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Förord 
 
 
 
This book is a product of collective action, made out of collective work in my disci-
pline (and others). […] To say that I am the creator of this book is a façon de parler.1  

 
 

tt mena att lärande äger rum i gemensamt handlande och inse att en 
avhandling tagit form är att förstå hur många man har att tacka. De 

tankar som ligger till grund för detta arbete är formade av alla de samman-
hang jag har fått förmånen att delta i under hela mitt liv. Vilka kontexter 
som betytt mest eller hur olika erfarenheter är sammanflätande kommer 
jag aldrig vare sig att kunna reda ut eller förstå. Jag riktar mitt varmaste 
tack till er alla! 

Jag vill särskilt vända mig till mina handledare, Henry Cöster vid religi-
onsvetenskap, Karlstads universitet och Inga Wernersson vid institutionen 
för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Ni har med aldrig 
sinande engagemang, intresse och kunskap stöttat mig i mitt arbete och 
betraktat det just som mitt, vilket jag är tacksam för. Också i de stunder då 
jag själv har haft svårt att se värdet av den uppgift jag tagit på mig har ni 
med sakliga påpekanden fått mig att repa mod. Jag vill även tacka er för er 
medmänsklighet. Ni gestaltar genom hela ert sätt att vara att livet i den 
akademiska miljön inte får tillåtas att handla om ”anpassning” och ”indi-
viduell konkurrens”. Ni utgör båda viktiga förebilder för mig. 

Avhandlingens huvudmaterial insamlades under läsåret 2001-2002 då 
jag medverkade i projektet ”Kartläggning av förekomsten av kränkande 
behandling”. Projektet var ett skolverksuppdrag förlagt till Centrum för 
värdegrundsstudier, Göteborgs universitet. För avhandlingens fokus, mate-
rial såväl som grundläggande insikter, är jag skyldig projektgruppen KAK 
under ledning av Bo Andersson ett stort tack. 

Jag vill också tacka Solveig Hägglund som var diskutant på mitt slutse-
minarium. Tack vare noggrann läsning, konstruktiva synpunkter och tyd-
ligt framförande blev det möjligt för mig att se min text med delvis nya 
ögon. Dessa insikter har varit av stor betydelse för mig i det mödosamma 
arbete det innebär att förändra och formulera sig på nytt. 

                                              
1 Kathryn Pyne Addelson, 1994, s. 8 

A 
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Elisabeth Wennö hjälpte mig med avhandlingens ”Summary”, vilket 
inte bara jag är tacksam för utan också de presumtiva läsarna av texten! 

Ann-Sofie Holm kontaktade mig och undrade om hon kunde hjälpa till 
med korrekturläsning. Detta uppskattade jag mycket.  

Under min tid som doktorand har jag haft förmånen att få ingå i flera 
akademiska gemenskaper där studenter, doktorander och seniora forskare 
producerat och konstruktivt prövat texter. Dessa diskursiva praktiker har 
för den föreliggande avhandlingen varit ovärderliga. Jag vill därför tacka 
det religionsvetenskapliga seminariet vid Karlstads universitet under led-
ning av Henry Cöster, Cristina Grenholm och Kjell Härenstam samt vid 
Göteborgs universitet Inga Wernerssons doktorandgrupp och Kollegiet för 
könsperspektiv i pedagogik som letts av Inga Wernersson och Eva Ganne-
rud. Jag har också haft glädje av att i perioder delta i arbetet vid det genus-
vetenskapliga seminariet i Karlstad under ledning av Gunnel Forsberg och 
Cristina Grenholm samt det mobila religionsdidaktiska seminariet som 
letts av Björn Skogar.  

Min familj, som i varje fall de senaste månaderna mest sett mig sitta vid 
datorn, är jag skyldig så mycket mer än ett stort tack. Ni har varit fantastis-
ka! Att ni har stått ut med mig! Jag tänker inte bara på min frånvaro och 
allt merarbete ni fått utstå utan även på min frustration över alla de texter 
som kunde ha blivit bättre. Jag är så glad över att denna tid av isolering nu 
är över och hoppas vi kan glädjas över detta tillsammans! 

