knyts till matematik (Packer & 

Goicoechea, 2000; Cobb & Yackel, 1996; Mix, 2002). 

Även de studier som finns om yngre förskolebarn och matematik har 

huvudsakligen intresserat sig för hur barnen förstår och utvecklar kunskap 

om matematiska begrepp. Sheridan, Pramling & Johansson, (2009) som 

videofilmat yngre förskolebarn i lek- och samtalsaktiviteter, fann exempelvis 

att det i perioden mellan 1 och 3 år sker en ”oerhörd utveckling av de 

aspekter av den grundläggande matematiken som barn ställs inför” (s. 147). 

Utifrån studiens resultat hävdar dessa forskare att skillnaden mellan 1-

åringens och 3-åringens kunnande är så stor att åldern däremellan kan ses 

som en kritisk period för förståelsen av matematiska begrepp. 1–3-åriga 

förskolebarns matematiska färdigheter och kunskapande har även undersökts 

i en finsk studie (Björklund, 2007; 2009). Studien visar att barn i dessa åldrar 

bland annat gör bruk av matematik för att upprätta sociala regler och 

beskriva omvärlden. Dessutom använde de matematik för att lösa problem. 

Även internationellt är forskningen om yngre förskolebarn och matematik 

sparsam. Den forskning som utförts har, precis som i Sverige, huvudsakligen 

inriktats på barn förståelse av matematiska begrepp och handlat om det 

kognitiva lärandet (se t.ex. McCrink & Wynn, 2009; Le Corre & Van de 

Walle, 2006; Geist & Geist, 2008). I forskning om små barns lärande inom 

andra områden uppmärksammar senare forskning kroppens betydelse som 

verktyg i barnens lärandeprocesser. När det gäller forskningsfältet matematik 

saknas studier som uppmärksammar kroppens betydelse i lärandet vilket är 

anmärkningsvärt. 

Synen på yngre barns lärande har förändrats under senare decennier. 

Tidigare sågs barn som outvecklade ofullständiga små människor på tillväxt. 

Tilltron till deras förmåga var liten och de ansågs inte begripa sitt eget bästa. 

Ansvaret för barns utveckling och lärande låg på de vuxna. Barns lärande 

och utveckling sågs länge som universella och gemensamma för alla barn 

oavsett livssituation. I dag menar många barn- och barndomsforskare att 
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barns utveckling är kontextbunden. Det är så många faktorer som påverkar 

det enskilda barnets möjligheter till lärande och utveckling att det inte går att 

förstå på ett generellt plan. De flesta forskare i dag är också överens om att 

barn är delaktiga i sitt eget lärande. De har en aktiv roll i lärprocessen. 

Lärande och utveckling ses som ett samhandlande mellan barnet och 

omgivningen (Johansson, 2003; 2005; Lenz Taguchi, 2010a, 2010b; Lökken, 

2006; Palmer, 2010;2011; Sandvik, 2009 m.fl.) 

I forskningsfältet om 1–3 åriga barns matematiklärande finns ett behov 

av kompletterande studier. Den pedagogiska och didaktiska forskning som 

utförts i området har främst fokuserat det kognitiva lärandet och 

huvudsakligen undersökt förskolebarn i andra åldrar. Dessutom har de 

matematiska begrepp och definitioner av matematik som bildat utgångspunkt 

för, och även använts i studierna, ofta tagits för givna. Det saknas därmed 

både forskning som inrymmer en bredare förståelse av begreppet matematik 

och forskning som fokuserar på barns sätt att använda kroppen när de löser 

matematiska problem.  

 

 

Teoretiska verktyg för förståelse 

 

I den här studien står yngre förskolebarns meningsskapande i fokus. Intresset 

ligger på hur barn skapar mening och betydelse kring begreppet matematik 

samt hur detta kommer till uttryck. Teoretiskt tar undersökningen avstamp i 

den nyare barndomsociologiska forskning där ”barn” både förstås som något 

som pågående ”görs” och ”gör sig själva”. Utgångspunkten är därmed ett 

icke essentiellt synsätt, där barn ses som ”multipla subjekt” och subjektet 

förstås som flytande och föränderligt (Butler, 1993; Lenz Taguchi, 2004). 

Där också beteckningar som ”barn” och ”barndom” och de åldersindelningar 

som används både formar och formas av barn och andra individers praktiker 

och gränsdragningar såväl som av materiella ting som också deltar i 

skapandet av ”barn” och ”barndom” På samma sätt förstås beteckningar som 

”matematik” och ”det matematiska barnet”. Det innebär att studien utgår från 

tanken om att barn inte ”är” matematiska, de ”görs” till mer eller mindre 

matematiska beroende på hur de blir bemötta, i vilka sammanhang de deltar 

och på vilket sätt matematik uppmärksammas i de miljöer de deltar i 

(Palmer, 2010.) 
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Inspiration har också hämtats från Karen Barads teorier där subjekt ses som 

aktiva agenter som med sina kroppar interagerar med ting och materier 

(Barads, 2007). Barad utmanar de postmoderna teorier vilka hävdar att 

språket har en avgörande betydelse för skapandet av mening och betydelse. 

Hon menar att språket därmed tillskrivs alldeles för mycket makt. Med 

Barads förståelse innefattar diskurserna även det materiella dvs det handlar 

inte bara om språk och språkliga kommunikativa uttryck. Med Barads 

synsätt vidgas förståelsen av materialitet till att inte enbart omfatta 

mänskliga kroppar. Här är inte heller det materiella givet: ”Matter is neither 

fixed and given nore the mere end of results of differenting processes. Matter 

is produced and producive , genereated and generative” (s. 138). Även de 

ting vi omges av ingår i materialiseringsprocesser. Det är en förståelse som 

utgår från att subjektet inte kan skiljas från objektet, tingen och materien. 

Även ting och materia förstås som agentiska och är därmed medproducenter 

i subjektifikationsprocessen. Subjektet utvidgas på det sättet och konstitueras 

om och om igen i olika möten med omvärlden. I detta 

forskningssammanhang handlar det om att små barns matematiserande ses 

som ett samhandlande mellan barnet-subjektet och tingen-objekten omkring 

dem. Det handlar om ett ömsesidigt beroende mellan subjektet och materien 

– objektet. Lenz Taguchi (2010b) förklarar detta som att lärande, tillblivande 

och subjektskapande är något som pågår samtidigt, att göra och vara det som 

pågår samtidigt. Lärandet kan därmed förstås som en kroppens erfarenhet av 

becoming, i det här fallet ”bli matematisk”. Enligt Barad (2007) handlar det 

om praktiserandet av kunskap i tillblivelse. Lärandet sker i mellanrummet 

emellan människor och ting, material och miljöer som intra-agerar och 

därmed skapar och omskapar varandra. I mellanrummen kan vi upptäcka 

skillnader och eller olikheter och andra nya sätt att tänka och förstå. (Lenz 

Taguchi, 2010b). Med dessa teorier som inspiration ville jag undersöka små 

barns matematiklärande.  I studien har 1–3 åriga förskolebarns matematiska 

erfarningar och meningsskapande kring matematik undersökts. 

 

 

Metodologiska överväganden 

 

Undersökningens syfte var att söka kunskap om hur barn i 1–3 års ålder 

arbetar med matematisk förståelse i aktiviteter där de inte styrs av vuxna. 

Deltagande observationer utfördes under en veckas tid på en 
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småbarnsavdelning. På avdelningen fanns vid tillfället 8 flickor och 5 pojkar 

i åldrarna 12–36 månader. Jag befann mig på förskolan mellan 8.00 och 

15.00 varje dag och observerade barnen i den pågående verksamhetens alla 

moment. Jag avslutade varje dag med att överföra mina anteckningar till 

databehandlad text. De situationer jag skrev ned är sådana där jag uppfattar 

att något/några barn på något sätt ägnar sig åt aktiviteter där ett matematiskt 

lärande finns med. Matematiska inslag finns i snart sagt allt barn tar för sig 

och utmaningen för de vuxna runt barnet är att få syn på matematiken i 

aktiviteten. De situationer som användes i analysfasen var de som utspelades 

under så pass lång tid att jag som observatör hann uppfatta något uttryck i 

händelsen. I enlighet med de teorier jag inspireras av ska datamaterialet ses 

som agentiskt och som att dessa har en aktiv del i analysarbetet. Jag som 

observatör och det insamlade materialet samspelar. Datamaterialet är en 

aktiv agent i forskningsprocessen. Jag utgår också från att observationer 

handlar om ett görande i samhandling med andra ting. 

Som forskare besitter jag stor makt över de tolkningar jag gör av de 

deltagande barnens uttryck. Min ambition som forskare är att utgå från att 

närma mig barns perspektiv. Det är vanskligt att överhuvudtaget uttrycka att 

göra detta. Är det möjligt? Naturligtvis inte fullt ut. Vi kan inte vara säkra på 

att våra tolkningar ger rättvisa åt barnen vi studerar.  Möjligheten att tolka 

barns intentioner och uttryck för mening är begränsade och den kunskap som 

kan erhållas är komplex och mångtydig och kan inte utges för att vara 

fullständig (Johansson, 2003). Att försöka närma sig barns perspektiv 

innebär att man som forskare försöker tolka och förstå ”det som visar sig för 

barnet” (Johansson, 2003, s. 43) Det gäller att som forskare vara öppen för 

komplexiteten och det tvetydiga. Barn har små möjligheter att göra sina 

röster hörda. De yngsta barnen som ännu inte har erövrat det talade språket 

är särskilt utelämnade åt vuxna.  Här kan jag som forskare vara dem 

behjälplig med att framföra deras röster. Det kräver mycket av mig som 

forskare. Jag tar stöd i tidigare forskning kring yngre förskolebarns lärande 

samt i de teoretiska analysverktyg jag använder för att i möjligaste mån 

beskriva på vilka grunder jag kan säga att min studie utgår från barns 

perspektiv. Barnen i studien är mellan 1 och 3 år och för små för att själva 

kunna samtycka till deltagande i studien. Därför är det oerhört viktigt att jag 

som forskare är lyhörd för deras uttryck under studiens gång. Jag har strävat 

efter att inte tränga mig på barnen och i de fall jag känt att barnen störts av 

min närvaro har jag avbrutit. 
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Sara matematiserar 

 

Nedan problematiseras data från en observation av Sara 1 år. Situationen 

visar hur Sara möter matematiska problem och hur hon handskas med dem. 

Huvudtemat är att Sara upptäcker den stora bilen i tamburen och den vill hon 

leka med. Det visar sig att under händelseförloppet från det att Sara får syn 

på bilen till att hon har provat den så möter Sara flera matematiska 

utmaningar av olika svårighetsgrader. 

I tamburen finns en stor bil byggd i trä som barnen kan klättra in i och 

låtsas att de kör. Sara 1.0 år kommer tultande på ostadiga ben. Sara styr 

stegen mot tamburen, på tröskeln stannar hon till en stund. Hon får syn på en 

stövel som ligger alldeles bredvid sina fötter. Hon böjer sig ned och lyfter 

upp stöveln och ställer den fint bredvid den andra. Sara har uppenbarligen 

kunskap om att stövlar ska vara i par, de ska stå bredvid varandra med sin 

like. Hon ser nöjd ut och ler för sig själv. Sen tittar hon upp på mig som för 

att få bekräftelse på att hon nu gjort något bra.  Nu får hon syn på den stora 

bilen i hallen. Hon ser sig tvekande omkring sedan får hon med ens mycket 

bråttom, så bråttom att hon slänger sig ned och börjar krypa istället för att gå. 

Sara vet att hon kommer fortare fram om hon kryper och nu vill hon hinna 

fram till bilen så fort som möjligt så att inte någon kompis hinner före. Sara 

har erfarenheter om tid, hon vet att om hon skyndar sig så kanske hon hinner 

först fram till bilen. Hon vet hur hon ska använda sin kropp för att det ska gå 

fort. Kroppen är hennes verktyg för att förflytta sig snabbt. Hon vet precis 

hur långt hon ska flytta fram händerna och hur benen följer efter. Hon vet 

hur det känns att krypa på ett golv som det här på förskolan. Golvet är hårt 

och stumt mot händerna och knäna. Med kroppen erfar hon plötsligt något på 

golvet, grus ligger i hennes väg och hamnar under knät och fastnar i handen. 

Det gör ont att krypa på. Gruset påverkar hennes förflyttning framåt, det 

stoppar upp hennes fart. Sara stannar upp, sätter sig upp på knä och tittar 

förvånat i handen där ett vasst gruskorna har träng in och fastnat. Hon skakar 

på handen men gruset sitter kvar. Hon tar den andra handen och borstar bort 

gruset från handen. Tittar sen med förvåning på den lilla gropen som syns i 

handen där gruset har suttit fast en stund. Sen sätter hon fart igen 

Hon har bråttom till bilen nu. Väl framme vid bilen ställer hon sig upp 

på vingliga ben. Hon står stilla en stund och håller sig i bilen. Sen försöker 

hon komma in i bilen. Hon provar att lyfta in ena foten gång på gång men 

hon lyfter inte tillräckligt högt, foten stöter gång på gång emot kanten på 
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bilen. När hon försöker lyfta benet lite högre vinglar hon till och faller nästan 

men lyckas hålla balansen. Hon står stilla en stund. Som om hon samlar sig. 

Sen biter hon ihop munnen och svingar upp benet, och nu får hon in foten i 

bilen. Hon vrider sig med möda. Nu står hon med en fot i bilen och en 

utanför. Hon lutar kroppen inåt bilen och använder kroppen som en hävstång 

och svingar in det andra benet. Hon ser nöjd ut. Nu makar hon sig tillrätta på 

förarsätet och börjar styra med ratten. Hon följer med i rörelsen med hela 

kroppen när hon styr. Hon tar ögonkontakt med mig som står en bit bort och 

observerar henne och hon ler med hela ansiktet. 

Men så plötsligt verkar det vara något som bekymrar henne. Hon blir 

stilla och allvarlig, hon slutar att styra och vänder sig istället om och ser sig 

över axeln, först från ena sida sedan från den andra. Hon tycks fundera på 

något. När Sara väl sitter i bilen upptäcker hon bilens storlek och omfång. 

Hon är bokstavligen i bilen, den omsluter hela henne och hennes kropp. Hon 

erfar storleken men nöjer sig inte med detta utan vill och måste utforska den 

närmare. Mödosamt börjar hon baxa sig ur bilsätet. När hon väl är ute börjar 

hon målmedvetet att gå runt bilen. Hela tiden håller hon den ena handen mot 

bilen och följer med handen hela vägen runt. Ibland stannar hon till en stund 

som begrundar hon något. På några ställen måste hon böja sig ned lite för att 

kunna följa bilens form. Hon släpper inte handen från bilen utan följer med 

rörelsen ned en bit också upp igen. När hon har gått hela vägen runt bilen 

klättrar hon in i bilen sätter sig åter tillrätta och börjar styra bilen. Hon ser 

nöjd och glad ut, hon söker återigen ögonkontakt med mig och hon ler stort.  

 

 

En intra-aktiv förståelse av Saras matematiska lärande 

 

Här analyseras datamaterialet med inspiration från Barads (2007) teori om 

”agential materialism”. ”The world is a dynamic process of intra-activity and 

materialization in the enactment of determinate causal structures with 

determinate boundaries, properties, meanings, and patterns of marks on 

bodies.” (s. 140). 

Sara samhandlar med omgivningen och hon är en del av världen i en 

ständigt pågående intra-aktivitet mellan miljön, objekten. Enligt Barad 

(2007) kan stöveln ses som medskapare i en matematisk lärandesituation. 

Det faktum att den ligger ner och ”ropar” ”ställ upp mig” till Sara innebär att 

även stöveln kan ses som agentisk. Den ligger där och att den ligger där 
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påverkar Saras handlande och hennes lärandeprocess. Med Barads (2007) 

teori om att lärandet följer flöden eller uttryckt med Barads termer 

difraktionsvågor. Dessa vågor uppstår när kroppar (fysikaliska eller 

mänskliga) stöter ihop med varandra. Mötet mellan dessa kroppar leder 

flödet åt ett visst håll. Stöveln och Sara möts och ett samhandlande startar. 

Något händer med Sara när hon ser stöveln som ligger ned. Hon kopplar upp 

sig mot objektet stöveln (Hultman, 2011; Lenz Taguchi, 2010). Stöveln 

intra-agerar med Sara och sätter igång tankeprocesser hos henne som leder 

till ett visst agerande. Hon ställer upp stöveln. Situationen inbegriper också 

hennes känslor. Hon blir glad av sin handling. Mötet med stöveln ger därmed 

upphov till en ny händelse. Sara kopplar nu upp mot mig som forskare, jag 

ler tillbaka och bekräftar hennes glädje och tillfredställelse. 

Det lilla gruskornet intra-agerar också med Sara. Den mjuka kroppen 

mot det lilla vassa gruskornet. Så litet och ändå kan det göra ont. Sara förstår 

ännu inte sambandet mellan kroppens tyngd som pressar den lilla vassa 

stenen in i handen. Inte så att hon med ord kan förklara detta. Men hennes 

kropp registrerar, stenens vasshet, förnimmelsen av smärta när den tränger in 

i handen. Kroppen lär och kommer att minnas. Merrell (2003) använder 

begreppet bodymind för en förståelse av att ingenting kan tillskrivas enbart 

huvudet eller kroppen. Istället handlar det om ett flöde, en ömsesidighet 

mellan kroppen och huvudet. Det är alltså omöjligt att dela upp vad det är vi 

lär med kroppen och med vårt tänkande. Det är ömsesidiga flöden som en 

fusion av tanken och kroppen. (Merrell, 2003). 

En lång stund intra-agerar Sara med den stora träbilen och mötet med 

bilen leder till att Saras lärande tar sig olika och oförutsägbara vägar. Det är 

en lärprocess som blir till just i den situationen. Saras lärande äger rum i ett 

slags ”mellanrum” – e-mellan henne själv, tingen och miljön där alla är 

medskapare och intra-agerar i lärandeprocessen (Lenz Taguchi ,2010b). Sara 

ser bilen, hon vet att den är rolig, hon vet hur man kan leka med den. Sara 

kopplar upp sig mot bilen. Den står där och bjuder in henne till lek. När hon 

försöker kliva in i bilen så gör bilen motstånd. Benet stöter gång på gång mot 

det hårda träet. Mjuka benet mot hårda bilen. Varje gång benet stöter mot 

bilen fortplantar sig stöten genom Saras kropp. Till slut lyfter Sara benet så 

högt som behövs för att hon ska kunna klättra in i bilen. Vips så är ena benet 

inne i bilen, andra utanför. Sara har en förkroppsligad erfarenhet av hur hon 

ska använda kroppen för att få in det andra benet. Hon lutar kroppen inåt 

bilen, hon väger över vikten på det andra benet och hjälper på så sätt det 
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andra benet att svinga sig in. När Sara lite senare för andra gången ska kliva 

in i bilen har hon också en ny kunskap i kroppen som talar om för henne hur 

högt hon måste lyfta benet för att komma in i bilen. 

Genom att gå runt bilen försöker Sara förstå storlek och form med hjälp 

av sin kropp. Hon mäter bilen med hela sin kropp och erfar dess storlek när 

hon går runt den. Hon tar också hjälp av handen och följer med handen 

bilens yta. Hon känner bilens form med handen och hur det känns i handen. 

Hon erfar också bilens form när hon ibland måste böja sig ned för att följa 

bilens linje. Sara förnimmer material och former när hon följer bilen med 

handen. Palmer (2011) menar att ”kroppen registrerar och minns ljus, ljud, 

färger och matematiska begrepp som omkrets, tid, längd och avstånd” (s. 

45). Kroppens registreringar materialiseras dvs. tränger in i kroppen. Det är 

däremot inte säkert att vi just då kan beskriva och ”förstå” upplevelsen med 

ord (Palmer 2010). Palmer förtydligar att det inte ska förstås som om 

kroppen förhärligas på ett sätt som medför att tanken underordnas kroppen. 

Istället förstås matematiskt lärande som ”något som går in och ut ur våra 

porösa kroppar” (s. 45).  Matematiska begrepp ”fångas upp av kroppen, 

tanken, huden, sinnena och tränger sig på barnen och blir till ett med 

barnen” (s. 45) Att bli matematisk är ett intimt samarbete mellan många 

olika komponenter (Palmer, 2010). I en och samma situation arbetar Sara 

aktivt med kategorisering och urskiljning, tid, riktning avståndsbedömning, 

lägesbeskrivning, rumsuppfattning, storlek. Hon gör det i ett pågående 

samhandlande med omgivande ting och material.  

 

 

Hur ska den pedagogiska verksamheten möta Sara? 

 

Det viktigaste för att planera en pedagogisk verksamhet är att fråga sig vart 

lärandet ska börja? I forskarsammanhang kan man idag identifiera två 

dominerande och konkurrerande synsätt på lärande. Det ena synsättet utgår 

från en förinställd linjär kurs medan det andra ser det som att lärandet kan 

börja varsomhelst och det kan ta vägen vartsomhelst, det är inte förinställt 

utan ses som rhizomatiskt – oförutsägbart och icke hiearkiskt (Lenz Taguchi, 

2010b). Ett linjärt lärande börjar utanför barnet och innebär att vuxna 

definierar vad som är viktigt för barnet att lära. Vad som ska läras är 

förutbestämt och pedagogerna planerar vägen dit. Resmålet är bestämt och 

läraren är reseledaren. Lenz Taguchi (2010) uttrycker detta synsätt som ”en 
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logik som alltid måste börja med att formulera förutbestämda mål och 

universella värden [……] vi börjar i slutet med det som ska uppnås och det 

vi vill utvärdera” (s. 131). Lärandet ses som en linjär och hierarkisk process. 

Läraren som vet och kan och den lärande som inte kan men som ska läras. 

Kärnan i detta synsätt blir att få barnen att lära sig det som lärare har bestämt 

ska läras. Som lärare försöker man finna metoder eller ett slags ”recept” som 

kan användas för att nå målet. Istället för att se komplexitet och mångfald 

som en tillgång strävar man efter likriktning (Osberg & Biesta, 2009). Men 

om nu verksamheten ska utgå ”ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter”(Skolverket, 2010, s. 9) kan vi då fastställa vad som ska läras i 

förväg? Jag menar att vi då skjuter bredvid målet med den pedagogiska 

verksamheten. Ett alternativt synsätt som bättre svarar upp mot 

läroplansmålen är den Reggio Emilia inspirerade pedagogik vars 

utgångspunkt är att börja hos barnet, dvs. mitt i barnens meningsskapanden 

och intressen. Det handlar om att börja i barnens kunskaper – det de redan 

vet, kan och uttrycker. Det är att börja i deras eget språk, det de förmedlar till 

oss vuxna (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Viktiga hållpunkter i detta synsätt 

som också brukar benämnas som en intra-aktiv immanent pedagogik, är att 

inte vara reseledare utan att vara medresenär i en gemensam resa där målet 

inte är förutbestämt och heller inte centralt. Barnen leder oss med sina 

frågor, uttalade och outtalade. Kreativiteten, kroppen, sinnena, lusten, 

affekterna är centrala. Barnen ställer nya frågor till oss och de formulerar 

problem. Lärandet är ett oupphörligt tillblivande och ett ömsesidigt beroende 

av den andre, det materiella, av rum tid och tingen runt oss. Det är en syn på 

lärande där det inte går att separera det lärande subjektet från det som lärs. 

Lärandet kan beskrivas som en förkroppsligad erfarenhet av tillblivande 

(Lenz Taguchi, 2010b). I detta perspektiv är det viktigt att lyfta fram 

olikheter i barnens sätt att uttrycka sig och förstå begrepp och ord. 

Olikheterna ligger till grund för utforskande och utmaningar i lärprocessen. 

Palmer (2011) menar att matematiken ofta ”tränger sig på”, den ger upphov 

till frågor som leder till att barnen vill utforska. Lärarens roll blir då inte 

enbart att lära barnen vedertagna matematiska begrepp. Lärarens uppgift är 

också att möjliggöra för barnen att experimentera och utforska omvärlden 

matematiskt. Elfström (2008) menar att för att förstå begrepp är det viktigt 

att få beröra med kroppen, att känna och ta på, att höra se och inte minst att 

bli känslomässigt berörd. 
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Lärandet ska enligt den intra-aktiva pedagogiken börja mitt i barnets eget 

meningsskapande. Vad förmedlar då Sara och hur kan den pedagogiska 

verksamheten möta Sara mitt i hennes meningsskapande? Sara förmedlar ett 

intresse för matematiska begrepp såsom kategorisering, tid, storlek, form. 

Saras utforskande av matematik kan kopplas till begreppet rumsuppfattning 

vilket forskare menar är grundläggande för det matematiska tänkandet 

(Björklund, 2007; 2009; Solem & Reikerås, 2004; m.fl.). Rumsuppfattning 

handlar om hur barn utforskar sin omvärld med sina kroppar, de avgör 

avstånd, prövar med kroppen hur stor en yta är, de mäter och utforskar 

storlek, form.  Sara visar tydligt att hon gärna vill använda sin kropp i sitt 

utforskande av matematiska begrepp, men tidigare forskning har i huvudsak 

ägnat sig åt tänkandet, hur barn uttrycker och visar att de förstår matematik. 

En utmaning för lärarna blir då att ordna lärandemiljöer och situationer som 

inbegriper både kropp och tänkande. När det gäller material som ska 

stimulera det matematiska lärandet blir det då också viktigt att tänka att 

materialet ska gå att utforska på flera olika sätt. Det gäller att komma ifrån 

det dualistiska tänkande och de förgivettagande uppfattningar om matematik 

som har stor makt över oss.  

När det gäller matematik går våra normaliserande tankebanor ofta till 

termer som objektivitet, rationalitet. Vi tänker inte lika lätt på känslor och 

kroppsligt lärande. Det centrala i mötet med Sara blir att tänka bortom dessa 

dualismer och istället överskrida och gå bortom en uppdelande logik 

(Palmer, 2011). På samma sätt är det viktigt att inte tänka matematik som en 

särskild separerad aktivitet. Det optimala för Saras lärande är att lärare 

tänker brett om innehåll och upplägg. Annars hamnar man lätt i traditionella 

tankebanor. Sara uttrycker att hon vill använda kroppen i sitt lärande. 

Hennes lärandebehov kan mötas med vad Palmer (2011) talar om som 

”matemusik” eller ”dansematik” (s. 47). Sara behöver erfara matematiken i 

kroppen. Ett sätt att möta henne i detta behov kan vara att problematisera 

storlek och form i dans, rörelse och musik. Det är aktiviteter som på inget 

sätt är nya för förskoleverksamheten. Det handlar mer om medvetenheten om 

att koppla matematiken till kroppsliga aktiviteter. Poängen är att våga låna 

arbetsredskap från andra områden och att våga arbeta inom varandras 

diskurser. Matematik och dans slås ihop och aktiviteter från de båda 

disciplinerna sammanfogas. Lenz Taguchi (2010b) talar om ett 

”transdisciplinärt lärande” som går bortom uppdelandets logik, istället 

handlar lärandet om att röra sig mellan, tvärs igenom och bortom discipliner. 
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Det handlar inte om att arbeta sida vid sida utifrån de olika ämnenas 

traditionella tänkande. Det handlar om att tänka i nya banor, att tänka nytt 

och kreativt (Palmer, 2011). På det sättet skapar vi också nya pedagogiska 

begrepp som har potential att överskrida etablerade tankebanor och öppna 

upp för vidare perspektiv. Sara kan ännu inte använda det talade språket för 

att ge uttryck för något. Men med kroppen kan hon förnimma matematiska 

begrepp. Kroppen, tanken, och sinnena fångar upp de matematiska 

begreppen och blir till ett med Sara. Kroppen kommer att minnas, 

erfarenheten finns lagrad i hennes bodymind.  Utgångspunkten i mötet med 

Sara ska inte vara att fastställa vilken matematik som är lämplig att 

presentera för henne. Istället ska vi starta i tanken om att vi inte vet vad 

matematik kan bli för Sara. 

I den intra-aktiva pedagogiken är det inga tydliga gränser mellan 

mänskliga kroppar och tingen. Som lärare blir det viktigt att beakta att även 

miljön på förskolan och sakerna som finns där är delar i en matematisk 

miljö. Klossarna, kuddarna, bilarna, sagoböckerna målarfärgerna, sandlådan, 

tillsammans med de mänskliga kropparna ses alla som aktiva performativa 

agenter och de gör något med lärandet och med barnets identitet. Av det 

förstår vi att läranderum kan se olika ut och att det lärande som kommer till 

uttryck påverkas av det som finns i rummet. Det betyder att lärare behöver 

fundera över hur miljön är utformad och också observera hur barnen intra-

agerar med omgivningen. Det är viktigt att fundera på vilka förgivettaganden 

kring organisation av materialet på förskolan som styr verksamheten. Det är 

inte ovanligt att det på förskolor finns förutbestämda regler för hur och var 

vissa material ska användas. Det kan vara oreflekterade regler som kan 

hämma barnens lärprocesser. Barnen kanske vill använda pusselbitar som 

pengar i leken, eller de vill kanske lägga alla tuschpennor efter varandra på 

golvet för att se hur lång rad det blir av alla tillsammans. Då är det viktigt att 

lärare ser möjligheterna och intentionerna hos barnen istället för att stoppa 

dem med argument som att pussel och tuschpennor ska bara användas vid 

borden. Det krävs kunskap och engagemang för att få syn på barnens egna 

initiativ till matematiskt lärande eftersom det handlar om att bryta invanda 

och förgivettagna mönster. Det är framförallt just detta med var lärandet ska 

börja som gör att lärare måste ha ögon och öron öppna för vad det är barnen 

gör eftersom resan ska börja där. Det gäller att möta dem i det de utforskar 

och tillsammans söka svar på de frågor som barnen i sina aktiviteter visar att 

de brottas med. Jag är övertygad om att de resor lärare och barn gör 
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tillsammans mot okända mål blir mycket roligare och framförallt mer 

lärorika än de resor där läraren lägger upp resplanen i förväg och där målet 

är förutbestämt utan stickspår. Läroplanen ger oss ett stort ansvar och om vi 

vill öka nationens intresse för matematik så krävs det enligt Palmer (2011) 

mer än att öka mängden matematik i förskolan. 
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Kapitel 6 

Grundskolans lärare om förändrade krav i yrket - En jämförelse 

utifrån antal yrkesverksamma år 

 

 

 

Maria Hjalmarsson 

 

 

Inledning 

 

Lärares samhällsuppdrag formas av officiella styrdokument som skollag och 

läroplaner. Därtill kommer andra yttre och inre styrfaktorer som påverkar 

villkoren i lärares uppdrag och arbete. De yttre faktorerna skapar styrsystemet 

vilket formas av ekonomiska, fackliga, historiska, kulturella, organisatoriska, 

statusskapande och utbildningsinriktade omständigheter. Även skolans kultur 

och traditioner inverkar, till exempel beroende på vilket utvecklingsklimat som 

råder. Det inre styrsystemet utgörs snarare av skolans praktiker (Carlström och 

Wersäll, 2005). 

Under 1990-talet genomgick skolan och läraryrket påtagliga förändringar. 

Det skedde en övergång från regelstyrning till mål- och resultatstyrning och 

lärarkåren fick en ny arbetsgivare genom kommunaliseringen, vilket har fått 

kännbara konsekvenser för läraryrkets förutsättningar (Lindblad, 2006). Idag 

förväntas lärare tolka nationella och kommunala dokument som sedan ska 

förankras i den lokala praktiken. Lärare har med andra ord ett gemensamt 

ansvar för planering, genomförande och utveckling av skolan (t ex Hult, 

Olofsson och Rönnerman, 2005).  

Det är rimligt att anta att de förändrade förutsättningarna för lärares 

yrkesutövande som beskrivits ovan har lett till att lärare ställs inför och har att 

hantera förändrade krav i sitt yrkesutövande. I den här artikeln kommer jag med 

hjälp av en nationell enkätundersökning att undersöka lärares upplevelser av 

förändrade krav i förhållande till olika aspekter i yrket och arbetet. Min 

ambition är att kunna ge en bild av både likheter och skillnader i skattningar 

gjorda av lärare med olika lång yrkeserfarenhet. 
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Den här texten är upplagd på följande sätt: I nästkommande avsnitt presenteras 

idigare forskning om lärares uppdrag och arbete. Därefter ges en beskrivning av 

hur jag har gått tillväga i min undersökning, varpå dess resultat redovisas. 

Texten avslutas med en sammanfattande diskussion. 

 

 

Förändringar i lärares yrke och arbete 

 

Nationella och internationella studier pekar på att lärare upplever att de arbetar 

under stark press. Marianne Strömbergs (2010) studie om lärares professionella 

utveckling visar att de intervjuade lärarna känner förväntningar på att utveckla 

nya sätt att organisera och leda verksamheten samt förändra innehåll och form. 

De väntas också hantera föräldrakontakter, samverkan med andra 

yrkeskategorier i skolan och utveckla ett tänkande och språk, som kan användas 

som verktyg i arbetet med att bryta ner styrdokumentens skrivningar i lokala 

arbetsplaner. Det betyder att lärarna både ska utforma, realisera, utvärdera och 

dokumentera skolans arbete, vilket i sin tur ställer krav på att de är förmögna att 

formulera, argumentera för och kommunicera ett tänkande när det rör 

skolarbetets upplägg och innehåll liksom bedömning av elevers prestationer. 

Arbetet med måldokument och kvalitetsutvärderingar är ytterligare uppgifter 

som lärarna anser är tidsödande. Ett högt tempo och en hög arbetsbelastning 

leder ofta till att undervisningens förberedelsearbete blir lidande. Per Lindqvist 

(2002) resonerar i en studie om lärares förtroendearbetstid om lärararbetets 

oavslutade karaktär och menar att en ökad betoning på elevers resultat har fått 

som konsekvens att lärare upplever ökade krav och mindre tillfredsställelse i sitt 

arbete. I ett antologibidrag om grupprocesser och ledarskap i klassrummet 

hävdar Kjell Granström (2006) att tiden för individuella arbetsformer har ökat 

med påföljd att tiden för gemensamma upplevelser har fått stå tillbaka.  

Ulla-Karin Nordängers (2002) studie om lärares raster pekar på att det har 

skett förskjutningar i lärararbetet från själva undervisningen mot ett annat 

innehåll, som bereds utrymme under lärarnas raster. Bland annat ägnar lärarna 

rasterna åt att bygga informella relationer med eleverna, som ett sätt att lägga 

grund för arbetet och relationerna i klassrummet. Lärarna intar enligt Nordänger 

en interaktionsberedskap och är i den meningen ständigt tillgängliga och redo 

att vid behov interagera med elever men också kollegor. Denna beskrivning 
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tangerar resultat från Ann-Sofi Wedins (2007) studie om lärares arbete och 

kunskapsbildning. Hon menar att intensiteten är framträdande i lärararbetet och 

att det innebär ett ständigt samspel främst med elever men också med kollegor. 

Lärarnas arbetsdag genomsyras också av strävandena mot att alla elever ska 

hjälpa alla elever att nå godkänt betyg i aktuellt skolämne. Det pågår ett ihärdigt 

arbete med att skapa tillfälliga eller permanenta elevgrupperingar, sätta in 

extralektioner eller träningstillfällen inför prov. Ännu en framträdande aspekt är 

hur lärare på skilda vis bemödar sig om att lära känna sina elever och hur de 

bygger upp och upprätthåller relationer till dem. Lärarna menar att det har skett 

en förändring över tid mot att de numera ser fungerande relationer till elever 

som en grundbult i utövandet av yrket. Trots att lärarna anstränger sig för att 

skapa goda relationer till elever och ser det som betydelsefullt att också arbeta 

med relationer elever emellan, beskriver de arbete med värdegrundsfrågor och 

grupprocesser som ett sätt att lägga grund till den kommande undervisningen 

som ”det andra” (Wedin, 2007, s. 133). 

Liknande mönster framträder även i Maria Hjalmarssons (2009) studie om 

lärarprofessionens genusordning. Lärarna talar å ena sidan om yrkets 

emotionella och sociala dimensioner som ”den stora biten” (s. 123) och å andra 

sidan om dessa som ”det runtomkring” (s. 65). Lärarna ser ett behov av att lägga 

stor vikt vid att arbeta med grupprocesser och relationer, samtidigt som de 

menar att detta arbete tar tid från uppgifter knutna till yrkets pedagogisk-

didaktiska dimension. Lärarna beskriver ett socialt vidgat uppdrag i förhållande 

till eleverna och deras föräldrar, vilka getts möjlighet till utökat inflytande i 

skolans verksamhet (se även Tallberg Broman & Persson, 2010). En annan 

förändring är att tiden för individuella arbetsformer har ökat med påföljd att 

tiden för gemensamma upplevelser har fått stå tillbaka (Granström, 2006).  

Eva Gannerud (2001) hävdar att de långvariga kontakterna som särskilt 

klasslärare ofta har med elever kan bädda för en relationell auktoritet. En sådan 

auktoritet byggs alltså upp av dessa relationer mellan lärare och elever som närs 

under en lång tid. Detta påstående bekräftas av resultat från internationell 

forskning om lärare yrke och arbete under de senaste decennierna (t ex Nias, 

1987; Huberman, 1993; Day, 2004).  

Det utvidgade läraruppdraget som har beskrivits kan upplevas som 

tidsödande och energikrävande. Lärarna i Per Lindqvists och Ulla-Karin 

Nordängers (2004) studie beskriver olika strategier för att kunna bli klara med 
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arbetets alla uppgifter och på så vis känna sig tillfreds med sin egen arbetsinsats. 

Exempel på strategier kan vara att använda loven för att hinna i kapp i sin 

planering eller att anpassa elevernas arbete för att hantera den pressande 

arbetssituationen. Flera lärare skildrar att tankarna på att det alltid finns något 

som de inte gjort men borde göra, leder till känslor av otillräcklighet och dåligt 

samvete. Lindqvist och Nordänger (2004) menar att lärarna upplever arbetet 

som oavslutat, vilket tycks ha sin grund främst i två faktorer, dels den förtätade 

arbetsdagen och dels osäker elevrespons. Den förtätade arbetsdagen handlar om 

att lärarna anser att arbetet invaderas av uppgifter som i relation till 

undervisningen ses både som centrala och perifera. Detta i sig påverkar lärarna 

att bli nutidsorienterade, att arbetet intensifieras och att lärarna gränsar till 

utmattning. Lärarna upplever att de ständigt ska vara tillgängliga inför de 

uppgifter arbetet omfattar, vilket skapar känslor av otillräcklighet och av att inte 

hinna med.  Responsen från eleverna är en källa till tillfredsställelse i arbetet, 

men denna respons verkar samtidigt vara svår för lärarna att uppfatta. Den 

infaller inte alltid i stunden utan ibland på lång sikt, vilket bidrar till att det 

väcks en osäkerhet kring realiserandet av det som förväntas. De två 

företeelserna, den förtätade arbetsdagen och osäker elevrespons, hävdas vara 

hinder för lärarna att nå ett avslut. Även en studie av Agneta Hult, Anders 

Olofsson och Karin Rönnerman (2005) om hur en grupp lärare på mellanstadiet 

ser på yrket efter tio år som yrkesverksamma, visar att lärare tillämpar en rad 

strategier för att hantera förändringar som de menar är en följd av 

decentraliseringen, t ex lokala politikers styrning och fördelning av resurser. 

Vissa lärare väljer att vara aktivt delaktiga i förändringarna, andra deltar 

selektivt medan ytterligare andra snarare underkastar sig konsekvenserna av 

dessa förändringar. Bland de lärare som tillämpar den sistnämnda strategin finns 

flera som överväger att sluta sin lärargärning. 

Britten Ekstrand och Sanela Nadarevic (2010) sätter mer tydligt förändrade 

krav i läraryrket i relation till förändringar i samhället. De menar att dagens 

diversifierade samhälle ställer allt högre krav på lärare att hantera demokratiska 

värden och mål. I läroplaner och kursplaner poängteras vikten av att understödja 

demokrati, integration och jämlikhet, men det innebär inte givet att detta görs i 

praktiken. Snarare kan det finnas ett glapp mellan demokratiska ideal i 

samhället och praxis i skolan. Enligt Ekstrand och Nadarevic har ytterst få lärare 
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kompetens att möta flerspråkiga elever med varierade kulturella, sociala och 

språkliga bakgrunder.  

Sammantaget pekar de refererade studierna, som främst är gjorda i 

grundskolans sammanhang, på att det ställs allt högre krav på lärare att arbeta 

för hela skolans utveckling, ett arbete som innebär samarbete med kollegor med 

skilda utbildningsbakgrunder och i olika gruppkonstellationer. Det verkar också 

som om lärare känner alltmer påtagliga krav på att skapa relationer till elever 

och föräldrar och ge dem möjlighet att utöva inflytande i verksamheten. Etniskt, 

socialt och språkligt heterogena elevgrupper är ytterligare en aspekt som ställer 

krav på lärares yrkeskunnande. De studier som presenteras ovan tar alla upp 

aspekter av förändrade krav i läraryrket, men inte i någon av dessa studier görs 

jämförelser av upplevelser av förändring mellan olika grupper av lärare, till 

exempel utifrån utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet, i vilket skolår de är 

verksamma eller vilken typ av kommun de arbetar i. Med den här texten 

kommer som tidigare nämnts jämförelser att göras av vilka skattningar lärare i 

grundskolan gör av förändrade krav i yrket utifrån antalet yrkesverksamma år. 

 

 

Tillvägagångssätt 

 

Den här texten baseras på empiriska data från en nationell enkätundersökning 

besvarad av totalt drygt 1700 lärare från förskola upp till grundskolans år 9. 

Denna text inkluderar emellertid enbart de omkring 1065 lärare som uppgav att 

de vid undersökningstillfället var verksamma inom grundskolan. Deras 

utbildningsbakgrund varierar. Bland annat har de examen som 

mellanstadielärare, småskollärare, lågstadielärare eller lärare mot grundskolans 

år 1-7 eller 4-9. Undersökningen genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) 

som en postenkät med två påminnelser, på uppdrag av forskningsprojektet 

Förändrade köns/-genusordningar i skola och utbildning. Policy, perspektiv och 

praktik (se Wernersson, 2009).  

Populationen stratifierades efter lärarkategori, kön och kommuntyp för att 

säkerställa att urvalet skulle innehålla tillräckligt många individer i viktiga 

redovisningsgrupper. Precisionskravet innebar att de skattade varianserna för 

olika strata skulle vara lika. Svarsfrekvensen i olika strata varierade mellan 50-

68%. Enkäten omfattade både objektbortfall och partiellt bortfall.  Enheten för 
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skolstatistik vid SCB hanterade databearbetningen. Inkomna blanketter 

prickades alla av i ett avregistreringssystem och scannades.  

Enkäten omfattade ett följebrev med information om undersökningens 

bakgrund och syfte samt att Göteborgs universitet gett SCB uppdraget att 

genomföra datainsamlingen. Följebrevet innehöll också information om var 

uppgifter och urval hämtats, att samtliga uppgifter är skyddade enligt 

sekretesslagen, att deltagande är frivilligt och att en avidentifierad fil skulle 

komma att levereras till Göteborgs universitet. SCB gjorde en intern 

sekretessprövning för utlämnandet av aktuella svars- och registervariabler 

(SCB, 2005).  

En enkätfråga löd: ”Har kraven i läraryrket förändrats sedan du började 

arbeta som lärare?”. Lärarna fick på en femgradig skala ta ställning till en rad 

påståenden om olika aspekter i yrket. För varje påstående/aspekt har lärarna 

angett ett av följande svarsalternativ: Minskat mycket, minskat något, är samma, 

ökat något och ökat mycket. För att öka överskådligheten har alternativen 

”minskat mycket” och ”minskat något” i resultatredovisningen slagits samman. 

Detsamma gäller även svarsalternativen ”ökat något” och ”ökat mycket”. 

Sex enkätpåståenden har valts ut och kommer att behandlas mer ingående i 

redovisningen av undersökningens resultat: 

 

 Skapa trygghet och ett positivt klimat 

 Samarbeta med alla arbetskamrater 

 Arbeta för hela skolans utveckling 

 Hantera kulturell och social mångfald bland eleverna 

 Beakta elevernas rätt till inflytande 

 Beakta föräldrarnas rätt till inflytande 

 Ha goda ämneskunskaper 

 

Samtliga enkätpåståenden utom det sista har valts ut eftersom de speglar de 

aspekter som framträdde som centrala i genomgången av tidigare forskning som 

på olika vis knyter an till förändrade krav i lärares yrke och arbete. Det sista 

enkätpåståendet har valts ut därför att i nämnda genomgång framträder 

ämneskunskaper som en central aspekt i lärares upplevelser av förändring i 

yrket inte över huvud taget. Jämförelser har gjorts av lärares skattningar av 
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förändrade krav i yrket, utifrån antal år i yrket. Lärarna har grupperats enligt 

följande: 1-10 års yrkeserfarenhet, 11-20 år, 21-30 år, 31-40 år samt över 40 års 

yrkeserfarenhet. Resultaten presenteras i procent. 