Tack och lov har inte familjen behövt klara sig helt ensam. Vi har ett 
otroligt stöd i barnens mor- och farföräldrar, vilket vi är väldigt glada över. 
Tack Anita och Lars! Utan er hade det aldrig gått! Tack mamma och pap-
pa! Utan er hade det inte blivit någonting! 

Jag vill avsluta med att särskilt tacka två personer som har betytt mycket 
för den här avhandlingen och för min livsförståelse. Den ena är min mor-
far, Hilding Andréasson, som i 23 år av mitt liv alltid fanns tillhands för 
mig. Du utvecklade hos mig en stor vetgirighet som jag alltid har haft gläd-
je av och en respekt för livets allvar och den mening vi tillsammans ger 
det. Jag hoppas och tror att du var medveten om min tacksamhet. Den 
andra personen jag särskilt vill nämna är min syster Marita Flisbäck. Det är 
få människor förunnat att i samma person ha en kär syster, förtrogen vän 
och skarpsynt kollega. Tack Marita! Utan våra animerade diskussioner 
hade förmodligen många av mina insikter ännu varit höljda i dunkel! 

 
Skattkärr den 2 april 2006 

Christina Osbeck 
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Introduktion 
 
 
 
 

ivsförståelse är en förståelse av hur livet fungerar, en förståelse av vad 
som ger livet värde och mening. Vad som uppfattas ge värde och me-

ning är väsentligt såväl individuellt som kulturellt. Det har betydelse för 
vilka slags gemenskaper och samhällen människor tillsammans bygger.  

De relationer och de sammanhang människor ingår i är viktiga för den 
livsförståelse som tar form. Livsförståelse utvecklas inte i ett vakuum. Ef-
tersom de flesta ingår i flera skilda sammanhang kan livsförståelse, även för 
den enskilda människan, variera. För barn och ungdomar är kamratgrup-
perna väsentliga, liksom den miljö där de vistas stora delar av sin tid, dvs. 
skolan. De kamratrelationer som utvecklas i skolmiljö har stor betydelse 
för de ungas livsförståelselärande, dvs. deras gemensamma /re/konstru-
erande.  

Skolan är inte neutral inför vilken livsförståelse som lärs. I skolans läro-
plan föreskrivs en specifik värdegrund som t.ex. ger uttryck för alla männi-
skors lika värde, jämställdhet och solidaritet med utsatta. Värdegrunden 
kan sägas slå vakt om en bestämd livsförståelse där demokratiska och jäm-
lika relationer värnas. Livsförståelse är emellertid inte enbart intressant i 
relation till skolans allmänna fostran. Livsförståelse kan även sägas vara ett 
framskjutet kunskapsobjekt för skolans religionskunskapsämne. Ett reflex-
ivt livstolkningsarbete med bl.a. traditionselement som verktyg hör enligt 
kursplanen till ämnets kärna.  

Livsförståelselärande, liksom de flesta andra former av lärande, kan 
svårligen kontrolleras vare sig i tid eller rum och därför inte heller till sitt 
innehåll. Vill man som t.ex. lärare eller forskare uppmärksamma ungas 
livsförståelselärande i skolan går det varken att begränsa sig till att studera 
skolans officiella intentioner eller undervisning. Livsförståelselärande 
handlar om vad som explicit men också implicit värnas i människors ge-
mensamma verksamhet, i de praktiker där de är aktiva.  

Skolan som helhet kan beskrivas som en sådan praktik. Den kan också 
beskrivas som bestående av ett antal skilda praktiker. Bland dessa praktiker 
är inte minst kamratgruppen väsentlig för livsförståelselärandet. Här åter-

L 
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berättas kontinuerligt erfarenheter från livets vardag. Tillsammans tolkas 
berättelserna och deras innebörder förhandlas. Vad betyder det inträffade? 
Hur ska det förstås? Efterhand utvecklas en mer eller mindre gemensam 
förståelse av hur livet fungerar, av vad som betraktas som värdefullt och 
därmed som meningsgivande.  

I det livsförståelselärande som äger rum i praktiker som skolans är språ-
ket av central betydelse. Människor är språkliga och en välutvecklad för-
måga att kommunicera är onekligen en resurs vid t.ex. gemensam 
/re/konstruktion av livsförståelse. Därmed utgör språket en reell maktfak-
tor. För att synliggöra praktikers språkliga karaktär kan de med fördel 
benämnas diskursiva. 

Då språket är av en sådan central betydelse kan en av skolans väsentli-
gare uppgifter anses vara att utveckla de ungas språk. Skolans samtliga äm-
nen bidrar till en sådan utveckling. Det gäller dels en allmän kommunika-
tiv kompetens och dels uppövandet av en specifik språklig förmåga kring 
ett avgränsat fält av tillvaron. Ämnen bidrar med språkliga redskap som 
möjliggör förståelse och kunskapsgenererande processer inom olika fält. 
Religionskunskap kan sägas handla om och ha potential att utveckla språ-
ket om livet.  

Om livsförståelselärande i väsentlig grad sker inom ramen för kamrat-
gruppens diskursiva praktik kan religionskunskapsämnets undervisningsbi-
drag, dess didaktiska bidrag, till stora delar uppfattas indirekt. Ämnet har 
potential att bidra till utveckling av de ungas språk så att deras samtal om 
livet kan bli rikare och mer nyanserat. 

Arbetet med föreliggande avhandling har bedrivits utifrån ett kritiskt 
perspektiv. Det innebär här att det potentiellt ”problematiska” har haft 
prioritet framför ”goda” exempel i studiet av livsförståelselärande i skolans 
diskursiva praktiker. Goda exempel riskerar att vara bedrägliga. Det som 
förefaller gott i ett avseende kan i andra avseenden vara tveksamt. Max 
Horkheimer och Theodor W. Adorno, två av de mest namnkunniga inom 
Frankfurtskolan, uttrycker detta i Upplysningens dialektik på bl.a. följande 
sätt: 

  
Lovsånger till solen är avgudadyrkan. Bara i den blick som söker sig till det av dess 
strålar förbrända trädet finns en aning om storheten i ett ljus som inte samtidigt 
behövde förbränna den värld det bestrålar. (1996, s. 241). 

 
Då avhandlingen syftar till att beskriva livsförståelse bland unga som tar 
form i skolans diskursiva praktiker är de relationer som ungdomarna ingår 
i viktiga att uppmärksamma. Dessa relationer kan antas ha stor betydelse 
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för vilken livsförståelse som utvecklas. Avhandlingens huvudstudie (del III) 
tar sin utgångspunkt i ungas tal om kränkningar på deras skola. Denna 
ingång kan ses som ett uttryck för det kritiska perspektivet. De relationer 
som riskerar att bädda för ”problematisk” livsförståelse är de mest väsentli-
ga att uppmärksamma. Det kritiska perspektivet är normativt och uppvisar 
i föreliggande arbete likheter med ett synsätt som t.ex. uttrycks i skolans 
värdegrund.  

Att ta kränkning som utgångspunkt för en studie av ungas livsförståelse 
kan också anses motiverat ur socialpsykologiskt perspektiv. På motsvaran-
de sätt som skolnormer framträder då handlingar som bemöts med sank-
tioner uppmärksammas (Ekholm & Fransson, 1987, s. 33), förmår fokus på 
kränkningar synliggöra gällande livsförståelser. Kränkningar har visat sig 
kunna förstås som ett slags inlärningsverktyg av livsförståelse. 

Också studien av religionskunskapsämnets potentiella språkliga bidrag 
till de ungas diskursiva praktiker (del IV) görs utifrån ett kritiskt perspektiv. 
Utgångspunkten tas i en empiriskt identifierad livsförståelsediskurs som ur 
värdegrundsperspektiv kan uppfattas som ”problematisk”. Utgör religions-
kunskapsämnets bidrag, exemplifierat genom läroboken Religion och liv, ett 
alternativt eller kanske rent av ett bekräftande bidrag i relation till en sådan 
livsförståelsediskurs? 