 

 

Undersökningens resultat 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera i vilken grad lärare med olika lång 

yrkeserfarenhet upplever förändrade krav i förhållande till aspekter i arbetet 

som presenterades ovan: skapa trygghet och ett positivt klimat, samarbeta med 

alla arbetskamrater, arbeta för hela skolans utveckling, beakta elevernas 

respektive föräldrarnas rätt till inflytande, hantera kulturell och social mångfald 

bland eleverna och ha goda ämneskunskaper. I den vänstra kolumnen anges det 

totala antalet lärare inom varje grupp som har tagit ställning till respektive 

enkätpåstående. Resultatet anges i procent under kolumnerna ”Minskat 

mycket/något”, ”Är samma” och ”Ökat något/mycket”. 

 

 

Att samarbeta med alla arbetskamrater 

 

Kraven har 
med avseende 
på att 
samarbeta 
med alla 
arbetskamrater 
(n=1064) 

Minskat 
mycket/något 

Är samma Ökat 
något/mycket 

1-10 år 
(n=371) 

3% 65% 32% 

11-20 år 
(n=191) 

1% 38% 61% 

21-30 år 
(n=234) 

1% 32% 67% 

31-40 år 
(n=247) 

1% 19% 80% 

Över 40 år 
(n=21) 

 33% 67% 
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Lärarna med kortast yrkeserfarenhet uppger i högst grad att kraven på att 

samarbeta med alla arbetskamrater är desamma som när de började arbeta som 

lärare. Det kan ses som ett väntat och rimligt resultat att de minst yrkeserfarna 

lärarna inte har hunnit med att erfara påtagliga förändringar i yrket i samma 

grad som sina mer erfarna kollegor. Samtidigt är det inte så att främst de lärare 

med längst yrkeserfarenhet upplever förändrade krav när det gäller samarbete 

med kollegor. Istället är det gruppen lärare med mellan 31 och 40 år i yrket som 

anger att kraven på sådant samarbete har ökat i ganska eller mycket hög grad. 

Fyra av fem lärare i denna grupp gör en sådan skattning. 

 

 

Att arbeta för hela skolans utveckling 

 

Kraven har 
med 
avseende på 
att arbeta för 
hela skolans 
utveckling 
(n=1059) 

Minskat 
mycket/något 

Är samma Ökat 
något/mycket 

1-10 år 
(n=370) 

2% 50% 48% 

11-20 år 
(n=189) 

 22% 78% 

21-30 år 
(n=234) 

3% 16% 81% 

31-40 år 
(n=245) 

 10% 90% 

Över 40 år 
(n=21) 

 38% 62% 

 

När lärarna skattar enkätpåståendet om förändrade krav på att arbeta för hela 

skolans utveckling, framkommer samma tendenser som ovan. Gruppen lärare 

med 31 till 40 års yrkeserfarenhet sticker ut även här. Bland dessa lärare råder 

en närmast fullständig konsensus i uppfattningen att detta slags krav har ökat 

något eller mycket under deras yrkeskarriär. Omkring fyra av fem lärare med 

mellan 11 och 30 år i yrket gör en motsvarande skattning. Detta kan jämföras 

med att enbart tre av fem lärare med över 40 års yrkeserfarenhet anger detta 

svarsalternativ. 
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Att kunna skapa trygghet och ett positivt klimat 

 

Kraven har 
med 
avseende på 
att kunna 
skapa 
trygghet och 
ett positivt 
klimat 
(n=1062) 

Minskat 
mycket/något 

Är samma Ökat 
något/mycket 

1-10 år 
(n=372) 

1% 65% 34% 

11-20 år 
(n=189) 

 42% 58% 

21-30 år 
(n=233) 

4% 38% 58% 

31-40 år 
(n=248) 

1% 40% 59% 

Över 40 år 
(n=20) 

 65% 35% 

 

Lärarna i grupperna 11-20 år, 21-30 år samt 31-40 år gör mycket likartade 

skattningar i fråga om förändrade krav på att kunna skapa trygghet och ett 

positivt klimat. Närmare 60% av lärarna i dessa grupper uppger att den typen av 

krav har ökat något eller mycket över tid. Det kan noteras att en lika stor andel 

lärare med kortast respektive längst yrkeserfarenhet skattar att kraven på att 

kunna skapa trygghet och ett positivt klimat är desamma sedan de började 

arbeta som lärare.   
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Att hantera kulturell och social mångfald 

 

Kraven har med 
avseende på att 
hantera kulturell 
och social 
mångfald bland 
barnen/eleverna 
(n=1066) 

Minskat 
mycket/något 

Är samma Ökat 
något/mycket 

1-10 år (n=371) 2% 61% 37% 

11-20 år 
(n=192) 

 32% 58% 

21-30 år 
(n=234) 

2% 17% 81% 

31-40 år 
(n=248) 

1% 13% 86% 

Över 40 år 
(n=21) 

 33% 67% 

 

Drygt fyra av fem lärare med mellan 21 och 40 års erfarenhet av yrket upplever 

att kraven på att hantera kulturell och social mångfald bland barnen/eleverna har 

ökat något eller mycket. Värt att lägga märke till är att omkring en tredjedel av 

lärarna med över 40 års yrkeserfarenhet inte ser några förändrade krav över tid i 

förhållande till denna aspekt. En motsvarande andel lärare med 11-20 års 

yrkeserfarenhet gör en sådan skattning. 

 

 

Att beakta barnens/elevernas rätt till inflytande 

 

Kraven har med 
avseende på att 
beakta 
barnens/elevernas 
rätt till inflytande 
(n=1065) 

Minskat 
mycket/något 

Är samma Ökat 
något/mycket 

1-10 år (n=371) 1% 57% 42% 

11-20 år (n=191) 1% 27% 72% 

21-30 år (n=234) 1% 18% 81% 

31-40 år (n=248)  11% 89% 

Över 40 år 
(n=21) 

 29% 71% 
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Gruppen lärare med mellan 31 och 40 års yrkeserfarenhet visar sig i högst grad 

uppleva ökade krav även när det handlar om att beakta barnens/elevernas rätt till 

inflytande. De lärare med längst yrkeserfarenhet gör skattningar som ligger 

knappt tjugo procentenheter lägre. Den tendens som har visat sig i analys av 

flera andra enkätpåståenden, att de lärare med kortast yrkeserfarenhet i lägst 

grad upplever ökade krav samtidigt som de mest yrkeserfarna lärarna inte är de 

som upplever ökade krav i högst grad, är alltså en realitet även här. 

 

 

Att beakta föräldrarnas rätt till inflytande 

 

Kraven har 
med 
avseende på 
att beakta 
föräldrarnas 
rätt till 
inflytande 
(n=1065) 

Minskat 
mycket/något 

Är samma Ökat 
något/mycket 

1-10 år 
(n=370) 

1% 61% 38% 

11-20 år 
(n=191) 

 30% 70% 

21-30 år 
(n=235) 

2% 20% 78% 

31-40 år 
(n=248) 

 10% 90% 

Över 40 år 
(n=21) 

 29% 71% 

 

De mönster som framkom i de olika lärargruppernas skattningar av förändrade 

krav att beakta barnens/elevernas rätt till inflytande, visar sig även i lärarnas 

skattningar av hur de upplever krav att beakta föräldrarnas rätt till inflytande. Så 

många som 90% av lärarna med 31 till 40 års yrkeserfarenhet upplever att 

kraven i förhållande till denna aspekt i yrket har ökat något eller mycket sedan 

de började arbeta som lärare. Det är en siffra som ligger tjugo procentenheter 

lägre än skattningarna som lärarna med 11-20 års- respektive över 40 års 

erfarenhet av yrket har gjort. 
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Att ha goda ämneskunskaper 

 

Kraven har med 
avseende på att 
ha goda 
ämneskunskaper 
(n=1064) 

Minskat 
mycket/något 

Är samma Ökat 
mycket/något 

1-10 år (n=372) 13% 71% 16% 

11-20 år 
(n=189) 

20% 51% 29% 

21-30 år 
(n=234) 

34% 39% 27% 

31-40 år 
(n=248) 

43% 33% 24% 

Över 40 år 
(n=21) 

29% 43% 28% 

 

I förhållande till tidigare enkätpåståenden är det tydligt att lärarna i relativt låg 

grad känner ökade krav på att ha goda ämneskunskaper. Drygt två av fem lärare 

med mellan 31 och 40 års yrkeserfarenhet skattar att kraven snarast har minskat 

över tid. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att majoriteten av lärarna med 

yrkeserfarenhet från 11 år och uppåt känner ökade krav på att hantera de 

aspekter av arbetet som redovisats ovan. Det är tydligt att främst lärarna med 

mellan 31 och 40 års yrkeserfarenhet upplever ökade krav.  

Ett undantag från den samlade bilden finns dock och gäller kravet på att ha goda 

ämneskunskaper, där lärarna i jämförelse med skattningarna i övriga 

enkätpåståenden i högst grad upplever att kraven rent av har minskat över tid.  

 

 

Några avslutande reflektioner 

 

Man kan ställa sig undrande inför hur det kommer sig att lärarna med mellan 31 

och 40 års yrkeserfarenhet klart utmärker sig genom sina förhållandevis starka 

uppfattningar om ökade krav i relation till samtliga av de enkätpåståenden som 

här behandlats. Det kan tyckas logiskt att de lärare som har den längsta 

yrkeserfarenheten också skulle vara den grupp som i högst grad upplever att 



80 

 

kraven i yrket har ökat. Möjligen är det så att de lärare som har den näst längsta 

yrkeserfarenheten, men också den grupp lärare med mellan 21 till 30 år i yrket, i 

högre grad känner att de är mitt uppe i sin yrkesbana och att yrkets krav är något 

de har att hantera under relativt många år framöver. Sannolikt har i alla fall en 

del av dem barn som fortfarande bor kvar hemma. Det skulle kunna bidra till att 

de krav som yrket ställer uppfattas som påtagliga när lärarna också i hemmet har 

ansvar för och krav på att ge andra personer omsorg och bidra till deras 

välmående i olika avseenden. De lärare som har längst yrkeserfarenhet har 

kanske inte en känsla av att vara mitt i yrkeslivet, utan ser att den fasen i livet 

snart är över, vilket skulle kunna bidra till att yrkes krav inte uppfattas som lika 

påtagliga. 

De lärare som har besvarat enkäten uppfattar alltså förändringar i yrket och 

arbetet i varierad grad utifrån yrkeserfarenheten längd. Samtidigt ska det sägas 

att den generella bilden av lärarnas skattningar tyder på att de i förhållandevis 

hög grad, upplever förändringar i förhållande till samtliga analyserade 

enkätpåståenden. Bilden av att lärare upplever ökade krav på att arbeta för hela 

skolans utveckling, som bland annat framkommer i Marianne Strömbergs 

(2010) studie, bekräftas av föreliggande enkätstudie. Det gör också resultat från 

Maria Hjalmarssons (2009) studie som visar att lärare i allt högre grad har att 

hantera elevers och föräldrars rätt till inflytande i skolans verksamhet. Britten 

Ekstrand och Sanela Nadarevic (2010) menar att kraven på lärare att hantera 

diversifierade elevgrupper har ökat, och åtminstone i meningen kulturell och 

social mångfald bland eleverna får även denna ståndpunkt stöd av enkätstudiens 

resultat. 

Det bör understrykas att lärarnas upplevelser av ökade krav i förhållande till 

enkätpåståendena ovan inte är detsamma som att lärarna också ser dessa 

förändrade krav som betungande, även om det mycket väl kan vara så. Ökade 

krav i yrket kan också uppfattas som en källa till utmaning och professionell 

utveckling. Utifrån analys av föreliggande enkätfråga är det med andra ord inte 

möjligt att närmare uttala sig om i fall lärarna värderar de ökade kraven som 

tärande eller stimulerande. För det krävs analys av ytterligare frågor i enkäten. 

Det låter sig heller inte göras att uttala sig när det gäller om lärarna känner att 

deras professionella kompetens är tillräcklig för att möta och hantera förändrade 

krav i yrket. Ett par av studierna som refererades till i avsnittet om förändringar 

i lärares yrke och arbete behandlar strategier som lärare använder för att hantera 
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förändringar (Lindqvist och Nordänger, 2004; Hult, Olofsson och Rönnerman, 

2005). Genom analys av enkätfrågan som här har behandlats går det inte att 

säga något om ifall de lärare som har besvarat enkäten också tillämpar 

motsvarande eller liknande strategier. 

Avslutningsvis kan sägas att det finns ett värde av att jämföra lärares 

upplevelser av förändring i yrket och arbetet, till exempel mot bakgrund av 

faktorer utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet, i vilket skolår de är verksamma 

eller vilken typ av kommun de arbetar i, för att finna lärares gemensamma men 

också skilda uppfattningar. En förhållandevis hög andel av studiens lärare 

upplever ökade krav över tid i relation till de enkätpåståenden som har 

behandlats, men dessa upplevelser är olika starka dels utifrån vilka aspekter i 

yrket som avses, dels utifrån längden på lärarnas yrkeserfarenhet.   
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Kapitel 7 

Mobbning i skolan  

Forskning med barn - dominerande diskurser och institutionella villkor 

 

 

 

Marie Karlsson 

 

 

Mobbning bland elever har beskrivits som ett stort problem för dagens skola 

(Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback, 2002). Stora pengar har satsats 

för att förstå och komma till rätta med detta genom att t ex kartlägga 

antimobbningsprogram (Skolverket, 2011, 2009). Vad som sällan 

problematiseras är frågan om vad mobbning är eller kan vara för eleverna 

själva.  

Syftet med denna text är att presentera och diskutera en studie om 

elevers berättelser om mobbning i skolan. Berättelserna diskuteras i relation 

till annan svensk mobbningsforskning, rådande individualiserande diskurser 

om mobbning i skolan samt till de institutionella förutsättningar och villkor 

för sociala relationer som råder i dagens skola.  

 

 

Barns perspektiv på och deltagande i skolmobbning   

 

En tydlig trend i forskning om skolmobbning är att mobbning definieras 

utifrån tydliga kriterier som syftar till att specificera vad som är och vad som 

inte är mobbning (se t ex Olweus, 2007). Vanliga kriterier som bör vara 

uppfyllda för att ett socialt skeende ska kunna beskrivas som mobbning är; 

upprepade kränkningar som äger rum under en längre tid mellan personer 

vars relation karaktäriseras av en maktobalans. En annan trend är att 

internationell mobbningsforskning fram tills på senare år har dominerats av 

kvantitativa studier där en definition av vad som karaktäriserar mobbning 

ofta utgör utgångspunkt för undersökningar av frekvens, utbredning och 

självskattningar bland elever (se t ex Salmivalli et al., 1996; Solberg et al., 

2007).   

Kvalitativa studier av barns perspektiv på eller deltagande i 

mobbningspraktiker är mindre vanliga. Ett nyligen publicerat specialnummer 



84 

 

av tidskriften Children and Society (2011) lyfter fram barns och ungas 

perspektiv och deltagande och visar att mobbning bland skolelever bör 

förstås som en situationsbunden och relationell praktik (Danby & 

Osvaldsson, 2011). I en av artiklarna diskuteras vikten av att frångå ett 

psykologiskt individualiserande perspektiv på mobbning (Davies, 2011) där 

enskilda barns karaktärsdrag och/eller handlingar fokuseras på bekostnad av 

en förståelse av mobbning som del av kulturella mönster, sociala hierarkier 

och skolelevers relationsarbete i vardagen. Med den utgångspunkten bör 

barns deltagande i eller berättelser om mobbning förstås i relation till det 

sociala sammanhang där dessa handlingar och erfarenheter får betydelse för 

dem.  

Vad som blir särskilt intressant i en diskussion bland mobbningsforskare 

om vikten av att se barn som fullvärdiga informanter om respektive 

kompetenta deltagare i mobbningspraktiker är att kvalitativa studier av barns 

perspektiv på och/eller deltagande i mobbningspraktiker ofta visar att 

exkludering av enskilda elever eller utpekandet av enskilda elever som 

mobbare eller offer utgör en stor del av elevers deltagande i eller 

beskrivningar av mobbning. Detta framstår som begripligt i och med att 

individuella mobbare och offer är de mest framträdande karaktärerna i de 

dominerande berättelserna om mobbning som ligger till grund för 

majoriteten av de anti-mobbnings program som skolor använder sig av samt 

av medias rapportering kring mobbning i skolan. Vad jag vill lyfta fram är 

att elevers perspektiv på, deltagande i eller berättelser om 

mobbningspraktiker kan studeras på olika sätt med olika konsekvenser för 

hur resultaten förhåller sig till de individualiserande mobbningsdiskurser 

som utgör den vedertagna förståelsen av skolmobbning som samhälleligt 

fenomen. De tre ansatser jag vill lyfta fram exemplifieras av svenska studier 

av hur mobbning beskrivs, hur mobbning görs och hur mobbning tillskrivs 

betydelser i berättelser av skolelever.  

I Thornbergs (2010) intervjustudie av elevers 

beskrivningar/representationer av mobbning presenteras syftet med 

undersökningen som att undersöka hur skolbarn själva under intervjuer 

förklarar varför mobbning sker för att vi bättre ska kunna förstå deras 

deltagande i mobbningssituationer. Resultatet av intervjuundersökningen 

visar att den vanligaste förklaringen bland 56 intervjuande skolelever i 

åldrarna 10-13 år till varför mobbning sker var ”a reaction to deviance” (p. 

320). Med andra ord, avvikande beteende hos enskilda elever beskrevs oftast 



85 

 

som orsak till att de blev mobbade av andra elever. Detta kan ses som ett 

exempel på mobbningsforskning som tar sin utgångspunkt i de 

individualiserande dominerande berättelserna om skolmobbning och söker 

nyansera den genom att lyfta fram skolelevers olika beskrivningar av vad 

som kan orsaka mobbning.  

I en etnografisk studie visar Svahn och Evaldsson (2011) genom 

detaljerade analyser av interaktionella praktiker hur en grupp 11-åriga 

skolflickor gradvis inom loppet av ett läsår rekonstruerar den sociala 

organiseringen av sin kamratgrupp, vilket resulterar i att en av flickorna 

exkluderas från gruppen. Den del av studien som presenteras i artikeln tar sin 

utgångspunkt i kunskap om vad som brukar kallas indirekt mobbning 

(uteslutning, manipulativt beteende, förtal, osv) och gör anspråk på att visa 

hur detta kan gå till. Denna ansats närmar sig en viss form av skolmobbning 

genom ett inifrånperspektiv och utmanar delvis den dominerande 

individfokuserade berättelsen om skolmobbning genom att visa hur 

exkluderingsprocesser åstadkoms eller görs genom social interaktion över 

tid. Studien problematiserar inte den dominerande berättelsen om mobbning, 

utan bidrar till kunskapsutvecklingen inom fältet genom att fokusera 

skolelever som kompetenta deltagare i interaktionella praktiker som 

resulterar i uteslutning av en enskild elev.  

Det tredje exemplet utgörs av en studie som jag själv genomfört och 

skrivit om (Karlsson & Evaldsson, 2011). Studien baseras på 

fokusgruppsintervjuer med flickor i tre kompisgruppskonstellationer och 

handlar om hur man kan förstå berättelser om mobbning som sociala 

handlingar och identitetsarbete i skolelevers vardagsliv genom vilka de 

hanterar sociala relationer i skolan. Analyser av intervjumaterialet visar hur 

tre kompisgruppers berättelser om en och samma händelse fyller sociala 

funktioner som att skapa sammanhållning i kompisgrupper, rättfärdiga egna 

och andras handlingar, mm. I detta angreppssätt riktas fokus mot hur 

berättelser om mobbning i skolan får och ges betydelse för elevers sociala 

relationer och identitetspositioner inom och mellan kamratgrupper. De 

dominerande individualiserande mobbningsdiskurserna framträder här som 

kulturella referensramar som används och/eller utmanas genom de betydelser 

mobbning ges i berättelserna.  

De tre angreppssätt som exemplifieras av de svenska studierna som 

presenterats ovan bidrar till vår kunskap om barns perspektiv på, deltagande 

i och berättelser om skolmobbning. Den tredje studien presenteras mer 
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utförligt, och i en lite annan form än i Karlsson och Evaldsson (2011), nedan 

för att sedan diskuteras i relation till de andra två studierna och till 

dominerande individualiserande mobbningsdiskurser i barnfokuserad 

mobbningsforskning.  

 

 

Studien 

 

Fokusgruppsintervjuerna ägde rum i lokaler på den skolan där flickorna gick 

under skoltid. Fokus för intervjuerna var riktat mot elevernas erfarenheter av 

sociala relationer mellan elever på skolan (grupperingar, status, osv) och inte 

som i Thornbergs (2010) studie direkt mot elevernas erfarenheter av 

mobbning. Oberoende av varandra berättade flickorna i de tre 

kompisgrupperna olika versioner av en och samma mobbningshändelse. En 

händelse som alltså kommit att beskrivas som mobbning av både elever och 

vuxna på skolan. Den första gruppen bestod av Mikaela, Felicia och Terese 

som gick i samma klass. Av dem var det bara Mikaela som hade direkt 

erfarenhet av mobbningshändelsen. Hon var också utsedd av elever i sin 

klass till Kamratstödjare och hade i och med detta tilldelats ansvar för att 

vara vaksam på om elever mobbade varandra. Den andra gruppen bestod av 

Ronja, Maria och Sara. De gick också i samma klass och beskrev sig själva 

som en sammansvetsad kompisgrupp som var populära på skolan. Ingen av 

dem hade någon direkt erfarenhet av mobbningshändelsen, utan hade hört 

andra berätta om den. Den tredje gruppen bestod av Emma, Viktoria, Jossan 

och Mia. De beskrev sig själva som en grupp goda vänner som haft problem 

i gruppen tidigare. De var också de elever som pekats ut som direkt 

involverade i mobbningshändelsen de andra två grupperna berättat om.  

 

 

Tre berättelser om en mobbningshändelse 

 

Jag utgår från ett perspektiv på berättelser som socialt situerade 

identitetsskapande handlingar där både innehållet i berättelser om 

erfarenheter och sätt att berätta om dem ges betydelse (Mishler, 1999; Pérez 

Prieto, 2000; Karlsson, 2006). Berättelseforskning kan med den 

utgångspunkten bidra till en ökad förståelse av hur barn upplever, 

konstruerar och skapar mening av de kulturella referensramar och 
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institutionella villkor som strukturerar de sociala världar de lever i. De tre 

gruppernas berättelser presenteras nedan representerade i en sammanfattande 

form som delvis osynliggör att de berättades av flera röster samtidigt. Syftet 

med denna presentation är att fokus för diskussionen ska ligga på hur flera 

olika versioner av en och samma mobbningshändelse kan fylla flera olika 

funktioner i skolelevers relations- och identitetsarbete.  

Den grundberättelse som de olika versionerna bygger vidare på kan 

beskrivas så här:  

 

1. För en tid sedan var Emma, Jossan och Mia i konflikt med Viktoria.  

2. Det hände olika saker på grund av detta 

3. Någon berättade om vad som hänt för vuxna på skolan 

4. Emma, Jossan och Mia fick gå och prata med rektorn och 

mobbningsteamet om vad som hänt 

5. Emma, Jossan, Mia och Viktoria blev vänner  

 

Här följer nu de tre berättelserna, som på olika sätt fyller denna 

berättelsestruktur med innehåll och mening.  

 

 

En kamratstödjare berättar (Mikaela, Felicia och Terese) 

 

Denna version av vad som hänt berättas nästan uteslutande av Mikaela. Vi 

kom in på ämnet genom att vi samtalat om kamratstödjarverksamheten. 

Mikaela hade beklagat sig över att kamratstödjarna inte hade tillräckligt 

många möten med de vuxna mentorerna på skolan. Enligt henne ledde detta 

till att det var svårt att komma ihåg och berätta för mentorerna om allt som 

hänt på skolan när de väl träffades. Hon berättade följande berättelse som ett 

exempel på sånt som hänt under den senaste tiden.  

 

För två veckor sedan planerade Emma, Jossan och Mia att smälla 

upp ett skåp i ansiktet på tjejen som blev mobbad, Viktoria. Mia 

och Emma delar skåp och Viktoria har sitt skåp snett ovanför 

deras. Dom planerade att putta omkull Viktoria så att hon ramlade 

och sen skulle Jossan smälla upp skåpdörren i ansiktet på 

Viktoria. När jag och en annan tjej fick höra det så gick vi till 

kuratorn och berättade. Sedan tog de in mobbningsteamet som 
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pratade med Emma och de andra. Dom sa att de inte alls planerat 

att göra det. Dom vet inte heller att det var jag och den andra 

tjejen som har berättat för kuratorn. Vi försökte till och med att få 

Emma att berätta mer genom att låtsas att vi inget visste.  

 

Mikaela gör tydliga identitetsframträdanden som någon som känner till vad 

som händer på skolan och som tar de mobbades parti i egenskap av 

kamratstödjare. Hon framträder också som listig genom det hon berättar om 

hur hon och den andra eleven låtsades som att de inget visste och försökte få 

Emma att berätta vad de pratat med mobbningsteamet om. Dessa 

identitetsframträdanden görs möjliga genom att beskrivningen av Emma, 

Jossan, Mia och Viktoria som mobbare respektive offer görs på ett 

konstaterande sätt. Det lämnas inget utrymme i berättelsen för tvivel om eller 

motstridiga innebörder i vad som hände. Bilden av den ensamma och utsatta 

eleven som blir mobbad känns igen då den är en del av de dominerande 

individualiserande berättelserna om skolmobbning.  

 

 

En betraktelse från utsidan (Ronja, Maria och Sara) 

 

Denna version av vad som hänt berättas gemensamt av de tre flickorna. 

Ronja och Maria intar delvis olika positioner i relation till händelsen genom 

att Maria fokuserar på beskrivningen av vad Emma och hennes kompisar 

planerade att göra mot Viktoria och Ronja beskriver Emma som utsatt för de 

vuxnas inblandning.  

  

Förut så mobbade Emmas armé Viktoria. Dom lämnade henne 

utanför och sprang iväg från henne. En gång planerade de att 

putta Viktoria när hon stod vid sitt överskåp så att hon ramlade 

samtidigt som en av dem skulle fälla upp sitt skåp bakom henne 

så att hon slog i huvudet. Dom pratade jättemycket om det där 

men de vågade inte göra det. Emma fick skit för det där. Hon fick 

gå till rektorn och prata med läraren. Viktoria är lite speciell, hon 

skriker och vill bestämma. Men nu har hon blivit bättre kompis 

med dem igen.  
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I denna berättelse framträder inte berättarna som karaktärer på samma sätt 

som i de andra två. Berättelsen har karaktären av en tredje persons utifrån 

kommande beskrivning av händelser som involverar andra än berättarna 

själva. Karaktärerna framträder dessutom som mer komplexa och delvis 

motsägelsefulla i denna version av vad som hände. Den starkast 

framträdande karaktären är Emma som beskrivs både som mobbare och som 

utsatt för de vuxnas inblandning. Emma och hennes armé beskrivs också 

som fega då de aldrig vågade genomföra sina onda planer. Viktoria beskrivs 

som en elev som även innan händelsen blivit mobbad av Emmas armé 

genom att de på olika sätt exkluderat henne från gruppen. Hon beskrivs 

också som speciell på ett sätt som kan ses som en indirekt förklaring till 

varför hon blev mobbad. Den mer mångfacetterade bild som framträder av 

vad som hände utmanar delvis de dominerande individualiserande 

berättelserna om skolmobbning genom att de inblandade karaktärerna inte 

stereotypiseras som förövare och offer. Mobbaren Emma beskrivs som utsatt 

av de vuxna och offret Viktoria beskrivs som speciell och störande. Man 

anar ett mångbottnat socialt spel mellan raderna i berättelsen som inte 

framträder i Mikaelas berättelse.  

 

 

Utpekade mobbare och offer berättar (Mia, Emma, Viktoria och 

Jossan) 

 

Denna berättelse har formen av ett försvarstal där Mia, Emma och Viktoria 

hjälps åt att förklara vad som hänt och hur man bör förstå det. Jossan deltog 

inte i berättandet i någon större utsträckning. Flickorna deltar i berättandet 

genom att tala i första person – jag. Berättelsen är dock presenterad i tredje 

person format för att underlätta läsandet och för att fokus för analysen här 

inte i första hand ligger på vem som säger vad.  

 

Mia och Viktoria bråkade väldigt mycket förut. Sen blev de 

väldigt bra kompisar. Viktoria såg det aldrig som att Mia 

mobbade henne. Bråk och mobbning är inte samma sak. En gång 

när mobbningsgruppen kom och sa att Emma mobbat Viktoria så 

var ju bråket över för länge sen. Dom kommer och drar upp det 

alldeles för sent, när man har blivit kompisar igen. Oftast löser sig 

problemen av sig själva. Emma hade bråkat med Viktoria, men 
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det gick ju över efter ett tag. Det är småtjafs som går över. Om 

man bråkar mycket och det blir ett stort bråk så kan barnen själva 

reda upp det. Om lärarna kommer och drar in mobbningsgruppen 

en månad för sent kan ju det skapa ett nytt bråk. Allt berodde 

egentligen på en lärare som ljög.   

 

Det är tydligt att denna berättelse är uppbyggd kring en annan intrig än de 

två tidigare. Här är det de anklagelser från omgivningen och de vuxnas 

inblandning som är den händelse som allt kretsar kring och inte den händelse 

som enligt de andra versionerna föregick de vuxnas ingripande. Emma, Mia 

och Viktoria gör identitetsframträdanden som en grupp vänner av vilka 

Emma och Mia blivit oskyldigt anklagade för att ha mobbat Viktoria. 

Berättelsen fungerar som en arena för omförhandling och rättfärdigande. De 

hade bråkat med varandra och varit osams, men de var aldrig fråga om 

mobbning. Flickorna uppehåller sig vid skillnader mellan bråk och 

mobbning för att problematisera och kritisera de vuxnas ingripande. Till 

skillnad från Mikaelas berättelse och på liknande sätt som i Ronjas, Marias 

och Saras berättelse beskrivs de vuxna på skolan som utifrån kommande 

bestraffare av elever som pekats ut som mobbare. De dominerande 

individualiserande mobbningsdiskurserna används genom att en vedertagen 

förståelse av mobbning avfärdas som beskrivning av tidigare bråk mellan 

flickorna. På detta sätt görs mobbning till något mycket värre än det bråk och 

småtjafs som de själva varit inblandade i. Eftersom offrens upplevelser ofta 

tillskrivs stor betydelse när det handlar om att kartlägga mobbning så kan 

Viktorias upplevelser av att hon inte blivit mobbad användas som ett 

kraftfullt bevis för att det bara rört sig om ett vanligt bråk.  

 

 

Diskussion  

 

Dominerande individualiserande diskurser om skolmobbning framträder i de 

tre kompisgruppernas berättelser på olika sätt. Genom det självklara sätt på 

vilket Mikaela berättade om hur hon talade för kuratorn om vad Emma och 

de andra mobbarna planerade göra mot en ensam och utsatt Viktoria. Genom 

Ronjas, Marias och Saras beskrivning av den mobbade Viktoria som utstött 

från gruppen och lämnad ensam. Också Emmas, Mias och Viktorias 

kraftfulla avståndstagande från de vuxnas anklagelser pekar mot att 
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mobbning inte kan förekomma bland en grupp kompisar, även om de blir 

osams och bråkar. Vad berättelserna också visar är att det har betydelse vem 

som berättar för vem och i vilket sammanhang och vad som står på spel. 

Som utnämnd kamratstödjare kan Mikaela beskrivas som berättande med 

hjälp av de verktyg denna position tillhandahåller. Frågan är om det varit 

möjligt för henne att berätta om det som hänt på något annat sätt utan att hon 

skulle ha förlorat sin trovärdighet som kamratstödjare och intervjuperson 

inför de mig och sina kamrater? Ronja, Maria och Sara befann sig som 

berättare i en mindre utsatt position då de berättade i egenskap av 

utanförstående betraktare som inte varit direkt inblandade i det som hänt. 

Detta kan också förstås i relation till att de kunde kosta på sig att beskriva 

både Emma och Viktoria på sätt som utmanar dominerande diskurser om 

mobbare och offer där mobbaren ofta beskrivs som intentionellt ondsinta 

förövare och den mobbade som oskyldiga offer. Emma, Mia, Jossan och 

Viktoria berättade som om de bokstavligen satt på de anklagades bänk. 

Kanske var jag som utifrånkommande intervjuare en av få, eller rentav den 

ende, vuxna person som lyssnat på deras version av vad som hänt. Det 

kommer vi aldrig att få veta.  

Vikten av att förstå barns beskrivningar av deltagande i eller berättelser 

om mobbning i relation till det sociala sammanhang där dessa handlingar 

och erfarenheter får betydelse för dem framträder än tydligare när vi ser hur 

de olika berättelserna fyller det berättelse-skelett som jag presenterade ovan 

med lite olika innebörder.  

 

1. För en tid sedan var Emma, Jossan och Mia i konflikt med Viktoria  

2. Det hände olika saker mellan dem på grund av detta 

3. Någon berättade om vad som hänt för vuxna på skolan 

4. Emma, Jossan och Mia fick gå och prata med rektorn och 

mobbningsteamet om vad som hänt 

5. Emma, Jossan, Mia och Viktoria blev vänner 

 

I Mikaelas berättelse, där hon själv framträder som huvudperson, är det den 

tredje och fjärde händelsen som driver berättelsen framåt. Mikaelas och den 

andra flickans agerande ledde till att mobbarna ställdes till svars för sina 

onda planer.  

I Ronjas, Marias och Saras berättelse ligger både den andra och fjärde 

händelsen i fokus. Konflikten mellan Emmas armé och Viktoria och de 
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vuxnas konfrontation med Emma. På ett sätt framstår både Viktoria och 

Emma som offer för mobbning respektive tillrättavisningar från de vuxna.    

I Emmas, Viktorias och Mias berättelse ges alla händelser 

uppmärksamhet i och med att de lägger ner mycket kraft på att förklara att de 

är vänner (5), vänner bråkar ibland (1), bråk är inte mobbning (2), de blev 

oskyldigt anklagade för att ha mobbat Viktoria (3, 4) och fick utstå de 

vuxnas orättvisa ingripande (4).  

Vad som skiljer detta angreppssätt från de som ligger till grund för både 

Thornbergs (2010) intervjustudie av elevers beskrivningar/representationer 

av mobbning och Svahns och Evaldssons (2011) etnografiska studie av hur 

indirekt mobbning görs i interaktionella praktiker är att variationen i 

berättelserna inte analyseras utifrån en definition av vad mobbning är. Istället 

görs olikheterna mellan de tre berättade versionerna begripliga i relation till 

vetskapen om de olika berättarnas utgångspunkter och relationer till de 

händelser som beskrivs i berättelserna.  

Resultatet av Thornberg studie, att den vanligaste förklaringen bland 56 

intervjuande skolelever i åldrarna 10-13 år till varför mobbning sker var att 

avvikande beteende hos enskilda elever beskrevs som orsak till att de blev 

mobbade, kan skönjas i Ronjas, Marias och Saras berättelse. Där beskrivs 

Viktoria som delvis ansvarig för sin utsatthet med hänvisning till hennes 

agerande. Denna beskrivning av Viktoria kan sägas vara möjlig i deras 

utifrånperspektiv på händelsen, medan Mikaelas och Emmas, Viktorias och 

Mias berättarpositioner som direkt inblandade i händelsen gör denna 

beskrivning av Viktoria mer eller mindre omöjlig. Mikaelas berättarposition 

som Kamratstödjare och därmed som beskyddare av de svaga och utsatta 

offren för mobbning öppnar inte upp för en motsägelsefull beskrivning av 

Viktoria som någon som på grund av sitt avvikande beteende på ett sätt är 

medskyldig till sin egen olycka. På liknande sätt omöjliggör Emmas, 

Viktorias och Mias berättarpositioner som anklagade och utpekade som 

mobbare och mobbad en berättelse där deras agerande framträder som 

möjligt att ifrågasätta. Dessa två berättelser kan av dessa anledningar 

beskrivas som mer slutna än Ronjas, Marias och Saras. Slutna i den 

bemärkelsen att dominerande individualiserande mobbningsdiskurser, i vilka 

gränser mellan mobbares och utsattas agerande och karaktärsdrag ofta 

stereotypiseras, får större betydelse för det de vill åstadkomma med sina 

berättelser. I Mikaelas fall kan berättelsen sägas åstadkomma ett 

rättfärdigande och ett bekräftande av att hon gjorde rätt som berättade för de 
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vuxna på skolan vad som var på gång. I Emmas, Viktorias och Mias fall kan 

berättelsen sägas åstadkomma en form av gemensamt försvar och upprättelse 

mot falska anklagelser kommande dem som inom skolans värld faktiskt har 

legitimiteten att säga vad som är eller inte är mobbning.  

I relation till Svahns och Evaldssons (2011) studie, av hur indirekt 

mobbning görs av skolelever i interaktionella praktiker över en längre 

tidsperiod, framstår berättelseansatsen som tillförande ett metaperspektiv. 

Bakom berättelserna kan vi ana sociala processer där en pågående social 

organisering av kamratgrupper och sociala relationer inom och mellan dessa 

ges betydelser av eleverna själva på olika sätt i olika sammanhang. På 

liknande sätt som i deras studie framstår beskrivningarna av uteslutningen av 

Viktoria och Emmas, Mias och Jossans onda planer som utsnitt ur pågående 

sociala processer där tillhörighet, utanförskap och normer för hur man bör 

vara mot varandra ständigt är föremål för förhandling. Skillnaden mellan 

studierna ligger i att Svahn och Evaldsson gör anspråk på att beskriva hur det 

som brukar kallas indirekt mobbning går till, medan berättelsestudien öppnar 

upp för elevers olika sätt att tillskriva en potentiell mobbningshändelse 

mening och innebörder. Det är elevernas snarare än forskarnas blickar som 

man får följa i berättelserna.  

 

 

Slutord 

 

En tydlig trend i forskning om skolmobbning är att mobbning definieras 

utifrån tydliga kriterier som syftar till att specificera vad som är och vad som 

inte är mobbning (se t ex Olweus, 2007). Vanliga kriterier som bör vara 

uppfyllda för att ett socialt skeende ska kunna beskrivas som mobbning är; 

upprepade kränkningar som äger rum under en längre tid mellan personer 

vars relation karaktäriseras av en maktobalans. Vad som framträder genom 

de tre berättelser om en och samma mobbningshändelse som presenterats 

och diskuterats i denna text är att det kanske inte finns en neutral 

utgångspunkt från vilken varken elever eller vuxna i skolan kan avgöra vad 

som är eller inte är mobbning. Flickornas berättelser visar också tydligt 

vilken kraft det ligger i mobbningsbegreppet. Att rapportera misstankar om 

mobbning eller att bli anklagad för att ha mobbat eller utpekad som mobbare 

har verkliga konsekvenser för de inblandade på ett sätt som kanske skymmer 

sikten för vad begreppet vill belysa, nämligen att det förekommer 
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kränkningar av elever i skolan som inte borde få förekomma i ett samhälle 

som värnar om alla människors lika värde och rätt att mötas med respekt. 

Om detta dras till sin spets så skulle man kunna föreställa sig att en elev som 

upprepade gånger anklagas av vuxna för att ha mobbat en annan elev 

upplever dessa anklagelser som mobbning. Kamratstödjarverksamhet kan till 

och med i värsta fall fungera som ett sätt att legitimera mobbning. Vad jag 

vill ha sagt är att jag ser en risk med att en alltför stor fokus på begreppet och 

hur det ska definieras skymmer sikten för fenomenet, dvs. att elever i skolan 

kränker och blir kränkta av varandra.  

Som avslutning vill jag sätta studier av barns perspektiv på, deltagande i 

och berättelser om skolmobbning i ett större sammanhang genom att lyfta 

fram det Hägglund (2007) skriver om banal mobbning i skolan. Hennes 

resonemang riktar vår uppmärksamhet mot vardagliga sociala processer i 

förskola och skola där kränkande handlingar riskerar att normaliseras genom 

skapandet och reproducerandet av en social samsyn i skolan kring 

kränkningar som ”naturliga” inslag i samvaro mellan barn och mellan barn 

och vuxna. Hon lyfter blicken från mobbningsbegreppets tänkbara 

innebörder och riktar vår uppmärksamhet mot hur institutionella faktorer i 

förskola och skola på olika sätt kan förstås som skapande förutsättningar och 

villkor för sociala relationer och processer. Hon lyfter tvånget till närvaro, 

social trängsel och konkurrens och kontroll som former av sociala 

förutsättningar vilka kan bidra till att mobbning och andra kränkande 

handlingar banaliseras. Vidare pekar hon på ett möjligt, och i detta 

sammanhang tänkvärt, samband mellan de nyliberala värden som i stor 

utsträckning råder i dagens samhälle och den betoning av individens ansvar 

för val och konsekvenser av dessa val som följer i dessa värdens kölvatten. 

Mot bakgrund av detta framstår de dominerande individualiserande 

mobbningsdiskurserna som självklara men, i relation till vad vi idag vet om 

sociala processer av kränkande handlingar i skolan, inte mindre 

problematiska.   
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Kapitel 8 

Barn- och barndomsforskning + god forskningssed = sant? 

 

 

 

Annica Löfdahl 

 

 

Inledning 

 

Under några år har jag arbetat specifikt med forskningsetiska frågor vid 

Karlstads universitet, som ledamot och som ordförande i forskningsetiska 

kommittén. Det betyder att jag fått möjlighet att ta del av och tillsammans 

med kommitténs övriga ledamöter diskutera en rad olika projekt där forskare 

beskriver sina projekt där forskningen på något vis handlar om barn, 

framställer de etiska överväganden som projektet rymmer samt hur 

information till forskningspersonerna presenteras. I detta kapitel vill jag på 

en generell nivå utan att beröra något enskilt projekt, lyfta och diskutera 

några av alla de svårigheter som jag stött på genom arbetet i forskningsetiska 

kommittén samt delge några av mina egna etiska dilemman som särskilt rör 

frågor om forskning med barn och relatera till pågående debatt inom det 

internationella barnforskningsfältet. Uppgifter som lämnas i 

etikansökningarna omfattas av sekretess och deltagare i forskningsprojekt 

har lovats konfidentialitet varför samtliga uppgifter och exempel som ges är 

framskrivna för att inte avslöja vare sig projekt, forskares eller 

forskningspersoners identitet.  

 

 

Forskningsetiska regelverk – en kort bakgrund 

 

När vi diskuterar forskning och dess relevans brukar vi beskriva 

forskningens övergripande mål i termer av att vinna ny kunskap för att skapa 

en bättre värld för oss alla att leva i. Vi brukar också diskutera förtroende för 

forskning och för forskare och det är här de etiska frågorna aktualiseras. 

Forskningsetiska frågor handlar om hela forskningsprocessen, från valet av 

forskningsuppgift, urval, metod, genomförande och presentation till 

tillämpning av forskningens resultat. Det är vi som arbetar som forskare som 

själva är ansvariga för att vår forskning genomförs på ett etiskt riktigt vis, 

men ibland är det nödvändigt att en oberoende etisk instans bidrar till att 
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granska och eventuellt pröva om projektet innehåller en noga avvägd 

forskningsetisk reflektion. Lokala forskningsetiska kommittéer vid 

högskolor och universitet, de regionala etikprövningsnämnderna och den 

centrala etikprövningsnämnden är sådana instanser som bidrar till det system 

för etisk prövning som finns i Sverige idag och som bidrar till förutsättningar 

för att allmänheten ska kunna ha förtroende för forskningen. 

Det är ett relativt nytt fenomen att forskning och forskningsetik regleras i 

lag. Erfarenheter från experiment på människor i koncentrationslägren under 

andra världskriget ledde fram till en rad internationella överenskommelser, 

så kallade offentliga koder om hur forskning bör genomföras. Första gången 

vi fick en sådan överenskommelse om medicinsk forskning var 1947 i 

samband med Nürnbergrättegångarna efter andra världskrigets slut där man 

särskilt betonade det informerade samtycket och frivilligheten i all forskning 

med människor. I Helsingforsdeklarationen från 1964 tas riktlinjer för 

biomedicinsk forskning fram som anses ha haft avgörande betydelse för 

denna typ av forskning. I sin senaste uppdaterade version från 2008 tar 

deklarationen bl.a. upp de fattiga ländernas roll i forskningen (om forskning 

bedrivs på människor i sårbara områden så skall det vara rimligt att 

forskningens resultat kommer dessa människor tillgodo), vilket visar på att 

forskningsetiska frågor har vidgats och berör så mycket mer av samhälleliga 

aspekter än endast de specifika syften som ryms i ett enskilt projekt.  

Så sent som 1990 antog det dåvarande Humanistiskt–

Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) etiska principer för 

forskning inom detta område. Begreppet God forskningssed aktualiserades 

den 1 januari 2001 när högskolelagen tillfördes en ny bestämmelse (1 kap. 

3a § högskolelagen) enligt vilken vetenskapens trovärdighet och god 

forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet. Samma år tillsattes en 

expertgrupp i Vetenskapsrådets regi att bevaka och stimulera till debatt i 

forskningsetiska frågor. Expertgruppen för etik anser inte längre att HSFRs 

principer är aktuella, till exempel hänvisar gruppen till ett mer komplext 

samhälle där idag såväl kommersialisering av forskning och forskningens 

effekter på miljö och samhälle i ett mer globalt perspektiv behöver tas i 

beaktning. Expertgruppen hänvisar istället till skriften God forskningssed 

(Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011).  