Livsförståelselärande, /re/konstruktion av livsförståelse, äger alltid rum i 
ett sammanhang. De relationer och de diskursiva praktiker människor in-
går i har stor betydelse för vilken livsförståelse som tar form. Men inte 
heller diskursiva praktiker, som kamratgrupper, är kontextlösa. De gemen-
skaper som i denna avhandling uppmärksammas befinner sig inom ramen 
för skolinstitutionen. Härnäst i denna, avhandlingens inledande, del upp-
märksammas skilda sätt att förstå skolans institutionella påverkan. Både 
dess intentionella och dess potentiellt ”problematiska” sätt att villkora 
relationer uppmärksammas. Den institutionella inramningen villkorar 
relationer så att förhållanden av särskilt slag gynnas. Relationers karaktär 
har betydelse för vilken livsförståelse som tar form. 

 

~ 
Med dessa introducerande sidor i avhandlingens första och inledande del 
är förhoppningen att en klarare bild av avhandlingens rubrik Kränkningens 
livsförståelse – En religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan fram-
trätt och därmed en övergripande förståelse för studien.  

Avhandlingen är en religionsdidaktisk studie då den fokuserar lärande 
av ett centralt kunskapsområde, livsförståelse, inom religionskunskapsäm-
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net. Religionskunskapsämnets bidrag till livsförståelselärande uppmärk-
sammas som ett indirekt, i vid mening språkligt, bidrag till de ungas dis-
kursiva praktiker, framförallt de kamratgrupper där de ingår. Studiens reli-
gionsdidaktiska tillskott beskrivs i relation till en framväxande disciplin 
med historiska rötter, och i förhållande till relevant tidigare forskning (del 
II).  

Låt oss så närmare uppmärksamma vilken betydelse det kan ha att de 
diskursiva praktikernas livsförståelselärande, som är avhandlingens nav, 
äger rum inom just skolans institutionella ram. Officiella styrdokument och 
en kritisk forskningstradition som den ”dolda läroplanen” ger olika be-
skrivningar av vilken påverkan skolan har i livsförståelsehänseende. 
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Skolans institutionella påverkan 
 
 
 
 

ffekterna av skolans institutionella påverkan har diskuterats och disku-
teras på varierande sätt. Ibland bedöms skolans potentiella påverkan 

vara stor. Det kan ge upphov till så väl höga förväntningar som förskräck-
else beroende på hur denna påverkan uppfattas. En föreställning om en 
mycket stark institutionell påverkan kan uppfattas rymma en bakomlig-
gande tanke där skolan närmast ses som en isolerad ö. Det är inte alltid lätt 
att hålla i minnet att skolan är en del av samhället med samma värden 
företrädda som i samhället generellt. Det finns i samhället och dess kultur 
diskurser om det värderade respektive det ogillade.2 Sådana värdediskurser 
bidrar t.ex. till att vita, västerländska, heterosexuella medelklassmän gynnas 
(jfr Goffman, 1972, s. 133).  

Att mena att effekten av skolans institutionella påverkan inte bör över-
drivas är inte det samma som att hävda att den institutionella ramen skulle 
sakna betydelse.3 Den livsförståelse som lärs påverkas rimligtvis av om de 
unga befinner sig i ett klassrum eller i en hockeyrink. Syftena med verk-
samheterna är olika. De på- respektive förbjudna aktiviteterna skiljer sig åt. 
Att agera inom så skilda ramar påverkar vad som uppfattas viktigt och me-
ningsfullt och ger därmed också ett delvis annorlunda perspektiv på hur 
livet fungerar.  

I en historisk tillbakablick kan sägas att det bakom skolinstitutionens 
uppbyggnad antagligen fanns ett antal olika intentioner. Det är rimligt att 
tänka sig att vissa var mer uttalade än andra. Den struktur som byggdes 
upp för att genomföra dessa intentioner var i vissa avseenden, men för-
modligen inte alla, ändamålsenlig. De ideala lösningarna är sällan de som 

                                              
2 Diskurs definieras här närmast i anslutning till Marianne Winther Jørgensen och Louise 
Phillips som menar att ”… en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen).” (2000, s. 7).  
3 Begreppet ram används här i vid mening även om det finns anknytningspunkter till den 
innebörd begreppet getts inom den s.k. ramfaktorteorin där ”… ramar ger ett utrymme för 
en process. Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan.” 
(Lundgren, 1999, s. 36).  

E 
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realiseras. Praktiken tvingar fram kompromisser. Samtidigt är det de reali-
serade strukturerna som människor möter. Det är de som kommer att vill-
kora verksamheten. Följaktligen kan t.ex. institutioner antas ha effekter 
som inte någon avsett eller kanske inte ens kunnat förutse. Det behöver 
däremot inte innebära att dess effekter är indifferenta. Vissa personer 
/miss/gynnas förmodligen mer än andra. Processer som verkar i annan 
riktning än intentionerna är inte alla gånger artikulerade. Det är inte heller 
säkert att de är kända. På så sätt kan institutioners effekter vara misskända. 
Endast en viss del av effekterna återfinns i dominerande diskurser.4 

Sedan svensk efterkrigstid har ett viktigt syfte med den allmänna sko-
lan, så småningom grundskolan, varit att fostra unga människor till demo-
kratiska medborgare.5 Hur detta har uttryckts och vilka aspekter som har 
betonats, har varierat. Den idag gällande läroplanen slår fast uppdraget att 
”förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar 
på.” (Lpo 94, 2003, s. 2), vad som i skolans vardag ofta benämns ”värde-
grundsfostran”. 

Om det endast vore de omnämnda, officiella, värdena som uppmärk-
sammats då skolans påverkanseffekter diskuterats skulle skolans resultat i 
värdehänseende kunna uppfattas vara misskända. Så har det emellertid inte 
varit. 

Sedan i varje fall slutet av sjuttiotalet har skolans explicita läroplan 
ställts i relation till forskningsresultat som gett indikationer på en implicit, 

                                              
4 Misskännande är ett begrepp som bl.a. Pierre Bourdieu använder och som här hämtas 
från Jönsson, Trondman, Arnman och Palme (1993). T.ex. uppfattas reproduktionsstrategi-
er kunna vara misskända dvs. ”… att aktörerna (agenterna) själva inte känner strategiernas 
verkliga karaktär och funktion i den sociala och kulturella reproduktionsprocessen.” (s. 26). 
Det är alltså inte ett förhållande som är okänt utan ett förhållande som uppfattas vara 
annorlunda än det egentligen är. Eftersom det är svårt att beskriva hur det ”verkligen” är 
kanske misskända förhållanden kan sägas uppstå då hegemoniska diskurser är så pass för-
härskande att alternativ inte framkommer i debatten. Komplexa fenomen reduceras till en 
slags endimensionalitet.  
5 Skolan, t.ex. folkskolan, var naturligtvis fostrande redan tidigare. Under 1940-talet sker 
emellertid en omkastning mellan höger- och vänsterpositioner i denna fråga. Tidigare var 
det högern som pläderade för karaktärsfostran. Socialdemokrater och liberaler värnade 
kunskapsförmedling. Anledningen till att positionerna kastades om, så att de konservativa 
kom att plädera för fasta kunskaper och socialdemokrater samt liberaler för fostran, var 
enligt Donald Broady, att begreppet fostran genomgick en betydelseförskjutning. Ifrån att 
ha inneburit ”… disciplin, lydnad och fosterländska och kristliga dygder.” kom det att 
betyda ”… individens utveckling, samt träning till samarbete och demokrati …”. (Broady, 
1985, s. 102, 104).  
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en dold, ”läroplan”.6 Till stora delar handlar den dolda läroplansdiskursen 
om hur skolan som institution villkorar verksamheten och vilka effekter 
detta får för de unga. Möjligen har denna påverkan trots allt inte uppmärk-
sammats tillräckligt utan skolans effekter har riskerat att bli misskända.  

I denna inledande del av avhandlingen undersöks dessa båda verksam-
ma diskurser om skolans institutionella påverkan, värdegrund och dold 
läroplan. Syftet är på så sätt att öka kunskapen om hur skolans institutio-
nella inramning villkorar dess verksamhet. Den institutionella påverkan 
kan antas gynna vissa relationaliteter, dvs. vissa slag av relationer. Männi-
skors relationer formar hennes livsförståelse. Då det är skolungdomars 
livsförståelse som fokuseras i denna avhandling är det angeläget att få en 
tydligare bild av hur skolans institutionella inramning kan tänkas villkora 
relationer.  