Förutom etiska principer och förhållningssätt finns sedan 2004 en lag 

(Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, 2003:460, 

uppdaterad 2008) som innebär att vissa forskningsprojekt som involverar 
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människor bara får utföras efter godkännande av en regional 

etikprövningsnämnd. VRs expertgrupp sammanfattar lagen enligt: 

Lagen är bl.a. tillämplig på forskning som innefattar behandling av känsliga 

personuppgifter och på forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en 

forskningsperson eller utförs enligt en metod som syftar till att påverka 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, samt studier på till enskilda 

personer härledbart biologiskt material. Grundläggande är att forskning 

bara får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och 

att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid 

etikprövningen. Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets 

och vetenskapens behov. Därför får bland annat ett samtycke till att delta i 

forskning när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan.  

Lagen definierar också vad som räknas till forskning samt vad som gäller för 

behandling av personuppgifter: 

… vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny 

kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant 

arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på 

avancerad nivå.  

/…/ 

Forskning som innebär behandling av vissa personuppgifter ska i 

fortsättningen etikprövas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt 

uttryckliga samtycke eller inte.  

För en mer detaljerad genomgång se www.vr.codex.se 

 

 

Forskningsetik – bortom regelverket 

 

Vetenskapsrådets expertgrupp skiljer mellan forskningsetik och forskarens 

etik, där det senare handlar om att handskas med de forskningsetiska 

frågorna i praktiken. Det är i relation till forskarens etik som många svårlösta 

frågor uppkommer, där gråzonerna blir påtagliga och där vi sällan kan förlita 

oss på praxis utan där varje ny fråga måste belysas och granskas i sin nya 

situation.  
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Några sådana frågor som ständigt är föremål för diskussion inom den 

forskningsetiska kommittén är hur det informerade samtycket skall utformas, 

och särskilt när detta gäller forskning med eller om barn. I relation till detta 

hamnar vi ofta i etiska dilemman när det gäller att inhämta samtycke från 

barns vårdnadshavare där frågan om båda föräldrarna/vårdnadshavarna eller 

bara den ene kan ge sitt samtycke, om samtycket kan vara passivt eller om 

det alltid krävs ett aktivt samtycke.  

 

 

Barn och informerat samtycke 

 

Hur gör man egentligen för att informera barn i förskola och skola om att de 

deltar i ett forskningsprojekt och att de har rätt att dra sig ur detta utan att det 

medför några konsekvenser för dem. Är det möjligt? Flera forskare har de 

senaste decennierna ägnat sig åt denna fråga och några menar att det inte 

längre är relevant att ställa frågan OM det är möjligt – när vi nu på allvar 

menar att barn är subjekt i forskning snarare än objekt så är det en 

självklarhet att vi beaktar deras synpunkter även inom detta område 

(Christensen Haudrup, 2000; Skelton, 2008, Aldersson & Morrow, 201; 

Coyne, 2010), andra menar att det finns grader i vad vi kan hävda att 

förskolebarn har möjlighet att ta till sig, till exempel att samtycka kan vara 

att inte protestera mot forskares intrång (Jørgensen & Kampmann, 2000). 

Det finns även en debatt som berör i vilken mån barn kan förstå skillnaden 

mellan lärare och forskare där relationen till lärare innebär en 

beroendeställning som relationen till forskaren inte ska omfatta. I detta 

sammanhang pratas det om inlärt samtycke snarare än informerat samtycke 

(David, Edwards & Alldred, 2001).  De senaste åren har även ett flertal 

forskare initierat barn som deltagare i forskning. Det handlar om att barn 

deltar, inte bara som informanter, utan i såväl analytiska samtal som 

presentation av resultat (Hartcourt & Conroy, 2005; Hartcourt & 

Einarsdottir, 2011), vilket jag menar implicerar en bredare etisk fråga; i 

vilken mån ska vi utsätta barn för forskning och, som McCarry (2011) frågar 

sig, vem vinner på att barn deltar i forskningen – leder det till fördelar för de 

som deltar eller leder det till bättre forskning? Om man som Hartcourt och 

Einarsdottir (2011) menar, att forskning med barn som deltagare är ett unikt 

forskningsparadigm, innebär det också att barn är medansvariga för 

resultaten och hur de används, eller finns det begränsningar i God 
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forskningssed när barn är deltagare? Frågorna har inga självklara svar utan 

måste diskuteras i varje enskilt fall. 

I några exempel nedan vill jag visa på komplexiteten med att be barn om 

samtycke till att forska i deras miljöer och ställa frågor till barn om deras 

aktiviteter. 

I några egna forskningsprojekt har jag arbetat med videofilmer av barn i 

förskolan och där jag, liksom många av mina kollegor i samma situation, har 

berättat för barnen på ett lättsamt vis att jag är intresserad av vad de leker 

och frågar om jag kan få titta på och filma och samtidigt berätta för dem att 

de inte behöver vara med om de inte vill. Det är svårt att ge information på 

ett vis som små barn kan förstå – och att de dessutom ska kunna förstå 

konsekvenserna av detta och uttrycka sitt samtycke- eller ge uttryck för att 

de inte vill delta – menar jag är i det närmsta omöjligt. Här följer några 

exempel där barnen efterhand finner lösningar i sin miljö, med material och 

innehåll i lekar som skapar andra möjligheter för barn att dra sig ur än att 

säga nej med ord.  

 

 

Att utnyttja situationens möjligheter att dra sig ur 

 

Barn i förskolan iscensätter ofta händelser ur vardagslivet, som inramningar 

till frågor de finner viktiga, lustfyllda eller spännande. Det är händelser som 

de flesta barn är bekanta med och vars övergripande struktur därmed inte 

behöver förhandlas. En sådan återkommande händelse i barns lekar är att 

leka affär. I närheten av den förskola jag besökte låg ett stort varuhus och jag 

kunde förstå att barnen var bekanta med miljön då de ofta lekte att de åkte bil 

dit, handlade storpack i stora vagnar osv. Jag frågade flera gånger om det var 

okey att jag filmade deras lekar och oftast så var det så – men så kom något 

av barnen på att i det stora varuhuset fanns ju en övervakningskamera som 

filmade en bestämd plats och erbjöd mig och min videokamera att få rollen 

som just denna övervakningskamera. Själva kunde de sen förflytta sin lek till 

en plats där de var osynliga för min kamera och därmed kunde jag inte filma 

dem mer. Jag kan ju inte veta om detta bara var en slump utan vidare 

betydelse för barnen eller om de i samma stund jag accepterade rollen som 

övervakare även insåg att detta var ett effektivt sätt att slippa delta i min 

forskning. I flera påföljande affärslekar blev jag återigen erbjuden rollen som 

övervakningskamera och jag tolkade detta som ett sätt på vilket barnen 
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avböjde sin medverkan i mitt forskningsprojekt. Utan att säga nej, men 

genom att agera med innehåll och material på ett sätt så att jag ändå kunde 

begripa att ”nu ville de vara ifred”. 

 

 

Att lära sig möjligheten att dra sig ur 

 

En vanlig lekhändelse på förskolan är att leka att det är läggdags, man ska 

sova och då behöver det vara mörkt i rummet. På många förskolor finns det 

smårum, ibland kallas de för dockvrån och rymmer bland annat material som 

filtar, kuddar och madrasser som barnen använder i sina lekar. När jag för ca 

10 år sedan besökte en förskola för att forska om barns lek tillbringade jag 

mycket tid i en sådan dockvrå där barnen bäddade sovplatser både för sina 

dockor och för sig själva. Eftersom jag ville filma barnens lekar behövde jag 

ganska mycket ljus i rummet, annars blev inte filmerna tillräckligt tydliga för 

att kunna analysera det som filmades, medan barnen som lekte natt behövde 

mörklägga rummet för att få en känsla av autentisk natt. I analyserna av mina 

filmer – långt efter att min datainsamling var avslutad – noterade jag hur det 

utspelades en mindre kamp mellan barnen och mig angående ljuset i rummet. 

Jag kunde höra hur jag gång på gång frågade (eller till och med försökte 

övertala) barnen om vi inte kunde ha lampan tänd för att jag skulle kunna 

filma, vilket de ibland gick med på, men inte alltid. Vidare kunde jag 

efterhand förstå att barnen faktisk använde sin kunskap om att jag inte kunde 

filma i mörker för att förhindra att jag filmade andra lekar. När jag frågade 

om tillträde till leksituationer som inte alls handlade om att sova och göra 

rummet mörkt, kunde jag notera att de plötsligt bestämde sig för att ”nu är 

det natt” och drog för gardiner och persienner. I efterhand förstod jag att 

detta var ett sätt för barnen att undvika att jag forskade om deras lekar, ett 

annorlunda sätt att säga nej till medverkan och att dra tillbaka sina tidigare 

samtycken. Kanske kan vi här tala om att barnen lärde sig att dra sig ur 

forskningen. 

 

 

Möjlighet till positiv uppmärksamhet – och svårigheten att avidentifiera 

 

När forskare berättar för barn att de antecknar och samlar på uppgifter om 

dem som sen ska bli en bok är de inte ovanligt att barnen blir intresserade 
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och undrar när boken blir klar och om de kan få läsa den och så vidare.  När 

min kollega Ann-Britt Enochsson (Enochsson, 2001) forskade bland 10-

åriga barn i skolan hände det att en pojke var mycket ivrig att få delta. Under 

en intervju blev det uppenbart att han trodde att han skulle bli berömd om 

han blev citerad i boken som Ann-Britt skrev. Händelsen visar på att barn 

även i 10-årsålder har svårt att förstå i vilket sammanhang de medverkar och 

vad det betyder att vara anonym. Läraren och forskaren hade gemensamt 

informerat, barn och föräldrar, om att alla barn skulle få vara anonyma – ett 

begrepp som kan kollidera med viljan att delta för sin egen skull. Även om 

barnen, med föräldrarnas tillåtelse så småningom kom att nämnas med sina 

riktiga namn i förordet, så är det knappast troligt att pojken blev vare sig 

känd eller berömd genom sitt deltagande.  

En egen erfarenhet från ett projekt där barn, flera år efter de empiriska 

studierna ägt rum, fick ta del av boken från ett forskningsprojekt innebar att 

barnen – trots byte av namn och ibland kön för att avidentifiera barn och 

lärare – kände igen och kunde namnge vilka personer det handlade om. Här 

blev andra barn eventuellt ”kända” utan att de visste om det – och jag fick 

anledning att ifrågasätta mina idéer om att dela med mig av 

forskningsresultat på det sättet liksom i vilken mån det ens är möjligt att 

avidentifiera personer och platser för de som varit delaktiga.  

I sammanhanget vill jag också nämna ett vanligt etiskt dilemma inom 

klassrumsforskning som framkommit i flera ansökningar till forskningsetiska 

kommittén. Det är idag vanligt att bedriva studier med hjälp av videofilm, 

som sedan visas upp för läraren – och ibland även elever/kamrater – i syfte 

att kommentera och förstå hur den pedagogiska handlingen kan förbättras. 

Det är sällan informationen till barn och föräldrar beskriver konsekvenser av 

att barn ’visas upp’ i efterhand, där de som ser filmen kan se helt andra 

aspekter hos ett barn eller en grupp barn än det som var möjligt att urskilja i 

den faktiska situationen. Ett eget exempel på detta handlar om när jag 

genomförde gruppintervjuer med förskolebarn och använde filmer som en 

hjälp och tankestötta att komma ihåg och berätta för mig om innehållet. Vid 

ett tillfälle kom några barn som inte hade deltagit i den specifika situationen 

att ändå se på filmen. Vid det tillfället blev det uppenbart för mig att en 

pojke hade varit utesluten från några flickors lek i dockvrån då han med 

förvåning uttryckte att ”nu kunde han höra vad de pratade om”. Det vill säga, 

flickorna ville inte att pojken skulle ta del av deras samtal. Det är knappast 
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troligt att flickorna hade gått med på att visa sekvensen för just den här 

gruppen av barn om jag hade frågat dem en extra gång. 

 

 

Några lärdomar  

 

De lärdomar vi kan dra från dessa exempel är att det inte går att förlita sig på 

att barn ger sitt informerade samtycke i termer av ja eller nej. Det kräver ett 

betydligt mer nyanserat förhållningssätt till barns handlingar, hur de lär sig 

att efterhand säga ifrån med andra medel än verbala uttryck och en känsla för 

och kunskap om att detta är ett möjligt sätt för barn att svara på forskarens 

frågor. Det handlar som Lovisa Skånfors (2009) uttrycker det - att använda 

sin etiska radar. Det handlar också om ett etiskt förhållningssätt till vad man 

lovar att forskningen ska leda till. Att vi som forskare skriver en bok betyder 

inte att de vi skriver om blir uppmärksammade som enskilda personer – och 

hur kan vi då motivera barn att lämna information som egentligen inte 

gagnar dem själva. Som forskare måste man förstå att barn kan ledas till att 

delta för att de - precis som vuxna - kan tro att det innebär fördelar för dem, 

som i exemplet med pojken som ville bli känd. När det gäller 

forskningsdesign där dokumentation om forskningspersonerna (bilder, 

filmer, ljudupptagningar eller intervjutranskript)används för att fördjupa 

kunskaperna om ett fenomen (exempelvis genom s.k. stimulated recall eller 

respondentvalidering) eller exempelvis används i undervisningssyfte vid 

universitetet är det mycket viktigt att tänka igenom vilka personer som får 

tillgång till data om andra forskningspersoner och att information om denna 

design – och dess risker - har delgetts forskningspersonerna i förväg. I den 

debatt där barn som deltagare förespråkas nämns ofta idén om att barn ska 

delges resultaten innan de publiceras, men det finns även kritik. Till exempel 

menar Murray (2011) att det är en ortodox syn som ryms bakom idén att 

barn ska delta i forskningens alla steg, men där barn ändå åläggs de vuxnas 

agenda. Vi kan återigen fundera över vem som gynnas av sådana 

förfaringssätt. 

 

 

 

 

 



104 
 

Informerat samtycke från vårdnadshavare 

 

När barn under 15 år deltar i forskning skall vårdnadshavare/förälder ge sitt 

samtycke. Barn som fyllt 15 år anses själva kunna avgöra om de vill delta 

eller inte. Det är dock praxis att informera vårdnadshavare/föräldrar även när 

ungdomar 15-18 år deltar i forskning. I kommitténs arbete med att granska 

forskningspersoninformation har en rad olika dilemman framkommit som 

ibland inte kunnat lösas tillfredsställande. Det handlar om i vilken mån barn 

och föräldrar ska skriva under samma blankett, i vilken mån det är möjligt att 

inhämta samtycke från eventuellt båda föräldrarna och hur forskare ska 

handskas med sitt projekt om en eller flera förälder till barn i urvalet inte 

samtycker till att deras barn deltar – och hur handskas forskare med 

problemet när barn vill delta men när inte föräldrar ger samtycke till detta. I 

den forskningsdebatt som berör problematiken finns även de som menar att 

barn är så kompetenta att föräldrars medgivande är överskattat och att 

problem på vägen till samtycket till och med kan blockera barns deltagande i 

forskningen (Coyne, 2010). Jag är inte benägen att hålla med, snarare menar 

jag i likhet med Powell (2011) att detta är ett område som behöver utvecklas 

och att FNs konvention om barnets rättigheter skulle kunna utgöra en grund 

för hur internationella riktlinjer kan formas där barns rättigheter att uttrycka 

sina åsikter och barns behov av skydd beaktas samtidigt.  

 

 

Att inhämta föräldrars/vårdnadshavares samtycke 

 

I en artikel i DN 2011-10-04 (http://www.dn.se/nyheter/sverige/universitet-

tog-felaktigt-harstran-fran-barn)belyses problemet med att inte 

vårdnadshavarna gett sitt tillstånd till en studie där hårstrån från barn 

samlades in. I studien har man använt sig av vad vi brukar kalla passivt 

samtycke, barnen har fått lämna ett informationsbrev till hemmet där det 

angetts att studien är frivillig och att målsmannen kan kontakta skolan om de 

inte vill att barnet ska delta. ”Men det kan inte ses som ett uttryckligt 

samtycke, eftersom det krävs ett aktivt ställningstagande om barnet inte ska 

vara med” skriver datainspektionen i sin kritik mot Linköpings universitet 

som är huvudman för studien. Datainspektionens påpekande ledde i detta fall 

till att data inte fick användas för vidare studier. I ett flertal ansökningar till 

kommittén har frågan om passivt eller aktivt samtycke diskuterats, där 
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svårigheten med att samla in samtyckesblanketter från tusentals föräldrar till 

barn som deltar i stora nationella studier påtalats. Exemplet från hårstrå-

studien ovan indikerar att passivt samtycke måste betraktas som 

problematiskt.  

Vid ett flertal tillfällen har forskare brottats med hur båda 

föräldrarnas/vårdnadshavarnas samtycke kan inhämtas och vad detta 

egentligen kan leda till för konsekvenser. Att ställas inför en information om 

samtycke kan uppdaga skiljaktigheter inom familjen om huruvida barn ska 

delta eller inte och möjligen skapa konflikter som inte annars skulle 

uppkomma. Och hur handskas forskare med den etiska problematiken? När 

frågan om ensamstående föräldrar med gemensam vårdnad skall ge sitt 

samtycke uppstår ofta frågan om det räcker med att den föräldern där barnet 

är mantalsskriven ger sitt samtycke. En särskild problematik uppstår i 

skolforskningssammanhang där personal på förskola/skola på forskarnas 

uppmaning delar ut information till den förälder som hämtar – och därmed 

missar att informera den andre föräldern. Det är dock alltid forskarens ansvar 

att inhämta samtycke, detta kan aldrig delegeras till skolpersonal.  

Kommittén råder i dessa fall forskare att inhämta informerat samtycke från 

båda föräldrarna. 

 

 

Konsekvenser när inte alla får/vill vara med 

 

Hur ska man som forskare agera i en skolmiljö där inte alla barn eller barns 

föräldrar gett sitt samtycke till att delta?  En lösning som många gånger 

presenteras är att ordna med alternativa undervisningssituationer eller 

aktiviteter för dessa barn. Ett problem som vi i kommittén menar uppstår i 

sådana situationer är att barn kan känna sig utpekade och bli annorlunda 

behandlade av att inte delta jämfört med kamraterna i gruppen/klassen. Ett 

eget exempel handlar om ett barn vars föräldrar inte gav sitt samtycke till att 

barnet blev videofilmat i en av mina studier i en förskola. På förskolan rör 

sig barn fritt mellan olika rum och det hände då och då att detta barn sökte 

sig till de lekar och aktiviteter som jag redan påbörjat att videofilma. Det 

förekom även att barnet uttryckte att det ville vara med på film, precis som 

de andra barnen. För att inte barnet skulle känna sig exkluderat på grund av 

mina aktiviteter på förskolan löste vi det genom att jag ibland bara hade 

kameran på utan att filma - jag låtsasfilmade – samt genom att jag i samtal 
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med föräldrarna kom överens om att barnet fick vara med på filmer vid de 

tillfällen då barnet dök upp i en pågående aktivitet, men att jag inte lät dessa 

sekvenser ingå i mina data som sen analyserades. Det handlar i dessa fall om 

individskyddskravet, dvs.  att respektera att barn vill vara med på lika villkor 

som de andra och att samtidigt respektera föräldrarnas vilja att barnet inte 

ska delta och att hitta praktiska lösningar där ingen blir kränkt. Om ett större 

antal barn i en klass eller grupp väljer att inte delta i sådana studier skall 

självklart forskaren välja en annan grupp eller klass.  

 

 

Forskningsetiska överväganden - om att bedöma risker 

 

Vad betyder det att göra sina forskningsetiska överväganden? Som exempel 

kan nämnas den problematik som uppkommer när barn/elever ska svara på 

enkäter i en klassrumssituation och svårigheten/möjligheten att avstå när 

”alla andra i klassen svarar”. Det kan lätt uppstå ett grupptryck där enskilda 

elever känner att de måste svara på frågor som de finner ointressanta eller 

obehagliga. Ett dilemma som återkommande diskuteras är huruvida 

forskaren tar ansvar för de diskussioner som kan uppstå efter att enkäten om 

exempelvis alkohol- och droganvändning eller sexualvanor bland tonåringar 

besvarats. Vilka diskussioner uppstår på rasten och hur kan elever utsätta 

varandra för att redovisa hur de svarat? Denna problematik ingår sällan i 

forskningens upplägg, men är likväl en viktig etisk aspekt att beakta. Frågan 

aktualiseras när en punkt i blanketten om forskningsetisk prövning skall 

fyllas i gällande de risker som forskningspersonen utsätts för och hur 

forskaren vidtar åtgärder för att förebygga risker samt visa på beredskapen 

att hantera eventuella komplikationer samt efterforska, registrera och 

rapportera såda händelser. Det är inte vanligt att forskare anser att det finns 

risker, snarare menar många att det är en fördel för barn att få bli 

uppmärksammade vilket i sin tur kan leda till en rad positiva effekter, som 

exempelvis ökad prestation. Kanske finns en naiv övertro på att forskning 

bara kan göra gott och en omedvetenhet om att vi forskare faktiskt stör 

människor när vi tränger oss på och vill veta mer om de verkligheter de 

befinner sig inom.   Jag menar att det vore värdefullt om forskare tog för 

vana att reflektera över sitt projekt efteråt och rapportera tillbaka till 

forskningsfältet de problem som uppstått och hur man klarat att hanterat 
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dessa. Det skulle bidra till kunskapen om forskarens etik och till att undvika 

att liknande problem uppstår i likartade projekt framgent. 

 

 

Barn- och barndomsforskning och etik - ett kunskapsfält i förändring? 

 

Slutligen vill jag lyfta en fråga i vilken mån den alltmer reglerade 

forskningen om och med barn har betydelse för kunskapsfältet om barn och 

barndom i utbildningsvetenskapliga sammanhang. God forskningssed 

innebär att särskilda hänsyn skall tas i samband med forskning där barn eller 

utsatta personer och deras liv studeras. Samtal med kollegor i internationella 

sammanhang antyder att det har blivit allt svårare att få tillträde till offentliga 

rum där barn vistas, såsom skolor och sjukhus. Internationella dokument och 

överenskommelser betonar alltmer individuella rättigheter och individens 

skydd gentemot myndigheter. Självklart ska vi värna om 

forskningspersoners rättigheter och skydd mot övergrepp inom forskning och 

det är nog få (om ens någon?) forskare som önskar tillbaka en tid när 

forskare utan vidare etiska överväganden kunde observera, intervjua och 

testa barn om olika aspekter i deras liv, utveckling och lärande. Trots att vi 

dag anser att barn har förmågan att delge sina egna synpunkter och att de 

faktiskt har kompetens att vara informanter inom forskning så presenteras i 

relation till övrig skolforskning mycket lite forskning som har barns 

perspektiv som fokus. Varför är det så? I andra sammanhang har jag och 

kollegor inom forskargruppen UBB (Utbildningsvetenskapliga studier av 

Barn och Barndom) resonerat om det kan vara så att de etiska kraven är 

svåra att handskas med inom barnforskning och att forskare väljer en enklare 

design, som att prata med vuxna (lärare och föräldrar) om barns vardagsliv 

än att exempelvis göra sig omaket att begära in samtycke från föräldrar och 

att ansöka om forskningsetisk prövning för att forska med barn och därmed 

riskera att få synpunkter som försenar och fördyrar forskningen. Det vore 

intressant att göra en större studie om vilka frågor som ställs inom 

utbildningsvetenskaplig barnforskning idag, vilken forskningsdesign som 

ges anslag från nationella och internationella finansiärer och vilka etiska 

överväganden som görs samt vilka projekt som ges tillstånd från 

etikprövningsnämnder runt om i landet och i utlandet. Vi vet från tidigare 

översikter att det är vanligare att barn deltar i forskning i utvecklingsländer 

än i västvärlden (Morrow & Richards, 2006) och vi vet också att etiska 



108 
 

principer som utvecklats i västvärlden är svåra att applicera på sociala och 

kulturella förhållanden i utvecklingsländer (Powell, 2011). Kan vi från 

sådana data säga någonting om hur kunskapsfältet förskjuts? Vilka 

kunskaper om barn och barndom som möjliggörs och vilka kunskaper som 

de etiska kraven inte längre möjliggör att det bedrivs forskning om.  
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Kapitel 9 

Att vara en del av berättelsen 

Om lekande mangafans och cosplay 

 

 

 

Christina Olin-Scheller 

 

 

Skolan har av tradition ett komplicerat förhållande till populärkultur och medier 

Persson 2000; Olin-Scheller 2006; Persson 2007; Söderling 2011). När man 

exempelvis frågar lärare och elever varför man ska läsa skönlitteratur, får man 

ofta svaret att den främsta anledningen är att utveckla språket och fördjupa 

bildningen (Olin-Scheller 2006). Mer sällan diskuteras det identitetsskapande 

som är förknippat med olika sätt att förhålla sig till fiktiva berättelser och 

berättande, liksom hur detta identitetsskapande gestaltar sig i olika kontexter.  I 

denna artikel diskuterar och belyser jag hur fankulturen kring den japanska 

genren manga
1
 erbjuder en rad olika konstruktiva vägar såväl till 

meningsskapande och tolkning av fiktiva texter, som till identitetsskapande och 

lärande. Genom att ta utgångspunkt i mangafansens intresse för cosplay − alltså 

att klä och sminka sig till karaktärer som förekommer i berättelserna − utforskar 

jag hur lek och fiktion samspelar för unga människor i olika åldrar. 

Många unga söker sig idag till olika fan-kulturer och gemenskaper kring 

textuniversum som skapas utifrån berättelser som exempelvis Harry Potter, 

Twilight, Star Wars och japanska mangaserier. Ett fan skapar identitet via sitt 

intresse och vill ofta dela erfarenheter, känslor och tankar kring innehåll och 

karaktärer i ett textuniversum med andra fans. I dagens medielandskap nöjer sig 

inte unga människor med att bara vara åskådare eller att konsumera, man vill 

också vara en aktiv deltagare och medskapare till kulturella produkter. De vill 

helt enkelt vara prosumenter – alltså både producenter och konsumenter av ett 

medieinnehåll (Jenkins 1992; Tapscott 1996; Jenkins 2006; Olin-Scheller & 

                                                 

1
 Manga är beteckningen en specifik typ av tecknade och tryckta serier, medan animé innefattar filmer 

inom genren. 
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Wikström 2010). Prosumenterna omformar innehållet till något eget på sätt som 

ofta är kreativa och lekfulla och som sedan ofta görs tillgängligt på olika sajter 

och nätgemenskaper. 

Många fans använder fiktionen som utgångspunkt för att uttrycka sig och 

kring fankulturerna skapas stora textuniversum där möjligheterna att använda 

sig av berättelserna i sitt identitetsskapande på ett kreativt och lekfullt sätt är 

många. En del fans skriver vidare på redan publicerade verk och publicerar sina 

berättelser, så kallad fanfiction, på fansajter och hemsidor (Helleksen & Busse 

2006; Olin-Scheller & Wikström 2010a). Andra utvidgar textuniversumet med 

bilder, så kallad fanart, eller producerar filmklipp där källtextens historia tolkas 

på nytt och sprids vidare via plattformar som exempelvis Facebook och 

YouTube (se bland annat Olin-Scheller & Wikström 2010b). 

För fansen fungerar nätsajter där man kan sprida och ta del av berättande 

som informella lärmiljöer. Prosumentrollen och webb 2.0 har medfört nya 

mediepraktiker som förändrat villkoren för kulturella aktiviteter och skapande 

av kulturella produkter. Denna förändring kan delvis beskrivas genom så kallad 

konvergenskultur. Förutom den kulturella konvergensen pratar Jenkins (2006) 

också om en mediekonvergens där formaten och distributionen av ett innehåll 

eller en ursprunglig berättelse går samman med varandra. Denna utveckling, 

menar många forskare, har förändrat villkoren för lärande i såväl formella som 

informella lärmiljöer (se ex. Gee 2004; Buckingham 2008: Olin-Scheller & 

Wikström 2010a). Inte minst utmanas skolans traditionella förhållningssätt till 

höga och låga texter, där populärkultur ofta betraktas som något som tillhör 

fritidssfären (Persson 2000; Olin-Scheller 2006; Persson 2007). Genomslaget i 

exempelvis skolans svenskundervisning för de forskningsresultat som pekar mot 

att vi faktiskt blir klokare genom ta del av och kommunicera, interagera kring 

populärkultur, medier och Internet, kan också beskrivas som svagt (Johnson 

1997; Gee 2004; Jenkins 2010).  
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Cosplay – berättande med kroppen som redskap 

 

Inom många fankulturer är inslaget av experimenterande, kreativitet och lek 

stort. Kring exempelvis manga och animé är konvent, där fansen under några 

dygn bygger upp en värld där man kan mötas, umgås och ägna sig åt sitt 

intresse, en återkommande aktivitet. Konventen organiseras ofta av fansen 

själva och förläggs till skolor eller fritidsgårdar. Aktiviteterna under ett konvent 

kan närmast beskrivas som ett nöjesfält eller festival i miniatyr, där allt från att 

teckna manga, filmvisningar av animé, lekar och tävlingar, marknadsstånd med 

försäljning av diverse fanprodukter, föreläsningar om olika företeelser, och 

möjlighet att bara umgås finns. På konventen serveras enklare mat till 

självkostnadspris och övernattning sker i olika sovsalar. Många av fansen är 

dessutom utklädda och sminkade till karaktärer som förekommer i berättelserna. 

Denna typ av maskerad brukar kallas cosplay, eller costume play − ett begrepp 

som myntades på 1980-talet (Bruno 2002; Winge 2006).  

Cosplay är ett utbrett fenomen bland animé- och mangafans både i Japan 

och i väst. I Japan har cosplay en betydligt vidare innebörd av maskerad, medan 

det i väst i huvudsak handlar om att klä ut sig till karaktärer inom manga, animé 

och datorspel. Cosplay går ut på att klä ut sig till en specifik figur eller idé och 

man syr ofta upp – eller köper – en dräkt till en figur som man tycker om. Målet 

är att likna figuren så mycket som möjligt. Tjejer kan klä ut sig till en manlig 

figur och vise versa – så kallad crossdressing. På konventen arrangeras ofta 

cosplay-tävlingar där man uppträder i form av en sketch, eller bara tävlar om 

bästa dräkt eller vapenhantverk. Sketchen utförs ofta i grupp, men 

soloframträdanden förekommer också. En jury bedömer alla kategorier och 

utser vinnare.  

Trots att cosplay är ett relativt utbrett fenomen bland fans, finns det väldigt 

få studier som beskriver aktiviteten i sig eller berör effekter av den (se dock 

Lamerichs 2011). Konvent som aktivitet har studerats av bland annat Bacon-

Smith (1992), Taylor (2006), Pearce (2009) och Jenkins (2010), men ingen av 

dessa studier ägnar något större utrymme åt fenomenet cosplay. I denna artikel 

står mangafans som är intresserade av cosplay i centrum. Empirin består av 

observationer från tre olika mangakonvent (maj 2010, april 2011 och juni 2011), 

och intervjuer med 12 fans, 7 pojkar och 5 flickor, i åldrarna 14-21. Kontakt 
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med informanterna har tagits på dessa konvent och efter att ha informerat om 

projektet och etiska principer, samt inhämtat skriftligt samtycke, genomfördes 7 

av intervjuerna via mejl, 2 via telefon och 3 via fysiska möten. I förekommande 

fall spelades intervjuerna in på band och har sedan transkriberats och 

analyserats. Informanternas namn och andra uppgifter av känslig karaktär är i 

detta sammanhang anonymiserade.  

Cosplay har alltså fyra olika inslag – en berättelse, en dräkt, en sketch inför 

publik och spelare som uppträder. Precis som många andra aktiviteter som fans 

ägnar sig åt, exempelvis fanfiction, fanfilm och fanart, är cosplay ett sätt att 

fortsätta berättandet och den meningsskapande processen kring den kulturella 

produkten. Skillnaden mot dessa medieringar är dock att cosplay är betydligt 

flyktigare till sin karaktär. Visserligen dokumenterar fansen varandra ofta med 

foton som publiceras på olika sajter, men likheterna med teaterns, lajvens och 

rollspelens karaktär av att skapas i ett här och nu, kan ändå sägas vara påtagliga. 

Gemensamt för lajv, rollspel och cosplay är också att den egna kroppen används 

som uttrycksmedel.  Även om gränsen mellan publik och åskådare är flytande, 

så spelar det faktum att det finns en publik – liksom bemötandet från denna 

publik – också en stor roll. Detta är tydligt när fansen beskriver sitt intresse för 

cosplay. Linda, 18, säger att ”man mår bra av att bli bemött av andra cosplayare, 

som berömmer ens cosplay och annat”. Hon beskriver också att hon tycker det 

är viktigt att kunna närma sig sin favoritkaraktär genom att klä ut sig, och att 

”för en dag kunna få gå i dennas skor och leva ut sina sanna 

skådespelartalanger”. Anton, 19, säger: 

 

Jag brukar klä ut mig till Naruto [en känd figur inom manga] och jag 

köpte dräkten när jag var i England för att jag ändå skulle klippa mitt 

hår till hans frisyr. När man cosplayar känner man sig fri på ett annat 

sätt, man kan vara någon man inte är och pröva på hur det känns. 

Man kan bli bemött med konstiga blickar vilket jag tycker är roligt, 

jag tycker att svenskar borde se mer av saker som inte är så vanliga. 

 

Fansens utsagor här ovan vittnar om att cosplay är tydlig förknippat med 

identitetsskapande och flera studier visar att just fankulturen erbjuder en rad 

identitetsskapande processer. Aktörerna är här en del av så kallad “remix 



113 

 

culture” (Lessig 2008) eller “participatory culture” (Jenkins 2006) och de 

bygger upp praxisgemenskaper (Wenger 2006) kring olika aktiviteter. En 

praxisgemenskap definieras som ”a group of people who share a concern or a 

passion for something they do and learn how to do it better as they interact 

regularly” (Wenger 2006:1). Medlemmarna i en praxisgemenskap delar alltså 

inte bara ett intresse – de genomför också aktiviteter som tillåter dem att 

utveckla färdigheter och lära sig saker av varandra. 

Många unga blir starkt engagerade i de berättelser och det medieinnehåll de 

tar del av (se ex. Olin-Scheller & Wikström 2011; Olin-Scheller 2011). Som 

prosumenter blir de en del av konvergenskulturen där de genom att hela tiden 

tillföra material och produkter till textuniversumen, fördjupar sitt 

meningsskapande kring den fiktiva berättelsen. Genom fanfiction, fanart, 

fanfilm och cosplay kan man stanna kvar i narrativet ytterligare tid, bli en del av 

berättelsen och på olika sätt använda detta i sitt identitetsarbete. 

 

 

Turister i fiktionen 

 

När man tar del av fiktion är igenkänning en förutsättning för att förstå en 

berättelse. Igenkänning handlar om upplevelser av vad man redan vet, men 

också vad som är möjligt att veta (Felski 2008). Igenkänning handlar också om 

uppfattningar om hur ”jaget” uppfattas av andra och hur uppfattningar om ”den 

Andra” och det okända filtreras genom oss. Lundström och Olin-Scheller 

(2010:112) hävdar att det i olika multimodala miljöer där fans uppehåller sig, 

”skapas en kollektiv, deltagande kultur som präglas av att dela med sig, hänvisa 

till varandra och återupprepa estetiska känslomässiga val”. Det handlar alltså 

om att på en mängd olika sätt upprepa det kända och placera detta i nya 

sammanhang. Meningsskapandet och lärandet sker alltså genom en ständig 

identitetsskapande rörelse mellan ”jaget” och ”den Andra” (se ex. Olin-Scheller 

2011).  

Identitetsskapandet i dagens samhälle sägs ofta vara präglat av 

individualism och fokus på individens egen utveckling. Detta beskrivs ibland 

som ett skifte i fokus från primära till sekundära institutioner där inflytandet 

från de primära institutionerna som kyrkan, skolan och politiska organisationer 
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minskat (Heelas & Woodhead 2001; Wiktorin 2011). Istället har de sekundära 

institutionerna, som bland annat gemenskaper på nätet utgör, vuxit i betydelse. 

Till skillnad från primära institutioner som är hierarkiska till sin karaktär och 

betonar individens plikter i relation till institutionen, dess normer och deltagare, 

fokuserar sekundära institutioner på individens frihet och engagemang. På så vis 

kan man säga att samhället utvecklats från att vara ett samhälle som knyts 

samman av tilltron till plikt, till ett samhälle där just plikten förlorat i betydelse 

till förmån för individens egen vilja. Detta leder, bland annat, till ett minskat 

förtroende för auktoriteter och att man kan man välja att förhålla sig på en rad 

olika sätt till texter av olika slag. Inom sekundära institutioner har den mening 

som tillskrivs exempelvis populärkulturen, till skillnad från de primära 

institutioner där tolkningen ofta är given, få begränsningar (Wiktorin 2011).  

Kanske är det denna förskjutning mellan primära och sekundära 

institutioner som gör att många unga idag söker sig till olika fankulturer och där 

få möjlighet att på olika nivåer vara en del av berättandet. Inom olika 

textuniversum kan man utifrån ett existentiellt perspektiv välja att förhålla sig 

på olika sätt till det innehåll som skapas runt en specifik fankultur – eller 

fandom.  Fankulturens texter, bilder, videoklipp kan upplevas som 

underhållning och tidsfördriv – alltså existentiellt relativt likgiltigt – eller mer 

existentiellt intressant. För de riktigt hängivna fansen kan innehållet vara 

existentiellt avgörande och individen är beredd att kämpa för eller emot detta 

(Wiktorin 2011:103). 

Detta existentiella förhållningssätt till fiktion har också beröringspunkter 

med vad turismforskningen visar kring människors semestrande (Wiktorin 

2011; Cohen 1996; Blom & Nilsson 2001). Turistande har, precis som att vara 

och agera som ett fan inom ett textuniversum, mycket att göra med den identitet 

man vill ha eller skapa. Cohen (1996) urskiljer flera olika attityder att förhålla 

sig till turistande som tar hänsyn till hur pass existentiellt betydelsefullt resandet 

är för individen. Det som framförallt skiljer dessa olika attityder, menar Cohen, 

är relationen mellan hur individen uppfattar sig själv, sitt center – alltså den 

plats där man har arbete och familj, och det Andra, det vill säga resmålet och 

individens föreställningar om detta.  Cohen menar att ju mer alienation 

individen känner för sig själv, desto större betydelse får det Andra för denna 

person. Attityderna till olika former av resande – exempelvis för rekreation 
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respektive ”leva för att resa” skiljer sig således betydligt åt när det handlar om 

graden av alienation till sitt center. 

Cosplay kan på många sätt sägas handla om att utforska fiktionen i relation 

till kropp och plats. Cornelia, 14, säger: 

 

När man är utklädd på ett konvent känner man sig stolt och vacker 

för att man just har sytt dom här kläderna. Konventare bemöter dig 

som om du var vilken människa som helst och berömmer en ofta. 

När man är utklädd utanför konvent blir man bemött som om man är 

konstig eller annorlunda vissa bara stirrar och vissa kommenterar 

andra viskar och pekar på en.  

 

Även läsare – eller fans – reser och turistar när de navigerar inom ett 

textuniversum, även om det naturligtvis inte är samma sak att fiktivt besöka en 

plats online och att offline förflytta sin kropp dit. Däremot kan motivet till att 

göra dessa resor vara detsamma. Ibland utforskar man fiktion på ett mindre 

existentiellt intressant plan, andra gånger ställer fiktionen specifika frågor på sin 

spets och relationen mellan individens center och det Andra liknar då den 

turismens drivkrafter.  

Cosplayaren Simon, 21 beskriver denna rörelse:  

 

Jag klär ut mig till en figur som under processtiden känns relevant 

och tillräckligt komplicerad. Att vara utklädd bland 150 andra 

människor som ser detta nästan som vardag är sällan jobbigt.  

 

Simons yttrande visar att såväl konventet i sig som publiken har en viktig 

funktion att fylla i det han vill åstadkomma. Han vill utmana sig själv i valet av 

en ”tillräckligt komplicerad” figur och fysiskt förflytta sig till ett sammanhang 

där fansen under några dagar skapar en praxisgemenskap med egna lagar och 

regler.  

Den fysiska förflyttning som Simon och andra cosplayare gör kan också ses 

i ljuset av de resor som en växande grupp fans ägnar sig också åt. Couldry 

(2003) betecknar dessa som mediala pilgrimsresor, alltså resor till platser som är 

centrala i olika mediala narrativ – som exempelvis platser där böcker, TV-serier 
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eller filmer utspelar sig. I kölvattnet av det ökande intresset för blodsugande 

varelser har den internationellt spridda resehandboken Lonely Planet nyligen 

publicerat en guide till platser där man säkrast kan få syn på vampyrer (Richards 

2011). Några svenska exempel är vandringar på Söder i Stockholm utifrån Stieg 

Larssons Milleniumtrilogi, resor i ”Arns fotspår” i Västergötland, eller 

deckarvandringar i Ystad utifrån Henning Mankells fiktiva karaktär 

kommissarie Wallander. Men cosplayare ökar sin delaktighet i berättelsen bara 

genom att förflytta sig fysiskt till konventets fiktiva rum – genom att framträda 

med omsorgsfulla dräkter och inlevelsefullt agerande blir de – med sin kropp – 

en del av berättelsen och de stärker sin status i fangemenskapen (se bland annat 

fig. 1-3)  

 

 

               

Fig 1         Fig 2        Fig 3 

 

 

Den lekande läsaren 

 

Cosplayare gör alltså en aktiv handling i sitt identitetsskapande genom att 

markera en nära relation med en fiktiv karaktär eller en berättelse. Att i cosplay 

använda fiktionen som utgångspunkt för identitetsskapandet rymmer alltså en 

transformativ rörelse mellan dels meningsskapandet kring berättelsen, dels ett 

eget identitetsbygge. Här kan man se likheter med dataspelare och rollspelare. 

Precis som i dessa aktiviteter etablerar spelaren sin identitet genom 

interaktionen med avataren eller spelet, en process som har beskrivits som ”a 
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ludic identity” (De Mul (2005) eller ”a projective identity” (Gee 2007). 

Cosplayaren Camilla 18 säger  

 

Man öppnar sig för en manga och den blir som ens bästa vän, man 

förälskar sig i karaktärerna och älskar de djupa berättelser de har att 

dela med sig av, jag har lärt mig väldigt mycket om känslor av 

manga, om hur underbart livet kan vara när man tar sin tid och se allt 

bortom. 

 

Lollo, 15, menar att hon klär ut sig till flera olika figurer där den gemensamma 

utgångspunkten är ett starkt intresse för just den karaktär hon vill cosplaya. 

Detta intresse, menar Louise, handlar om ”allt ifrån att jag fattat tycke för 

figuren i sig eller för att den har ett intressant utseende till att en vän ska 

cosplaya från den serien och jag helt enkelt hakar på!” Simon beskriver hur han 

oftast väljer karaktärer som har ”mörka sidor” ur spelet The Legend of Zelda. 

”Den är otroligt häftig och jag har växt upp med den”, säger Simon. 

Såväl i de sätt som manga-fansen agerar inom fankulturen som i de 

identitetsskapande processer som cosplay innefattar, är lekfullheten ett viktigt 

inslag. De experimenterar och leker med olika fiktiva genrer genom att röra sig 

mellan liv och text i ett ständigt flöde. Simon säger att han känner sig glad när 

han genom cosplay både ”kan hedra” sin karaktär och ”att hitta bekantskaper 

som gillar samma typ av spel eller serie”. Flera forskare pekar på vikten av lek 

för små barn för att utveckla kreativitet och för den litterära socialisationens 

olika positioner (Appelyard 1992; Vygotskij 1995; Lindqvist 1996; 

Ingemarsson 2010). Appleyard (1991) menar att unga människor stegvis erövrar 

nya läsarroller, vilka bland annat rymmer bredare och djupare insikter om 

texttyper, litterära former och stilistiska grepp. Dessa roller är alla kulturellt 

förankrade. Appleyard påpekar att barn under uppväxtårens socialisation 

utvecklar förståelse för olika former av berättande. I denna process mognar 

också förmågan att som läsare välja olika lässtrategier. Appleyard (1991:4) 

skriver: 
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[S]tories (whether in books, on television, or in films or the theater) 

form our central literary experience, the one most likely to remain a 

part of our lives from childhood to old age. 

 

Den första rollen som erövras är ”den lekande läsaren” (Appleyard 1991:21ff) 

och infaller när den unga läsarens koppling mellan verklighet och fiktion håller 

på att utvecklas. I denna roll leker man fiktion och gör sitt inträde i olika 

läsgemenskaper där oftast vuxna ledsagar barnen in i olika sammanhang där 

uppfattningar om text, läsare och läsning etableras. I leken speglas barnens 

erfarenheter och upplevelser och genom att leka och upprepa det upplevda kan 

verkligheten bli hanterbar för det lilla barnet (ex. Mjaaland Heggstad et al 1994; 

Vygotskij 1995; Lindqvist 1996; Sutton-Smith 1997; Löfdahl 2002). Appleyard, 

som kopplar sin teori till individens psykologiska utvecklingsmönster, menar 

också att det främst är förskolebarnet som via lekar med fiktionsberättelser som 

utgångspunkt bearbetar upplevelserna av den verkliga världen, sina rädslor och 

önskningar.  

I svenskämnesdidaktiska sammanhang är oftast andra läsarroller aktuella 

när man diskuterar ungas läsutveckling. Till exempel ”läsaren som 

hjälte/hjältinna” där läsaren söker texter som möjliggör identifikation med en 

handlingskraftig person som övervinner alla faror eller hinder. Att placera unga 

läsare i rollen ”läsaren som tänkare”, är också vanligt. Här vidgar läsaren de 

actionfyllda och romantiska äventyrsberättelserna till att omfatta mer realistiska 

texter och vill nu reflektera över det som berättas. Läsaren har i det läget ett 

starkt krav på realism och söker sig till berättelser ”based on true stories”. 

Fansen lekande lässtrategi här ovan visar att rollen ”den lekande läsaren”, som 

grundar sig på relationen mellan verkliga händelser i livet och fiktiva 

berättelser, också är levande hos de cosplayande mangafansen. I sin 

kommunikation och interaktion med den fiktiva texten som utgångspunkt, 

använder fansen sig av lekens strukturer för att skapa gemenskap via 

praxisgemenskaper och i förlängningen också identitet.  

En spridd uppfattning bland pedagoger, skolpolitiker och läsforskare är att 

lekens betydelse för meningsskapande och tolkning klingar av under uppväxten. 

Tvärtemot denna uppfattning menar jag att lekens strukturer – med den fiktiva 

texten som utgångspunkt – är fortsatt viktiga även för äldre barn och unga. För 



119 

 

mangafansen i min studie är det betydelsefullt att vara en aktiv del av 

berättelsen. Fansen använder sin kropp och ”gör” sig själva i interaktion med 

fiktionen. De företar fiktiva och kroppsliga resor där de helt enkelt ”leker” 

fiktion för att skapa gemenskap och identitet och utveckla sitt meningsskapande 

och sin tolkning kring olika berättelser. Detta pekar på att vi har vi ett behov av 

lek inte bara som ett första steg i utvecklingen som läsare – utan också som ett 

verktyg för att utvecklas och skapa identitet livet ut.  
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Kapitel 10 

Religionsdidaktik och vikten av att uppmärksamma elevers 

lärande 

 

 

 

Christina Osbeck 

 

 

Första gången jag träffade Solveig Hägglund var år 2000 på 

Kollegiet könsperspektiv i pedagogik. Jag var nyantagen 

doktorand i ämnesdidaktik vid Institutionen för pedagogik och 

didaktik vid Göteborgs universitet och hade fått möjlighet att 

muntligt presentera min avhandlingsplan om 

värdegrundsfostrande aspekter av skolans ämnesundervisning: 

om genusperspektiv på religionskunskapsundervisning. 

Presentationen gav upphov till några delvis häftiga inlägg som 

jag, som ovan seminariedeltagare, kom att tolka ganska 

nedslående. En av de kommentarer jag minns som mindre 

nedslående stod Solveig för. Utan att tillbakavisa de kritiska 

synpunkter som framförts inflikade Solveig att hon uppfattade att 

det fanns något viktigt i mitt projekt. Genusperspektiv förmedlade 

genom skolans ämnesinnehåll var otillräckligt uppmärksammat. 

Mitt projekt hade något betydelsefullt att erbjuda och som jag 

hade anledning att hålla fast vid, menade Solveig.  

Jag har haft förmånen att sedan vårt första möte i ett antal 

olika sammanhang arbeta tillsammans med Solveig och det finns 

något i berättelsen ovan som jag uppfattar som karaktäristiskt för 

Solveigs sätt att vara forskare som jag beundrar; förmågan att 

kombinera en kritisk blick med en konstruktiv blick och en varm 

medmänsklighet. Detta bemötande har betytt mycket för mig i min 

egen akademiska vandring. Under hösten 2011 hade jag 

möjlighet att i min docentföreläsning summera några av de 

tankar som jag hittills har arbetat mig fram till. Det känns 

glädjande och väldigt passande att publicera dessa tankar – lätt 

bearbetade – i en vänbok just till Solveig.  
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Föreliggande text Religionsdidaktik och vikten av att uppmärksamma elevers 

lärande kan ses som en argumentation för och uppmaning till att bedriva 

religionsdidaktisk forskning som uppmärksammar elevers lärande. Ett av 

skälen till detta är att disciplinen har en självförståelse där lärprocesser sätts i 

centrum samtidigt som detta varit relativt ovanligt i konkret forskning. För 

att synliggöra denna paradox inleds texten med en redogörelse för 

religionsdidaktik, dess tradition, definition och forskningsfokuseringar.  

Kunskaper om elevers lärande – såväl befintliga perspektiv som 

perspektiv under konstruktion – beskrivs i artikeln som avgörande för att 

kunna förstå innebörder i och konsekvenser av undervisningsinnehåll och 

därmed som nödvändiga för skolans möjlighet att berika de ungas vardag.  

 

 

Religionsdidaktik 

 

Det ämnesdidaktiska fält, som religionsdidaktik idag är en del av, började 

växa fram i Sverige under 1980-talet i samband med de förändringar av 

lärarutbildning som då skedde. Användningen av didaktikbegreppet blev å 

ena sidan ett sätt att betona ett sammanhållet perspektiv på HUR och VAD 

frågor, dvs. att frågor som gäller undervisning och lärande behöver 

kombineras med frågor om kunskapens innehåll. Å andra sidan blev 

användningen av didaktikbegreppet ett sätt att framhålla vikten av 

vetenskapligt grundad kunskap, ett forskningsperspektiv, på dessa frågor (se 

t.ex. Kroksmark, 1989). Trots att denna utveckling alltså påbörjades på 

1980-talet i Sverige så hölls inte de första ämnesdidaktiska, övergripande, 

konferenserna i Sverige och i Norden förrän på 2000-talet. 

Genom att religionsdidaktik är väsentligt inte bara för lärarutbildning 

och skola utan också för teologisk utbildning och praktik så kan det 

religionsdidaktiska området samtidigt sägas ha en relativt lång tradition med 

etablerade nätverk för internationellt samarbete.
1
 Religionsdidaktik, eller 

religionspedagogik som det ofta i detta sammanhang benämndes, etablerades 

som akademiskt ämne i Sverige inom ramen för religionsvetenskapligt studie 

                                                 
1
 Didaktik i vidare mening är ett område som med nödvändighet har central ställning inom 

religionsvetenskap och teologi då det rör religioners kärna; traditionsförmedling. Religionsdidaktik 

kan därför även sägas ha en betydligt längre historia än den här skisserade (se t.ex. Cöster, 2009; 

Osbeck, 2006, s. 110). 
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under 1970-talet (Larsson, 1992).
2
 Det internationella nätverket ISREV, 

International Seminar of Religious Education and Values, etablerades också 

under 70-talet och fick sin första svenska medlem ett decennium senare. 

Under 1970-talet startades också en nordisk konferens för 

religionspedagogik. Att den religionsdidaktiska forskningen har rötter i flera 

praktiker förefaller alltså ha gynnat forskningen och gett den flera 

internationella sammanhang. 

 

 

Definition 

 

Innan den religionsdidaktiska forskning som har bedrivits beskrivs närmare 

finns det anledning att uppmärksamma vad som avses med religionsdidaktik. 

Den i Sverige mest använda och etablerade definitionen har förmodligen 

Rune Larsson formulerat. ”Religionspedagogiken utgör en vetenskaplig 

disciplin som ägnar sig åt de problem som sammanhänger med förvärvandet 

av kunskaper, värderingar och handlingsmönster av religiös och 

livsåskådningsmässig art.” (Larsson, 1992, s. 17).  

I centrum för den disciplin Larsson beskriver finns alltså ”förvärvandet 

av kunskap”, ett intresse för inhämtandet av kunskaper eller lärprocessen. 

Den senare benämningen har jag själv tagit fasta på då jag skrivit fram 

religionsdidaktik ”som ett praxisorienterat forskningsfält där lärprocessen – 

där kunskaper, värderingar och handlingsmönster av religions- och 

livsförståelsemässig art förvärvas – är i förgrunden.” (Osbeck, 2006, s. 152).
3
  

 

 

Forskningsfältet 

 

En hel del av den tid som jag arbetat med religionsdidaktisk forskning har 

jag ägnat åt att arbeta fram olika typer av översikter över det 

religionsdidaktiska forskningsfältet eftersom sådana har saknats. Det är 

framförallt svenska arbeten som jag har arbetat med men jag har också gjort 

vissa avgränsade internationella översikter.  

                                                 
2
 Religionsdidaktik och religionspedagogik kommer nedan att användas som synonyma begrepp då 

det är svårt att i texter som skrivits med den ena eller andra anknytningen urskilja någon 

genomgående skillnad (se även Osbeck, 2009).   
3
 Min betoning av religionsdidaktik som praxisorienterad är relaterad till programförklaringen från 

Nfred – Nätverket för etik och religionsundervisningens didaktik – som särskilt lyfter fram denna 

dimension (Nfred, 1998). 
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Vilken struktur som ska väljas för sådana översikter kan alltid 

diskuteras. I mitt avhandlingsarbete utarbetade jag utifrån de definitioner av 

religionsdidaktik som här har uppmärksammats – som sätter lärprocessen i 

centrum – och utifrån befintlig forskning en strukturerande modell i tre 

dimensioner; en kontextuell, en sekventiell och en komponentiell.  

Givet att religionsdidaktik är en disciplin där lärprocesser är centrum bör 

religionsdidaktisk forskning kunna karaktäriseras genom sitt förhållande till 

sådana lärprocesser. För det första; i vilken kontext befinner sig lärprocesser 

som beskrivs eller på annat sätt åsyftas? Är det i skolkontext eller t.ex. i en 

religiös kommunitet av något slag? För det andra; hur kan forskningsresultat 

beskrivas ur ett sekventiellt perspektiv som skiljer pågående lärande från vad 

som föregår detta lärande respektive följer därefter? Dvs. i vilken grad 

fokuserar religionsdidaktisk forskning fenomen som sekventiellt kan 

beskrivas som ”före” (t.ex. elevers förförståelse, lärares intentioner), ”efter” 

(t.ex. utvärderingar) eller mitt ”i” – en tänkt lärprocess? Uppmärksammar 

den kanske inte någon av dessa faser men redovisar resultat som exempelvis 

ger lärare viktig information i sitt planeringsarbete: ”före” en tilltänkt 

lärprocess (t.ex. läroboksstudier).
4
 Och för det tredje: vilken komponent är 

fokus riktat mot (t.ex. elever, lärare, innehåll, syfte eller metoder)?  

De översikter av det religionsdidaktiska forskningsfältet som jag har 

arbetat fram har framförallt gällt skolan som kontext. Även om den 

genomgång som jag presenterade i avhandlingen var kvalitativ och främst 

syftande till att skissera en möjlig modell att illustrera fältet och dess olika 

forskningstyper var det ändå möjligt att ge en bild av var tyngdpunkterna 

inom den svenska religionsdidaktiska forskningen fanns. Sekventiellt 

dominerade forskning i fasen ”före” tänkta lärprocesser, dvs. forskning som 

bidrar till kunskap om förutsättningar för lärande i religionskunskap. Två 

komponenter var särskilt uppmärksammade: elever och 

religionskunskapsämnets syfte och uppgift.  

Att just dessa områden särskilt har studerats är inte speciellt förvånande 

utan kan ses som relaterat till det svenska skolämnets historia. När ämnet 

under 1960-talet övergick från att vara ett slags allmänkristligt ämne till att 

bli ett neutralt och pluralt religionskunskapsämne restes många frågor om 

hur en sådan undervisning skulle bedrivas. Diskussionen kring ämnets syfte 

och uppgift var livlig. Tanken lanserades att undervisningen skulle kunna ta 

                                                 
4
 Ett likartade sätt att använda ett tänkt undervisningsförlopp för att strukturera framställningar finns 

gällande skoldidaktisk teori (Uljens, 1997) och undervisningsforskningens utveckling (Gage, 2008).  
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sin utgångspunkt i gemensamma livsfrågor och att religiöst material skulle 

kunna bidra till att eleven utvecklade svar på dessa livsfrågor. Detta förde i 

sin tur med sig ett behov av att ta reda på vad som kunde vara angelägna 

livsfrågor hos barn. Flera forskningsprojekt startades för att kunna ge svar på 

vilka tankar barn har om livet (se t.ex. Hartman, 1986; Skolöverstyrelsen, 

1969).  

Sammanfattningsvis blev det alltså tydligt i min genomgång från 2006 av 

svensk religionsdidaktisk forskning att de komponenter som särskilt hade 

studerats var elevperspektiv och religionskunskapsämnets syfte och uppgift. 

Sekventiellt dominerade arbeten som kunde sägas bidra till kunskap om 

förutsättningar för kommande lärprocesser. Dessutom visade det sig närmast 

saknas forskning av pågående lärprocesser. Några receptions- och 

utvärderingsstudier, som man skulle kunna beskriva som fokuserande 

resultat av lärande, fanns men flera av dessa studier var löst knutna till de 

lärsituationer som åsyftades. 

 

 

Vidgning med internationella och svenska senare publikationer 

 

I tre senare delstudier har jag kommit att mer systematiskt uppmärksamma 

delar av ett internationellt forskningsläge. Jag har specialstuderat två 

årgångar av tidskriften British Journal of Religious Education, BJRE, 

(Osbeck, 2011). 2010 års abstrakt från konferensen International Seminar of 

Religious Education, ISREV, har varit föremål för studium (Lied & Osbeck, 

kommande) liksom fulltextartiklar från 1985 till 2010 som finns med i 

Education Resource Information Center, ERIC, vid sökning utifrån 

huvudbegreppen ”religious education” och ”classroom” (Osbeck, 

kommande). 

Det svenska forskningsläget har uppdaterats genom att alla publikationer 

i LIBRIS mellan 2006 och 2010 som använder något av nyckelorden 

“religionspedagogik”, “religionsdidaktik”, “religion + skola” eller 

“religionskunskap” har studerats (Lied & Osbeck, kommande). 

De internationella utblickarna har visat att också här dominerar 

sekvensen ”före” en tänkt lärsituation; de flesta undersökningar ger 

information om vad som kan beskrivas som förutsättningar för 

undervisnings- och lärsituationer. Däremot är andelen studier som beskriver 

pågående lärprocesser eller resultat av lärande, dvs. ”i” respektive ”efter” en 



127 

 

tänkt lärprocess, något högre i jämförelse med de svenska. Komponentiellt 

dominerar ”syfte och uppgift”, dvs. studier som kan sägas beskriva och 

diskutera religionskunskapsundervisningens inriktning samt dess motivering. 

Mönstret från 2006 står sig i stort sett också när nyare svenska studier 

adderas. Den största skillnaden är att det fokus på elevperspektiv som 

tidigare noterades är försvunnet i de senare publikationerna. Det är verk med 

fokus på ”syfte och uppgift” som dominerar. En särskild typ av texter inom 

kategorin är särskilt framträdande, nämligen sådana där författaren har 

studerat någon speciell aspekt inom det religionsvetenskapliga fältet och 

sedan publicerar och diskuterar resultaten för lärare. Texterna kan förstås 

som inlägg i en debatt om vad som bör utgöra centralt stoff i ämnet, vilket 

t.ex. kan gälla frågor om hållbar utveckling, eller relationen religion–

terrorism.  

Sammanfattningsvis kan sägas att religionsdidaktik definitionsmässigt 

kan förstås som centrerat kring förvärvandet av kunskaper, dvs. kring 

lärprocesser. Samtidigt uppmärksammas dessa lärprocesser i 

religionsdidaktiska studier mer i indirekt än direkt mening. Stor del av 

forskningen kan beskrivas befinna sig ”före” konkreta lärsituationer. Om 

pågående religionsundervisning och lärande vet man inte mycket. 

Forskningen kan sägas ha svag ”konkret relevans”, dvs. den ger liten grund 

för läraren när han eller hon ska organisera den lärande praktiken och handla 

på ett sätt som gynnar elevers lärande.
5
 För att religionsdidaktiken ska klara 

av att leva upp till sin lärprocesscentrerande ambition och vara konkret 

relevant för lärare behövs mer praxisnära forskning. Mer kunskap krävs om 

hur det går till när elever skapar mening och utvecklar kunskap. Elevers 

lärande och kunskapsutveckling är till syvende och sist själva anledningen 

till att skolor bedrivs och borde därför i större utsträckning uppmärksammas 

i religionsdidaktisk forskning.  

 

 

Lärande och /re/konstruktion av vetande 

 

Ett ökat fokus på elevers lärande kräver en precisering av vad som åsyftas 

med lärande. I min avhandling beskrev jag hur livsförståelselärande tar form 

i relation människors aktiviteter i diskursiva praktiker, i de gemenskaper där 

                                                 
5
 ”Konkret relevans” ska här förstås i relation till ”begreppslig relevans”, dvs. en forskning som 

bidrar till en orientering och referensram med vars hjälp man t.ex. kan identifiera och synliggöra 

problem (Regeringskansliet, 2010, s. 6 ff.; se även Osbeck, kommande). 
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de är verksamma. Jag har också senare haft förmånen att få vidareutveckla 

innebörder i ett sådant teoretiskt perspektiv (Osbeck, 2009), där jag alltså har 

arbetat med och presenterat ett sociokulturellt perspektiv på hur lärande tar 

form (Bachtin, 1997; Corsaro, 1997; Säljö, 2000; 2005; Wertsch, 1991) i 

kombination med ett diskursteoretiskt perspektiv med fokus på 

/re/konstruktion av vetande (Fairclough, 1992; Foucault, 1992; 1993).  

Lärande som deltagande i diskursiva praktiker står i kontrast till flera 

andra teoretiska perspektiv men också till en slags vardagsföreställning som 

jag menar till stor del präglar vårt tänkande kring lärande. Spontant uppfattas 

lärande ofta handla om överföring eller förmedling av kunskaper och riskerar 

att bli liktydigt med undervisning som i sin tur närmast förstås som bra 

tekniker eller metoder för överföring (se t.ex. Säljö, 2000). På så vis kan en 

tankefigur göra sig gällande där lärande är något avgränsningsbart, som 

pågår vid bestämda tidpunkter, i bestämda situationer. Detta riskerar i sin tur 

att leda till en slags blindhet för annat pågående lärande, i samma sfär som 

där t.ex. en religionskunskapslärare är ansvarig. Blindheten gäller förstås 

både annat lärande inom skolinstitutionen – t.ex. parallella processer i 

klassrum, i centralkapprum och liknande – och annat lärande som eleverna 

deltar i utanför skolan. Detta kan medföra en omedvetenhet både om vad det 

är för perspektiv den undervisningsansvarig med lätthet förstärker och vilka 

perspektiv som kommer att ha svårt att nå fram.  

Omvänt kan sägas att lärande som deltagande i diskursiv praktik förmår 

tydliggöra att lärande är ständigt pågående, oavgränsningsbart och inte 

nödvändigtvis ”positivt”. Det finns förmodligen många föreställningar som 

vi genom åren har utvecklat som vi önskar att vi inte hade lärt oss, ett 

lärande vi förutan kanske hade varit mindre bittra människor. Lärande äger 

rum i flera olika praktiker parallellt – praktiker vi dagligdags rör oss 

emellan. Dessa praktiker kan präglas av såväl likartade som kontrasterande 

föreställningar och förhållningssätt. Att perspektiven är likartade i de 

praktiker man rör sig emellan förenklar rörelsen. Man har lättare att känna 

sig hemma och kanske också att få uppskattning för de föreställningar och 

förhållningssätt man ger uttryck för.   

Lärande som deltagande i praktiker saknar en särskild sinnebild för 

lärande. En kafferumsgemenskap, t.ex., är i denna mening lika belärande 

som ett klassrum. I de flesta praktiker eller gemenskaper upprättar 

människor vad som uppfattas som giltiga föreställningar och 

förhållningssätt. Det sker genom berättelser, tolkningar och förhandlingar av 



129 

 

mening och innebörd. Relativt ofta uppnås ett slags gemensamt perspektiv – 

en fixerad konsensus – som visserligen kan vara både tillfällig och skenbar. I 

sådana tolkande och förhandlande situationer är naturligtvis språket en 

maktfaktor. Den som kan tala så att han eller hon får gehör kan i stor 

utsträckning påverka vad som kommer att bli gällande föreställningar och 

förhållningssätt. För att vara framgångsrik i sådana situationer är det viktigt 

att förstå vad som är gångbart i den specifika praktik där man befinner sig. 

Michael Bachtin (1997) beskriver detta som att kunna gjuta sitt tal i en 

accepterad talgenre, vilket inte bara handlar om form utan också om 

innehåll: Form och innehåll hänger samman i talgenren. Det krävs en viss 

språklig form för att kommunicera ett särskilt innehåll och ett visst innehåll 

för att anlägga en specifik språklig form (s. 203).  

Ytterligare en konsekvens av lärande som deltagande i diskursiva 

praktiker är att människor lär sig själva i relation till de praktiker som de är 

verksamma i, alldeles oavsett om lärare vill det eller inte. Det betyder 

naturligtvis inte att lärarrollen blir mindre betydelsefullt i ett sådant 

perspektiv. Däremot kan planeringen antas bli bredare och mera inriktad på 

praktiken i sin helhet. Hur ska praktiken organiseras för att de föreställningar 

och förhållningssätt som läraren har i uppdrag att utbilda till ska bli de 

gällande och överensstämma med vad som i klassrummet uppfattas vara en 

kompetent aktör (Säljö, 2005, s. 140)? Lärandet är relaterat till relationen 

mellan den praktik den undervisningsansvarig har ansvar för och de andra 

praktiker som deltagarna är verksamma i. Det är också relaterat till 

praktikens institutionella inramning som gynnar respektive försvårar 

aktiviteter av särskilt slag. Aktuella redskap och deltagande aktörer är också 

av betydelse för de lärprocesser som tar form. Skilda perspektiv möjliggörs, 

omöjliggörs eller riskerar att möjliggöras genom de redskap som används i 

klassrummet. På motsvarande sätt kan man fråga sig om det finns möjlighet 

att på något sätt kompensera för röster som inte finns i klassrummet och för 

erfarenheter, föreställningar och förhållningssätt som genom klassens, t.ex. 

homogena sammansättning, inte uppmärksammas.  

 

 

Vikten av att uppmärksamma elevers lärande 

 

De lärprocesser som jag i min forskning har uppmärksammat är inte främst 

de intentionella processer som den undervisningsansvarige planerar för och 
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eventuellt också genomför. Istället har jag ägnat mig åt sådana lärprocesser 

som kan antas vara icke-intentionella, som ibland beskrivs som ”dolda” 

(t.ex. Broady, 1998). Till stora delar är detta processer som inte synliggörs 

utan det breda perspektiv på lärande som här har redovisats. Jag menar att 

detta icke-intentionella lärande kan förväntas ha direkt betydelse för skolan 

och religionskunskapsämnets undervisning och måluppfyllelse vilket nedan 

redovisas. I det första av två empiriska exempel handlar lärandet om 

livsförståelse i skolpraktik och i det andra om perspektiv på religion i 

religionskunskapsklassrum. 

 

 

Livsförståelse i skolpraktik 

 

Under 2001-2003 medverkade jag i en studie om elevers förståelse och 

erfarenhet av kränkningar i skolan som Bo Andersson, Solveig Hägglund 

och Inga Wernersson vid Göteborgs universitet ansvarade för (Osbeck, Holm 

& Wernersson, 2003; Wrethander Bliding, Holm, Hägglund, & Dahlström, 

2002). Studien fick mig att på ett nytt sätt intressera mig för ungas 

livsförståelse och livsförståelselärande eftersom det i studien framkom att 

eleverna förstod hårda recensioner som ibland övergick i kränkningar som 

ett sätt att fostra gemensamma perspektiv på tillvaron, dvs. en förståelse av 

hur livet fungerar och vad som ger livet värde och mening. Denna förståelse 

kom jag senare att benämna livsförståelse (Osbeck, 2006). 

Ungas livsförståelse och livsförståelselärande är med tanke på skolans 

uppdrag, så som det uttrycks i läroplanen från 1994, intressant ur två 

perspektiv. Det gäller skolans breda värdegrundsuppdrag och det specifika 

religionskunskapsuppdraget.  

I det s.k. värdegrundsuppdraget slår läroplanen fast specifika värden som 

skolan ska gestalta, förmedla och förankra; ”människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpo 94, 

2003, s. 2). Religionskunskapsämnet som har en slags dubbel målsättning –

som både ska få elever att lära om religion och lära av religion – kan till dels 

beskrivas som ett existentiellt färdighetsämne. Eleverna ska genom att träna 

sig i att samtala om och reflektera över livsfrågor utveckla en grundläggande 

etisk hållning (Kursplan för religionskunskap i grundskolan, 2000). Denna 



131 

 

etiska grundhållning kan genom skolans övergripande värdegrundsuppdrag 

förstås som normativ och därmed delvis bestämd (Osbeck & Cöster, 2005).  

Värdegrundsuppdraget och religionskunskapsuppdraget är också 

relaterade genom att religionskunskapsämnet enligt LpO 94 ges ett särskilt 

ansvar för skolans värdegrundsfostran. Det påpekas bl.a. att ämnet ska 

fördjupa kunskaperna om och problematisera grundläggande demokratiska 

värden som människans egenvärde, människors lika värde och omsorg om 

de svaga; öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en 

handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och 

fredsfrågor; genom sin jämförande ansats tydliggöra att människor är lika 

värda trots sina olikheter; samt belysa jämställdhet ur ett religions- och 

livsåskådningsperspektiv. 

Det är naturligtvis möjligt att t.ex. ur dessa värdegrundsperspektiv 

studera och diskutera religionskunskapsundervisning som den framkommer i 

t.ex. läroböcker i religionskunskap. Jag menar emellertid att vi genom att 

också uppmärksamma elevers livsförståelse så som den framstår och lärs, 

t.ex. i andra icke-intentionella men centrala praktiker, får en bättre förståelse 

för vilken betydelse undervisningsperspektiv kan ha för elevernas fortsatta 

lärande.  

Det visar sig t.ex. att man i läroboken ”Religion och Liv”, som under en 

lång serie av år varit den i särklass dominerande på högstadiet, kan lära sig 

om relationer mellan kvinnor och män 1) Att kvinnor underordnas män a) 

generellt genom deras relativt sett mindre makt b) genom att de objektifieras 

och görs till föremål för mäns njutning 2) Att kvinnor osynliggörs och 

marginaliseras 3) Att män och kvinnor är a) hemmahörande på/inom olika 

platser/ansvarsområden b) har olika egenskaper eller karaktärsdrag (Osbeck, 

2006). 

Det visar sig vidare att man om maktutövning i samma lärobok kan lära 

sig att 1) Makt tas med våld 2) Makt berättigar till ojämlikhet, 3) Makt 

upprätthålls genom a) öppen kamp b) allianser c) hämnd d) manipulation 

[där religion är ett viktigt verktyg] e) tolkningsföreträde. Man kan också lära 

sig att 3) Makt kan utövas genom att avstå makt och genom att ta ansvar för 

andra, men vid min genomgång av ”Religion och Liv” var dessa exempel 

relativt få.  

Det redovisade resultatmönstret är intressant i sig. Än mer intressant blir 

det i relation till läroplanens värdegrund som särskilt betonar vikten av ett 

demokratiskt förhållningssätt, alla människors lika värde, solidaritet med 
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svaga och utsatta samt jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Resultatmönstret får dock en annan dimension när man beaktar att en 

dominant livsförståelse bland årskurs åtta elever utifrån de intervjuer jag 

genomförde förefaller vara ”Livet som anpassning till förmån för individuell 

konkurrens” (Osbeck, 2006). Här förstås alltså livet i skolkontext som att det 

handlar om att bli individuellt konkurrenskraftig och en tämligen blind 

anpassning till grupper eller auktoriteter uppfattas leda till en sådan 

konkurrenskraft. Stereotypa genusattribut uppfattas utgöra en del av vad det 

innebär att ha konkurrenskraft i kamratgruppen. Det är i relation till kunskap 

om elevperspektiv och pågående lärande som vi har möjlighet att förstå 

vidden av resultatmönstret i ”Religion och Liv”. 

För att som undervisningsansvarig kunna hjälpa elever att nå de mål 

läroplanen föreskriver måste man veta hur elevernas lärande på aktuella 

områden ser ut i andra praktiker och i andra med undervisningen parallella 

icke-intentionella processer. Man måste veta vilka oönskade perspektiv som 

undervisningen riskerar att förstärka och vilka önskade perspektiv man 

kommer att ha svårt att få gehör för eftersom elevernas perspektiv i dessa 

avseenden ligger långt ifrån läroplanens. 

 

 

Perspektiv på religion i religionsklassrum 

 

I nästa, nedanstående, exempel som visar på vikten av att uppmärksamma 

elevers lärande är det icke-intentionella lärprocesser som pågår parallellt 

med lärarens intentionella i religionsklassrum som uppmärksammas. Med 

lärprocesser avses här potentiellt lärande som framträder i elevers och lärares 

kollektiva meningsförhandlande. I detta exempel framhålls klassrummets 

dominerande talgenrer som betydelsefulla för de riktningar som det 

kollektiva meningsförhandlandet tar sig (Osbeck & Lied, kommande).  

Utgångspunkten är ett projekt där Sidsel Lied och jag gjorde 

observationer av religionskunskapsundervisning i två klasser. Det visade sig 

att oavsett vilken undervisning som var för handen föreföll det pågå ett 

delvis icke-intentionellt potentiellt lärande, ett slags meningsförhandlande, i 

klassrummet. Vi uppfattade att dessa processer framförallt gällde hur 

religion som fenomen ska förstås. Två dimensioner visade sig vara särskilt 

aktuella. Den ena dimensionen gällde hur öppet respektive fixerat religion 

ska uppfattas. Är det ett fenomen som ska förstås på ett tämligen entydigt 
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sätt, vars perspektiv man därmed närmast antingen får acceptera eller 

förkasta? Eller är det ett mera öppet fenomen vars berättelser, t.ex., är 

tämligen mångtydiga och möjliga för alla och en var att tolka, fundera över 

och använda fritt? Den andra dimensionen gällde religion som ett fenomen 

att ta på allvar och visa respekt eller något att exotisera över och driva med. 

I våra analyser av observationerna föreföll resultaten av de förhandlingar 

som pågick kring dessa båda dimensioner vara relaterade till klassrummens 

dominerande talgenre. Denna talgenre visade sig i sin tur hänga samman 

med hur läraren positionerade sig inom ramen för sitt läraruppdrag. I en av 

klasserna positionerade sig läraren bl.a. genom att stå eleverna nära. Hon 

verkade ha bra relationer med sina elever. Kommunikationen flöt smidigt 

och det var en lätt ton i klassrummet. Läraren använde ofta en talgenre som 

låg nära den som eleverna själva använde. Detta visade sig emellertid 

samtidigt medföra en svårighet för läraren att kommunicera andra 

innehållsliga perspektiv än de som de tongivande eleverna i klassen stod för. 

De observationssekvenser som nedan beskrivs har vi tolkat som en pågående 

förhandling mellan lärare och tongivande elever om vilken talgenre som ska 

gälla. Den visar hur den dominerande talgenren också får innehållsliga 

konsekvenser, dvs. får betydelse för förståelsen av religion som fenomen. Är 

religion något att ta på allvar och visa respekt eller är det ett fenomen att 

driva med? 

En dag då vi besöker högstadieklassen börjar läraren med att berätta för 

eleverna att hon har funderat en del över den förra lektionen och vad som då 

utspelade sig. De hade sett en introducerande film om judendomen och 

läraren hade därefter reflekterat över klassens starka reaktioner. Läraren 

nämner hur pojkarna nästan hade fått ont då filmen beskrev omskärelse och 

hur elever hade uttryckt att judarnas bön vid klagomuren såg rolig ut. När 

hon kommit så pass långt fyller några av eleverna i genom att säga ”Ja de 

hångla med väggen. De pussade på den och höll på. De verkar tycka om 

den”. 

Läraren går vidare genom att lägga på ett OH-blad med vars hjälp hon 

påtalar att religion inte bara handlar om det yttre som människor gör och 

som kan uppfattas annorlunda. Hon betonar hur religion har påverkan på 

kulturen, att religion är viktigt för att förstå ett samhälle och att andra 

religioner inte är konstiga.  

I samband med att denna del av lektionen avrundas fäller en av eleverna 

den recenserande anmärkningen om lärarens OH-genomgång, att ”det var 
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fina ord”. Repliken kan uppfattas som ironisk och ett inlägg i förhandlingen 

om vilken slags talgenre som ska gälla i klassrummet – och därmed också 

om vilket slags betraktelsesätt som bör råda då det gäller religion: ett 

fenomen att driva med snarare än ett fenomen att ta på allvar.  

Senare under samma lektion tar läraren fram en låda som innehåller ett 

antal judiska artefakter. Inom kort har arbetet utvecklat sig till vad som kan 

uppfattas som ett slags spel som går ut på att försöka hitta något starkt 

vardagligt föremål som påminner om den artefakt som förevisas. 

Torahrullarna jämförs först med brödkavlar för att därefter kort och gott bli 

toarullar. Tallriken som läraren berättar är särskilt avsedd för påskmåltiden 

jämförs först med en taccotallrik, därefter med ett plättjärn varefter en tredje 

elev undrar om den kan fungera bra som en slags bricka att ha kaffekoppar 

på.  

Lektionen i sin helhet kan uppfattas som en slags förhandling om vilken 

talgenre som ska användas när religion studeras. Läraren och de tongivande 

eleverna förefaller inte överens. Men vid denna lektions slut verkar de 

tongivande eleverna vara de starkare förhandlingsparterna. 

Nästa gång vi besöker klassen är det muntlig examination. Vid ett sådant 

tillfälle kan en lärare antas vara extra beroende av att kommunikationen 

mellan henne och eleverna flyter smidigt och att eleverna kan koppla av. 

Kanske är det därför läraren i viss mån förefaller plocka upp och anpassa sig 

till den talgenre om religion som de tongivande eleverna förra gången aktivt 

drev. Vi noterar hur läraren återanvänder och spelar på ordvitsen torahrullar-

toarullar, hur hon avdramatiserar och delvis avvisar vad som skulle kunna 

uppfattas som alltför belästa eller teologiska elevyttranden genom små 

kommentarer om att repliken var ”djup” eller ”tjusig”.  

Genom att delvis anpassa sig till den rådande talgenren lyckas hon 

skickligt få eleverna att slappna av. Men anpassningen till den dominerande 

talgenren kan uppfattas ha ett pris. Det är inte bara en anpassning till form 

utan också delvis en anpassning till innehåll. Situation kan tolkas som att 

religion nu gemensamt har konstruerats till ett fenomen att ta mindre 

allvarligt på. 

Med denna beskrivning och analys av ett par klassrumsobservationer har 

vi fått ytterligare ett exempel som visar på vikten av att som 

undervisningsansvarig förstå och ta hänsyn till elevers lärande – här i form 

av kollektivt meningsskapande, potentiellt lärande i icke-intentionella 
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processer – för att kunna arbeta vidare med sitt läraruppdrag och de 

intentionella processer som det kräver.  

 

 

Avslutning 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att religionsdidaktiken befinner sig i 

en något paradoxal men spännande och kreativ fas. Den slags fokusering 

som disciplinen definitionsmässigt lyfter som central – lärprocesser – och 

som religionsvetenskaplig praxis har stort behov av är just den 

forskningsinriktning som i hög grad saknas. 

För möjligheten att utforma en kvalitativ undervisning med potential att 

ge avtryck behövs ökad kunskap om elevers lärande. Det gäller både 

befintliga elevperspektiv och pågående meningsförhandlande. Den 

religionsdidaktiska forskningen måste fortsätta att utveckla kunskap om 

såväl icke-intentionella lärprocesser som processer med nära koppling till 

undervisningens intentioner.  
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Kapitel 11 

“Det är svårt för mig att förstå deras värld ...”  

Om mapuchebarn i chilenska lärares berättelser. 

 

 

 

Héctor Pérez Prieto 

 

 

Maria
1
 pratar om mapuchebarn, barn till ursprungsbefolkningen, som utgör 

majoriteten bland eleverna i hennes klasser i en skola i södra Chile. ”Det är 

svårt för mig att förstå deras värld”, säger Maria och understryker ”förstå 

dem” på riktigt, och inte bara för att hon har läst något om dem. Citatet 

fångar både den ambition – att riktigt förstå sina elever – och den frustration 

– över att inte lyckas förstå sina elever – som tycks prägla hennes 

pedagogiska arbete. 

I det här kapitlet kommer jag att lyfta fram och försöka reda ut vad två 

chilenska gymnasielärare, Maria och Juan, gör när de pratar om 

mapuchebarn, och min strävan är att göra det med en bred ansats som varken 

reducerar eller förenklar dessa lärares berättelser och det sammanhang i vilka 

berättelserna har uppstått. Grundantagandet är att livs- och yrkesberättelser 

är meningsskapande handlingar med vars hjälp vi söker skapa ordning i, 

lyfta fram och kommunicera livserfarenheter (Bruner, 1990; Freeman, 2010; 

Mishler, 1999). I detta görande konstruerar vi identiteter, våra och andras (så 

är jag som lärare, så är mapuches som elever), och kunskap om de 

sammanhang vi agerar i och pratar om (så är det i våra skolor). Men detta 

görande innebär också rekonstruktioner av identiteter och av de sammanhang 

vi agerar i och pratar om. I strävan efter att skapa mening och teckna en bild 

av sina erfarenheter av att hårt och engagerat arbeta som lärare i en 

pedagogiskt svårt och komplex situation använder sig dessa lärare av och 

reproducerar i Chile befintliga och djupt rotade essentialistiska 

kulturuppfattningar samt nationalistiska och rasistiska diskurser. 

Uppfattningar och diskurser som dessa lärare, i den pedagogiska gärningen 

de berättar om, söker motarbeta och överskrida. Men i sina berättelser gör 

dessa lärare även bruk av och reproducerar lika djupt rotade föreställningar 

och berättelser om stolthet över de egna kulturella rötterna, blandat med 

                                              
1
 Lärares namn är fiktiva. 
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individuella och kollektiva skuldkänslor och dåligt samvete, som bottnar i 

landets långa historia av dålig behandling av ursprungsbefolkningen.  

Fokus för kapitlet ligger i lärarnas berättelser om mapuchebarn, och 

syftet är att lyfta fram de barn- och barndomskonstruktioner som görs i dessa 

berättelser och diskutera deras vidare innebörd för läraryrket, skolan och det 

chilenska samhället. Detta sker genom att lyfta fram och diskutera berättelser 

som skapas i intervjusituationer och deras relation till personliga 

erfarenheter, till historiskt nedärvda berättelser samt till historiska och 

materiella omständigheter som de refererar till och är verksamma i. Med en 

mening rör det sig om ett klassiskt ”life history”-projekt (Bertaux, 2005; 

Plummer, 2006), dvs. att studera dessa lärares berättelser för att få kunskap 

om det liv de lever och om deras arbete i ett specifikt socialt och historiskt 

sammanhang, området ”La Frontera” i södra Chile under det första decenniet 

av 2000-talet. Till skillnad från ett klassisk ”life history”-projekt är 

ambitionen dock att även uppmärksamma och göra bruk av kunskaper och 

insikter från det som kommit att kallas ”den biografiska vändningen” 

(Chamberlayne, Bornat & Wengraf, 2000). Detta görs utan att fastna i 

berättelsekonstruktionens värld, där allt tenderar att reduceras till enbart eller 

huvudsakligen språkliga konstruktioner, för att istället försöka gå vidare och 

även tillbaka till de sociala och historiska omständigheterna i vilka berättarna 

lever sina liv och vilka berättelserna handlar om, för att få kunskap om det. 

Utgångspunkten är att även om all erfarenhet och kunskap om verkligheten 

är färgad av det språk med vilket vi erfar och konstruerar denna kunskap och 

av de sociala sammanhang i vilka vi gör det, är detta inte anledning nog att 

ge upp den samhällsvetenskapliga forskningens grundläggande uppgift: att 

öka kunskapen om människornas liv och livsvillkor (Plummer, 2006).  

 

 

Mapuches, ett naturälskande och krigiskt okuvligt folk 

 

”Mapuches som den obegriplige andre” är ingen ny berättelse i Chiles 

historia, och den förekommer inte enbart i Marias och Juans berättelser. 

Viktiga beståndsdelar i berättelsen är mapuches kärlek till naturen samt deras 

krigiska natur. I tryckt form finns berättelsen redan i Alonso de Ercillas 

spansk-amerikanska klassiker från 1500-talet, La Araucana. Boken är en 

lovsång till mapuches uppror och kamp för att behålla sin jord och sin 

självständighet (även om den egentligen syftade till att framhäva 
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kolonisatörernas hjältemodiga insatser för att sprida kristendomen). 

Berättelser om de krigiska mapuches som det frihetliga och okuvliga folket
2,
 

utgör en viktig källa för den mytologi och historieskrivning som ligger till 

grund för Chiles nationella identitet. Den skapar och reproducerar både 

stolthet över och misstänksamhet mot mapuches, och inpräntas tidigt hos 

varje skolbarn i varje chilensk skola och den förs vidare i form av statyer 

samt gatu- och torgnamn i så gott som varje ort i landet.  

Berättelsen om Lautaro, förmodligen en av de mest spridda, kan tjäna 

som exempel. Lautaro är en mapuche pojke som vid 11 års ålder 

kidnappades av de spanska erövrarna och under 6 år levde bland spanjorerna, 

till synes resignerad med sitt öde. Under tiden lärde sig han dock att hantera 

hästar (som inte fanns i Amerika innan spanjorerna kom) och olika 

krigsredskap, -tekniker och -strategier, för att så småningom vid 17 års ålder 

rymma tillbaka till sitt folk, ansluta sig till kampen mot de spanska 

kolonisatörerna och leda ett mycket framgångsrikt uppror, som bl.a. innebar 

att Pedro de Valdivia (ledaren för den spanska erövringen av Chile) 

fängslades och dödades. Detta är en berättelse som handlar både om 

frihetslängtan och om krigslist, om modet att aldrig ge sig även om kan man 

verka eller låtsas vara besegrad, vilket är en – från det officiella Chiles 

perspektiv – mycket positiv och hyllad egenskap, när man pratar om kriget 

mot de spanska kolonisatörerna. En betydligt mindre positiv och hyllad 

egenskap när det handlar om att inte vika sig inför den chilenska staten, utan 

frågan ”när kommer nästa uppror?” tycks vara underliggande i mycket av 

den statliga politiken gentemot mapuches.
3
  

Kluvenheten finns även vad gäller mapuches förhållande till naturen. 

Den traditionella mapuchetron att naturens alla element är levande och 

interrelaterade med både det övernaturliga och det mänskliga, romantiseras 

och hyllas. Trons konkreta innebörd – att naturen inte får ägas och förstöras 

utan ska respekteras för att kunna leva i samklang med den – blir inte 

föremål för hyllning i samma utsträckning. Snarare betraktas detta som ett 

hinder för landets utveckling och modernisering. 

                                              
2
 I Nordisk familjebok från 1905, beskrivs exempelvis mapuches som ”de mycket krigiska 

moluches, som bo i Andernas dalar” (s xxx). 

 
3
 Den chilenska armén, som förde ett blodigt krig mot mapuches och besegrade dem i slutet av 

1800-talet, betraktar sig som ”arvtagare” till Lautaros krigare. En stor oljemålning av Lautaro 

hänger än idag i arméchefens kontor, och i arméns officiella läroböcker beskrivs tre grundläggande 

perioder i arméns historia: Lautaros krigare, befrielsekriget mot Spanien och den preussiska 

organisationen i slutet av 1800-talet (Bengoa, 2007). 
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Men dessa berättelser om mapuches har skapats och förts vidare inte 

enbart via böcker
4
, statyer och skolundervisning, utan har även sin grund, 

livnär sig på och tar materiell form i en rad historiska omständigheter. Vid 

tiden för de spanska erövrarnas ankomst till Amerika exempelvis, levde 

mapuches för sig själva i södra Chile och ägnade sig åt jakt, fiske, insamling 

och enklare jordbruk, utan något centraliserat styre eller organisation. De 

befann sig utanför Inkarikets dominans, och de spanska erövrarna lyckades 

heller aldrig trots upprepade försök få kontroll över mapucheområdena. Det 

var först efter långa militära kampanjer och så sent som i slutet av 1800-talet 

som den chilenska staten lyckades ta kontroll och inleda en militär 

ockupation, vilket i den chilenska historieberättelsens språkbruk kallas för 

pacificering av mapucheområdet.  