 

~ 
Framställningen inleds med en redogörelse för ”värdegrunden” skolans 
explicita, i betydelsen officiella och nedtecknade, diskurs om den institu-
tionella påverkan. Därefter redovisas hur diskursen om en dold läroplan 
kan förstås. I dolda-läroplans-avsnittets sammanfattning relateras också de 
båda diskurserna till varandra. 

Dessa inledande perspektiv på skolans institutionella inramning och 
dess villkorande av relationer omger studien som helhet.  

 

                                              
6 Begreppet ”dold läroplan” syftar på de ofta oartikulerade krav och det metalärande som 
skolans övergripande ramar bidrar till att ställa eleverna inför. Begreppet introducerades i 
Sverige 1977 i samband med tidskriften KRUT:s introduktion. Forskningsresultat som t.ex. 
Philip Jacksons i boken ”Life in classrooms”, 1968, betydde mycket för att skapa en förstå-
else av skolan som en verksamhet med ”dold läroplan” (Broady, 1998, s. 3 f.). 
Att benämna dessa båda diskurser om skolans institutionella påverkan explicit respektive 
implicit bör göras med förbehåll. Vad som är mest respektive minst explicit lär variera bl.a. 
beroende på perspektiv och position. I det här sammanhanget avser begreppet explicit 
indikera att ”värdegrunden” är den officiella, intentionella och nedtecknade diskursen om 
skolans påverkan i livsförståelsehänseende. Det är i relation till denna som den dolda lä-
roplansdiskursen kan beskrivas som mera implicit. 
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Värdegrund och explicit påverkan 
Skolan som institutionell inramning för den livsförståelse som fjortonår-
ingar i diskursiva praktiker /re/konstruerar kan antas ha betydelse på flera 
sätt.7 Det är viktigt att inte förbise de explicita intentioner som skolan har. 
Med explicita intentioner åsyftas här i första hand skolans värdegrund men 
det finns också andra närbesläktade formuleringar i läroplanen samt kurs-
planen för religionskunskap som är relevanta att uppmärksamma ur livs-
förståelseperspektiv. Avsnittet inleds med en bakgrundsteckning till nuva-
rande läroplan och avslutas med en sammanfattning. 
 

Bakgrund till nuvarande läroplan 
Den nuvarande läroplanens, Lpo 94:s, skrivningar om värdeförmedling har 
sina rötter i tidigare läroplaners fostrande ambitioner. I föregångaren, Lgr 
80, s. 19 finns t.ex. den snarlika formuleringen ” ’Skolan får alltså inte stäl-
la sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets grund-
läggande värderingar.’ ” (Linné, 2001, s. 44). Här i 1980 års läroplan är det, 
precis som i andra läroplaner efter de båda världskrigen och 1946 års skol-
kommission, de demokratiska aspekterna som betonas (se t.ex. Linde, 
2001, s. 13; Linné, 2001, s. 38; Pedersen, 2004, s. 24). På motsvarande sätt 
förhåller det sig med den nu gällande läroplanen. I material från Utbild-
ningsdepartementet och Skolverket har särskilt understrukits att demokrati 
är det ” ’… övergripande värde, en överideologi, emot vilken övriga angiv-
na värden i läroplanerna ska förstås och tolkas.’ …” (Orlenius, 2001, s. 27).  

Det som skiljer den nuvarande läroplanen och dess formuleringar från 
tidigare läroplaner är framförallt en förskjutning från värderingar till vär-
den (Pedersen, 2004, s. 96), att värdena relateras till kristen tradition och 
västerländsk humanism,8 samt den emfas som skolans värdefostran im-
plementerats och diskuterats med.9  