Det är berättelser som under hela 1900-talet har hållits levande genom 

byråkratiska/juridiska krav på att mapuches ska kunna visa juridiskt giltiga 

dokument på att de verkligen äger de områden där de alltid har levt. På 

senare tid, i och med den neoliberala marknadsideologins spridning och 

dominans under 80-talet och framåt, har dessa berättelser tagit materiella 

uttryck i skogsindustrins framfart, med skövling av den traditionella skogen 

och ersättning med snabbväxande eukalyptusträd, vilket tagit död på 

jaktmöjligheter och insamling av araucariakottar, grundelement i mapuches 

traditionella försörjning. Men det har också tagit form i den 

tvångsprivatisering av jorden som militärdiktaturen drev i dessa områden, 

vilket i grunden fortfarande hotar mapuches organisations- och levnadssätt. 

Under 2000-talet har berättelserna om de krigiska mapuches även förts 

vidare och moderniserats genom den chilenska statens tillämpning av 

antiterrorlagstiftningen för att bemöta protesterna från mapuches. Och sist 

men inte minst har berättelsen om mapuches som den obegriplige andre tagit 

form i de centrala regeringarnas moderniseringssträvan
5
, med skolan som en 

central aktör, i syfte att få mapuches att bli mer lika oss och lämna bakom sig 

det de har varit.  

 

 

                                              
4
 En version av Lautaros berättelse finns exempelvis i Isabel Allendes historiska roman ”Inés min 

själs älskade”, Norstedts, 2007). 
5
 Ett hög-teknologiskt exempel för sådana moderniseringssträvanden är överenskommelsen mellan 

den chilenska staten och Microsoft för att producera en Windowsversion i mapudungun (mapuches 

språk). Enligt Chiles regering var detta ett utmärkt sätt att integrera mapuches inte bara i Chile utan 

i 2000-talets värld. Från en del mapuchehåll betraktades däremot kommersialisering och bruk av 

deras språk utan deras medgivanden som ytterligare en stöld och ett övertramp. 
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María och Juan, två lärare i La Frontera 

 

María och Juan är biologilärare verksamma i två kommunala 

gymnasieskolor i Chiles IX-region. Båda två betraktas och betraktar sig som 

duktiga, seriösa och engagerade lärare, intresserade av och aktiva i 

pedagogiska frågor och i ämnets utveckling. Vid tiden för de intervjuer som 

här redovisas deltog de i ett forsknings- och utvecklingsprojekt om 

lärarautonomi. Projektet drevs av forskare från Universitet La Frontera i 

Temuco och pågick i Chiles fem fattigaste kommuner
6
. Under en vistelse 

som gästprofessor i Temuco 2005 hade jag förmånen att under korta perioder 

följa med dem under deras arbete och delta under deras undervisning. I 

anslutning till mina besök i skolorna fick jag möjligheter att intervjua dem 

om ”deras historia och vad det innebär att vara lärare i dessa skolor”. 

Intervjuerna (två gånger under två timmar med var och en av dem) hade 

karaktär av ”livs- och yrkesberättelseintervjuer” (Pérez Prieto, 2003), och 

merparten av dem består av dessa lärares berättelser om sina liv och sitt 

arbete utan någon större inblandning från min sida, men under vissa partier 

har jag även ställt frågor och diskuterat ämnen av gemensamt intresse, 

exempelvis decentralisering och kommunalisering av skolväsendet. I den här 

texten ska jag dock enbart fokusera på vad dessa lärare säger om sina 

mapucheelever. 

Det obligatoriska skolsystemet i Chile har form av en 6-årig grundskola 

och en 6-årig gymnasieskola och uppvisar sedan 80-talets neoliberala 

reformer en långtgående decentralisering och privatisering (6,9 % av 

eleverna gick 2008 exempelvis i helt privata skolor; 46 % i privatägda men 

statligt subventionerade skolor och endast 43,5 % i kommunala skolor 

(Mineduc, 2012). Båda lärarna som deltog i studien arbetade i kommunala 

skolor. Undervisningen ägde rum i oerhört fuktiga och kalla klassrum, och 

eleverna satt vid sina bänkar fullt påklädda med mössor och vantar. Vintern i 

detta område består av ständigt regn, mycket blåst och nollgradiga 

temperaturer, medan de omgivande bergen och vulkanerna är ständigt 

snötäckta. Värmen i klassrummen var mycket bristfällig eller obefintlig, men 

i samtliga skolor jag besökte fanns det tillgång till datorer och internet. 

Studien genomfördes i Chiles IX region, det område i södra Chile som 

fortfarande kallas ”La Frontera” (spanska för gränsen) och som markerar 

                                              
6
 Folkräkningen 2002 visade att Chiles fem fattigaste kommuner befann sig i detta område, vilket 

föranledde en rad utvecklingssatsningar, däribland det aktuella projektet. 
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gränsen mot det område som dominerades av mapuches och som de spanska 

kolonisatörerna aldrig lyckades erövra. Idag bor ca hälften av mapuches i 

den IX regionen
7
 och försöker leva och livnära sig som de ”alltid har gjort”.

8 

Mapucheinslaget i området är varierat och stort, från marknadsförsäljning av 

jordbruks- och hantverksprodukter, gatunamn, offentliga institutioners två-

språkiga information till återkommande demonstrationer och proteströrelser 

med ibland våldsamma ingredienser. 

 

 

María 

 

María är en 40-årig gymnasielärare i biologi som växte upp och gick i skolan 

i en grannkommun till orten där hon arbetar nu. ”Plikten” är viktig, säger 

hon, även om det innebär att ”du måste offra din fritid”.
9
 Hennes kolleger 

säger ”du oroar dig för mycket, du vill göra mer än vad som är möjligt”, men 

för henne är ”det en viss trygghet att veta att jag gjorde allt som stod i min 

makt”. Det kommer hemifrån säger hon ”mina föräldrar lärde mig något som 

har hållit hela livet, att alltid anstränga sig för att göra det man ska göra på 

bästa möjliga sätt”.
10

 María säger att hon ”entusiasmeras av arbetet med 

eleverna”, alltid haft lätt att komma i kontakt med och accepterats av sina 

elever.  

Något som dock är svårt för henne är att arbeta med sina elever av 

mapuche-ursprung, säger María, att riktigt förstå deras värld, ”varför är de 

så?” och hon menar ”förstå dem” och inte bara säga ”jag förstår dem för att 

jag läste om det i en bok eller för att någon sa det till mig”. Hon skulle vilja 

att förståelsen ”föll sig naturligt”, säger hon och tillägger att hennes elever av 

mapucheursprung rätt som det är ”tenderar att vara mycket inbundna, mycket 

                                              
7
 Befolkningsstatistik är (som all statistik) inte oproblematisk. Enligt 1992 års omräkning uppgick 

mapuches till 928 000, medan enligt 2002 omräkning och som en konsekvens av ändrade kriterier 

(från ”identifierar sig med en etnisk grupp” till ”tillhör en etnisk grupp”) uppgick mapuches till 

enbart 630 000 (Saavedra, 2002). 
8
 Snarare handlar det om att försöka behålla det som kvarstår av det traditionella 

mapuchelevnadssättet.  
9
 María – och även Juan – berättar om långa arbetsdagar i skolan, mellan tio och tolv timmar 

dagligen. Det är inte något María beklagar sig över utan enbart konstaterar, på samma odramatiska 

sätt som hon konstaterar att hon fortsätter att jobba med rättningar och förberedelser när hon 

kommer hem. Lärares löner och arbetssituation överhuvudtaget beskrivs från alla håll som mycket 

dåliga. Ett långt historiskt arv förvärrades kraftigt med den kommunalisering som militärregeringen 

drev under 80-talet. Lärarfackens strejker pga. det de kallar ”den historiska skulden” utgör 

återkommande inslag i Chiles post-diktatur. 
10

 María förlorade tidigt sina föräldrar och återkommer ofta under intervjuerna till vad de har betytt 

för henne som förebilder. 
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inåtvända, introverta. Hur kan jag ta fram deras idéer då? Hur kan jag få dem 

att uttrycka sig? Hur kan jag få dem att finna sig till rätta bättre, för att kunna 

prestera bättre, för att kunna uppfylla ämnets mål som vi vill att de ska nå?”. 

María säger att 80 % av deras elever är av mapucheursprung och att ibland 

finns det kurser med bara mapucheelever
11

 och ”man kan säga de mest 

intressanta saker eller de mest tråkiga saker och deras ansiktsuttryck är alltid 

detsamma, dvs. det finns inte ’vi är glada eller vi är arga’, ibland förblir de 

oberörda”. Många av dessa elever, berättar María, har sina familjer på landet, 

långt från skolan och bor därför under veckorna på speciella hem som ordnas 

för dem, ”på torsdagar drabbas de av en hemsk nostalgi, de vill hem för att 

vara med sina familjer, det är begripligt, och därför lämnar de allt de har att 

göra och kommer på måndag som om de vore helt tomma”.
12

 Det kan tänkas 

att ämnet inte motiverar dem, medger María, ”vi kan inte tro att allt vi gör är 

superbra”. Men det är inte fråga om ett visst ämne, utan ”det är ett 

generaliserat beteende, det är inget som har att göra med den eller den 

personen, eller den lärare, det är en inställning, en livsstil”.   

María återkommer till sin önskan att bättre kunna förstå sina 

mapucheelever ”och att kunna injicera den energi som det verkar som de inte 

har, de kanske har den i ett lugnare tempo, i en tid som rör sig långsammare. 

Men jag skulle vilja att den vore annorlunda, men jag kan inte kämpa mot ett 

fädernearv som är svårt att ... De kanske skulle vilja vara annorlunda men 

kan inte ...”. Tillsammans med 10-15 andra lärare på skolan, berättar María, 

har de en grupp som heter ”Educar” och som ”kämpar och arbetar för att 

finansiera ett hem för de elever som lämnar gymnasiet, ett elevhem i Temuco 

där de bor medan de går på universitetet /…/ för att det finns folk som är 

intresserade, som har förmågor, talanger, men som saknar ett tak att bo 

under, medan de läser i Temuco”.
13

  

 

 

Juan 

 

Juan är en 50-årig biologilärare som har undervisat i samma skola sedan 

1981. ”Det var en hemsk verklighet, det är inte så länge sedan, vi kan säga 

                                              
11

 För dessa elever är mapundungun det första språket och spanskan andra språket. 
12

 Etableringen av Hogares mapuches (Mapuchehemmen) i de orterna där skolorna finns har varit ett 

sätt att försöka lösa problemet med det stora avståndet – och de många gånger obefintliga 

transportmöjligheterna – mellan de comunidades mapuches där elevernas familjer bor och skolorna.  
13

 María säger att detta har inget med det pedagogiska arbetet att göra, utan är en social verksamhet 

om vilket det inte finns någon anledning att orda så mycket om, utan det är något som man bara gör. 
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81/82, jag pratar om den perioden. Det fanns inga anständiga skolor, och ett 

annat faktum, barnen kom till skolan utan skor…”. Juan bor kvar med sin 

familj i en närliggande ort, där han är född och växte upp. Juan berättar att 

skolan ligger i en liten, tvåspråkig ort, där det bor många människor av 

mapucheursprung och att han har lärt sig mycket av dem, om sättet att 

förhålla sig till livet, till naturen och till naturmedicinen, vilket ”har varit 

mycket värdefullt”. Mapuches, säger Juan med eftertryck, ”älskar naturen!” 

”Det finns vissa saker som de inte bryr sig om, ha pengar, äga jord… De 

är inte intresserade, de är nöjda med att ha så det räcker för att leva, de har 

inga större ambitioner”. Det är skillnad från chilenaren, påpekar Juan för mig 

”om den äger fem hektar vill den ha tio och snart trettio”. Det är viktigt att ha 

detta klart för sig om man ska förstå något av det som händer i skolan, tycks 

Juan mena och förklarar därför vidare för mig ”Man får intrycket av att de är 

lyckliga, jag har aldrig sett någon av dem stressad. De kan se på chilenarna 

och säga De är alla stressade!”. Detta är något mycket positivt, säger Juan, 

”de har ett annat sätt att se på livet! Vi föddes med en annan ambition, det 

var andra saker som formade oss, som präglade oss. Kanske mapuches inte 

är så, de är lyckliga med att ha mat för idag och basta!” Och så är det även i 

skolan ”man kan se det för att barnen är superavstressade. Det är vi andra 

som kommer och håller på du måste använda skoluniformen! Vi andra har 

ett system fullt med regler. Det är mycket svårt för dem att vänja sig vid ett 

normativt system, som pressar dem, provet, läxan… Därför är det många 

som hoppar av. Vi gör dem illa genom att tvinga dem!”  

Juan är kritisk mot sina kolleger som inte tycks förstå detta, utan bara 

ställer krav på dessa barn ”Jag har märkt att folk säger att de är lata. De 

kanske inte ens har elektricitet hemma och kommer hem jättesent efter 

skolan, varför kräva att de gör läxan om de inte kan göra det?” Kraven är för 

stora och det får konsekvenser ”Kraven vi ställer på dem tror jag att vi inte 

ens själva skulle klara av. Jag kritiserar mina kolleger som är så kinkiga, det 

här barnet gör inte läxorna!, det här barnet kommer inte i tid! Till slut hoppar 

barnet av, går inte färdigt.”  

Juan säger att han istället försöker vara flexibel, lyssna av och anpassa 

sig till sina mapucheelever ”Jag har märkt att när man ger dem ett arbete är 

de långsamma. Om de ska vara färdiga efter två timmar… Nehej, de blir inte 

färdiga för att.. Ok vi gör det färdigt nästa gång! Vi fortsätter nästa gång! Det 

är kanske så att det som man hinner göra med andra människor på två 

timmar, med dem gör man det på sex timmar. Till slut når man målen, men 
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de är långsamma”. Fast det är inte alltid enkelt, säger Juan ”ibland vet jag 

inte om man ska skynda på dem eller sätta gränser”. Juan säger att han 

försöker ”inte vara så strikt mot dem, det här arbetet lämnas i slutet av 

timmen, punkt! För att jag gör dem illa”. 

Han har dock funderat ibland om det egentligen inte är hans egna 

problem; ”Jag har trott att det var min svaghet, att ibland var det komplicerat 

för mig att säga Nej! För att ibland tänker jag, om ett barn säger till mig jag 

sov dåligt i natt, kunde inte läsa. Varför inte ge honom en ny chans? Varför 

inte lyssna? Om det upprepar sig, blir det en dålig vana, eller hur?” Efter alla 

dessa år som lärare, säger han, tvekar han inte längre ”om eleven säger, vet 

ni, pappa kom berusad igår och bråkade jättemycket. Det är saker som 

händer här, som händer jätteofta, det finns en hög grad av alkoholism här, 

jättehög! Och att säga Provet görs idag!  Vad småaktigt… vad tråkigt, så 

oansvarigt! Hur ska jag kunna göra så? Vad tjänar vi på att sätta ett dåligt 

betyg? Vi tjänar ingenting! I grunden uppfyller vi inte målet för varför vi är 

där, för att barnen ska lära sig. Man ska sänka ribban, försöka se till att han 

lyckas, att han lär sig åtminstone något. Men att skära av deras händer 

direkt… för det innebär att barnet hoppar av! Vi har sett x antal sådana fall. 

Det finns barn som inte har återhämtat sig, som inte har fått stöd, som 

lämnade skolan för att de förlorade hoppet.” 

 

 

Mapuchebarn: Obegripliga, avstressade, i behov av hjälp  

 

Den essentialistiska bilden av ”de andra”, mapuches, som är på ett visst sätt, 

så skilt från vårt sätt att vara att vi inte riktigt kan förstå dem, är lätt att känna 

igen från otaliga beskrivningar av minoriteter världen över, vare sig de heter 

romer, samer eller mapuches. Marías ord använder och reproducerar en i 

Chile tidigt etablerad berättelse om mapuches som obegripliga och även 

farliga i sin ”inbundenhet” och ”inåtvändhet”, i väntan kanske, likt Lautaro, 

på den rätta stunden för att göra uppror. Främlingörande finns lika tydligt i 

Juans idealiserande bild av den lycklige, naturälskande och avstressade 

mapuche, som är så olik oss moderna människor med ambitioner, vi som inte 

nöjer oss med att enbart ha mat för dagen. 

I båda fall rör det sig vidare om barn- och barndomskonstruktioner som 

tydligt markerar gränser mot de andra. Andra som är i behov av att hjälpas 

för att nå de mål som vi vill att de ska nå. Mål som vi, som förstår bättre, 
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ställer upp för dem. De andra, som är i behov av vår energi för att klara av ett 

tempo som inte är långsamt (utan normalt?), som är i behov av att vi förstår 

dem och sänker kraven för att de inte ska ge upp och hoppa av. De andra 

som behöver vår hjälp för att de ska orka gå vidare, få ett tak över huvudet 

och kunna läsa på universitet. Detta är konstruktioner där synen på det ännu 

icke färdigutvecklade barnet i behov av hjälp flyter ihop med synen på det 

ännu icke utvecklade folket, också det i behov av vår hjälp för att bli 

normala, dvs. moderna så som vi är.  

Men Marías och Juans ord fyller också den funktionen att teckna fram 

den oerhört komplicerade och hårda pedagogiska uppgiften som det innebär 

att vara lärare i La Frontera, där majoriteten av eleverna har ett annat 

hemspråk än den officiella spanskan, som förefaller sakna både intresse och 

motivation att ta sig an skolkunskaperna, och som dessutom inte tycks ha 

förutsättningar att klara av skolans tempo. Det är en klassisk berättelse om 

en hårt arbetande och socialt engagerad lärarkår som Maria och Juan tecknar. 

I Marias fall drivs läraren av plikten att få eleverna att lära sig, prestera bra 

skolresultat och nå skolans mål. I Juans fall drivs läraren av uppgiften att få 

barnen att lära sig utan att göra dem illa, även om det innebär att sänka 

ribban för skolans mål. I deras berättelser tonar fram bilden av ett arbete 

präglat av komplexa frågor och avsaknaden av svar, åtminstone enkla 

sådana, som kan fungera vägledande. Frågor om varför är de så? (och önskan 

att förstå på riktigt) eller ska vi sätta gränser och hur mycket ska man skynda 

på? är principiellt centrala i nutidens skola, där det traditionella, moderna 

skolprojektet att få eleverna dit vi vill att de ska nå, kommer i konflikt med 

en mer postmodern strävan efter att förstå och ta tillvara olikheterna. Det är 

en konflikt som också är präglad av det historiskt specifika i La Fronteras 

skol- och samhällsliv, där frågan om mapuches integration i det chilenska 

samhället och på vems villkor detta ska ske, är ett ständigt närvarande tema 

som kommer nära in på skinnet, på ett helt annat sätt än i resten av landet. 

I relation till Marias anspråk på att alltid göra sin plikt och att alltid göra 

allt som står i hennes makt att göra, får frågan om ”varför de är så” och 

önskan att förstå dem på riktigt en i det närmaste existentiell innebörd, nära 

kopplad till den uppfostran föräldrarna gav henne. I Juans fall leder 

funderingarna om att sätta gränser eller inte, om att skynda på eleverna eller 

inte, till att problemet placeras inom honom själv, i den egna svagheten. I 

båda fall får deras berättelser en tydlig karaktär av identitetskonstruktioner, 

av ett sätt att vara lärare på som skiljer dem från deras kollegor, från dem 
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som inte ”vill göra mera än vad som är möjligt” eller från sådana som inte 

förmår lyssna på sina elevers behov och är flexibla nog att anpassa sig till 

dem. 

Slutligen kan vi se Marías och Juans ord som berättelser om 

mapucheelevernas villkor och liv i en skola och ett samhälle som söker göra 

dem delaktiga i och integrera dem i ett projekt där deras ”livsstil” och 

”tempo” betraktas som felaktiga. Det är en skola och ett samhälle som 

dessutom förefaller oförstående inför det höga priset som en sådan 

integration innebär: att under skoltiden varje vecka behöva lämna sina 

familjer och bo långt hemifrån och efter skoltiden, vid en eventuell 

utbildning, behöva lämna jorden och mapuchelivet. Ur ett sådant perspektiv 

framstår dessa elevers inåtvända inställning i klassrummet och vägran att 

anpassa sig till skolans krav inte alls som obegripligt. En sådan berättelse om 

mapucheelevernas situation inbegriper vidare en annan dimension: de hårda 

och även med chilenska mått orättvisa villkoren som dessa barn, som tar sig 

an skolans projekt och vill läsa vidare, måste hantera och leva under, vilket 

arbetet som görs av gruppen ”Educar” vittnar om. Samtidigt kan dessa 

elevers fortsatta studier ses som ett exempel på det ur ett skolperspektiv ändå 

framgångsrika arbete som lärarna i dessa skolor genomför. 

 

 

 

 

Arauco tiene una pena 

más negra que su chamal, 

ya no son los españoles 

los que les hacen llorar, 

hoy son los propios chilenos 

los que les quitan su pan. 

Levántate, Pailahuán.14 

(Violeta Parra) 

 

 

 

                                              
14

  Sång av Violeta Parra (1917-1967) 

Arauco bär på en sorg / svartare än sin mantel, / det är inte längre spanjorerna / som får dem att 

gråta, / idag är det chilenerna själva / som berövar dem deras bröd. /Res dig, Pailahúan. 
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Kapitel 12 

Barn och forskning 

Tankar kring en barnintervju 

 

 

 

Eva Rhöse Martinsson 

 

 

Inledning 

 

Upprinnelsen till denna text är en intervju med ett barn/en elev. Intervjun ingår 

som en del av ett projekt med lärare, föräldrar och barn/elever. Projektet handlar 

om barns/elevers aktiviteter på fritidshem och hur ansvarsfördelningen 

hem/fritidshem kan se ut. I projektet undersöks även barns/elevers inflytande i 

verksamheten. I denna text avser jag att enbart diskutera själva intervjun samt 

mina tankar om forskning och barn som följde av intervjun, inte sakinnehållet i 

intervjun. Intervjun avlöpte utan speciella incidenter, den fick mig naturligtvis 

att reflektera över mig själv som intervjuare, men funderingarna efteråt 

handlade framför allt om barns deltagande i forskning. Vilka villkor gäller för 

barnen/eleverna, är de informerade om sin roll, hur förstår de sitt deltagande och 

eventuella konsekvenser? Är de enbart ett verktyg för att vi ska få svar på de 

frågor vi har? Kan forskare uppfylla de etiska krav som ställs för att barn/elever 

ska vara skyddade? Vill barnen/eleverna vara skyddade eller vill de vara öppna 

med sina svar och med sin identitet? Hur reagerar forskare på barns och elevers 

egna önskningar beträffande öppenhet eller skyddad identitet? Detta är frågor 

som jag avser att diskutera. 

 

 

Intervjun 

 

Jag fick kontakt med Oskar (fiktivt namn) genom en lärare på hans skola. 

Eftersom Oskar vid tillfället endast var åtta år så behövde jag föräldrarnas 

godkännande för hans deltagande och jag inledde vår kontakt genom ett 
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telefonsamtal. Under samtalets gång så ropade Oskars pappa, som jag talade 

med och frågade Oskar om han ville vara med i projektet. Oskar undrade då om 

han skulle komma i tidningen, vilket jag direkt svarade ”nej” på. Trots mitt 

negativa svar på denna fråga så ville Oskar delta i projektet och vi bestämde en 

tid för samtalet/intervjun. 

Själva intervjun skedde i den skola som Oskar går i. Det fanns ett rum ledigt 

på fritidshemsavdelningen där vi kunde sitta ostörda. Vi diskuterade aldrig 

möjligheten att genomföra intervjun någon annanstans, eftersom jag utgick från 

att Oskar önskade att vara i en miljö där han kände sig hemma. Egentligen 

visste jag inte om Oskar verkligen kände sig hemma i just det rummet. Som 

intervjuare på en skola, oavsett om personen som man kommer för att intervjua 

är en elev eller en lärare, så är man oftast glad och nöjd om det finns ett rum där 

man har möjlighet att vara ostörd under den tid som intervjun pågår. 

Att barn och elever kan ge själva intervjulokalen en speciell betydelse, som 

intervjuaren inte känner till, blev jag medveten om genom en anekdot berättad 

av Martin Woodhead (i Christensen, P. & James A., 2008). Han berättar om när 

han som relativt oerfaren forskare skulle testa några barn. De skulle lägga pussel 

och spela spel, vilket Woodhead trodde skulle fånga deras intresse. Den första 

eleven, som kom för att bli testad gjorde som hon blev tillsagd men verkade 

obekväm och ville lämna rummet så fort som möjligt. Nästa elev vägrade att gå 

in i rummet överhuvudtaget och även den tredje visade sig lika rädd. Woodhead 

kände sig misslyckad och att komma till sin uppdragsgivare med endast en 

tredjedel av uppdraget avklarat var otillfredsställande och han funderade över 

anledningen till misslyckandet. Han läste i metodböckerna, men där fann han 

inte något svar. Till slut talade han med rektorn om sitt problem. Hon var tyst en 

stund och sa sedan moderligt:” Oh, don´t worry, it´s probably because the 

children think of that as ”the naughty room”. You´d better use a different 

room.” (a.a. sid. 10). Tillförlitligheten för Woodhead som forskare var 

återupprättad, men han tänkte ibland på vad barnen hade för tankar om det öde 

som väntade den som blev tvungen att gå in i ”the naughty room”. 

Vid intervjuer med vuxna har alltid lokalens betydelse varit självklar för 

mig. De vuxna har alltid fått bestämma själva var intervjun ska genomföras. Jag 

har varit medveten om lokalen som en plats för maktutövande, men också om 

strategier för att göra intervjun mer jämställd. Vid denna barnintervju hade jag 

inte alls tagit hänsyn till detta och bara gått till den lokal som jag blivit 
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hänvisad.  

Jag kan inte säga om lokalen påverkade Oskar i någon riktning, men jag 

kommer fortsättningsvis att vara lika uppmärksam på barns behov av trygghet i 

intervjusituationen även beträffande lokalen som jag tidigare varit vid 

vuxenintervjuer. 

Intervjun spelades in på diktafon och jag lade från början mikrofonen 

framför Oskar, men fick ändra läget några gånger, eftersom han talade så lågt. 

Jag försökte att uppmuntra honom några gånger till att tala lite högre men jag 

ville inte återupprepa denna uppmaning alltför ofta, så en del av hans ord hörs 

inte. I början av intervjun låter jag något nervös och skrattar lite omotiverat 

några gånger. Eftersom min avsikt var att skapa trygghet så anser jag att början 

på intervjun var mindre lyckad. Hur och om detta har påverkat intervjuns 

resultat är svårt att bedöma. Oskar svarade till en början relativt kortfattat på 

mina frågor. Några frågor ställde jag för att lära känna honom och för att vi 

skulle bli bekväma med varandra. Att hans svar var korta kan delvis bero på 

frågornas art, delvis på att han också förmodligen ville ”känna sig för”. 

Efter de inledande frågorna så ger jag Oskar ett stort papper där han bland 

annat ska visa var olika aktiviteter på fritidshemmet försiggår. Även papperets 

prasslande stör hans tal, samtidigt som han blir mer engagerad och vill rita in 

allt som finns och berätta vad han och de andra barnen gör vid olika platser i 

rummen. Ibland blir han så engagerad i ritningen så att han tystnar och glömmer 

bort att svara på mina frågor. Men allteftersom vårt samtal fortsätter så ökar 

också längden på Oskars svar. Att göra skissen över lokalerna tycktes göra 

honom mer avslappnad och kanske det passade honom att inte enbart vara 

engagerad i att svara på frågor utan funderingarna hur lokalerna faktiskt ser ut 

och hur de ska beskrivas gav honom en möjlighet att koncentrera sig på något 

annat också. 

Vad har Oskar uppfattat att han varit med om? Hans första fråga vid min 

telefonförfrågan handlade om att eventuellt bli känd och komma i tidningen. 

Han är en person som vill synas, som gärna skulle använda sitt eget namn och 

som inte förstår varför han ska anonymiseras.  Att anta att man blir synliggjord i 

media då man deltar i forskning är ett nytt (?) fenomen, men alltfler elever ger 

uttryck för att det kan bli en av konsekvenserna. För de intervjuade 

barnen/eleverna kan skillnaden mellan en tidningsintervju och en 

forskningsintervju vara svår att uppfatta om inte denna särskilt har påpekats. 
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En kollega berättar att då hon gjorde en gruppintervju med elever i 10 

årsåldern så var det svårt för henne att få dem att ägna sig åt intervjun. De 

sprang till synes planlöst omkring och ville inte sitta ner så att intervjun kunde 

starta. Till sist frågade en av eleverna: ”var är videon?” De trodde alltså att de 

skulle filmas och letade efter videokameran. 

Både Oskars fråga och gruppens antagande att de skulle filmas visar att det 

finns många förutfattade meningar hos barn och elever om vad deras bidrag till 

forskning kan tänkas vara. Som forskare måste vi uppmärksamma de 

forskningsetiska regler som finns och följa dem. Ingen kan förutse vad som 

skulle hända om vi frångår dem och vilka konsekvenser denna öppenhet skulle 

kunna få. Även om det intervjuade barnet vill vara öppen med både sina åsikter 

och sin person så är det ett omöjligt ställningstagande för forskaren. Barnen 

själva kan förstås berätta vad de varit med om, men hur de som personer med 

erfarenheter och åsikter framställs i text är forskarens ansvar.  

Intervjun väckte mitt intresse för synen på barn i forskningssammanhang 

och blev upprinnelsen till att jag började fundera över och söka kunskap kring 

synen på barn. När började barns röster göra sig hörda? Hur har det påverkat 

arbetet i förskolan och skolan och i forskning kring barn. 

 

 

Synen på barn i ett historiskt perspektiv i förskola och skola 

 

Förskolan 

 

Sverige har setts som ett föregångsland beträffande barnomsorgen. Redan under 

tidigt 1800-tal konstituerades barnkrubborna som var en heldagsomsorg för de 

fattigaste barnen. Där fick de vård och omsorg. De mer välbeställda lät sina barn 

gå på Kindergarten där verksamheten var pedagogiskt inriktad. Deltagande i 

Kindergartens verksamhet var avgiftsbelagd, medan verksamheten på 

barnkrubborna var för de som inte hade medel.  

Kriteriet för att få plats på en barnkrubba var att man var dokumenterat 

fattig, ”medellös”. Denna uppdelning mellan de som hade råd och möjlighet och 

de som inte hade denna möjlighet fortsatte, även om formerna förändrades, fram 

till slutet av 1960-talet: förskolebarn som gick på lekskolan, som 

förskoleverksamheten då kallades, oftast tre timmar per dag och förskolebarn 
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som var på daghem större delen av dagen. 

Även om lekskolan, i motsats till de tidiga daghemmen, ansågs vara en 

pedagogisk verksamhet, så hade barnen själva litet inflytande över den. 

Naturligtvis hade inte barnen heller någon möjlighet att påverka 

daghemsverksamheterna, eftersom daghemmen framför allt var vård- och 

omsorgsgivande. Den ökande andelen mammor som ville/måste ut i 

förvärvsarbete, där papporna redan fanns, gjorde att påtryckningar att även 

daghemmen skulle vara pedagogiska verksamheter ökade. De föräldrar som 

hade barnen på daghem krävde att även daghemmen skulle vara pedagogiskt 

inriktade och inte enbart vara förvaringsplatser (Henschen, H. M. (red.) 1991). 

Att barnen skulle ha direkt inflytande över verksamheten var fortfarande en 

icke-fråga. 

En avgörande förändring kom till stånd i samband med att 

barnstugeutredningen kom 1972. Utredningen blev ett viktigt dokument och gav 

vägledning till daghem, lekskolor och fritidshem. Där förordades ett 

dialogpedagogiskt arbetssätt och meningen var att pedagogerna skulle fostra 

barnen till självständighet och ansvarstagande. Oprecisa mål och otydliga 

formuleringar medförde dock att utredningen ibland tolkades som att nu skulle 

barnen bestämma och en låt-gå-pedagogik utvecklades (Henschen, H. M. (red.) 

1991). Verksamheten kom att utmärkas av spontana infall, bristande planering 

och struktur och ingen möjlighet att förstå målet med verksamheten, eftersom 

alla barn skulle få göra som de ”kände för”. I rädsla för att vara auktoritära så 

slutade de vuxna att vara auktoriteter. Naturligtvis kunde inte detta fortgå utan 

mot mitten av 80-talet hade dialogpedagogiken i låt-gå-formen spelat ut sin roll. 

Men det som trots allt fanns kvar var en ny lyhördhet inför barnens önskningar 

och idéer. Barnens behov blev styrande för verksamheten (a.a.). 

Lyhördheten har ökat och att lyssna och ta hänsyn till även de allra yngsta 

barnens önskningar och behov har blivit en naturlig del av verksamheten. Idag 

är den övergripande synen på barn att de är kompetenta sociala aktörer.  Löfdahl 

(2002) anser att barn har egna teorier om världen som inte bara är värda att 

lyssnas till utan ska tas på allvar. Detta innebär också för den vuxne att kanske 

utmana och ifrågasätta de idéer som barn för fram. Varje barn ses som ett unikt 

subjekt i sin kontext och i relation till andra barn och vuxna (a.a.). 
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Skolan 

 

På 1960-talet var det läraren som bestämde och som planerade vad som skulle 

ske på lektionerna (Rhöse, 2003). Den läroplan som gällde, Läroplan för 

grundskolan 1962 (Lgr 62), kan sägas vara ett demokratidokument med bland 

annat instruktioner för elevrådets uppgifter. Elevrådet skulle vara en kanal 

mellan eleverna och de beslutande instanserna inom skolan för att skapa ökad 

trivsel och en positiv inställning till skolan (Lgr- 62). Men läroplanen var också 

ett dokument som var föreskrivande på ett konkret och detaljerat sätt både 

gällande innehåll och beträffande timplaner. Lärares uppgift var att följa 

läroplanen och eleverna hade ingen möjlighet att påverka undervisningen mer 

än möjligen indirekt. Detta innebar att eleverna trots möjligheten att påverka 

bland annat ordningsregler så hade de mycket litet inflytande över själva 

skolverksamheten. Även lärares möjlighet att förändra var mycket begränsad 

eftersom läroplanen och timplanen var så detaljstyrande. 

Efter de detaljstyrande läroplanerna från 60-talet kom en ny läroplan 1980 

(Lgr-80). I den framhålls från början att ”Skolan har skyldighet att ge eleverna 

ökat ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och mognad.” 

(Lgr 80, sid. 13). Innehållet i denna läroplan visar hur samhällsförändringar 

påverkar skolans uppdrag, samtidigt som skolan har också betydelse för 

samhällsutvecklingen. Förnyelse av skolans verksamhet handlar både om ett 

förändrat uppdrag och som svar på förändringar utanför skolan (Carlgren & 

Marton, 2000). 

 

Under 1980-talet till exempel, var det många lågstadielärare som 

talade om ”nya slags barn”, dvs. barn som inte betedde sig och 

reagerade så som man som lärare var van vid. Dessa barn tvingade 

lärarna att utveckla nya repertoarer av beteenden. (Carlgren & 

Marton, 2000, sid. 78) 

 

Dessa ”nya” barn gav upphov till nya arbetssätt, vilket blev nödvändigt, men 

dessutom ökade lärares möjlighet att förändra undervisningen både innehållsligt 

och formmässigt genom den nya läroplanen. Barns och ungdomars erfarenheter 

och uppfattningar blev alltmer intressanta att lyssna till för lärare. I skolan togs 

hänsyn till den individuelle eleven och dess kompetens och vilja. Eleverna fick 
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möjlighet att planera sitt arbete och så kallat eget arbete (Österling, 1998) blev 

allt vanligare. Eget arbete var också ett svar på individualiseringskravet som 

blivit allt tydligare. Att planera och genomföra olika arbeten inom klassens ram 

var ett sätt att individualisera och att visa tilltro till barns och elevers förmåga 

att själva avgöra vad de kan klara av och hur lång tid de behöver till arbetet. 

Detta var en ny företeelse inom svenska skolan. 

Men inte förrän i slutet av 1980-talet och under 1990-talet blev eget arbete 

mer frekvent (Österlind, 1998), speciellt i de lägre åldrarna, samtidigt som 

”katederundervisningen”, då lärare föreläste för eleverna, fick en alltmer negativ 

klang. Denna förändring kom dessutom i samband med att antalet 

åldersintegrerade klasser ökade. Åldersintegreringen innebar bland annat att 

olika åldrar arbetade tillsammans, äldre skulle hjälpa yngre kamrater, den 

svagaste eleven skulle inte behöva vara svagast hela skoltiden, tävlandet om 

vem som var snabbast skulle försvinna. Eget arbete med eget ansvar för både 

planering och genomförande blev en lösning på problemet hur detta skulle 

kunna gå till. Detta arbetssätt hade naturligtvis varit otänkbart bara några 

decennier tidigare. Förändringen började i storstäderna, men så småningom 

spreds fenomenet över hela landet.  

 

 

Barn och ungas roll inom forskningen 

 

Den förändrade synen på barn gäller också inom forskningen. Innan 1960-talet 

var barn och elever relativt osynliga inom forskning, men då började barns och 

ungdomars ställning inom forskning att förändras. De synliggjordes till en 

början som blivande vuxna och som delar av familjen. Harry Hendrick (i 

Christensen & James, 2008) ser Centuries of Childhood  (Ariès, 1962) som en 

början på en period då familjen blev ett populärt forskningsområde och då fanns 

barn naturligt med ibland, inte alltid. Men - forskares intresse för barn och 

barndom var väckt och idag är undersökningar där barn står i centrum och även 

deltar i forskningen på olika sätt frekvent förekommande. Barns deltagande i 

forskning väcker många frågor, som jag tidigare nämnt, en del av etisk art, 

andra av metodisk natur och en brännande fråga är: hur långt är det möjligt att 

involvera barn i betydelsen av ett forskningsprojekt? 

Ibland spelar en liten preposition stor roll. Att forska på barn, att forska med 
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barn, att forska om barndom innebär olika förhållningssätt, utgår från olika 

frågeställningar och kräver skilda metoder. Forskning på barn/elever blir mer 

och mer sällsynt och det vanliga idag är att forska med barn (jmf Christensen, P. 

& James, A. 2008; Alderson, P. & Morrow, V. 2011). Forskning med barn kan 

ske genom att de upplyses om och involveras i de frågor som ett 

forskningsprojekt avser att belysa. Deras deltagande kan utvidgas så att de 

aktivt deltar i analysarbete och även i presentation av resultat. Barns deltagande 

i olika grader i forskningsprojekt väcker dock en hel del etiska frågor. 

Involvering av barn ett steg ytterligare inom forskningen innebär att barn agerar 

som aktiva medforskare. Judith Masson (i Frazer m.fl. 2009) börjar sitt kapitel 

”The Legal Context” på följande sätt: 

 

Including child participants in research, as respondents or 

interviewers, raises ethical and legal dilemmas about children´s 

rights and the obligations of researchers. (Masson, 2009, sid. 43) 

 

Masson (2009) diskuterar i ”The Legal Context” barns och ungas deltagande i 

forskning i relation till deras rättigheter; både juridiska och etiska. Då hon ser 

tillbaka på barns och ungas deltagande i forskning menar hon att de tidigare 

sällan blev upplysta om vad forskningsprojektet hade för syfte och vad deras 

eget bidrag skulle kunna tillföra. Tvärtom, menar hon, så tenderade bland annat 

sociologer och jurister att ignorera barn, eftersom de ansåg barnen 

inkompetenta, otillförlitliga och i behov av värn, vilket gjorde barn 

problematiska i forskningssammanhang. Forskningen måste ta hänsyn till barns 

perspektiv och lyssna till deras åsikter och upplevelser annars kommer det att 

saknas en viktig del, speciellt inom skolforskning och forskning om barnomsorg 

anser Masson (2009).  

Hon tar dessutom upp frågan om hur deltagandet skulle kunna arrangeras 

och diskuterar fenomenet ”gatekeepers”. ”Gatekeepers” menar Masson kan vara 

föräldrar eller annan omsorgspersonal som tar tillvara barns och ungas intressen 

och ser till att deltagandet i forskningen är riskfritt. De kan också underlätta så 

att informationen kring forskningens syfte blir förståelig för barnet/eleven. 

Liksom Masson så menar Adele Jones (i Fraser m.fl. 2009) att kunskap om 

barn är ofullständig om inte barns kunskap om sig själva tas hänsyn till i 

forskningssammanhang. Jones (2009) menar att då barn deltar i forskning 
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behöver man speciellt ta hänsyn till följande sex nyckelprocesser: 

 

Identifiera hinder och gränser: vilka hinder kan uppstå, vilka gränser bör sättas 

för barns medverkan 

Förhandling: överenskommelser där barns medverkan tydliggörs  

Planerande och design: barns deltagande i studiens upplägg 

Tillträde: barns rätt att få ta del av studien och få fortlöpande information kring 

studien 

Skapa arbetsmiljö: barns deltagande innebär ev förändrade förutsättningar för 

studiens genomförande, som måste tas hänsyn till 

Reflektion: vad innebär barns deltagande i alla delar av studien (min 

översättning) 

 

Dessa processer måste beaktas innan forskningsprocessen påbörjas, menar Jones 

(2009). Bland annat talar hon också om hur viktigt det är att barn och unga 

förstår sin medverkan i projekten. De bör få möjlighet att se den större bilden 

och sin roll i den. Jones lyfter också frågan om metodval. ”Unlike other 

approaches, studies that involve children as researchers require not only that 

methods fit the research aims, but also that methods ”fit” the child-researcher”. 

(Jones, A. i Frazer m.fl. 2009 sid 119). 

Deborah Harcourt hävdar med kraft att barn är experter på sina egna liv. 

Hon hävdar att forskare bör lyssna till barnen och bland annat diskuterar hon 

olika kommunikationsformer som kan göra det möjligt att lyssna till barnen och 

underlätta kommunikationen. Harcourt anser att det finns ett visst motstånd 

inom akademin mot att lyfta fram barnens åsikter och erfarenheter och hon 

menar att barns erfarenheter inte tas på allvar. Dessutom ser hon frågan om 

barns deltagande i forskning som en generationsfråga.  De som är vuxna idag 

har inte erfarenhet av att barns åsikter tas på allvar. Hon hävdar också att barn 

lär sig att vara försiktiga med vad de säger eftersom de inte vet vad som 

förväntas (Harcourt, D. muntlig ref. 10-11-23). 

Hur information till barn/elever som deltar i forskningssammanhang ska gå 

till diskuteras även i Löfdahls (2012) kapitel i denna antologi. Hon lyfter bland 

annat frågan om lärare/forskare. Elever svarar som de tror att forskaren önskar i 

tron att forskaren också har en funktion som lärare. Löfdahl lyfter dessutom en 

annan diskussion: vilken möjlighet har barn och elever att förstå vad forskares 
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intrång har för betydelse på förskolan/skolan och för verksamheten där? Hur 

påverkas verksamheten och de medforskande barnen av det steg, som har tagits 

då forskare de senaste åren börjat anlita barn i det analytiska arbetet och vid 

presentation av resultat. Löfdahl ser detta som en bredare etisk fråga. Är elever 

och barn också medansvariga för resultaten? Vem ansvarar för hur resultaten 

används? Hennes svar blir att frågorna inte har några självklara svar utan måste 

diskuteras i varje enskilt fall. 

 

 

Avslutande kommentar 

 

Intervjun med Oskar gav mig en del funderingar framför allt kring barns och 

elevers deltagande i forskning, men även kring min egen uppgift och hur jag 

fortsättningsvis bör agera och involvera de barn och elever som deltar i 

forskningssammanhang. Inledningsvis ställde jag några frågor och i ämnet barn 

och forskning så tycks frågan om information kring forskningsprocessen, både 

barnets/elevens del i hela projektet och eventuella konsekvenser för 

barnet/eleven, vara den mest diskuterade. Stor samstämmighet råder om vikten 

av information, men hur den ska gå till finns det flera svar på. ”Gatekeepers”, 

som tar tillvara barns intressen, är ett förslag för att forskningsprocessen ska 

göras så riskfri som möjligt. De etiska frågorna är ett mer brännande område. 

Här har jag uppfattat att i till exempel frågan om barns/elevers involvering i 

forskningsprocessen har forskare olika åsikter. Vissa forskare presenterar sin 

forskning tillsammans med barnen som medforskare, medan andra menar att 

barn/elever inte ska behöva ta det ansvaret. Jag anser att det inte går att ha en 

generell hållning i frågan om barns och elevers deltagande utan varje projekt 

måste analyseras och deltagandets villkor bestäms utifrån den. Men – 

informationsplikten är ovillkorlig.  

 

 

Referenser 

 

Christensen, P. & James, A. (2008): Research with children. Perspectives and Practices. New York: 

Routledge. 

 



160 

 

Fraser,  S. & Lewis, V. & Ding, S. & Kellett, M. & Robinson, C. (2009): Doing research with children and 

young people. London: Sage. 

 

Henschen, H. M. (red.) (1991): Barn i stan. Kristianstad: Tidens förlag. 

 

Jones, Adele (2009): Children and young people as researchers. I Fraser, S. & Lewis, V. & Ding, S. & 

Kellett, M. & Robinson, C. (2009): Doing research with children and young people. London: 

Sage. 

 

Löfdahl, A. (2002): Förskolebarns lek – en arena för kulturellt och socialt meningsskapande. Karlstad: 

Karlstad University Studies. 

 

Masson, Judith (2009): The Legal Context. I  Fraser,  S. & Lewis, V. & Ding, S. & Kellett, M. & Robinson, 

C. (2009): Doing research with children and young people. London: Sage. 

 

Rhöse, E. (2003): Läraridentitet och lärararbete. Karlstad: Karlstad University Studies. 

 

Skolöverstyrelsen (1962): Läroplan för grundskolan, Lgr 62. Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen. 

 

Woodhead, M. & Faulkner, D. (2008): Subjects, objects or participants? I Cristensen, P. & James A. 

Research with children. Perspectives and Practices. New York: Routledge. 





161 

 

Kapitel 13 

Rätt till språk - Speciallärares berättelser om sitt långa arbete 

och sin yrkesroll 

 

 

 

Carin Roos, Karlstads universitet 

Marjatta Takala, Helsingfors universitet 

 

 

I detta kapitel beskrivs en speciallärares berättelse. Hennes röst representerar 

en grupp på nio lärare. De flesta av dessa är utbildades under 70- eller början 

av 80-talet. De är speciallärare, med inriktning mot att arbeta med barn med 

hörselnedsättning eller dövhet. Deras berättelser speglar ett så stort 

engagemang att det format deras egna levda liv och påverkat dem djupt 

känslomässigt. Syftet med detta kapitel är att beskriva vad det är som 

framstår i dessa berättelser som avgörande och gemensamma händelser. För 

att illustrera detta använder vi alltså en av de nio speciallärarnas berättelser 

(Helen, som är ett fingerat namn). Syftet är att förstå vad dessa händelser 

åstadkommit för lärarnas yrkesidentitet och yrkesroll och i relation till 

förändringar som pålagts dem, t ex i form av reformer som beslutats utanför 

egen möjlighet till påverkan. Studien är ett försök att förstå relationen mellan 

närhet och periferi i lärares yrkesliv och dess betydelse och den del som 

redovisas här är den svenska delen av en större studie som avser 

speciallärare i Sverige och Finland. 

 

 

Speciallärare - en yrkesroll och utbildning i förändring 

 

I denna studie är speciallärarnas berättelse om sig själva i sin yrkesroll 

centralt vilket gör att frågor om yrkesidentitet blir viktiga. Vi utgår från 

Giddens (1997) definition av identitet eftersom den lämnar öppet för just 

berättandets roll i skapandet av yrkesidentitet och har som 

grundförutsättning att identitet är i ständigt skapande och är beroende av att 

en berättelse är ständigt pågående. Han skriver: 
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Självidentiteten är självet såsom det reflexivt uppfattas av 

personen utifrån hans eller hennes biografi. Identitet förutsätter 

här fortfarande kontinuitet i tid och rum, men självidentiteten är 

denna kontinuitet så som den reflexivt tolkas av aktören. (Giddens 

kursivering, s. 68) 

 

I berättandet om sig själv och sin yrkeskarriär skapas identiteten och finns 

inte "i beteendet och inte heller i andras reaktioner, hur viktiga de än är, utan 

i förmågan att hålla igång en specifik berättelse" (Giddens kursivering, 

s.69). Förutom att yrkesidentiteten skapas i ständig dialog och reflektion 

pågår detta i de olika miljöer och situationer som personen finns i vilket 

påverkar vad som skapas. Goodson (2005) menar att det är viktigt att inte 

stanna vid de beskrivningar som uppstår om vi ska förstå lärares 

yrkesidentitet utan att föra berättelsen vidare i analys av den kontext och de 

politiska sammanhang som läraren befunnit och befinner sig i under sin 

yrkeskarriär. Rogoff (2003) talar om en kulturellt styrd och förankrad 

självuppfattning som mångfacetterad och aldrig enkel. Vi bygger vår 

identitet på de "cultural practices and traditions" (s.101) som vi ärvt från våra 

föregångare och vi hjälper till att både bevara och att utveckla våra "cultural 

ways" (s.101).  

 

 

Speciallärarutbildning till specialpedagogutbildning 

 

Domfors (2000) beskriver i sin avhandling speciallärarutbildningar från 1873 

och fram till våra dagar. Fram till 1962 fanns det i Sverige korta utbildningar 

och kurser som var ämnade att förbereda redan utbildade lärare för arbete 

med elever med funktionsnedsättningar. Målet var att personer med 

funktionsnedsättning skulle kunna ges möjlighet till bildning så att de kunde 

konfirmeras. Tyngdpunkten i utbildningen låg på audiologi och teknik och 

syftade till att förbereda lärarna för en undervisning som först och främst 

byggde på att lära eleverna att tala och i andra hand ge ämneskunskaper  

(Domfors, 2000; Pärsson, 1997). Detta synsätt rådde också i Finland (Takala, 

2005 

Intressant är att teckenspråk då benämndes som åtbördsspråk vilket 

signalerar att teckenspråk inte ansågs som ett språk utan som ett 
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kommunikationshjälpmedel. Den första forskningen om tecknat språk i 

Sverige startade 1972 vid Lingvistiska institutionen, Stockholms universitet 

(Ahlgren & Bergman, 2006).  

 

 

Två teorier 

 

Två teorier dryftades om döva elevers psykosociala utveckling. Den ena var 

att svårigheterna hade med brist på språklig kompetens att göra och den 

andra att svårigheterna var medfödda och hängde ihop med de skador barnen 

hade och som resulterade i en kombination av beteendestörningar och 

hörselnedsättningar (Domfors 2000).  Ladd (2003) beskriver hur dövas 

kultur koloniserades av en hörande elit bl.a. forskare, läkare och kyrkans 

välgörenhetsorganisationer. Man skapade en bild av döva som inkompetenta 

och efterblivna. 

Det var dock den första teorin som mer och mer kom att dominera och 

som ledde till integrationsutredningens uttalande om  att teckenspråk är 

dövas språk (SOU 1979:50). Ahlgren och Bergman (2006) skriver att 

riksdagsuttalandet som kom 1981 i en proposition (Prop. 1980/81:100) 

"innebar det officiella erkännandet" (s.14) av teckenspråket. Det följdes av 

en ny läroplan som utkom 1983 för specialskolan som föreskriver att 

teckenspråk och svenska ska vara de två språk som används i specialskolan 

(Skolöverstyrelsen, 1983).  

Specialpedagogutbildningen kom 1990 och ersatte 

speciallärarutbildningarna (Bladini, 2004). Skillnaden från tidigare var att 

utbildningen fick ett förändrat fokus, från individ till omgivnings-, grupps- 

och helhetsperspektiv. Dessutom hade de blivande lärarna nu specialisering 

mot sitt område under bara en liten del av utbildningen. Med den nya 

examensförordningen för specialpedagoger 1993 lades specialiseringarna 

ner. De studenter som antogs till grundutbildningen för lärare mot dövhet 

eller hörselnedsättning förväntades själva ha skaffat sig kunskaper i 

teckenspråk före utbildningen. I samband med detta regleras att också 

personer som själva har en dövhet eller en hörselnedsättning och utbildat sig 

till lärare direkt kan anställas i specialskolan utan att ha tagit en 

specialpedagogexamen (SOU, 1999:63).  
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Lärare in i 2000-talet 

 

Domfors (2000) menar att förändringen följt övrig utveckling inom 

speciallärar/pedagogområdet med en instrumentell-teknisk inställning till 

lärande allmänt och specifikt till elever med funktionsnedsättning. Detta 

förändrades mot en kommunikations- och samspelsinriktad inställning till 

eleverna och deras lärande. Flera forskare tar också upp marknadskrafter 

som mer och mer präglar skolan och det omgivande samhället (Goodson, 

2005; Lunneblad, 2010) där lärarna utifrån sin egen skolkontext, historia och 

kultur kan förstå sin yrkesidentitet på olika sätt (Löfgren, 2012). Skolans 

uppdrag var att arbeta för allas rätt till bildning men har utvecklats mot ett 

marknadsekonomiskt tänkande, menar de. Den enskilde lärarens uppgift och 

den enskilde elevens prestation är inte längre i fokus utan det är det 

gemensamma målet. En gemensam identitet sätts i förgrunden i 

konkurrensen mellan skolor. En elev med funktionsnedsättning riskerar att 

hanteras som en marknadsenhet med lågt, och kanske hindrande, värde. 

Skolan framställs som i första hand en plats som är en god eller dålig 

språngbräda mot framtidens karriär och inte som en plats för kunskapande. 

Bladinis (1990) avhandling handlar om "från hjälpskollärare till 

förändringsagent", Domfors (2000) avhandling om "dövstumslärare till 

specialpedagog" och Pärsson (1997) talar om "en skola för ett språk och ett 

praktiskt yrke". Alla tre behandlar specialläraryrket som ett yrke på undantag 

som skulle behandla, styra och normalisera det avvikande. De beskriver att 

utvecklingen skett mot en syn där hänsyn tas för det specifika men med 

inkludering och allas lika rätt som mål.  

 

 

Språket i fokus 

 

När det gäller lärare för barn med dövhet och hörselnedsättning under 2000-

talet fick Lärarhögskolan i Stockholm och Örebro universitet i samarbete 

särskilt uppdrag att skapa en grundlärarutbildning för undervisning av 

teckenspråkiga barn. Målet för utbildningen var att ge förutsättning för en 

funktionell tvåspråkighet hos eleverna. Funktionell tvåspråkighet, svenska 

och svenskt teckenspråk, innebär att kunna använda båda språken i 

kommunikation, i sökande av nya kunskaper, för att kunna påverka sin 
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situation i ett demokratiskt samhälle och att kunna utvecklas som individ. 

Utbildningen hade en klar inriktning mot språk och kommunikation och ett 

grundläggande synsätt som hade ambitionen att stärka teckenspråkigheten 

(Roos, 2009). Samtidigt med en betoning på tvåspråkigheten för eleverna 

genomförde Specialskolemyndigheten en nationell utvärdering av 

måluppfyllelse för elever i specialskolan och hörselklass (Hendar, 2008). 

Detta sker parallellt med liknande utvärderingar både nationellt och 

internationellt där fokus är ämneskunskaper snarare än funktionalitet. 

 

 

Tabell 1 

Sammanfattning med utgångspunkt i ovanstående  

År Händelse Rådande synsätt Specifikt för dövområdet 

1960-
talet 

Lärarutbildningsreform 1962. Ny 
speciallärarutbildning. 

Positiv till specialklasser, specialskolor, 
segregering. 
Instrumentellt/teknisk inställning till 
lärande. 
Fokus på pedagogens handlande. 

Manilla Dövlärarseminarium startar med 
långa kurser. 
Tyngdpunkt på audiologi och teknik. 
Eleverna ska lära sig tala, i andra hand 
kunskap. 

1970-
talet 

Skolan får nya kursplaner 1977, 
Högskolereformen 1977. 

Övergripande helhetssyn på eleven. 
Utbildning på vetenskaplig grund. 

Eleven ska inte identifieras utifrån sitt 
funktionshinder.  
Åtbördsspråk i speciallärarutbildningen. 
SÖ bekostar lingvistiska studier av 
teckenspråk. 

1980-
talet 

Talet om en skola för alla uppstår. Barns rätt att inkluderas. Alla barns lika 
värde. 

Teckenspråk erkänns i Sverige som 
undervisningsspråk 1983 i ny läroplan för 
specialskolan. 

1990-
talet 

Specialpedagogutbildning ersätter 
speciallärarutbildning. 

Funktionsnedsättning tonas ned. Alla 
lärare ska kunna möta barns särskilda 
behov. 
Lärare för döva behöver bara skaffa 
teckenspråkskunskaper 

Alla verksamma dövlärare i specialskolan 
utbildas i teckenspråk. 
Ingen övrig utbildning krävs för att arbeta 
med döva eller elever med 
hörselnedsättning.  
Grundlärarutbildning i Stockholm med 
inriktning mot svenska och teckenspråk. 
Man börjar få barn med cochlea implantat 
i förskolor och skolor 

2000-
talet 

Propositionen 1999/2000:135 En 
förnyad lärarutbildning.  
Ny speciallärarutbildning beslutas 
2007, startar 2008. 

Kommunikations-/samspelsinriktad 
inställning till lärande. 
Fokus på barns lärande i dialog med 
pedagogen. Dialog och samspel 
poängteras. 
Internationella jämförelser görs av 
svenska skolan. Managementkultur och 
konkurrens. 

Enighet om att teckenspråkighet inte 
räcker. Kurser på avancerad nivå ges. 
Lärarutbildning med profil mot dövhet och 
hörselnedsättning ges i Stockholm 
(Regleringsbrev 2006). Målet är 
funktionell tvåspråkighet för eleverna, SV-
TS. 
Specialskolemyndigheten gör utredning 
av måluppfyllelse 
Ny speciallärarutbildning med inriktning 
dövhet/hörselnedsättning beslutas 2011 
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Speciallärares berättelse - social handling och pågående konstruktion 

 

Människors livsberättelser kan betraktas som faktiska berättelser om deras 

levda erfarenhet som i Chicagoskolans teoribildning med ursprung i Thomas 

och Znaniecki (1920-talet) eller som vi tänker som en social handling och en 

pågående konstruktion av vad vi varit med om. En konstruktion som formas 

och omformas varje gång vi talar om den och faktiskt gör att berättelsen, och 

därmed minnet av händelsen, förändras. Vår levda verklighet just nu och de 

erfarenheter vi bär med oss stöper om vår berättelse. Den kontext vi lever i 

just nu har gjort oss till nya, andra individer än vi var då. När vi berättar 

beskriver vi det vi tror är vår verklighet, reality, men faktiskt berättar vår 

erfarenhet, experience, formade i våra narrativa uttryck, expressions (Bruner, 

1986), alltså det som vi i livsberättelseforskning uttrycker som levt liv, 

erfaret liv och berättat liv (se t ex Pérez Prieto, 2006). En berättelse kan ses 

som en delad och social handling mellan forskaren och den som denne 

samtalar med (Goodson,2005). 

 

 

Deltagarna i studien 

 

Det som redovisas här i detta kapitel är den svenska delen av en större studie 

som också inbegriper förhållanden i Finland och finska speciallärares 

berättelser. Studien i sin helhet syftar till att jämföra svenska och finska 

förhållanden.  

Nio svenska lärare som arbetat i mer än 20 år som speciallärare 

intervjuades för studien i Sverige. Vi kommer att citera endast en av dem 

som ett exempel på hur deras berättelser ser ut. Vi har valt Helen eftersom 

hon är den som arbetat längst och kan därför ge oss berättelser som sträcker 

sig ända till mitten av 1970-talet. Studien avsåg att samla berättelser från 

lärare som arbetat som speciallärare i tjugo år eller mer. Berättarrösten i 

kapitlet är vår, eftersom vi forskare är de som tolkar det som berättats och i 

bästa fall rekonstruerar vad som faktiskt skapades i mötet mellan berättaren 

och forskaren, samt mellan berättarens levda liv, erfarna liv och berättade liv.  

Syftet är att förstå vad vissa för Helen betydelsefulla händelser 

åstadkommit för hennes yrkesidentitet och yrkesroll och i relation till 

förändringar som pålagts henne, t ex i form av reformer som beslutats 
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utanför hennes möjlighet till påverkan. Studien är ett försök att förstå 

relationen mellan närhet och periferi i lärares yrkesliv och dess betydelse. 

 

 

Speciallärares röst - "Jag vill bli lärare!” 

 

I citaten nedan är Helen berättaren (H=Helen, C=Carin). Hon får illustrera 

med sina ord det som hon har gemensamt med de andra lärarna i den här 

studien och som utgör de händelser som påverkat alla personligen och 

format yrkesrollen så som den ter sig för dem under det pågående samtalet i 

mötet med forskaren. Vi formar en berättelse, som har delar som redan 

Aristoteles använde: prolog, bihandlingar, vändpunkter och epilog (McNulty 

2003). 

De nio lärarna berättar alla att de inte aktivt valde att arbeta med barn 

med dövhet eller med barn med hörselnedsättning. De hamnade i detta av en 

slump. Helen berättar att hon, precis som alla de andra intervjuade ville bli 

lärare. Hon hade dessutom en släkting som av någon anledning kom på att 

hon ju kunde bli dövlärare. Helen tyckte det lät kul men fick veta att man 

måste vara musikalisk för att kunna komma in på utbildningen. Så hon 

tänkte "att jag är inte tillräckligt musikalisk för det där yrket så jag får väl 

jobba med vanliga hörande barn", vilket hon också gjorde under några år. 

Men så togs kravet om musikalitet och antagningstester angående detta bort. 

Hennes arbetsplats lades sedan ner och då sökte hon och kom in på 

speciallärarutbildningen. Detta med musikalitet som krav förföljde henne 

under utbildningen och i början av yrkeskarriären. Äldre kolleger ifrågasatte 

denna omusikalitet vilket gjorde att de också ifrågasatte att döva kunde 

arbeta med döva elever. Eftersom talspråksträningen var mycket viktig del av 

undervisningen och eftersom talspråk var undervisningsspråk ända fram till 

början av 80-talet blev just musikalitet en viktig personlig egenskap som 

framställdes som kriterium för en god talspråklig pedagog. Musikalitet 

ansågs vara en förutsättning för att kunna undervisa effektivt i talträningen, 

berättar Helen, och tillägger att hon reagerade på en artikel som en äldre 

kollega skrivit. Hon berättar: 

 

H: Nåt sånt skrev han och då tyckte jag att det var lite sådär lite 

väl muntert. Då var jag lärare när jag hörde det. Då blev jag kallad 
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hem till honom. Och då skulle han förklara för mig hur det var. 

Och han hade lagt fram en massa böcker och sådär. Och så hade 

han en massa gamla filmer som han hade spelat in och då 

upptäckte jag att Pelle Carlsson var med på en utav filmerna. Och 

så kunde jag inte hålla mig utan så sa jag det till honom att han är 

lärare på skolan nu. Eller vill utbilda sig till lärare på Döv nu, 

eller nåt sånt där. Då sa han att men gud hur ska han kunna bli 

lärare. Han kunde ju inte ens spela melodika. 

C: Ja men gud! 

H: Du vet en sån där ... Han spelar ju falskt den där. Så det kan 

han väl inte, han kan väl inte bli dövlärare. Så det var liksom det 

här att man skulle ha nån slag musikaliskt sinne för att kunna 

förmedla talet och talrytmen och alltihopa.  

C: Så Pelle var med på filmen, som barn alltså? 

H: Ja ja! Som liten. /.../. Han hade varit hans lärare en gång i 

tiden. Eller haft vissa lektioner. Och tyckte väl att döva skulle inte 

bli lärare. Nej, de var ju inte nånting. Han var tydligen en skicklig 

man, en duktig lärare och så men han hade så klart för sig att man 

måste vara musikalisk. Ja! 

 

Eftersom hon inte är musikalisk så känner hon att hon måste försvara sin 

egen oförmåga och identifierar sig med eleverna. Hon och eleverna har en 

brist. Lärarna i studien ställer sig på sina elevers sida. De har olika motiv för 

att göra det, alltifrån  att man själv inser sina brister till att själv tillhör 

samma grupp. I ovanstående exempel ställer Helen sig på sin nuvarande 

kollega, och den då unge eleven Pelles sida. Dessutom får hon stöd i sin 

berättelse av uttryck som " Ja men gud!". I det fortsatta samtalet återkommer 

hon då och då till sitt känslomässiga engagemang i barnen. 

 

 

Känslorna är med 

 

Det som framstår som tydligt i alla lärarnas berättelser är att de satsar eget 

känslomässigt kapital och detta styrs av vissa händelser. De engagerar sig så 

att det också drabbar deras privata liv utanför yrket. Exempel på detta är att 

de drar in sin egen familj och man i sitt engagemang, vissa håller kurser på 
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sin fritid, de umgås med familjer med teckenspråkiga barn under den tid de 

har egna småbarn, några träffar teckenspråkiga vänner på fritiden och de 

beskriver det som ett engagemang som har sina rötter i humanistiska ideal. 

De beskriver sig som att stå på dövas sida. Helen berättar om hur hon som 

ung lärare ifrågasatte etablerade pedagoger, debattörer och forskare som 

beskrev döva som okunniga och hjälplösa. Hon berättar om en forskare och 

tillika lärare som skrev att: 

 

Döva vet att skon klämmer. De förstår att de har ont i foten men 

de förstår inte att skon (betonar ordet skon) klämmer. Så de ska 

inte komma och säga vilken typ av undervisning de ville ha.  

 

Hon skrattar åt att hon vågade utmana och åt den attityd som rådde under 70-

talet. Det som gör att lärarna engagerar sig också privat för de döva barnens 

rätt till en bättre undervisning beskrivs med upprinnelse i en enskild 

händelse som berör dem känslomässigt starkt och frambringar känslor av 

otillräcklighet, ilska eller sorg. I Helens fall inträffar det när hon upplever att 

en liten flickas sorg inte blir förstådd. Hon berättar: 

 

H: Ja fast jag var med om en grej på skolan som gjorde mig 

skrämd. Det var i en talklinik som jag praktiserade. Jag tror det 

var på döv- eller om det var i hörselklass. Jag tror döv. I alla fall 

så kommer det in en flicka och så säger hon (härmar en person 

som talar med svårighet) ”fammo dö fammo dö”. Och den här 

läraren hon hörde inte budskapet. Hon hörde bara att hon sa inte 

farrrmor så hon började att talträna ”farrrmor!” Och då gick jag ut 

och grät och tänkte att det här är ju inte klokt! 

C: nä! 

H: Hon hör inte att flickan är förtvivlad att farmor har dött! Hon 

hör bara att 

C: (simultant med H) att hon talar fel 

H: talar fel ja. Då kände jag men det här är ju skrämmande. Måtte 

jag inte bli på det där viset. Och så fokuserad på ... på bara ytan 

alltså.  

 

I ovanstående citat syns tydligt hur också lyssnare förskräcks och de talar 
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dessutom simultant när de konstaterar "att hon talar fel". Här bekräftar och 

förstärker forskaren förmodligen Helens berättelse med sin reaktion.  

 

 

Det första paradigmskiftet - Tal men tecken som stöd 

 

När den enbart talade, sk. orala, undervisningen inte fungerade lade man 

skulden för det i sitt eget knä och på sin egen upplevda otillräcklighet som 

person. "Jag passar inte in i det här", berättar Helen att hon tänkte. Lärarna 

upplevde sig ensamma i sin yrkesroll. Det man reagerade på var känsligt att 

ta upp till diskussion och det som inte kändes bra bär man sedan med sig 

hela livet som minnen. Helen säger:  

 

Men för den första klassen har jag fortfarande dåligt samvete. Det 

har jag fortfarande! ... För de hade det ju inte, de hade det ju inte 

bra! Första åren med mig. Absolut inte! Och då var det ju också så 

dumt att man jobbade ensam. 

 

Helen, som arbetat på den tid när man först enbart talade med barnen och 

därefter först tecknade till talet som stöd och senast använde dövas 

teckenspråk, vet hur det fungerade. Hon berättar att: 

 

H: ... Det var väl inte talet som de var negativa till utan det var 

just det här att teckna och tala på, samtidigt då ju. För man hade 

insett att teckenspråket har sin visuella uppbyggnad och allt det 

där. Det blir inget riktigt språkligt flöde på det. .. Men att man sen 

talade till gör att talspråket blir också konstigt. 

C: Mmm  

H: ... Det tror jag att de flesta hade tänkt på. Jag kommer ihåg när 

... på ... det var väl slutet på 70- början på 80-talet. När man gick i 

korridorerna och hörde, då när de skulle tala och teckna samtidigt. 

Då hörde man ju bara svenskan. Och den lät ju som ... ja om man 

får säga så, invandrarsvenska. Det var ju inte "Rinkebysvenska" 

men det var så ... fel tonfall, fel flöde på alltihop.  

C: Mmmm 

H: ... som man inte tänkte på när man tecknade och talade själv. 
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Men som man hörde när man bara hörde det ena så att säga. ... 

och det kommer ju tillbaka. Så det är ... Det är svårt att 

sammanföra två språk och använda dem samtidigt och tro att det 

är båda språken man använder. Men de här föräldrarna sa att det 

var inte det man var ute efter. Man var inte ute efter att det ska 

vara riktigt teckenspråk. Man var ute efter svenska men inte ett 

riktigt teckenspråk. Teckenspråk ska bara vara som stöd igen nu 

då. ... ja ... 

 

Speciallärarna beskriver detta som problematiskt på olika sätt, att tala och 

använda tecken simultant. Man måste slå knut på sig själv för att kunna både 

tala sitt modersmål som oftast är svenska och lägga till ett modifierat 

teckenspråk simultant som de bara behärskar som sitt, i bästa fall, goda 

andraspråk. Talspråket går långsammare och flödar inte, samtidigt som 

tecknen påverkar ordval och satsstruktur, medvetet eller omedvetet. Helen 

uttrycker det som att talspråket låter konstigt, vilket ju inte samstämmer med 

målet för att använda talspråk, nämligen att eleverna skulle utveckla talspråk 

och tecken ska vara ett stöd för det. Språken blir medel och metod och inte 

kommunikation och interaktion i första hand. Helen berättar om ständiga 

konflikter mellan kolleger, mellan döva och hörande, mellan föräldrar och 

lärare samt mellan skolledning och lärare. Konflikterna handlar i hög grad 

om teckenspråk ska användas i undervisningen och om man kan tala och 

teckna samtidigt eller inte. Döva själva, genom sin intresseorganisation, har 

alltid hävdat att man ska använda teckenspråk och att det självklart inte kan 

förändras och utföras på annat sätt. Men ännu under 1970- och 1980-talet 

hade man ingen forskning som stödde att teckenspråk överhuvudtaget är ett 

språk.  

 

 

Det andra paradigmskiftet – Teckenspråk 

 

Under 80-talet kommer de stora förändringarna och som gör många av dem, 

som de uttrycker det, skräckslagna. Dessa förändringar, som skedde med nya 

läroplanen för specialskolan1983, beskriver Helen såhär: 

 

H: Nu är vi nog på 80-tal ja. För där stod det ju. Där kom det in 
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plötsligt; teckenspråket skulle vara ett ämne. 

C: Mmm 

H: Ett eget ämne. Och då var de dagarna uppe i Härnösand. Och 

där var det då föreläsare ... nu kommer jag inte ihåg vilka det var 

men ... Det var väl t o m från Skolverket kanske. För det var väl 

den som var högsta myndigheten på den tiden. 

C: Skolöverstyrelsen. 

H: Ja Skolöverstyrelsen hette den. Just precis. Just det. Och på 

vägen hem i alla fall, på tåget hem var det många lärare som satt 

och grät och sa ”Det där klarar jag aldrig av. ALDRIG! Att jag ska 

gå över till att använda teckenspråk”. Och några funderade kanske 

på att ... att jag kan inte lära mig teckenspråk för sig själv då. Det 

kommer inte att gå! ”Jag klarar inte av det!” Men andra var 

faktiskt oroliga för barnas skull.  

C: Ja. 

H: Om de nu får börja använda det här språket så kommer de att 

... kommer de inte att lära sig talspråket. Och vad är viktigt i vårt 

samhälle?  

 

Att teckenspråk skulle in som ämne i specialskolan upplever Helen som att 

det bara plötsligt dök upp. Som från ovan och utan förvarning, plötsligt. De 

äldre lärarna behärskade inte teckenspråk och hade inte haft det alls i sin 

utbildning. Så småningom lugnar det ner sig. Speciallärarna erbjuds 

utbildning i teckenspråk på arbetstid och många ser det som en givande tid, 

ett avbrott, i ett långt yrkesliv då man får läsa teckenspråk en hel termin. Det 

personliga engagemanget betyder mycket för att man ska lyckas i de 

arbetslag som bildas nu. Helen säger att:  

 

/.../så kräver det att alla kan teckenspråk rätt hyfsat. Eller att man 

har samma språkliga förmåga ungefär. För att har man nån med i 

lärarlaget som inte kan det så bra så är risken den att den känner 

sig utanför.   

 

Hon menar att eftersom teckenspråk är visuellt bygger det på att man tittar på 

de som pratar och att man förstår det som sägs. De intervjuade lärarna 

beskriver en lycklig period under 90-talet då alla lärare i stort sett var 
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överens och arbetade mot samma mål. De använde teckenspråk och strävade 

efter att skapa en teckenspråkig miljö. Om de inte fick tolk till ett 

föräldramöte kunde de välja att hålla hela föräldramötet på teckenspråk 

eftersom alla från mitten av 1990-talet behärskade teckenspråk väl.  

 

H: /.../ jag var ganska så kategorisk. Först var jag osäker som ja 

då, och visste ingenting om det här. Sen visste jag precis hur det 

skulle va. Det var den skönaste perioden. När jag tyckte att alla 

andra runt mig också visste precis hur det skulle va, för att de höll 

med mig. Sen idag kan jag säga att äh ... människan är så, alltså 

varje individ är så olika.  

 

 

Indoktrinerande blandströmningar 

 

Speciallärarna upplevde att förändringar sker utanför möjlig påverkan om 

hur de skulle arbeta. De beskriver detta som att de var indoktrinerade. Helen 

berättar om vad som påverkade att hon tänkte annorlunda och som gjorde att 

hon som speciallärare så småningom följde med i en ström av nya idéer som 

byggde på större kunskap om teckenspråk. Hon berättar: 

 

H: Det är inte många kvar av det gamla, riktig gamla gardet så att 

säga. För de som hade gått tidigare än jag, de hade ju inte fått nåt 

teckenspråk. De var ju, om man säger, ännu mer indoktrinerade. 

Det är svårt det där, när man är klar över hur nåt ska vara tidigt.  

/.../ 

C: Du säger att det var nåt som gjorde att man, att man förstod att 

... Vad är det som gjorde att man ... 

H: Alltså jag tror att man ... Jag tror att det var många saker som, 

dels var det dövas organisationer som började på att göra sig mera 

hörda, med Lars Kruth och alltihopa. Och så kom forskningen 

från universitetet där man sa det här med att teckenspråk är i alla 

fall ett språk. Och så lärare som nappade på att ”jo det känns rätt”. 

... Ähmm ... 

C: Då är vi inne på 80-talet då. 
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Lärarna berättar om förändringar mot bättre vetande, dvs mot det som de lärt 

av erfarenhet håller. När teckenspråk blev erkänt som undervisningsspråk 

beskriver lärarna att man tänkte om eleverna som vanliga barn med ett annat 

språk. Helen menar att det blev "kanske för mycket teckenspråk". Man 

skapade stora grupper och en av speciallärarna berättar att man t o m byggde 

om skolan och slog ut väggar för nu var det bara ett språkligt problem. Nu 

skulle eleverna kunna fungera precis som vilka andra elever som helst. Helen 

berättar att ett motiv för att arbeta som dövlärare kunde vara att få ett lugnt 

arbete med få elever i en liten grupp. Dessa lärare fick inte möjlighet till 

detta när grupperna nu gjordes stora.  

 

 

Det tredje paradigmskiftet - Talspråk igen! 

 

Samtidigt sker något nytt. Den medicinska forskningen har hittat en 

möjlighet att operera barn för att ge dem möjlighet att höra. Dessa första 

barn anländer till skolan med föräldrar som kräver mer talspråk för dem. 

Helen beskriver sig själv som att hon utvecklats till en mer ödmjuk person 

genom yrkets förändringar. De senaste årens medicinska förändringar har 

gjort henne nyfiken på nytt men också skrämd och rädd för att utvecklingen 

gör att talspråket får ta för stor plats för dagens opererade barn med cochlea 

implantat
1
. Föräldrakraven är tydliga. De vill ha mer talspråk och möjligen 

tecken som stöd för sina barn.  

När speciallärarna nu berättar om denna tid framstår det tydligt att 

förändringarna har påverkat dem starkt och gett de en känsla av 

förändringströtthet. De berättar att de helst bara vill arbeta på med eleverna 

som de pedagoger de är. De är dedikerade sitt arbete, barnen och deras 

föräldrar men framför allt sitt yrkesideal. De har en bestämd uppfattning om 

hur en pedagog ska vara och om barns rätt. Yrkesidealet har också direkt 

inverkan på deras uppfattning om sig själva som personer. Helen berättar om 

hur hon inte vill vara och om hur hon skäms över hur hon arbetade de första 

åren av sin yrkeskarriär. Hon relaterar också till andra pedagoger och säger i 

det sammanhanget att "Måtte jag inte bli på det där viset. Och så fokuserad 
                                                 
1
 Cochlea implantat (CI) är en delvis inopererad hörselteknisk utrustning som ger personen 

möjlighet att uppfatta ljud. Forskningen (jmf Marschark & Spencer, 2003; Roos, 2008; 

Thoutenhoofd, m.fl., 2005) anser att man bör se dessa personer som personer med 

hörselnedsättning eftersom tekniken aldrig kan ersätta fullgod hörsel. Barn med CI utvecklar 

också sitt tal olika väl, alltifrån inget till åldersadekvat talspråk. 
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på ... på bara ytan alltså." Svårigheten ligger i att man inte ser resultatet så 

fort. De har ett livslångt perspektiv på vad de gör som pedagoger. Helen 

uttrycker det såhär; "Det är hur man jobbar och sen så får man se resultatet - 

men i vissa fall så tar det ju tjugo år innan man ser det". 

 

 

Diskussion 

 

De nio speciallärarna beskriver de händelser som påverkat dem i deras 

yrkesroll som betydande också för sin uppfattning av sig själva och det har 

påverkar dem känslomässigt. Vi har samlat de viktigaste utgångspunkten 

från speciallärarnas berättelser i relation till de förändringar som skett, vilka 

beskrivs sammanfattande i tabell 1.  

 

 

Närhet och periferi - berättelser i relation till förändring över tid 

 

Speciallärarnas förståelse av yrkesroll och förändring uppfattar de utifrån sin 

egen situation i sitt arbete. Det handlar också om deras uppfattning om vad 

specialundervisning och specialpedagogik är. Förändringar pågår runt dem, 

politiskt och samhälleligt. Utifrån berättelserna är det inte möjligt att bedöma 

om de faktiskt förstår att detta är påverkat av hela det specialpedagogiska 

fältets förändring. De gemensamma händelser de talar om handlar oftast om 

nära upplevelser. Dessa beskrivs ofta utifrån tillfälliga händelser där barn blir 

kränkta, inte förstådda eller liknande och där de som pedagoger reagerar 

känslomässigt i form av sorg, ilska eller liknande. Dessa händelser påverkar 

dem så starkt att de förflyttar känslan till sin uppfattning om yrkets roll och 

sluter sig till att de bär personligt ansvar för det som sker.  

 

 

1960 - 1970-talen - Valet av karriär 

 

Från början hamnar dessa pedagoger i specialläraryrket oftast av en slump. 

De har tidigare gjort ett aktivt val att bli lärare. De hade inte från början tänkt 

bli speciallärare och inte för just döva barn. När dessa pedagoger sedan går 

in i utbildning till speciallärare gör de det för att de vill bli lärare som gör 
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skillnad och för att skaffa sig utmaningar som den vanliga lärarrollen inte 

ger. Under 1960- och 1970-talen var det rådande synsättet fokuserat på 

pedagogens roll och arbete snarare än på vad barnen fick ut av skoltiden, vad 

de faktiskt lärde sig (Hensvold, 2011). Inom dövområdet var tyngdpunkten 

teknik och audiologi (Domfors, 2000) och att eleven i första hand skulle lära 

sig att tala snarare än att verkligen lära sig något (Pärsson,1997). I detta 

synsätt blir vad pedagogen gör och vilket material som används 

betydelsefullt.  

 

 

1980 - 1990-talen – Tiden för språkval  

 

Under åren som går upplever de saker som gör att de tar ställning för 

eleverna och de drivs av humanitära skäl att försvara elevernas behov. Det 

får uttryck i valet av språk, antingen man väljer att lära sig teckenspråk eller 

inte. Väljer man teckenspråk så gör man det för att man menar att eleverna 

och erfarenheten visat att talet är alltför svårt och tar alltför lång tid att lära 

sig så att eleverna förlorar för mycket värdefull tid, vilket borde användas till 

att inhämta kunskap. Oavsett vilket val man gjort får elevernas 

tillkortakommanden dem att lägga skulden på sig själva. Samtidigt under 

1980- och 1990-talen sker i skolsammanhang en förskjutning mot att betona 

elevers rätt till en bra skola (Bladini, 1990; Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001; Förhammar & Nelson, 2004; Haug, 1998; Nilholm, 2007), 

barns rätt till lika värde och en nedtoning av funktionsnedsättningens 

betydelse (Domfors, 2000). Detta sker till förmån för ett synsätt som bygger 

på den normala variationen. Det får till följd att man inom dövområdet 

börjar studera teckenspråk i förhållande till lärande (Roos, 2006, 2008). I 

linje med tanken om den normala variationen ses teckenspråk som en 

möjlighet att döva får vara vanliga barn, fast med ett manuellt språk. Det 

offentliga synsätt som råder innebär att får man bara lärare som kan 

teckenspråk så behövs inga andra insatser (SOU 1999:63).  

 

 

1990- 2000-talen - Kommunikation och samspel för lärande 

 

I samband med att medicinsk forskning, som mycket länge arbetat för att 
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bota dövhet,  vinner framgångar under 1990- och 2000-talen (Thoutenhoofd, 

m.fl., 2005) förändras lärarnas situation ganska drastiskt under relativt kort 

tid. Speciallärarna, som kämpat för att lära sig teckenspråk upptäcker att 

detta plötsligt inte är lika viktigt längre eftersom eleverna som nu opereras 

anses behöva talträning och en talspråklig miljö. Från att tidigare övertygats 

om och sett de goda effekter som teckenspråk gett ska man, som på 1960-

talet, åter igen fokusera på talspråk.  

Rådande synsätt är under 2000-talet utveckling mot dialog och 

kommunikativ kompetens hos elever och samspelsinriktad inställning till 

lärande (Hensvold, 2011). De nio speciallärarna berättar om både rädsla och 

positiv tro på att detta sker. Rädslan gäller de barn som inte utvecklar ett 

fungerande åldersadekvat talspråk. Den tillförsikt som uttrycks handlar om 

pedagoger som tagit med sig kunskap från sina yrkeserfarenheter och nu kan 

använda den i den nya situationen, men det handlar också om en tro på en 

positiv syn på barns förmåga. De berättar om tvåspråkighet, teckenspråk och 

svenska, som möjlighet.  

 

 

Lärarprofessionalitet och marknadskrafter 

 

Managementkulturen som flera forskare varnar för och beskriver som 

rådande i dagens skolvärld (Goodson, 2005; Lunneblad, 2010) hotar också 

dessa speciallärares verksamhet. De måste "sälja" skolan, skapa en enhetlig 

profil utåt, arbeta med kvalitébegrepp och uppvisa resultat. I det läget blir 

utvärderingar som Specialskolemyndigheten på uppdrag av regeringen gör 

naturligtvis viktiga. Hela skolvärlden utsätts för utvärderingar och i många 

fall upplever man sig betraktad och misstrodd som pedagog. Helen utmålar 

dagens situation i lite ljusare färger och menar att utvecklingen är en "spiral". 

Vi tar med oss det vi lärt förut och hon är övertygad om att det trots allt 

bättre och bättre.  

Goodson (2005) beskriver den skicklige pedagogen som fråntas sin 

möjlighet att utforma sin pedagogiska verksamhet. Han beskriver lärare som 

vittnar om att "lärarprofessionaliteten är mångsidig och inte slutgiltig: det 

finns ingen färdig modell. Varje lärare måste konstruera en personlig 

professionalitet som stämmer med hans eller hennes livshistoria, utbildning 

och kontext, och framför allt personlighet."(s.107). När detta inte längre är 
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möjligt menar Goodson att engagemanget bryts ner och den erfarne kunnige 

läraren kan inte längre dela med sig av sin erfarenhet. Skolan förlorar 

mentorer och utarmas. Unga väljer läraryrket som vilket yrke som helst och 

varken kan eller vågar engagera sig för djupt.  

 

 

Slutord 

 

De verksamma speciallärarna står mitt uppe i ett arbete som formar dem och 

som formas av samhällsförändringar utanför deras möjliga påverkan. Det 

nära perspektivet ger dem möjlighet att se det som sker på arbetsplatsen. De 

är möjligen däremot inte lika medvetna om de samhällsförändringar och 

inställningar till skola och lärande som påverkar dem i det mer perifera 

perspektivet. Närhet finns i det dagliga arbetet med elever, föräldrar och 

kolleger. Utanför den sfären, perifert, finns politiska ställningstaganden och 

forskares syn på lärande. För att kunna ställa sig utanför sitt känslomässiga 

engagemang och föra ett samtal för förändring och förbättring krävs att man 

fortsättningsvis kan stå på elevens sida men utan att ryckas med i ett 

känsloflöde som drabbar ens eget välmående och engagemang. Frågan om 

teckenspråk i undervisningen är ett exempel på en tydlig och viktig sådan 

fråga. Det är en komplicerande händelse (complicating action) som hela 

tiden spelar en viktig roll (McNulty, 2003). Den handlar om barns rätt till 

fungerande kommunikation och inte om didaktisk metod, val av språk eller 

marknadsekonomi, inte om politiska argument eller medicinska frågor. Det 

handlar om lärarens rätt att undervisa. Det handlar om rätt till språk, inte 

vilket språk, för att möjliggöra delaktighet. Idag när de flesta döva barn har 

cochlea implantat drivs frågan om förmåga att höra och om talspråk som om 

det avgör barnets hela framtid. Speciallärare behöver ha förmåga att ta ett 

steg åt sidan och betrakta sin yrkesidentitet så att de kan analysera vilka 

krafter som styr den. Ska speciallärare som arbetar med dessa barn och barn 

med hörapparat i framtiden kunna stå på barnens sida krävs att de kan se 

barnets behov av kommunikation och rätt till delaktighet i första hand.  
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Kapitel 14 

Skolans akustiska territorier 

 

 

 

Tomas Saar 

 

 

Det är många år sedan nu, tidigt 1960-tal, men jag minns 

fortfarande händelsen tydligt. Klassrummet är fullt med 

människor – ett stort antal föräldrar, det vill säga mammor för så 

var det oftast på den tiden, jag och mina nya klasskamrater och så 

fröken Ingegerd förstås. Det är den absolut första skoldagen och 

luften är fylld av parfym, blomdoft och förväntan. Även om vi 

barn hade besökt skolan tidigare, så var den här dagen speciell. 

Nu började skolan på riktigt och vi var inte längre barn som bara 

lekte, utan elever som skulle få böcker, läxor och betyg. Uppropet 

förlöpte väl, alla visste sina namn och kunde svara ”ja!” redigt, 

om inte alltid så värst hörbart och mammor och elever pustade ut 

efter denna första prövning. Medan fröken Ingegerd hämtade 

andan inför nästa aktivitet, hördes en vissling från ena hörnet av 

klassrummet. Det var Leif, som i glädje och upprymdhet inför 

stundens betydelse, hade frambringat en liten munter melodi. Jag 

hade fått min bänk ganska nära katedern och såg och kände hur 

fröken Ingegerd stelnade till, vände sig med skarp blick mot den 

visslande Leif och utbrast med en helt ny och vass klang i rösten: 

– Så där får man inte göra i klassrummet! För att understryka det 

opassande i handlingen föste hon ut honom i tamburen och 

stängde dörren. Efter att ha delat ut skrivböcker till var och en, 

vilket tog några minuter, men kändes mycket längre, gick 

Ingegerd och öppnade dörren, släppte ut den nu olycklige Leif 

och sade med neutral röst att han kunde sätta sig på sin plats. 

Sedan var det inget mer med det. Den första skoldagen fortsatte 

utan vidare incidenter och om vi hade lärt oss något så var det att 

här gällde det att inte vissla för högt. 
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Det här är ett bland alla många minnen som jag har från skoltiden. Jag kan 

förstå varför jag kommer ihåg just den här typen av händelser. De handlar 

om det man inte förväntar sig, kanske inte ens förstår, men som i stunden är 

mättade av intensitet och en ogripbar känsla av orättvis utsatthet. Sedan den 

här händelsen har jag tillbringat oändligt många timmar i skolan, både som 

elev och lärare, såväl som lärarutbildare och skolforskare. Som forskare har 

jag studerat hur mönster, diskurser och olika slags ordningar skapas i 

klassrummet. Det är en vana, nästan en yrkesskada, att jag när jag går in 

genom grinden till skolgården eller öppnar entrédörren så förändras mitt 

seende. Jag låter min blick söka av området och noterar, nästan omedvetet, 

hur byggnader, geografi, föremål och människor ser ut och vad som händer. 

Emellertid finns det en dimension som alltid är närvarande, men som jag 

sällan dokumenterar och nästan aldrig gör medveten, nämligen hur det låter. 

Liksom det finns en social och materiell geografi i skolor och förskolor finns 

det också en värld av ljud. Det är sällan tyst i skolor, inte ens i den starka 

koncentrationen vid ett nationellt prov, eller under de små barnens vila och 

ännu mindre under lektioners stillsamma tisslande eller i barngruppens 

pysslande. Dessutom bäddas förskolor och skolor oftast in i ett landskap av 

fläktar, tekniska apparater, omgivande trafik och de ständiga och 

mångfacetterade ljuden av människor som pratar, rör sig och handskas med 

allehanda saker.  