                                              
7 Skrivningen /re/konstruktion används genomgående för att synliggöra att det sällan är 
möjligt att skilja ett skapande från ett återskapande. Helt nya konstruktioner är tämligen 
sällsynta.  
8 Värdenas relation till kristen tradition och västerländsk humanism har varit omdebatterad 
(se t.ex. Osbeck, 2004a). Läroplanskommittén inhämtade underlag av Anders Piltz för att få 
formuleringen i den borgerliga regeringens direktiv ”kristen etik och västerländsk huma-
nism” belyst (Piltz, 1992). Läroplanens formulering blev till sist ”I överensstämmelse med 
den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism ...” (Lpo 94, 2003, s. 
2). I läroplanen för förskolan skrivs senare samma värden fram men utan vidare hänvisning, 
vilket inte föranlett debatt (Lpfö 98, 1998, s. 1 f.; Orlenius, 2003, s. 23). Intressant är därför 
den diskussion mellan Mats Ekholm, dåvarande generaldirektör på Skolverket och Krister 
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Bakgrunden till att dessa värden kom att skrivas fram och betonas på 
detta sätt har tillskrivits skilda men samtidiga fenomen. Kristdemokrater-
nas inflytande i dåvarande regeringen, en utbredd kritik mot vad som upp-
fattades som social ingenjörskonst,10 en rädsla för mångkulturalism och 
oro över moralisk relativism har angetts (Orlenius, 2003, s. 20; Pedersen, 
2004, s. 44 f.). 

 

Värdegrund i Lpo 94 
Den formulering av skolans värdegrund som kom att bli den gällande ly-
der som följer: 

 
1 SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG 
Grundläggande värden 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår 
fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggan-
de demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 
aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö 
(1 kap. 2 §). 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den 
etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta ge-
nom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
(Lpo 94, 2003, s. 2). 
 

                                                                                                          
Holmström, chefredaktör på ”Trons Värld” som Jens Pedersen fångat (Ekholm, 2002; 
Holmström, 2002; Pedersen, 2004, s. 13). Ekholm betonar ”värdegrundens” rötter i de 
erfarenheter politiker gjorde efter världskrigen vilket förefaller Holmström som en alltför 
instabil grund. Mot bakgrund av Ekholms beskrivning karaktäriserar han värdegrunden som 
”… ett resultat av social ingenjörskonst …”. 
9 1999 utlyste dåvarande skolminister Ingegärd Wärnersson värdegrundsåret. Det hela 
följdes av projektinitiativ och producerande av informationsmaterial (Orlenius, 2003, s. 13, 
17 f.). Nationella centrumbildning vid ett par universitet tillkom (Pedersen, 2004, s. 9). 
10 En kritik mot social ingenjörskonst kan sägas komma tilluttryck i Donald Broadys artikel, 
bilaga nr 5 i SOU 1992:94, ”Bildningstraditioner och läroplaner” (Pedersen, 2004, s. 44). 
Broady menar att läroplaner i allt för hög grad fått präglas av en målrationalitet. Problemet 
med detta, och den rationaliseringsprocess som präglat det västerländska samhällets utveck-
ling, är hur lite människan tillförs i sitt sökande efter värde och mening. Broady, som här 
framförallt bygger på Weber, menar följaktligen att oförytterliga värden och en värderatio-
nalitet bör ges större utrymme i den då vardande läroplanen (Pedersen, 2004, s. 40).  
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Även om fokus i detta avsnitt är att försöka skapa en bild av vilken institu-
tionell påverkan som skolans värdegrund föreskriver kan några av de vanli-
gare invändningarna som riktats mot ”värdegrunden” omnämnas.  
 
Kritik av skolans värdegrund 
Den kritik som riktats mot ”värdegrunden” har bl.a. handlat om att det 
finns oklarheter beträffande vad som avses. Det har påtalats att det finns 
interna motsägelser och att det därmed också är ett svåravgränsat fält 
(Colnerud, 2003). Beskrivningarnas abstraktionsnivå har också lyfts fram 
som ett problem eftersom konflikter kan uppstå i konkretiseringsfasen 
(Orlenius, 2003, s. 25 ff.). En annan kategori invändningar har tagit fasta 
på att det är svårt att tala om gemensamma värden ur pluralistiskt perspek-
tiv (Pedersen, 2004, s. 13).11  

Själv har jag bl.a. diskuterat svårigheten i att det inte enbart är de vär-
den som omnämns i läroplansavsnittet som ”vårt samhällsliv vilar på”. Det 
finns också ett antal andra, kontrasterande värden, företrädda på bred front 
(Osbeck, 2004b; Osbeck & Cöster, 2005). För att inte läroplanens värde-
grundstext ska dölja sådana kontrasterade värdens existens, och därmed 
riskera att förtrycka lärare som har genomförandeuppdraget, är det viktigt 
att tydliggöra att uppgiften inte bara är reproducerande utan också föränd-
rande (jfr Richardson, 1999, s. 11). Huruvida det överhuvudtaget är möjligt 
för skolan, som en del av samhället snarare än en isolerad ö, att fostra till 
andra värden än dominerande är en fråga det finns all anledning att bära 
vidare på (jfr Mead, 1995; Wernersson, 1984). 