 

 

Ett akustiskt perspektiv 

 

Nu är det inte dessa ljud i sig som det här kapitlet ska handla om, det vore att 

omfamna alltför mycket. Istället är jag intresserad av att greppa och beskriva 

vad ljuden gör, vilka effekter de har och vilka förändringar de åstadkommer. 

Eller mer specifikt, försöka ge exempel på några ljud i skolan och diskutera 

hur de kan förstås performativt. Med begreppet performativitet menar jag att 

en händelse eller en företeelse har kraft att producera något, oavsett om det 

finns en avsikt med det eller inte. Den amerikanska retorikern och filosofen 

Judith Butler (2004) beskriver performativitet som en handling som 

producerar en viss ordning, till exempel könsidentiteter, positioner eller 

andra slags tillhörigheter. I Butlers fall så skapas kön performativt genom att 

upprepa handlingar som igenkänns och kan kodas som ”maskulina” eller 

”feminina”. Sådana performanser gäller inte enbart tal och handlingar, utan 
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kan också tillämpas på ljud menar jag. Ljud kan utifrån det här perspektivet 

förstås som performativa och producerande positioner, hierarkier och 

mening – med andra ord ordnar och reglerar ett socialt sammanhang. Det bör 

följaktligen gälla även människors möjligheter till inflytande, deltagande och 

rätten att uttrycka sin mening och få den respekterad, det vill säga några av 

de centrala tankarna i FN:s konvention om barnets rättigheter.  

Vanligtvis så har skolan studerats utifrån hur språket skapar normer om 

vad som är möjligt att säga, vara och göra (Martinsson & Reimers 2008), 

eller hur språk och språkliga interaktioner skapar makt och hierarkier 

(Bartholdsson 2007). Fokus har varit på innehållet i det som sägs och på den 

språkliga interaktionen. Vidare har många skolforskare med förtjusning och 

fascination applicerat Foucaults tankar och begreppsvärld i form av diskurser 

och praktiker i skolans värld – och därigenom vidgat förståelsen av hur sättet 

att organisera en institution, både materiellt och som idéer, skapar regimer 

som reglerar relationer och producerar makt, inflytande och 

disciplineringsformer. Däremot är den akustiska världen, den del som går 

utöver ordens betydelse, märkligt outforskad. Förutom den betydelse som 

tillskrivs språkliga interaktioner, är det är också värt att notera den 

uppmärksamhet som synen ges och hur den ofta kopplas ihop med kognition 

och förståelse. Till och med i språket kan vi se det [sic!]; vi förutser och 

inser och i engelskans ”I see” finns underförstått en direkt koppling mellan 

att se och att förstå. Det finns därför en poäng i att börja med att beskriva 

ljudens specifika karaktär utifrån ett ontologiskt perspektiv – hur den 

akustiska världen är beskaffad och var den finns. Den amerikanske 

konstnären Brandon LaBelle (2010) beskriver ljudet med utgångspunkt i 

dess ”promiskuitet” och syftar på hur det driver omkring, ständigt sökande 

efter intimitet, nya relationer och kroppsliga upplevelser. Lite mer konkret 

kan man peka på dess förmåga, kraft och egenskap att skapa territorier och 

att röra sig genom olika slags gränser – såväl sociala, kulturella som 

geografiska och materiella. En grupp lekande barn i en klätterställning, för 

att ta ett exempel, skapar genom sina röster och kroppar ett lokalt akustiskt 

territorium och en lokal geografi som placerar dem i tid och rum. Samtidigt 

producerar de en rörlig ljudvärld som kan locka till sig andra barn och 

vuxna, eller hålla dem på avstånd beroende på vilken mening som 

aktualiseras i ljuden och kopplas till sammanhanget. Den här lokala 

ljudvärlden skapar sammantaget en tillfällig plats som både är intim och 
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privat och öppen och immanent – det vill säga löser upp färdiga gränser och 

öppnar för nya deltagare och lekar. 

En ljudets ontologi har en tydlig utgångspunkt i ljudets rörlighet, 

obestämbarhet och förmåga att uppta ett område. Ett plötsligt ljud, liksom en 

plötslig tystnad kan dominera en plats, oavsett vad det kommer ifrån. Det 

kan få människor att fly, leta, samlas, stanna upp eller på andra sätt förändra 

ett sammanhang. På så sätt är ljud inte representerande och linjära, utan 

snarare producerande ett slags kaskader av reaktioner (DeLanda, 2002), 

socio-akustiska landskap eller igångsättande flera parallella händelseförlopp. 

Det senare är samma process som de politiska filosoferna Gil Deleuze och 

Felix Guattari (2004) beskriver som ”lines of flight” – hur företeelser 

ständigt rör sig mellan olika nivåer och fält, mellan det fixerade och 

sammanfogade och det nya och disparata och därigenom öppnar för nya 

kombinationer, brott och möjligheter.    

På en epistemologisk nivå menar jag att man kan analysera ljud ur 

politiska, etiska och topologiska aspekter. Det handlar om hur olika 

förståelser aktualiseras i ljud, vad de kopplas till och får för konsekvenser. 

Det är på den nivån jag strax ska exemplifiera hur ljuden i skolan kan ordna 

och reglera handlingar, skapa positioner och sammanhang. Men först 

behöver jag förklara hur jag använder dessa tre analytiska begrepp. Ljud som 

politisk aspekt handlar om dess kraft att upprätta tillhörigheter, hierarkier, 

dominans, över- och underordningar och på så sätt ge olika inflytande till 

olika individer, grupper och företeelser. För att konkretisera återvänder jag 

till Leif, som med sin vissling bröt den akustiska ordning som producerades i 

klassrummet. Det ljudlandskap som kontinuerligt sammanfogades och 

fixerades och därigenom skapade en slags stabil ordning som reglerar vad 

och vem som ska uppmärksammas, vem som har möjligheter att dominera 

det akustiska utrymmet och att tilldela andra utrymme och växlingen/rytmen 

mellan det kollektiva lyssnandet och det individuella varandet, bröts av 

visslingen. Jag har nämnt ljudens föränderlighet, men det finns också en 

stabilitet som gör att en miljö kan kännas välbekant. LaBelle (2010) menar 

till exempel att vi ”möblerar” våra hem akustiskt och blir osäkra av 

förändringar. Leifs vissling skapade ett brott i det stabila och sammanfogade 

flöde av ljudhändelser som koreograferades av läraren. Ur en etisk aspekt 

skapade visslingen ett agentskap som krävde att bli lyssnat till. Den blev en 

ny ”röst” som konfronterade det ordnade ljudlandskapet. Andra välbekanta 

exempel är när ljud iscensätter motstånd och antagonistiska positioner, till 



185 

 

exempel visselpipor under politiska motståndares tal eller motståndarlagets 

häcklande och hotande hejarklackar på idrottsarenor. Den topologiska 

aspekten är sammankopplad med ljudens förmåga att ordna ett ljudlandskap 

och den epistemologiska frågan är hur detta producerar mening och 

ordningar. Det kan handla om hur en skola ordnas i olika akustiska rum, till 

exempel hur läsplatsen i hörnet blir en ljudmiljö, klassrummet en annan, 

korridorerna och hallarna något annat, skolbyggnaden ytterligare en 

ljudmiljö på en större nivå och slutligen skolgården och den omgivande 

närmiljön. Ljuden skapar inramningar av och gränser mellan olika rum och 

därmed olika meningssammanhang och villkor. Med sin vissling 

reterritorialiserar Leif ett ljud, kanske från en populär sång, in i klassrummet. 

I det nya sammanhanget får den en ny mening och upprättar nya relationer 

och intimiteter. När fröken Ingegerd kör ut Leif och stänger ute visselljuden 

konstitueras en gräns mellan klassrummet och tamburen och dörren blir 

passage, en ljudsluss, som vaktar och håller den akustiska ordningen på plats 

och tillbakavisar dess erbjudanden om intimitet. Leif å sin sida, utestängs 

från den närhet och inbäddadhet som klassrummets ljudmiljö erbjuder och 

tvingas vara i tystnadens släta obestämbarhet. 

 

 

Positioner och dominans  

 

Efter den här utgångspunkten i filosofin och historien vill jag beskriva och 

analysera två episoder från mina etnografiska fältstudier i skolan och 

speciellt lyfta fram ljuden. Det första exemplet är från en lektion i år fyra och 

jag sammanfattar beskrivningen från min fältdagbok. 

 

Klassrummet är traditionellt möblerat med en kateder längst fram 

och elevernas bänkar placerade en och en i rader. Den 

pedagogiska inramningen är att eleverna ska arbeta individuellt 

med sina arbetshäften och där fylla i svar på frågor om geografi. 

Idag är det 24 elever närvarande samt klassläraren Karin som går 

runt mellan bänkarna under elevernas arbete. Det som hörs är 

Karins frågor och kommentarer, sporadiska samtal när eleverna 

vänder sig till bänkgrannen, inneslutet av den samlade ljudbilden 

när 24 elever skriver, suddar, bläddrar i böcker, byter ställning 

och skrapar med stolarna. Plötsligt hörs ett utrop från främre 
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delen av klassrummet: oeåoeåoeåoeå, i en stigande och fallande 

melodi och med en repetitiv rytm. Möjligen är det en slags 

signatur från en action-serie på TV, jag är inte säker, men tycker 

mig känna igen den. Jag uppfattar att ljudet kommer från Liam, 

men han tittar inte upp utan fortsätter med sitt skrivande. 

Sebastian, som sitter vid fönstret på andra sidan rummet, tittar sig 

runt och upprepar sedan samma rop. Nu vänder sig Liam och ser 

sig runt samtidigt som Henrik, från den bakre raden, svarar med 

samma ljud. Liam ser mot Henrik och ler, men vänder sig framåt i 

bänken och återupptar sitt skrivande när Karin närmar sig med 

bestämda fotsteg. 

 

I exemplet upprättar ljuden en allians på distans och pojkarnas rop blir 

erbjudanden om närhet och vi-skapande, men också en utmaning av den 

akustiska ordning och disciplinering som upprätthålls av Karin och av 

undervisningspraktiken. Samtidigt samordnar ropen löften om kommande 

gemensamma aktiviteter, kanske om att göra något tillsammans på rasten. 

Detta vi-skapande kopplas till manligt kodade filmer och områden, vilka på 

så sätt reterritorialiseras och flödar in från fritidens sammanhang in i 

klassrummets praktik. Jag menar att det är ett skapande av positioner som i 

det här fallet pekar ut och normaliserar vissa sätt att vara pojke (Thorne 

2004, Nordberg och Saar 2008). Ljud är inte alltid neutrala, utan länkar ofta 

till ett meningssammanhang. De är inte alltid heller möjliga att beskriva i 

ord, men i det här fallet var karaktären på ropen mer kopplade till 

polissirener än till traditionellt feminint kodade sammanhang. (Jag måste 

emellertid påpeka att jag i andra situationer hörde pojkar i samma klass göra 

”omvårdnadsljud” när de lekte och gullade med sina gosedjur. Det visar hur 

könspositioner och kodningar inte är fullständigt fixerade, utan också 

föränderliga och situerade). Kopplat till genusteori kan man beskriva det 

som att pojkarna genom att ta kontroll över den akustiska praktiken även 

dominerar det fysiska territoriet och utrymmet (Lundgren 2000). Med andra 

ord reproduceras en maskulin dominans (Hirdman 2001, Lindgren 1996), i 

det här fallet inte genom verbal överordning, utan genom att förändra och ta 

plats i ljudlandskapet. 
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Akustiska och performativa rum 

 

För ett tag sedan återvände jag till en första klass och följde den under en 

skoldag enbart med syftet att lyssna – att upptäcka, beskriva och analysera 

ljuden och ljudmiljön. En allmän iakttagelse var hur tydligt och 

karakteristiskt det ”lät skola”! Det var något i kombinationen av barnens 

röster, springandet i korridorerna, dörrarnas ljud, skrapet från bänkar och 

stolar, tofflorna, lärarnas instruktioner, prasslet av kläder som togs av och på 

och papper, böcker och pennor som var så väldigt välbekant. En andra 

observation var hur tydligt uppdelat det akustiska territoriet var – hur 

personal och elever tillsammans producerade stabila rum och ljudmiljöer och 

hur mycket av förhandlingarna som handlade om att upprätta och upprepa 

denna stabilitet. Jag sammanfattar mina observationer som en berättelse om 

vandringen och passagerna mellan dessa olika rum. 

 

I det som kallas verkstaden pågår ett koncentrerat och stillsamt 

arbete med att färglägga kartor, klippa ut bilder och att riva 

silkespapper till ett stort rosa hjärta. Elevernas röster är 

uppmanande, det vill säga man ropar till kamrater för att de ska 

komma eller för att visa upp vad man gjort. Ljudmiljön är mättad 

och trots att den går i vågor håller den sig stabil både vad gäller 

karaktär och styrka. De förändringar som sker inträffar när fyra 

elever vid ett bord börjar sjunga en egen text på melodin 

”Bjällerklang”. När lektionen närmar sig sitt slut säger en av 

pedagogerna att de ska börja städa, plocka undan sitt material och 

ställa upp i korridoren utanför för att gå till matsalen. Ljuden blir 

kortare, hastigare och mer intensiva och nivån sjunker vartefter 

barnen lämnar rummet. När alla gått ut följer jag med pedagogen 

ut i korridoren där eleverna ställt upp bakom en dörröppning. Vi 

står där tillsammans tills det är tyst och stilla och på en signal från 

pedagogen ringlar ledet iväg mot matsalen med taktfasta steg och 

ivrigt samspråkande. Framme i matsalen löses marschen upp och 

eleverna tar sina brickor, sin mat och sätter sig runt bestämda 

bord. Här är karaktären på ljudmiljön en helt annan jämfört med 

verkstaden och korridoren. Varje bord konstituerar sitt eget 

akustiska territorium, där man samordnar samtal och tempot i 

ätandet, samtidigt som man är en del av ett större ljudflöde. Det 
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betyder att det blir en heterogen ljudbild, som ökar i styrka och 

komplexitet vartefter varje ny klass gör entré. När förstaklassarna 

vid mitt bord är klara sker en hastig förflyttning till tamburen för 

att klä på sig och gå ut på lunchrast. I tamburen hörs de intensiva 

ljuden av blixtlås som dras upp, overaller som prasslas på över 

innekläderna, inneskor som slängs upp i skoställen och ivriga 

röster som frågar och förhandlar om vad och vem man ska leka 

med. Ute på den vidsträckta skolgården förändras ljudlandskapet 

återigen. Fotbollsplanen domineras av de äldre barnens höga rop, 

kängornas skrapande mot gruset och isen och fotbollarnas dunsar. 

Några av förstaklassarna ställer sig vid sidan av fotbollsplanen 

och betraktar spelet, men går snart därifrån och bildar mindre och 

mer sammanhållna grupper vid klätterställningen och gungorna. 

Jämfört med fotbollsspelarnas offentliga rop sker här ett betydligt 

tystare och nära samtal om vem som törs klättra högst och vilka 

som ska gunga tillsammans. Två lärare i gula rastvaktsvästar 

patrullerar skolgården och går till klätterställningen när det hörs 

några tjut uppifrån högsta avsatsen. En grupp på fem barn har gått 

till gaveln av skolhuset där de kryper omkring på alla fyra, 

utstötandes ylningar och skall allt medan de jagar varandra. När 

lunchrasten är slut ringer en av de äldre eleverna i en klocka. 

Ljuden på skolgården förändras i ett slag och förstaklassarna 

avslutar undan för undan sina aktiviteter och börjar gå in i 

tamburen. Ombytet sker med en lägre intensitet jämfört med när 

de skulle gå ut på rasten och det sker nästan inga samtal. Dörren 

till ettornas klassrum står öppen när de släntrar in en efter en. De 

tas emot av sin klasslärare som med låg, nästan viskande röst, 

instruerar dem om vad de ska arbeta med. Var och en hämtar sitt 

arbetsmaterial och slår sig stilla ner på sin plats och plockar upp 

pennor, papper och häften. Arbetet fortgår under tystnad och det 

enda som hörs är pennornas raspande och sporadiska stillsamma 

och viskande samtal och vid några tillfällen ett litet gnolande på 

någon sång. Dörren till korridoren är fortfarande öppen, men det 

är lika tyst utanför som inne i klassrummet. En elev försöker 

balansera två pennor på varandra, men de faller till golvet. Han 

upprepar försöket med samma resultat varvid klassläraren vänder 

sig mot honom från andra sidan klassrummet och frågar viskande 
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hur det går. Eleven plockar upp pennorna och återgår till sin 

arbetsbok.  

 

Ur en topologisk aspekt kan skoldagen analyseras som en vandring mellan 

och ett producerande av olika akustiska territorier och utrymmen. Till dem 

länkas olika positioner – det vill säga sätt att vara, territorier – det vill säga 

avgränsningar som reglerar var man får vara och vilka aktiviteter som görs 

möjliga, inflytande – det vill säga vem som kan vara och påverka vad. 

Arbetet i verkstaden gav utrymme för avgränsade lokala ljudmiljöer och för 

elever att prata om saker som inte handlar om uppgiften, att göra en 

gemensam sång eller att röra sig mellan olika bord, stationer och kamrater 

utan att det hotar den akustiska ordningen. Det blev ett slags ljudbubblor, 

men porösa i meningen att de kunde locka till sig andra elever. Verkstadens 

motsats är lektionen i slutet av skoldagen som iscensattes som ett gemensamt 

akustiskt territorium. Lektionen regisserades genom en homogen, stabil och 

lågmäld ljudmiljö, där varje ljud kom att framträda. De ljud som 

kontrasterades mot ljudmiljön uppmärksammades och ordnades på något 

sätt, vanligtvis att de tystades. Den öppna dörren innebar att även korridoren 

införlivades i klassrummets akustiska territorium så att de som gick förbi 

blev en del av dess reglering. Det inträffade vid ett tillfälle när några vuxna 

och barn från förskoleklassen gick förbi och tittade in i klassrummet; deras 

samtal upphörde, stegen tystnade och de vuxna hyssjade åt barnen. På så sätt 

formade ljudmiljön inte bara det som görs möjligt i klassrummet, utan 

påverkade även grannskapet.  

På skolgården sker ett slags akustisk ”balkanisering” (Hargreaves, 1998) 

där eleverna delar upp sig och ockuperar olika platser. Jag menar att ljuden 

är en betydelsefull del i denna territorialisering. Fotbollsplanen tas hand om 

av äldre barnen, vilket aktualiserar tillhörigheter som ålder och underordnar 

de sjuåringar som längtansfullt tittar på från sidan. De görs till småbarn som 

inte är kompetenta att delta i aktiviteten. Fotbollsplanen skapade även 

könspositioner, eftersom det enbart var pojkar som deltog vid det tillfället. 

Den flicka som önskade delta behövde troligen behärska både spelet och den 

akustiska miljön i sammanhanget, till exempel kunna ropa rätt saker vid rätt 

tillfälle och kunna läsa den mening som utkastades i ljuden i spelet. De yngre 

barnen som lekte vargar skapade ett lokalt akustiskt territorium genom att 

vara utom hörhåll för de andra barnen. Deras skall och ylanden formade 

istället en nära och intim miljö för dem själva där de fick leka ifred. 
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Rättigheter och deltagande 

 

I det här kapitlet har jag velat lyfta fram och exemplifiera ljudens betydelse 

för hur positioner, delaktighet och mening skapas och verkar i skolan. Jag 

har naturligtvis endast skrapat på ytan av något som behöver utvecklas 

mycket mer, både vad gäller kunskap och metod. Emellertid tror jag att det 

är en fruktbar utgångspunkt att kombinera ljudens politiska, etiska och 

topologiska aspekter i analysen. I min diskussion har jag pekat på hur 

skolans praktik kommer att stabilisera ljudmiljön och de akustiska 

territorierna. På så sätt fixeras positioner kopplade till ålder och kön samt 

även normer kring utrymme och karaktär på ljuden – med andra ord vilka 

ljud som bör undvikas i vissa situationer av vissa aktörer. Pedagogerna 

Wrethander Bliding, Holm, Hägglund och Dahlström (2002) redovisar hur 

elever beskriver sin skolgård i en ”socio- geografisk karta”, där platser 

upplevs olika trygga, otrygga eller utsatta. Utifrån mitt perspektiv finns det 

också en akustisk karta på skolgårdar, till exempel de starka, plötsliga, 

okontrollerade och ”anfallande” ljuden från fotbollsplanen, som upplevdes 

både lockande och hotande av de yngsta barnen. Det motsatta exemplet är 

vargleken, där förstaklassarna skapade ett akustiskt revir av närhet och 

samhörighet, men med en lagom distans till rastvakternas reglerande öron.  

Jag har också diskuterat hur den stabila miljön och de avgränsade 

territorierna utmanas, till exempel av elevers sätt att bryta in och kräva 

inflytande över det akustiska utrymmet. I läroplaner, styrdokument och i och 

den pedagogiska debatten betonas elevers rätt till inflytande över 

verksamheten i förskolan och skolan. Det arrangeras ofta som en rationell 

och deliberativ praktik, där elever ska ges röst att uttrycka sina åsikter och att 

lyssna till andras, oftast i en mycket reglerad form (Englund, 2000). Jag 

menar att man kan vidga definitionen av elevers röster till att också innefatta 

deltagande i och inflytande över hur skolans akustiska territorier ordnas och 

regleras och vilka konsekvenser det har. Rätten att få uttrycka sin mening 

och få den respekterad kan således innefatta även skolans och förskolans 

akustiska miljö. 

 

Medan fröken Ingegerd hämtade andan inför nästa aktivitet, 

hördes en vissling från ena hörnet av klassrummet. Det var Leif, 

som i glädje och upprymdhet inför stundens betydelse, hade 

frambringat en liten munter melodi. Jag hade fått min bänk 
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ganska nära katedern och såg och kände hur fröken Ingegerd 

stelnade till, vände sig med intresserad blick mot den visslande 

Leif och utbrast: – Så fint du visslar! Ska vi låta alla barn och alla 

mammor vara med och vissla så går jag ut i tamburen och lyssnar 

om det hörs ända dit! 
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Kapitel 15 

Vad fungerar? 

Med exemplet ”Utvärdering av metoder mot mobbning”  

 

 

 

Åsa Söderström 

 

 

Denna artikel är tillägnad min handledare Solveig Hägglund som efter min 

disputation hjälpte mig att finna ett nytt, intressant och viktigt 

forskningsområde genom att rekommendera mig som en av forskarna i en 

utvärdering av metoder mot mobbning, kränkning och diskriminering under 

ledning av Skolverket. Denna artikel har sin upprinnelse i en presentation på 

ECER i Wien 2009 då jag, med utgångspunkt i denna utvärdering, 

problematiserade effektstudier inom utbildningsvetenskaplig forskning.  

 

 

Inledning – ett juridiskt perspektiv 

 

Alla barn borde kunna gå till skolan utan att känna rädsla. Denna rätt finns 

beskriven både i transnationella och nationella dokument. Enligt FN: s 

konvention om barns rättigheter har barn rätt till en miljö fri från alla former 

av diskriminering och sociala institutioner som förskola och skola1 har här 

ett stort ansvar. Om man följer förändringar i den svenska skollagstiftningen 

kan man konstatera att kraven på skolor att förebygga, upptäcka och åtgärda 

fall av mobbning, kränkning och diskriminering av barn och unga ständigt 

har skärpts.  

Förbud mot diskriminering regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) 

och förbud mot kränkande behandling i Skollagen (2010:800). 

Formuleringen i Skollagens 1 kap 5§ tar utgångspunkt i de mänskliga 

rättigheterna. ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling”. Arbetet ska vara målinriktat och beskrivas i en plan som årligen 

ska revideras. Personal i skolan som får vetskap om att en elev känner sig 

                                                 
1
 I artikeln kommer skola att användas som ett samlingsbegrepp för både förskola, förskoleklass, 

grundskola och fristående skolformer om inte annat anges.  
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kränkt har anmälningsplikt till skolans rektor. Skolans personal har 

skyldighet att utreda och vidta åtgärder för att få stopp på kränkningarna. 

Lyckas inte skolan göra detta på ett tillfredställande sätt kan elever och 

föräldrar genom en anmälan till Barn och Elevombudsmannen (BEO) få 

hjälp att föra talan mot skolans huvudman. På liknande sätt kan elever och 

föräldrar få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen (DO) att föra talan mot 

skolans huvudman vid fall av diskriminering. Under de senaste åren har 

dessa anmälningar blivit allt vanligare. År 2010 gjordes 244 anmälningar till 

DO och 1105 anmälningar till BEO. Anmälningarna till BEO ökade med 

hela 83 % från år 2009 till år 2010 (Skolinspektionen, 2011). Av dessa 

riktade Skolinspektionen kritik i 182 fall och beslutade om skadestånd i 30 

av dessa. Vid årsskiftet 2010-2011 drevs nio domstolsprocesser om 

skadestånd. Anledningen till att så få fall leder till åtal är att många ärenden 

klaras upp i ett tidigare skede men också att bevissvårigheter gör att få fall 

får upprättelse genom domstolsbehandling.  

I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) formuleras förbudet 

mot diskriminering och kränkande behandling på följande sätt; ”Inget barn 

ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” 

(ibid. s. 4). I Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 

(Lgr11) (Skolverket, 2011a) återkommer en liknande formulering; ”Ingen 

ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas” (ibid. s 7). I 

Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasie-

gemensamma ämnen (Skolverket, 2011b) är formuleringen densamma 

förutom att det i läroplanen för gymnasieskolan står att ”… Alla tendenser 

till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas” (ibid. s. 

5)  

Det är tydligt att kravet på skolan att arbeta aktivt för att skapa en 

arbetsmiljö fri från mobbning, kränkning och diskriminering har förstärkts 

och förtydligats. När dessa krav kopplas till skollagens krav att 

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 

(Skollagen, 2010:800, 1 kap. 5§ ) blir det av stort intresse att kartlägga 

skolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det blir också 
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intressant att sätta denna kartläggning i relation till begreppet 

evidensbaserad forskning och att sätta skolornas arbete i relation till 

begreppet evidensbaserad praktik. 

 

 

Artikelns centrala begreppsdiskussion 

 

Jag gör här en kort presentation av fyra av artikelns centrala begrepp, 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt evidensbaserad kunskap 

och evidensbaserad praktik.  

 

 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

 

I propositionen till Skollagen 2010:800, ges en beskrivning av en utbildning 

på vetenskaplig grund: "De nationella styrdokumenten ger läraren utrymme 

att välja innehåll och metoder för att nå målen. Detta kräver ett vetenskapligt 

förhållningssätt i bemärkelsen att kritiskt granska, att pröva och att sätta 

enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Arbetet i skolan med att välja 

innehåll och metod och att värdera resultatet ska därför präglas av ett 

vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på relevant 

forskning och beprövad erfarenhet." (Prop.2009/10:165,  s. 222-223). 

I Skolverkets lägesbedömning 2011 beskrivs att beprövad erfarenhet 

”inte endast är detsamma som erfarenhet som genereras över längre tid … 

[den] behöver vara dokumenterad och kommunicerad med andra ” 

(Skolverket, 2011c, s. 72). Skolverket hänvisar också till Högskoleverket där 

beprövad erfarenhet inte bara ska vara granskad kollegialt utan också ”vara 

granskad utifrån kriterier som är relevanta för erfarenhetens 

verksamhetsinnehåll. Den bör också vara prövad utifrån etiska principer: All 

erfarenhet är inte av godartat och därmed efterföljansvärt slag. Med en sådan 

prövning kommer man nära det vetenskapliga arbetssättet även om 

innehållet kan vara ett annat än det vetenskapligt 

genererade”(Högskoleverket, 2008, s. 24).  

En skärpning av de krav som ställs både vad gäller arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling och på att skolan ska arbeta utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet aktualiserar frågan: Vilka är de mest 

effektiva sätten att på vetenskaplig grund arbeta mot mobbning, kränkning 
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och diskriminering? Skolor arbetar på en rad olika sätt och det är vanligt att 

skolor bygger en del av detta arbete på färdiga program.  År 2007 gav 

Utbildningsdepartementet därför Myndigheten för skolutveckling (MSU)
2
 i 

uppdrag att utvärdera effekterna av de program som är vanligt 

förekommande i svenska skolors förebyggande, upptäckande och/eller 

åtgärdande arbete mot mobbning, kränkning och diskriminering. Ambitionen 

var att göra detta arbete evidensbaserat. Skolverket engagerade en grupp 

forskare för arbetet och resultatet av utvärderingen publicerades februari 

2011 (Skolverket, 2011d).  

 

 

Evidensbaserad kunskap och evidensbaserad praktik 

 

En enkel definition av evidensbaserad kunskap är att det är kunskap som är 

påvisad eller bekräftad. Det är svårt att hitta forskning som inte är ute efter 

att beskriva och i förlängningen bevisa eller bekräfta något. Evidensbaserad 

forskning är traditionellt placerad inom en positivistisk forskningstradition. 

När det talas om evidensbaserad forskning och evidensbaserad praktik inom 

utbildningsvetenskap finns många gånger en underliggande strävan att 

efterlikna klinisk medicinsk forskning. Kravet på evidensbaserad forskning 

och evidensbaserad praktik inom utbildningsvetenskap har diskuterats både 

bland forskare och bland skolpolitiker, lärare och skolledare (se t.ex. Biesta, 

2007, 2010; Carlgren, 2011; Carlgren, Josefson, & Liberg, 2003; 

Hammersley, 2007; Svensén, 2011).  

När Skolverkets utvärdering av program mot mobbning och kränkning 

ännu inte publicerats diskuterade Evaldsson och Nilholm (2009) 

evidensbaserad forskning och evidensbaserad praktik med den då pågående 

studien som konkret exempel. Då denna utvärdering nu är avslutad är syftet 

med denna artikel att reflektera över några av de svårigheter vi som forskare 

stötte på då vi brottades med ambitionen att utveckla kunskaper om 

effekterna av arbetet med program mot mobbning och diskriminering samt 

med att bidra till underlag för en evidensbaserad praktik inom detta område. 

Jag ger först en kort beskrivning av några metaanalyser som haft som syfte 

att kartlägga effekter av skolors arbete med program mot mobbning
3.

  

                                                 
2
 Uppdraget gick 2007 till MSU men övergick till Skolverket 2009 när MSU avvecklades. 

Projektledningen förändrades inte vid denna övergång. 
3
 De program som ingår i studierna har som syfte att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning 

och/eller liknande fenomen. 
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Att utvärdera effekter av program mot mobbning 

 

Den centrala frågan som ställs i studier av program mot mobbning
4
 är 

programmens eventuella effekter.  Då evidensbaserad praktik inom detta 

område handlar om att ge elever effektivas möjliga insatser för att förebygga, 

upptäcka och åtgärda mobbning hamnar många av dessa studier inom ramen 

för så kallade effektstudier. Sådana studier söker svar på frågan om det finns 

ett samband mellan ett visst program och ett visst utfall.  

Enligt Oscarsson (2009) finns det en hierarki inom effektstudier där 

randomiserat kontrollerade studier (RCT-studier) anses ge den säkraste 

kunskapen. I en RCT-studie låter man slumpen avgöra vilka som får 

respektive inte får en insats, till exempel ett program mot mobbning, och så 

görs en för- och en eftermätning av mobbningsfrekvensen i de båda 

grupperna. Det näst bästa är, enligt Oscarsson, effektstudier med en 

kvasiexperimentell design där som bygger på samma principer som en RCT-

studie men där man inte kunnat göra ett slumpmässigt urval av försöks- och 

kontrollgrupp. Fyra metaanalyser av effektiviteten hos 

antimobbningsprogram visat att RCT-studier och kvasiexperimentella studier 

också anses ge den säkraste kunskapen när det gäller vad som fungerar i 

skolans kamp mot mobbning och trakasserier (Merrell, Gueldner, Ross, & 

Isava, 2008; Rigby, 2002; Smith, Schneider, Smith, & Ananiadou, 2004; 

Tofti, Farrington, & Baldry, 2008).  Samtliga fyra metaanalyser hade som 

krav att de ingående studierna ska ha denna typ av design. Studierna skulle 

också bygga på självrapporterade enkäter och rapporteras statistiskt med 

möjlighet att beräkna mått av effektivitet.  

Det finns ett ökat krav på att man inom utbildningsvetenskaplig 

forskning ska kunna mäta effekter av insatser och att då följa en 

experimentell design (Biesta, 2007). Studien av skolors interventioner mot 

mobbning är exempel på detta. Så vad är då resultatet av dessa meta-

analyser?  

Smith m.fl. (2004) visar att majoriteten av de undersökta programmen 

inte hade gett någon signifikant effekt på mobbning och kränkning. För att 

röna någon som helst framgång fordras en systematisk 

programimplementering.  

Resultatet av Merell m.fl. (2008) undersökning visar att införande av 

program mot mobbning gav blygsamma positiva resultat och var mer 

                                                 
4
 Kommentarerna avgränsas till studier med syfte att belysa arbetet med program mot mobbning.  
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benägna att påverka kunskaper, attityder och självbild än elevers 

mobbningsbeteende. De konstaterar också att det finns svårigheter att i 

skolan genomföra studier som följer en traditionell experimentell design. 

Rigby m.fl. (2002) visar också att programarbete hade liten effekt när det 

gällde att reducera mobbning men att ett starkt engagemang hos personal när 

ett program genomförs tycks vara en viktig och kanske avgörande faktor för 

att minska mobbning.  

Tofti m.fl. (2008) drar slutsatsen att skolbaserade antimobbningsprogram 

i sin helhet inte kan bevisas ha effekt. Inslag/komponenter i program visade 

sig däremot ha effekt. Sådana inslag var till exempel tillsyn under raster, 

disciplinära strategier, skol- och klassregler och föräldrautbildning. De 

visade också att programeffekter varierade mellan länder och större och 

nyare studier visade mindre effekt än småskaliga och äldre undersökningar.  

 

 

Att utvärdera effekter av program mot mobbning – ett konkret exempel 

 

Den grupp forskare som 2007 fick i uppdrag att utvärdera effekterna av 

program som är vanligt förekommande i svenska skolors förebyggande, 

upptäckande och åtgärdande arbete mot mobbning och diskriminering kunde 

därför konstatera att den traditionella forskningsdesign som styrt urvalet av 

studierna i de beskrivna metaanalyserna inte kunnat visa några tydliga 

programeffekter. Detta var en av flera anledningar till att en experimentell 

studie inte var ett alternativ.  

Uppdraget att genomföra en studie som skulle bidra till att evidensbasera 

skolors arbete mot mobbning och diskriminering gav upphov till en rad 

diskussioner inom forskargruppen som; Hur definierar vi evidensbaserad 

forskning? Hur hanterar vi uppdraget att utvärdera effekter av program? Jag 

lyfter här några av de frågor som diskuterades på tröskeln in i studien och de 

konsekvenser vi drog vad gäller studiens design. För att bättre förstå både 

frågorna och konsekvenserna inleder jag med en kort beskrivning av de 

förutsättningar som Myndigheten för skolutveckling hade skapat vid 

undersökningens början genom urval av program och skolor. 
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Utvärderingens inledande förutsättningar 

 

Redan innan forskargruppen hade formerats hade MSU tagit en rad initiativ 

som bildade en ram vilken forskarna måste förhålla sig till. MSU hade valt ut 

de åtta program som skulle ingå i undersökningen. Urvalskriteriet var att 

programmen skulle vara vanligt förekommande i svenska skolor och/eller att 

det skulle finnas indikatorer på att de hade effekt. Programmen kan 

grupperas på följande sätt. 

 

 

Tabell 1: Program efter programkategori 

 

Programkategori Program 

Förebyggande med särskilda lektioner 

 
Lions Quest, SET, StegVis 

Förebyggande med elever som aktörer 

 
Friends, Skolmedling 

Förebyggande/Classroom management 

 
Skolkomet. 

Åtgärdande 

 
Farstametoden 

Förebyggande/upptäckande/åtgärdande 

 
Olweusprogrammet. 

 

 

Programmen har olika syften men de används alla i skolors förebyggande, 

upptäckande och/eller åtgärdande insatser mot mobbning, kränkning och 

diskriminering. 

Vid urval av skolor hade MSU till en början ambitionen att skapa ett 

intresse bland skolor att vid utvärderingens inledning införa ett av det åtta 

programmen för att det skulle finnas en möjlighet att genomföra en studie 

med en experimentell design. Detta misslyckades då skolor inte var 

intresserade att införa ett program som kanske skulle visa sig ineffektivt. 

MSU kontaktade då skolor som använde något av de åtta programmen och 

frågade om de ville delta i utvärderingen. Information om skolors 

programarbete samlades in när skolor deltog i andra aktiviteter under 

myndighetens ledning. Programföreträdare gav också förslag på skolor som 
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arbetade med deras program. Efter att ha fått kontakt med en grupp skolor 

som var villiga att delta plockade MSU, i samarbete med forskarna, ut fyra 

skolor per program. Två av skolorna hade relativt lång erfarenhet av att 

arbeta med programmet och två skolor hade just tagit initiativ till att införa 

det. Dessutom valdes åtta skolor som angav att de inte arbetade med något 

av de åtta programmen (så kallade jämförelseskolor). Slutligen ingick 39 

skolor i utvärderingen
5
. Ambitionen var att de skulle vara spridda över landet 

och att alla elever i år 4-9 skulle medverka 

 

 

Frågor på tröskeln in i utvärderingen 

 

Jag presenterar några av de frågor som genererades ur utvärderingens syfte 

och ambitioner. Konsekvenserna för studiens design påverkades både av 

svaren på dessa frågor och de förutsättningar som skapades genom den 

beskrivna urvalsprocessen 

 

 

En effektivitetsstudie?  

 

I studier av arbetet mot mobbning, kränkning och diskriminering är det inte 

relevant att endast ställa frågan vad som är effektivt. Man kan anta att en rad 

insatser som bygger på att hota och skrämma kan ge snabba effekter men 

dessa står i motsättning till skolans värdegrund som att behandla barn och 

elever med respekt. Frågor som rör mobbning, kränkning och diskriminering 

är starkt värderelaterade. Den centrala frågan är vad som är lämpligt och att 

finna möjliga samband mellan handlingar och konsekvenser av dessa 

handlingar. 

Konsekvenser för studiens design - I studien måste elevernas röster 

komma till tals. Vi behövde få kunskaper inte bara om hur många elever som 

ansåg sig utsatta för mobbning, kränkning och diskriminering utan också vad 

de blivit utsatta för, hur ofta, hur detta fått dem att känna och deras 

uppfattning om varför de tror att de blivit utsatta. Vi behövde också få 

elevernas synpunkter på skolans insatser för att förstå hur dessa kom till 

konkret uttryck och uppfattades av eleverna.  

 

                                                 
5
 Av olika anledningar fick till slut nöja oss med tre skolor som sade sig arbeta med Skolkomet. 
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”Rena” skolor?  

 

Att genomföra en traditionell effektstudie där man först mäter frekvensen av 

mobbning inom en elevgrupp, därefter inför ett program och som avslutning 

åter mäter mobbningsfrekvensen var inte möjligt. En av flera orsaker var 

urvalet av skolor. Men även om vi hade lyckats få tag i skolor som velat 

införa något av programmen så skulle dessa skolor inte kunna betraktas som 

”rena” i betydelsen opåverkade av andra insatser mot mobbning och 

kränkning. Under mycket lång tid har svenska skolor haft skyldighet att 

aktivt arbeta mot mobbning, kränkning och diskriminering och i 

internationell jämförelse har detta arbete visat sig framgångsrikt. Det går inte 

att hitta en skola som inte har varit i kontakt med någon form av program 

eller programkomponenter. Det betyder att det är omöjligt att säkerställa att 

en eventuell förändring i elevers upplevelse av utsatthet beror på ett infört 

program.  

Våra intervjuer på de 39 skolorna visade också hur omöjligt det skulle ha 

varit att utvärdera programeffekter. Vid undersökningens inledning fick varje 

skola en programetikett efter vilket program man anmält att man arbetade 

med och de åtta skolor som anmält att de inte arbetade med något program 

fick etiketten jämförelseskolor. Vid intervjuer på skolan visade det sig att 

ingen av skolorna arbetade med inslag som kunde härledas till endast ett 

program. Det fanns också skolor där lärarna inte arbetade med de program 

som anmälts. Även jämförelseskolorna, som sade sig inte arbeta med 

program, hade insatser som kunde härledas till en eller flera av de åtta 

program som skulle utvärderas.  

Konsekvenser för studiens design - Vi beslutade att genomföra enkäter 

vid tre olika tillfällen under undersökningsperioden för att kartlägga 

elevernas upplevelse av utsatthet. Enkäten var omfattande och gav också 

information om vad de blivit utsatta för, hur ofta, hur detta fått dem att känna 

och deras uppfattning om varför de tror att de blivit utsatta. Dessutom 

genomförde vi intervjuer med skolledare, lärare, elevhälsopersonal och 

elever på samtliga skolor i början av studien och uppföljande intervjuer på 

tretton av skolorna vid slutet av i studien. Genom intervjuerna kunde vi 

snabbt konstatera att ingen skola kunde betraktas som en programskola.  

Med hjälp av intervjuerna och resultatet i metaanalysen av Tofti m.fl. 

(2008) plockade vi ut en lista med insatser som i vetenskap och/eller 

”beprövade erfarenhet” visat sig ha betydelse för skolors arbete mot 
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mobbning och kränkning. Exempel på insatser var rastvaktssystem och 

utvärdering/uppföljning. Varje insatser gavs några olika innebörder. Om vi 

tar rastvaktssystem som exempel så kunde en skola a) sakna rastvaktssystem 

b) har rastvaktssystem vilket innebar att det fanns ett schema på när lärarna 

skulle rastvakta c) har ett mer utvecklat rastvaktssystem som innebar att det 

fanns ett rastvaktsschema men att det också fanns en kartläggning av ”farliga 

platser” som påverkade vart lärarna befann sig under rastvaktandet, det fanns 

särskild personal som hade som uppgift att vistas bland eleverna på rasterna, 

det ordnades aktiviteter under rasterna och/eller att händelser på rasterna 

dokumenterades.  

Arbetet på var och en av de 39 skolorna bedömdes i relation till 

insatserna och denna bedömning sattes sedan i relation till enkätresultaten. 

 

 

Diskursivt och praktiskt medvetande
6
?  

 

Det finns en skillnad emellan diskursivt och praktiskt medvetande, mellan att 

prata och agera. Skolorna i vår studie anmälde själva vilket program de 

arbetade med. När vi gjorde våra intervjuer fann vi inte bara att skolor också 

arbetade med andra program eller delar av program utan att det också fanns 

enskilda lärare inom en skola som inte arbetade med det program som skolan 

hade angett. Skolledare kunde i intervjun berätta att lärarna på deras skola 

arbetade med program x. Lärare på samma skola sade att initiativet att införa 

programmet kommit uppifrån och att arbetet med programmet inte hade 

fungerat. Få lärare sade sig därför arbeta med programmet. Även när ett 

program kunde betraktas som genomfört arbetade många lärare på ett sätt 

som inte kan anses vara troget den ursprungliga programidén. Programmet 

hade anpassats till förutsättningarna på den egna skolan, vilket måste anses 

klokt, men frågan blir då vilket program vi då kan sägas utvärdera?  

På flera skolor blev skillnaden mellan vad som sades och vad som 

gjordes lika tydlig i elevintervjuerna som i lärarintervjuerna men också 

skillnaderna i uppfattning mellan lärare och elever. Lärare och skolledare 

kunde beskriva hur klassrådstiden användes för att samtala om etiska frågor 

och för att göra värderingsövningar. Elevernas beskrivning kunde kollidera 

med den officiella bilden då de i stället kunde beskriva att klassrådstiden 

                                                 
6
 Diskursivt och praktiskt medvetande, se Giddens (1984) och se Söderström  (2006) som ett 

exempel på användningen av begreppen. 
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användes för att följa upp frånvaron och informera om den kommande 

veckans arbete. De kände inte igen att de ägnat tid åt att diskutera etiska 

frågor eller åt att göra värderingsövningar. 

Konsekvenser för studiens design - Vi lämnade syftet att utvärdera 

program och övergick, med hjälp av de framtagna komponenterna, till att 

utvärdera komponenter/insatser.  Bedömningen av skolornas arbete med de 

framtagna komponenterna byggde på en helhetsbedömning av vad som 

framkommit i intervjuerna med samtliga intervjuade grupper på en skola. 

Bedömningen underlättades av att vi inte bara konstaterade att en insats 

fanns eller inte fanns utan att vi också gav en och samma insats olika 

innebörder.  

 

 

Ett skolutvecklingsperspektiv?  

 

Bakom kravet på evidensbaserad forskning ligger en förväntan om att 

forskningsresultaten direkt ska kunna överföras i praktiken. I tidigare studier 

har det framkommit att arbetet med ett program och dess potentiella effekter 

till stor del beror på hur väl arbetet varit förankrat i personalgruppen samt 

lärares kunskaper och attityd till programmet (Nordahl, Gravrok, 

Knudsmoen, Larsen, & Rørnes, 2006). Effekterna av program eller 

programkomponenter är därför kopplade till frågor som rör skolutveckling. 

Hur ser skolans förbättringskapacitet ut? Hur initieras och genomförs 

förbättringsåtgärder?  Det är få studier av programeffekter som har detta 

perspektiv.  

Konsekvenser för studiens design – För att skapa en bild av de 39 

skolornas förbättringskapacitet och arbetskultur ställdes i intervjuerna frågor 

om skolans organisation, system för utvärdering och uppföljning, lärares och 

elevers inflytande och ansvar samt de normer som skolpersonal och elever 

ansåg vara styrande på skolan.  

 

Att vidta åtgärder? 

 

En rad frågor hade en mer övergripande betydelse för utvärderingsarbetet 

och jag presenterar kortfattat några två dessa utan att ange konkreta 

konsekvenser för studiens design.   
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Ambitionen att utveckla evidensbaserad praktik aktualiserar frågan om 

effektivitet i relation till vad som är önskvärt. Utifrån en rationalistisk 

kunskapssyn är det lätt att ignorera åtgärders etiska och moraliska 

dimension. De program som utvärderades bygger på olika antaganden om 

hur man utvecklar en skolmiljö fri från mobbning, kränkning och 

diskriminering. Vissa bygger på ett icke-fördömande tillvägagångssätt 

medan andra fokuserar negativa sanktioner. Det finns strategier som är 

problematiska i relation till skolans demokratiska uppdrag. Det finns insatser 

som kan göra barn och unga beroende av yttre kontroll och försvåra 

utvecklingen av en inre moralisk kompass. Samma program kommer också 

till olika uttryck beroende på hur skolledare och lärare tolkar det i praktisk 

handling samt det sätt på vilket elever reagerar på dessa. Elevers reaktioner 

på programinsatser kan till exempel variera beroende på social position i 

elevgruppen. Att göra övningar med syfte att lära känna varandra kan till 

exempel upplevas positivt av elever som känner sig trygga i klassen/gruppen 

medan samma övningar kan vara förödande för mobbade elever. En trygg 

och tillåtande atmosfär som byggs upp under ledningen av en vuxen kan leda 

till en öppenhet som utnyttjas mot utsatta när eleverna lämnar klassrummet.  

 

 

Mobbningens orsaker?  

 

Svaret på vad som ska göras för att förebygga och åtgärda mobbning beror 

på hur man ser på dess orsaker. Inom mobbningsforskning är det vanligt att 

betrakta mobbning ur ett individualpsykologiskt perspektiv. Individers 

disposition att bli mobbad eller mobbare varierar beroende på personliga 

egenskaper. Det är mindre vanligt att studera mobbning som orsakad av 

sociala processer i barn- och elevgrupper, som inlärning och/eller som en 

fråga om normalisering (Frånberg & Wrethander, 2010). Synen på orsakerna 

till mobbning påverkar valet av insatser. Man finner orsakerna där man letar 

och man finner åtgärder som passar till de tänkta orsakerna. Program är 

också utformade utifrån en definition av mobbningens orsaker (Skolverket, 

2009). Detta visar på behovet av grundläggande forskning om mobbning, 

kränkning och diskriminering. Om forskning med direkt nytta i praktiken 

blir prioriterad kan det vara svårt att hävda vikten av grundforskning inom 

området. 
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Summering 

 

Att diskussionen om evidensbaserad forskning och evidensbaserad praktik 

har intensifierats med den nya skollagens krav på att driva en utbildning på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och innebär en utmaning både 

för forskare och för praktiker. Genom att snegla på den kliniska medicinska 

forskningen kan den utbildningsvetenskapliga forskningen utmanas och 

vitaliseras. Men att den utbildningsvetenskapliga forskningen ska efterlikna 

den kliniska medicinska forskningen är inte rätt väg om man vill förbättra 

utbildningspraktiken för våra barn och unga. Det är inte heller rätt väg om 

man vill höja läraryrkets professionalitet. Risken är snarare att det 

pedagogiska arbetet förenklas. Med Skolverkets Utvärdering av metoder mot 

mobbning som exempel vill jag visa att positiva effekterna av arbete mot 

mobbning, kränkning och diskriminering inte handlar om att genomföra ett 

program. Enligt denna utvärdering och en ännu inte publicerad fördjupad 

studie utifrån samma empiriska material är orsakerna till positiva effekter 

komplexa. De beror på hela skolans verksamhet som till exempel skolans 

förmåga att driva ett förbättringsarbete, graden av engagemang bland 

skolpersonalen, elevernas möjlighet att bli lyssnade till och att påverka, 

kontakten med föräldrar och uppfattningen av orsakerna till mobbning och 

kränkning.  
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Kapitel 16 

Nya ämnesdidaktiska utmaningar i samhällskunskap 

Om barn och unga konsumenter, rättigheter och utbildning 

 

 

 

Nina Thelander 

 

 

Inledning 

 

Den här texten bygger på en presentation som gjordes vid en nordisk 

konferens i Karlstad 8-9 december 2011 på temat ”Teaching consumer 

competences to young people – consumer rights from curriculum to real 

life”. Konferensen anordnades i samarbete med svenska Konsumentverket 

och Karlstads universitet och min presentation handlade om att belysa temat 

främst ur ett lärarutbildningsperspektiv och särskilt utifrån ämnet 

samhällskunskap
1.

 Eftersom jag under det senaste året framför allt har arbetat 

med ämnesdidaktik i samhällskunskap med lärarperspektivet i fokus så är det 

med bakgrund i det och från ovan nämnda presentation mitt bidrag till 

Solveigs vänbok tar sin utgångspunkt.  

Läraryrket är på flera sätt mångfacetterat, komplext och fyllt med 

utmaningar som bland annat synliggörs genom det dubbla kunskaps- och 

fostransuppdrag som karaktäriserar professionen. Detta dubbla uppdrag har 

av flera beskrivits som särskilt tydligt för just lärare i ämnet 

samhällskunskap (Bernmark-Ottosson, 2005, Bronäs, 2000).  Att vara lärare 

är samtidigt också att utföra ett politiskt uppdrag med förankring i det 

omgivande samhället och som sådant finns det en inneboende koppling till 

olika förändringar som sker, både lokalt och globalt, vilket i sin tur betyder 

att läraruppdraget också är föränderligt över tid och rum. I Sverige har vi 

under 2011 bland annat fått en ny läroplan för grundskolan, Lgr 11, som för 

närvarande håller på att implementeras i skolorna vilket också genererar 

                                                           
1 Bakgrunden till samarbetet är att i både grundskolans och gymnasieskolans nya kursplaner i samhällskunskap uttrycks 
krav på kunskaper i konsumentfrågor, privatekonomi, och barns och ungas rättigheter på ett tydligare sätt än i tidigare 
kursplaner.  Det betyder att de här kunskapsområdena också behöver tydliggöras i lärarutbildningen, särskilt för blivande 
lärare i samhällskunskap och på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare. Samarbetet med Konsumentverket och 
lärarutbildningen vid Karlstads universitet och ämnet samhällskunskap kring ovan nämnda konferens kan ses som en början 
till och en del av det arbete. Det innebär också att presentationen och den här texten bör betraktas som en möjlig ingång 
till att närma sig ett nytt område.  
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förändringar i lärarutbildningen och innebär nya utmaningar för både 

verksamma lärare i skolorna och i lärarutbildningarna .  

Det svenska samhället, liksom många andra västerländska, kan i stora 

drag beskrivas som konsumtionssamhällen med levnadsvillkor som 

karaktäriseras av valfrihet där den enskilde individen utgör den viktigaste 

aktören. Barn och unga socialiseras idag i tidig ålder till konsumenter och är 

också aktiva i både egna och familjens inköp och ekonomiska beslut på ett 

helt annat sätt än tidigare (Ekström, 2011) Eftersom skolan är en del av vårt 

samhälle innebär det att vi också i skolan behöver lära oss saker som är 

anpassade och brukbara i ett konsumtionssamhälle.  Med bakgrund i det har 

ljuset bland annat riktats mot barns och ungas konsumenträtt och 

konsumentkompetens som frågor som behöver belysas mer i skolan, vilket vi 

bland annat kan se i skolans nya styrdokument. Förutom att vara en plats där 

lärare och elever möts för att lära det som uttrycks i våra styrdokument, är 

skolan samtidigt också en arena där frågor med anknytning till elevernas 

vardagliga livsvillkor ställs och aktualiseras.  

Mycket av den dagliga verksamheten i konsumtionssamhället, för både 

barn och vuxna, utspelar sig på olika platser på webben där en aldrig sinande 

ström av information finns tillgänglig, dygnet runt.  Genom tillgången till 

datorer och internet har många alternativa möjligheter för lärande också 

skapats och öppnar för att vi via webben kan kommunicera och interagera i 

olika sociala nätverk, oberoende av ålder och geografiskt avstånd. Förutom 

möjligheter till kommunikation och interaktion utgör webben också en allt 

större arena för konsumtion där vi bland annat kan handla varor och tjänster 

och delta i olika spelaktiviteter. Den ökade datoranvändningen tillsammans 

med, bland annat, ett ökat utbud av varor och tillgång till såväl nationella 

som internationella marknader har förändrat rollen som konsument för båda 

barn och vuxna. Bland annat krävs att den enskilde konsumenten själv är 

engagerad och aktiv och har en kunskap om vilka regler och avtal som gäller 

(Ekström, 2011). På samma gång som datoranvändning betraktas som en 

oerhörd tillgång kan man utifrån ett konsumentperspektiv också se att 

datoranvändningen inte bara innehåller möjligheter utan även risker för den 

enskilde konsumenten.   

I FN: s konvention om barnets rättigheter fastställs bland annat barnets 

rätt till friheten att uttrycka sig och friheten till att söka, motta och överföra 

information och idéer genom olika media som barnet väljer (art. 13). I 

konventionen hänvisas även till restriktioner som ska åberopas när barnet i 
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utövandet av den här friheten kan utsättas för risker som kan skada eller 

utsätta barnet för fara. Det här beskriver och tydliggör barnets position som 

både subjekt och objekt, där barnet å ena sidan framträder som en kompetent 

aktör samtidigt som det behöver skydd och omsorg, ett perspektiv som finns 

inbyggt i och som karaktäriserar innehållet i konventionen. I barns och ungas 

aktiviteter på nätet synliggörs också det här dubbelsidiga perspektivet på 

barnet, som en aktör med kunskaper som samtidigt kan vara utsatt för risker 

av olika slag. Ekström (2011) framhåller att det är vanligt att barn, utifrån ett 

konsumentperspektiv, …antingen beskrivits som offer, de har svårt att hantera val och 

behöver skyddas eller som kompetenta konsumenter med förmåga att hantera den nya 

tekniken och kritiskt granska reklambudskap. (Ekström, 2011, s. 7). 

Dunkels (2009), som studerat vad unga människor gör på nätet, visar i 

sin studie på vikten av att vi vuxna har kunskaper om barns och ungas 

aktiviteter på nätet just för att uppmärksamma både möjligheter och risker. 

Samtidigt som hon också visar på betydelsen av att sätta kunskaperna om 

barns och ungas nätanvändning i ett sammanhang som vi vuxna får tillgång 

till om vi intresserar oss för och ställer frågor till barn och unga om deras 

aktiviteter på nätet både i och utanför skolan. 

Med utgångspunkt i den här, i stora drag, skisserade bakgrundsbilden av 

vårt samtida samhälle, med ett särskilt fokus på den pågående omvandlingen 

i skola och lärarutbildning och i relation till konferensens tema ser jag det 

som intressant att fundera över vilka utmaningar vi som lärare och 

lärarutbildare ställs inför . Vilka kunskapskrav ställer det här på läraren? Vad 

behöver lärare kunna för att utbilda kritiska kompetenta konsumenter och 

rättighetsbärare i ett konsumtionssamhälle?  

Utifrån ett aktuellt exempel, som beskrivs nedan, är min ambition att 

närma mig ovan nämnda frågor om samhällskunskapslärares kunskaper med 

fokus på barn och unga som konsumenter och barns och ungas rättigheter 

som också är kopplade till elevernas vardagsvillkor i ett nutida samhälle. 

 

 

Aktuella händelser – ett exempel 

 

I samhällskunskapsundervisningen är det vanligt att lärare använder sig av 

aktuella händelser hämtat från olika media, dels för att lokala och globala 

nyheter ses som ett viktigt innehåll men också att de brukar användas som en 

ingång till ett kunskapsområde där olika aspekter av ämnet kan illustreras 

utifrån aktuella exempel (Olsson, 2011). Metoden att utgå från aktuella 
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händelser i undervisningen har inspirerat mig att göra detsamma i den här 

texten. Nedan beskrivs en sådan händelse om Habbo- hotell, som utspelar sig 

i en fiktiv nätmiljö riktad till barn och unga mellan 8-15 år. 

 

 

Det kompetenta barnet checkar in på Habbo Hotell 

 

Habbo hotell är ett virtuellt hotell med över 230 miljoner medlemmar över 

hela världen där barn och unga mellan 8-15 år umgås med varandra genom 

sina Habbo-figurer (Habbo, 2011, Johnson & Toskallio, 2007).  I denna 

webbaserade hotellmiljö skapar medlemmarna sin egna Habbo-avatarer som 

kan äta, dricka och chatta i kaféer, restauranger och spelrum. För 

medlemmar finns det möjligheter att inreda egna rum med Habbo-möbler 

och det går till exempel att adoptera ett Habbo-djur, som på ett 

verklighetstroget sätt kräver uppmärksamhet av ägaren. Det är gratis att bli 

medlem i Habbo hotell och vid incheckningen på hotellet får man tillgång till 

ett basutbud av de möjligheter hotellet erbjuder. För att få tillträde till ett 

större utbud och för att kunna använda de mer exklusiva tillbehören såsom 

mer påkostade inredningsdetaljer, swimmingpooler, häftigare kläder till 

avatarerna innebär detta en extra kostnad. Den kostnaden betalas med 

särskilda Habbo-mynt som i sin tur köps med riktiga pengar via 

mobiltelefoner och SMS.  

I flera fall i Sverige har barns och ungas aktiviteter på Habbo hotell 

resulterat i att föräldrar fått höga telefonräkningar med anledning av att 

barnen köpt Habbo- mynt, som sedan använts till olika inköp på Habbo 

hotell. Under hösten 2011 kunde vi i svensk media läsa att 

Konsumentombudsmannen, KO, tar företaget Habbo hotell till domstol för 

att ha utnyttjat barns lek på nätet för ohederliga affärsmetoder. 

Konsumentverket konstaterade efter att ha granskat nätmötesplatser för barn, 

däribland Habbo hotell, att företaget utsätter barn för direkta 

köpuppmaningar och att barn tillåts gå in i avtal utan föräldrarnas 

godkännande, vilket strider mot gällande lagar(Konsumentverket, 2011). 

Problematiken som beskrivs ovan i exemplet med Habbo hotell kan 

förstås betraktas utifrån flera olika aspekter, exempelvis från rättsliga, som 

Konsumentverket åberopar, vilket även lyfter frågor om vilka rättigheter du 

har som konsument. Moraliska och etiska aspekter är också av intresse i 

sammanhanget då de väcker frågor kring företagets inriktning på att 



211 
 

uppmuntra barn och unga till att köpa extra tillbehör som kostar pengar 

samtidigt som det även visar på en rättslig aspekt. Spelmiljön på hotellet är, 

liksom i flera andra liknande nätspel, organiserad på så sätt att den appellerar 

till att följa kamraternas extrainköp för att genom det kunna spela i samma 

nivå, eller på samma villkor, som kamraterna.  I exemplet framträder också 

en bild av barnet som å ena sidan en kompetent aktör å andra sidan en 

individ i behov av skydd. Den här ”dubbla” bilden av barnet är något som 

synliggör en problematik som också ofta framträder i sammanhang när vi 

talar om barns och ungas rättigheter. I exemplet finner vi också frågan, vem 

är det som har ansvaret för vad barn och unga gör på nätet, är det företaget, 

Habbo hotell, barnen själva, är det föräldrarna eller är det skolan eller är det 

så att det kan vara ett gemensamt ansvar? Genom de frågorna kan vi fundera 

vidare över var gränserna går mellan bland annat det offentliga och privat, 

mellan individ och samhälle. På vilket sätt har de gränserna förändrats? Det 

här är några perspektiv och frågor som kan lyftas genom exemplet Habbo 

hotell. Om vi nu använder och utgår från den här händelsen för att undervisa 

i samhällskunskap vilka aspekter blir då möjligt att synliggöra och vad 

kräver de för kunskaper och verktyg av läraren?  

 

 

Ämnesdidaktik och samhällskunskap 

 

Generellt kan man säga att intresset för ämnesdidaktik i Sverige ökat vilket 

också har gjort att ämnesdidaktik i samhällskunskap blivit allt mer 

uppmärksammat
2.

  Trots det är svensk forskning om ämnesdidaktik i 

samhällskunskap förhållandevis liten och har först under senare år 

uppmärksammats, bland annat kan nämnas Bronäs (2000) och Bernmark-

Ottossons (2005) avhandlingar som exempel på det. En möjlig förklaring till 

den ringa uppmärksamheten kan vara att ämnet är relativt ungt och infördes i 

skolan i samband med införandet av Lgr 62 (Englund, 1986 ). Ämnet har 

således en något annorlunda historia jämfört med andra skolämnen och kan 

betraktas som ett ämne som konstruerats för skolan och inte som ett 

traditionellt akademiskt ämne vilket utformats från akademin till skolan, 

såsom till exempel historia.  

                                                           
2 Bland annat finns det ett nationellt nätverk för ämnesdidaktik i samhällskunskap som ordnar årliga konferenser tex Umeå 
2011, Uppsala, 2012. och Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet som har särskilda 
projekt med fokus på samhällskunskap dit även nordiska och internationella forskare är knutna. 
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En annan förklaring kan vara att samhällskunskap är mångvetenskapligt och 

har sin grund i flera akademiska ämnen från olika discipliner, vilket kan göra 

att innehållsfrågorna återfinns i olika ämnen.  De dominerande ingående 

ämnena i samhällskunskap är statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi, 

utöver det finns också juridik eller rättsvetenskap och media och 

kommunikation som ingående delar av ämnet. Det som utmärker innehållet, i 

skolan såväl som i lärarutbildningen, är att det karaktäriseras av frågor som 

rör samhälle, demokrati, politiska system, mänskliga rättigheter, 

medborgarskap, ekonomi och frågor som på olika sätt relateras till skolans 

värdegrund.  

I studier av samhällskunskap har ämnet ofta framställts som att det 

pendlat mellan fokus på det kognitiva eller fokus på demokratifostran där 

olika tyngdpunkter relaterats till olika politiska ideologier(se tex Bronäs m 

fl, 2003). Min utgångspunkt är att kunskap och fostran inte är eller heller bör 

vara tydligt åtskiljda utan snarare går hand i hand och är beroende av 

varandra. En demokratisk medborgare behöver till exempel kognitiva 

verktyg för att kunna handla samtidigt som att kunskaper om demokrati inte 

med automatik leder till ett demokratiskt handlande utan också kräver inslag 

av demokratifostran i någon form. Betydelsen av att knyta de här två olika 

dimensionerna av ämnet är något jag vill lyfta fram som väsentligt, inte bara 

utifrån ett ämnesperspektiv utan också för att undervisning i någon generell 

mening handlar om att koppla det teoretiska och det praktiska och att det 

många gånger är det som är den stora utmaningen i lärarprofessionen. Här 

kan en ämnesdidaktisk teoretisk modell vara till hjälp.  

Shulman (1986), amerikansk utbildningspsykolog och ämnesdidaktiker 

med särskilt intresse för lärares kunskaper och för lärarprofessionen, har i sin 

forskning introducerat begreppet ”Pedagogical Content Knowledge, PCK, 

som bland annat innebär att han binder ihop ämnesteoretiska kunskaper med 

pedagogiskt praktiska kunskaper, något som Shulman menar, utmärker den 

särskilda professionella kunskap som finns i lärarnas undervisning.  Shulman 

(1986,1987) bygger sina idéer om undervisning bland annat på Deweys 

tankar om att det är en väsentlig skillnad mellan å ena sidan logisk förståelse 

(the knowledge of ”scientist”) och å andra sidan psykologisk förståelse (the 

knowledge necessary for teachers).  Detta kan ses som två olika dimensioner 

av kunskaper, men, när ”the knowledge of the scientist” och ”the knowledge 

necessary for teachers” möts i undervisning då framträder en särskild 
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professionell kunskap som är utmärkande för lärarprofession. Det är den här 

professionella kunskapen Shulman särskilt intresserat sig för och studerat. 

Genom att studera vad lärare gör i amerikanska klassrum har Shulman 

identifierat olika kunskapskategorier som lärare skapar och använder i sin 

undervisning. Tillsammans bildar de här kategorierna lärares kunskapsbas 

som beskriver lärares ämnesdidaktiska kunskaper eller repertoarer. Detta, att 

identifiera och studera lärares kunskapsbas och dess källor, menar Shulman 

(1986), öppnar för möjligheter till att skapa en bra, varierande och 

professionell undervisning. 
3 

När Shulman introducerade PCK rönte det stor uppmärksamhet, särskilt 

i USA. Där har det bland annat använts till att studera erfarna lärares 

undervisning som sedan jämförts med lärarstudenters undervisning, 

mestadels inom de naturvetenskapliga områdena. Under senare år har 

Shulmans studier också uppmärksammats alltmer i Sverige utifrån ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv både inom det naturvetenskapliga fältet(Nilsson, 

2008) såväl som det samhällsvetenskapliga fältet (Karlefjärd, 2011,Knutas, 

2008, Olsson, 2011).  

I den här texten vill jag använda Shulmans tankemodell på ett något 

annat sätt än vad som tidigare gjorts. Istället för att empiriskt studera lärares 

undervisning om till exempel konsumentfrågor och barns och ungas 

rättigheter vill jag här fundera över, utifrån exemplet om Habbo hotell, vilka 

kunskapskategorier som skulle vara möjliga och rimliga i en tänkt 

undervisningssituation där läraren också närmar sig ett nytt innehåll. Vilka 

kunskaper behöver man som lärare för att kunna möta eleverna i skolan, inte 

bara som elever och medborgare utan också som rättighetsbärare och 

konsumenter där även kunskaper om barns och ungas livsvillkor är av 

intresse? Min huvudfråga handlar alltså om vilka ämnesdidaktiska kunskaper 

som kan belysas i exemplet om Habbo hotell med hjälp av Shulmans idéer 

om pedagogiska innehållskunskaper, PCK? Genom att använda modellen är 

min ambition att kunna ge exempel på möjliga kunskapsbaser, visa på 

professionella utmaningar som detta generar samt att argumentera för 
                                                           
3
 Lärares kunskapsbas kan, menar Shulman, delas in i minst sju olika kategorier, content knowledge(ämneskunskaper), 

general pedagogical knowledge,(allmänna pedagogiska kunskaper), curriculum knowledge,(kunskaper om styrdokument) 
pedagogical content knowledge,(ämnesdidaktiska kunskaper) knowledge of learners and their characteristics,(kunskaper 
om elever och deras karaktäristiska)knowledge of educational contexts,(kunskaper om undervisningens kontext) knowledge 
of educational ends, purposes, and values, and their philosophical and historical grounds, (kunskaper om utbildningens mål 
och syfte). I undervisningssituationer kan det vara några av kategorierna som är särskilt tydliga och andra framträder 
mindre eller också inte alls. Shulman (1986) menar att de här kategorierna framträder inte bara olika hos olika lärare utan 
de framträder också olika vid olika tillfällen för en och samma lärare. Lärares källor till kategorierna i lärares kunskapsbas 
beskriver han som minst fyra olika, scholarship in content disciplines (ämneskunskap), educational materials and structures 
(styrdokument, läroböcker och material) formal educational scholarship (forskning om undervisning, lärande m m ), 
wisdom of practice (undervisningskonst). 
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betydelsen av att koppla samman de båda kunskapsdimensionerna, kunskap 

och fostran. Även om exemplet om Habbo hotell rymmer flera av de som 

Shulman benämner kunskapskategorier(se fotnot 3 nedan) så har jag här valt 

att framför allt fokusera på två av kategorierna, allmänna pedagogiska 

kunskaper och ämneskunskaper och dess källor.  

 

 

Allmänna pedagogiska kunskaper 

 

I sina studier hänvisar Schulman till att lärare i sin undervisning använder sig 

av allmänna pedagogiska kunskaper som i det här fallet skulle kunna 

innebära hur vi uppmärksammar och från vilka perspektiv vi som lärare 

betraktar barn och barndom. Vårt västerländska perspektiv på barn och 

barndom har historiskt gått från att betrakta barnet som objekt med särskilt 

behov av skydd och omsorg, det beroende barnet, där barndomen mera var 

en period som sågs som en förberedelse till vuxenlivet, till att betrakta barnet 

som subjekt och kompetent individ med egna rättigheter, det oberoende 

barnet, där barndomen har ett värde i sig och inte bara är en transportsträcka 

till att bli vuxen.  

Bilden av det kompetenta oberoende barnet har särskilt betonats i en 

nordisk kontext och dominerar också i olika globala sociala rörelser som 

bland annat arbetar med barns och ungas rättigheter. Idén om det kompetenta 

barnet har på flera olika sätt uppmärksammat barns och ungas ofta 

underordande positioner i samhället och öppnat för barns och ungas 

möjligheter att delta och interagera med vuxna på lika villkor. Det handlar 

alltså om att låta barn och unga få sin röst hörd, ha inflytande och vara 

delaktig i beslut som rör den egna situationen. Samtidigt har kritik mot idén 

om det kompetenta barnet lyfts. Den kritiken handlar om att det finns en risk 

att vi betraktar barnet som så kompetent att vi glömmer det andra 

barnperspektivet, att barn och unga också behöver omsorg och skydd, vilket 

kan innebära att vi vuxna överlåter för mycket ansvar på barnen och att vi 

behöver se över och nyansera våra perspektiv på barn och unga (Johansson, 

Kampmann, 2004).  

I exemplet om Habbo hotell framträder synen på det kompetenta barnet i 

några hänseenden. Barnet har en teknisk kompetens som gör det möjligt att 

överhuvudtaget vara medlem och kunna delta i Habbo hotell och kan i det 

avseendet ses som kompetent. Aktiviteterna på Habbo hotell sker också 
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självständigt och utan att någon vuxna deltar. Samtidigt visar exemplet att 

barnet inte har möjlighet att se konsekvenserna av det egna ”handlandet” och 

i det avseendet är barnet snarare är i behov av att skyddas, i det här fallet från 

köpuppmaningar och att ingå avtal. I detta framträder alltså bilden av ett 

beroende barn som behöver vuxna för att inte råka illa ut.  

Sammantaget visar exemplet ett ”både- och barn”, som både är 

oberoende och beroende av relationer med vuxna på en och samma gång. 

Lee (2005)  menar att växlingar i relationer med andra mellan att vara 

beroende och oberoende inte är särskilt utmärkande för barn utan snarare är 

något som är grundläggande för alla människor. Det handlar med andra ord 

inte om att sträva efter att barn ska vara det ena eller det andra utan mera om 

att vi i våra relationer med andra människor kan både vara beroende och 

behöva omsorg samtidigt som vi också kan vara självständiga och 

kompetenta, samt att detta inte är unikt för barn och unga utan det gäller 

oavsett ålder .  

I en studie om skolbarns syn på FN:s konvention om barnets rättigheter 

talar eleverna på ett liknande sätt om att vara både beroende och oberoende i 

relationer såväl till vuxna som till sina kamrater. Därutöver beskriver 

eleverna ett beroendeskap som visserligen har koppling till relationer men 

mera handlar om deras behov av kunskap, om att lära sig ”skydda sig 

själva”, ett kunskapsbyggande där läraren spelar en stor roll. Exempelvis kan 

det handla om att känna till vilka risker de som barn och unga kan utsättas 

för och vad de själva kan göra i utsatta situationer. Beroendeskapet av 

kunskap skulle vidare i så fall kunna beskrivas som en förutsättning för 

individens självständighet och visar på så vis ytterligare på betydelsen av att 

betrakta barn och unga och deras relationer som en ständig växelverkan 

mellan att vara både-och, beroende och oberoende (Thelander, 2009).  

Förutom beroendeskap som har att göra med relationer visar Hägglund 

(2007) även på ett annat beroendeskap som är strukturellt relaterat och 

handlar om att barndomar också kan kategoriseras med hjälp av sociala 

kategorier såsom kön, etnicitet och social klass.  Detta innebär att kategorin 

barndom alltså kan betraktas utifrån kulturella, politiska, sociala och 

ekonomiska positioner i samhället som skiftar i både tid och rum.  James & 

James (2004) har presenterat en teoretisk modell som visar på fyra olika 

barndomspositioner, där bland annat den strukturella barndomspositionen 

finns med som en möjlig sådan. I en artikel från 2007 argumenterade 

Hägglund & Thelander för att modellen skulle kunna utgöra grunden till en 
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kunskapsbas för en vidare problematisering och analysering av 

rättighetsområdet i lärarutbildningen. Här vill jag på ett liknande sätt 

använda och utgå från James & James tankemodell om barndomspositioner
4 

för att belysa exemplet om Habbo hotell och för att närma mig det som, i det 

här sammanhanget, skulle kunna benämnas en kunskapsbas som omfattar 

allmänna pedagogiska kunskaper i samhällskunskap.  

Den första positionen handlar om barndom som socialt strukturerad, som 

kan hjälpa att belysa och förklara avstånd och skillnad mellan olika 

kategorier, såsom kön, etnicitet och social klass. Utifrån den positionen kan 

vi belysa barns olika levnadsvillkor och social segregering som finns, både i 

vår närhet men också på skilda platser i världen. När det gäller Habbo hotell 

skulle vi kunna resonera om vilka skillnader som kan finnas bland de som är 

medlemmar och använder Habbo, är fler flickor än pojkar medlemmar skulle 

kunna vara en möjlig utgångspunkt, eller om var i världen det finns flest 

medlemmar. En förutsättning för att kunna spela Habbo hotell är att ha 

tillgång till dator och uppkoppling till nätet och genom att utgå från den 

socialt strukturerade barndomspositionen kan vi närma oss frågor som har 

med skillnader mellan olika grupperingar att göra som till exempel olika 

sociala klassers ekonomiska och sociala livsvillkor. 

Den andra positionen handlar om barndom som social konstruktion och 

har fokus på hur man ser på relationer mellan barn och vuxna, vilket värde 

barn tillskrivs och vilket barnperspektiv som är dominerande. Med 

barnperspektiv brukar man i det här sammanhanget skilja mellan vuxnas 

perspektiv på barn och barns egna perspektiv och dessutom, särskilt när vi 

talar i termer av barns och ungas rättigheter, så används också ett tredje 

perspektiv, samhällets perspektiv på barn. Att använda de olika perspektiven 

på exemplet Habbo hotell skulle bland annat kunna öppna för diskussioner 

kring ansvarsfrågan men också för att visa på att det är möjligt att belysa 

exemplet utifrån flera olika infallsvinklar till exempel med hjälp av de ovan 

nämnda barnperspektiven.  Andra inslag kan vara att fundera över hur 

barndom konstruerats i samhället och hur detta har förändrats över tid och 

rum.  

Den tredje positionen handlar om barndom som minoritet och belyser 

frågor som har med makt, maktutövning och diskriminering att göra. I mitt 

exempel skulle det kunna innebära att man exempelvis fokuserar på frågor 

som rör den makt och inflytande företaget som äger Habbo hotell har över 

                                                           
4
 Jag vill poängtera att modellen här inte presenteras i sin helhet. 
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sina medlemmar och användare när det under spelets gång finns möjligheter 

till att, med reklamens hjälp, locka unga till att ingå köpavtal. I det 

sammanhanget kan det även vara intressant att fundera över kring vilka 

andra lagar och avtal som reglerar konsumentfrågor som riktar sig till barn 

och unga. 

Den fjärde positionen handlar om barns kamratkulturer och relationer 

mellan barn och har fokus på barns egna normer och värderingar som 

fastställs och upprätthålls av barnen själva. Det här skulle, utifrån exemplet 

om Habbo hotell, visa behovet av att vi som lärare behöver ha kännedom om 

vad barn och unga gör på nätet för att förstå en del av det som sker i barns 

och ungas kamratkulturer och vardag, vilket kan betraktas som en del av de 

vardagsvillkor barn och unga lever i. 

Med hjälp av det som ovan beskrivits om synen på barn som ett ” både-

och barn” och de olika barndomspositionerna ser jag en möjlighet att 

synliggöra, sätta ord och begrepp på kunskaper som kan användas i 

samhällskunskapsundervisningen. Som en kunskapsbas för, i det här fallet, 

allmänna pedagogiska kunskaper skulle modellen om barndomspositioner 

kunna användas dels för att synliggöra undervisningens olika delar när nya 

områden aktualiseras i skolan såväl som i de kunskapsområden som redan 

finns. Den ger också möjligheter att synliggöra barns och ungas vardags- och 

livsvillkor som jag ser som en viktig del i allmänna pedagogiska kunskaper. 

Genom att betrakta exemplet om Habbo hotell utifrån mer allmänna 

pedagogiska kunskapsglasögon framträder således vissa möjliga 

infallsvinklar som jag här visat exempel på. I nästa avsnitt är fokus på 

innehåll relaterat till ämne, i det här fallet ämneskunskaper i 

samhällskunskap.  

 

 

Ämneskunskaper 

 

Utifrån exemplet om Habbo hotell och Shulmans sätt att kategorisera lärares 

kunskapsbaser har jag här valt att särskilt fokusera på två 

ämneskunskapsområden. Det ena handlar om FN:s konvention om barnets 

rättigheter och det andra om kunskaper som rör konsumenträtt och 

privatekonomi.  

Shulman (1986) menar att läraren har ett särskilt ansvar när det gäller 

ämneskunskap eftersom de ofta utgör primärkällan till elevernas förståelse 
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av det specifika ämnesområdet. För att kunna axla det ansvaret behöver 

läraren vara medveten om att det finns olika aspekter av att se på 

ämneskunskap och kunna besvara frågor såsom: vad är de viktigaste idéerna 

och färdigheterna i ämnesområdet och hur synliggörs nya idéer och resultat 

av forskare i ämnet? Detta visar att det inte är tillräckligt för lärare att ha en 

fördjupad kunskap i ett ämnesområde utan lika betydelsefullt är en öppen 

attityd och nyfikenhet inför nya rön och idéer såväl som att kunna visa på 

olika perspektiv av ämnet. Vidare påpekar Shulman att lärares 

kunskapsbaser bygger på olika källor och en sådan källa är just tidigare 

forskning
5.

 Ett annat exempel på källa, enligt Shulman, är 

utbildningsmaterial och utbildningens struktur som också påverkar det som 

kommer till uttryck i undervisningen. Med utbildningsmaterial avses bland 

annat läroböcker och med utbildningens struktur handlar det mera om 

styrdokument och institutionens regler och roll.  Låt oss med utgångspunkt i 

de två källorna se lite närmare på kunskapsområdet om barns och ungas 

rättigheter.  

I FN:s konvention om barnets rättigheter fastställs det enskilda barnets 

rättigheter i 54 olika artiklar. Konventionen trädde i kraft 1990 och de länder 

som ratificerat konventionen har också förbundit sig till att följa den, vilket 

idag innebär nästintill global uppslutning. Trots det så tenderar konventionen 

oftast bli något som vi lyfter fram när det uppstår problem eller att det 

används som argument för att styrka ett intresse snarare än att det är något 

som finns med i vardagsverksamheten i skolan (Thelander, 2009). Om vi 

återigen riktar blicken mot Habbo hotell-exemplet, vilka innehållsliga 

kunskaper om FN:s konvention om barnets rättigheter kan vi lyfta fram som 

betydelsefulla för lärare att kunna? 

Som jag inledningsvis nämnde är kunskaper om mänskliga rättigheter 

och särskilt barns och ungas rättigheter mer tydligt uttryckt i den nya 

läroplanen för grundskolan, Lgr 11. I kursplanen för samhällskunskap är det 

formulerat som ett centralt innehåll som ska behandlas i skolan och för 

exempelvis år 4-6 handlar det om, under temat rättigheter och rättskipning, 

att eleverna ska ha kunskap om: ” De mänskliga rättigheterna, deras 

innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen.(Lgr 11, s.202). För att eleven ska uppnå kunskapskravet 

motsvarande betyg E, motsvarande godkänt, i slutet av år 6, ska eleven 

                                                           
5
 Här behövs ett tydliggörande i att Shulmans resonemang om kunskapskällor omfattar alla de olika kunskapskategorierna. 

I det här fallet omfattar det således både allmänna pedagogiska kunskaper såväl som ämneskunskaper, även om jag inte tar 
upp det i texten om allmänna pedagogiska kunskaper.  
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kunna redogöra för… innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter 

och ge(r) exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.(Lgr 

11s.206). Även här poängteras betydelsen av kunskap om barns och ungas olika livsvillkor 

inte bara i närsamhället utan också mera globalt förankrat. 

Bland annat Hägglund & Thelander (2004, 2007) har konstaterat att det 

finns få forskningsstudier om barns och ungas rättigheter och utbildning. 

Möjligen är det så att den tydligare framskrivningen av barnrättsområdet i 

nya läroplanen bäddar för ett ökat intresse för kunskapsområdet, vilket också 

kan bidra till ett större intresse och därmed ökade möjligheter för forskning i 

barns och ungas rättigheter och utbildning.  

Den nya läroplanen uttrycker således att en elev som slutar år 6 ska ha 

kunskap om innebörden och betydelsen av de mänskliga rättigheterna och 

särskilt barnets rättigheter, vilket är en spännande infallsvinkel då det också 

öppnar upp för utrymme av fördjupade diskussioner, som att fundera i termer 

av vad det kommer sig att barn och unga behöver ha särskilda mänskliga 

rättigheter. Shulman (1986) menar ju att styrdokument, läroböcker och annat 

utbildningsmaterial är en källa till lärares kunskapsbas och till exempel kan 

man tänka sig att förändringarna i läroplanen snart kommer ge avtryck på 

hur mänskliga rättigheter och särskilt barnets rättigheter uttrycks i läroböcker 

och annat material. I det här sammanhanget kan det vara av intresse att 

nämna, från en pågående studie om samhällskunskap i mellanstadiet
6,

 att 

bara en av de sex deltagande skolorna hade en lärobok i samhällskunskap 

innan den nya läroplanen, i jämförelse med de andra ingående SO-ämnena 

där det är mer vanligt förekommande.  

Om vi återvänder till exemplet om Habbo hotell finner jag andra 

utmaningar som visserligen är relaterade till kunskaper om mänskliga 

rättigheter men också till andra juridiska dokument och lagar som i det här 

fallet skulle kunna exemplifieras med vilka regler som gäller vid köpeavtal 

och vilka rättigheter du har som konsument. Här synliggörs alltså ett andra 

ämneskunskapsområde med ett centralt innehåll som mera har att göra med 

regler och avtal som gäller vid konsumtion samt ekonomiska spörsmål.  

Exemplet om Habbo hotell visar på att konsumtion är en del av barns 

och ungas vardag som också kan knytas till ekonomiska frågor av 

privatekonomisk karaktär. Som jag tidigare nämnt är barn mer aktiva idag i 

både ekonomiska beslut och i inköp. Detta innebär att barn och unga också 

                                                           
6
 Studien är en del av den verksamhet som finns i Karlstad och vid Centrum för samhällskunskapernas didaktik. I studien är 

fokus på mellanstadielärare och deras undervisning i samhällskunskap med särskilt intresse för begrepp och 
bedömningsfrågor.  I studien ingår Martin Kristiansson och Nina Thelander och den beräknas vara avslutad under hösten 
2012 
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på ett annat sätt än tidigare möter konsumtionens olika sidor. Ekström (2011) 

menar att konsumtion både kan få människor att känna sig inkluderade i 

sociala sammanhang samtidigt som en brist på, eller inte möjlighet till, 

konsumtion kan leda till att vi känner oss utanför den sociala gemenskapen. 

På så vis blir konsumtion också en fråga om identitet och tillhörighet. För att 

konsumera behövs pengar vilket i familjen handlar om privatekonomi. I den 

nya läroplanen återfinns frågor om konsumtion och privatekonomi främst i 

samhällskunskapsämnet centrala innehåll och uttrycks, för år 4-6, som att 

undervisningen ska behandla innehåll som handlar om … Privatekonomi och 

relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion(Lgr 11, s.203).  

I ämnet samhällskunskap ingår som tidigare nämnts också ekonomi. I en 

studie där lärarstudenter i samhällskunskap intervjuades om sin syn på 

demokrati så framkom det att det studenterna upplevde sig kunna minst om 

själva och där de kände störst osäkerhet var just inom området ekonomi 

(Bernmark-Ottosson, 2005). Vad detta kan betyda går jag inte vidare in på 

här utan nöjer mig bara med att konstatera att frågor om ekonomi i 

samhällskunskap troligtvis kommer, med hjälp av formuleringarna i 

läroplanen, på ett liknande sätt som barnrättsområdet, bli mer 

uppmärksammat både i våra lärarutbildningar såsom i forskning.  Till frågor 

som rör privatekonomi hör också frågor om konsumenträtt som bland annat 

kan handla om att vilka regler som gäller vid köp av vara på internet, vid 

reklamation och när man ingår olika köpavtal. Detta innebär också att lärare 

behöver kunskap om lagar som faller inom ramen för att kunna utbilda 

kompetenta konsumenter, samt hur de lagarna är relaterade till varandra. 

När det gäller kunskapskraven om privatekonomi och konsumtion för 

betyg E i slutet av år 6 så är det inte lika explicit formulerat som 

kunskapskraven om till exempel mänskliga rättigheter. Däremot kan man 

tänka sig att det ryms inom skrivningen om olika samhällsstrukturer.  I 

kunskapskraven om vad eleverna ska kunna i slutet av årskurs 6 står 

följande: Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer 

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, 

ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar 

och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer (Lgr 11,s. 

205).  

När det gäller konsumtion och dess koppling till olika samhällstrukturer 

konstaterar Ekström (2011) att sociala, kulturella och ekonomiska faktorer 

ligger till grund för olika konsumtionsmönster och människors inställning till 
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konsumtion. Ett exempel på studie där de här frågorna lyfts är den Hjort & 

Ekström (2011) genomfört. Genom att intervjua några barnfamiljer med 

begränsade inkomster om vad konsumtion från deras perspektiv handlar om 

visar de på ett tydligt sätt kopplingen mellan konsumtion och olika 

samhällstrukturer. Studien visar bland annat att det för de här familjerna 

handlar om att framför allt klara av vardagen men för att inte riskera att 

hamna utanför gemenskapen så är det också viktigt att kunna konsumera 

som sina vänner och grannar, även om man egentligen inte har råd. 

Relaterat till händelsen om Habbo hotell har jag i den här texten haft 

möjligheten att för en stund och med hjälp av framför allt Shulmans 

tankemodell fundera över vilka kunskaper vi som lärare och lärareutbildare 

behöver för att kunna möta eleverna i skolan inte bara som elever utan också 

som rättighetsbärare och konsumenter där även kunskaper om barns och 

ungas livsvillkor är av intresse och spelar roll.  

Såhär långt har jag presenterat vad som kan vara tänkbara allmänna 

pedagogiska kunskaper och ämneskunskaper i lärares kunskapsbas utifrån ett 

givet exempel. Genom att betrakta exemplet om Habbo hotell utifrån två 

olika kunskapskategorier har det varit möjligt att fundera över och lyfta 

tänkbara vägar att närma sig ett nytt område med relevans för ämnet 

samhällskunskap Samtidigt blir det också tydligt när kunskapskategorierna 

beskrivs var för sig att de många gånger går i och lappar över varandra vilket 

visar att undervisning förstås är mer komplex än vad som här har varit 

möjligt att visa .  

Ett sätt att betrakta de två kunskapskategorierna och samtidigt belysa 

komplexiteten och betydelsen av de båda kunskapskategorierna är att 

använda sig av det som brukar benämnas den ”ämnesdidaktiska bron” 

(Sjöberg, ). I brometaforen utgör de två kunskapskategorierna, allmänna 

pedagogiska kunskaper (general pedagogical knowledge) och 

ämneskunskaper (content knowledge) de två brofästena. Det som binder de 

båda brofästena samman är det Shulman (1986) benämner som pedagogical 

content knowledge, pck, som vi på svenska kan översätta med 

ämnesdidaktik. På samma gång som man tänka sig att bron illustrerar 

behovet av att se de båda kunskapskategorierna som lika betydelsefulla kan 

den samtidigt visa att det ibland, relaterat vad som fokuseras i 

undervisningen, betyder att fokus ibland ligger närmare det ena eller det 

andra brofästet. Detta kan ju också vara en utgångspunkt i studenternas 
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reflektioner och diskussioner kring egna erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen i relation till sina ämnesstudier.  

Avslutningsvis vill jag betona att min ambition i den här texten har varit 

att närma sig ett kunskapsområde som vi till att börja med inte vet så mycket 

om men som ändå faller inom ramen för vårt uppdrag och som är relaterat 

till forskning och till barns och ungas vardagsverklighet. Utifrån det här 

resonemanget skulle ett möjligt nästa steg kunna vara att, utifrån en mer 

empiriskt grundad idé, studera vad lärare gör i undervisningen för att med 

utgångspunkt i det kunna beskriva olika lärares skilda kunskapsbas och dess 

källor inom området barn och unga konsumenter, rättigheter och utbildning. 
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