 
Explicita skrivningar 
De värden som alltså explicit omnämns i texten är människolivets okränk-
barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 
Dessa värden kan sägas förenas i att de är värden som gäller relationer. De 
uttrycker värderade förhållanden. Att aktivt värna mänskliga relationer av 
ett specifikt slag kan ses som uttryck för en livsförståelse.  

Flera av dessa perspektiv betonas ytterligare på andra ställen i läroplans-
texten. Angående jämställdhet sägs t.ex. dessutom att ”Skolan har ett an-
svar för att motverka traditionella könsmönster.” (Lpo 94, 2003, s. 3). 

                                              
11 Jfr ”… de värden vårt samhällsliv vilar på ...” (Lpo 94, 2003, s. 2, min kursivering). Under 
rubriken normer och värden används också formuleringen ”… vårt samhälles gemensamma 
värderingar …” (s. 5). 
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Överhuvudtaget är dokumentet tydligt med att inskärpa uppdraget. ”Alla 
som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skol-
lagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot 
dem.” (s. 2).  

Samtidigt som vikten av att driva och försvara dessa värden tydligt 
skrivs fram i texten uttrycks det att ”Alla föräldrar skall med samma förtro-
ende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.” (s. 2). 
De båda påståendenas samtidighet gör det rimligt att anta att läroplanens 
värderade relationaliteter inte är att uppfatta som en åskådning.  

Genom upptakten till värdeformuleringarna och referensen till skolla-
gen slås det demokratiska perspektivet tydligt fast. Det betonas särskilt att 
förmedling inte är tillräckligt utan att det demokratiska förhållningssättet 
måste genomsyra verksamheten så att undervisning t.ex. bedrivs i demo-
kratiska arbetsformer. Som exempel nämns bland annat elevers deltagande 
i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen samt möjlighet 
att välja kurser. På så sätt menar man att elevens ansvar utvecklas, en egen-
skap som betonas redan i anslutning till värdegrundsformuleringarna. 

 
Andra läroplansformuleringar 

Två närbesläktade frågor i den övriga läroplanstexten är särskilt intressanta 
att uppmärksamma när det gäller den institutionella påverkan av relatio-
nell och livsförståelsemässig art. Den ena gäller människans unicitet och 
den andra rör inlevelse och språklighet som förutsättningar för läroplanens 
normativa relationalitet.  
 
Betoning av människans unicitet 
Aktning för människans egenvärde finns nedtecknat inte bara i läroplanen 
utan också i skollagen, vilket framgår av det längre inledande läroplanscita-
tet. Individens unicitet framhålls dels som ett allmänt förhållningssätt till 
den andre, vilket alltså också är tänkt att gagna vederbörande. Dels åter-
finns perspektivet specifikt gällande undervisningen och dess villkor. 

Som exempel på unicitet som ett förhållningssätt mellan människor 
sägs t.ex. att ”Skolan skall präglas av omsorg om individen …” (s. 3). Det 
ska finnas en öppenhet för skilda uppfattningar. Skolan ska sträva efter att 
varje elev utvecklar tillit till sin förmåga, vilket just kan ses mot bakgrund 
av ett förhållningssätt där den enskilda människans egenart fokuseras. 
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Värnandet om individens unicitet är tydligast i beskrivningar av hur 
undervisning och lärande ska gå till. Betydelsen av att beakta den enskildes 
förutsättningar, behov och variation i lärstrategier skrivs tydligt fram. En 
harmonisk utveckling av eleverna uppfattas förutsätta en slags allsidighet. 
Såväl praktiska som intellektuella aspekter ska uppmärksammas. Vikten av 
att skapa lust att lära framhålls. 

 
Förutsättningar för skolans värdegrund 
”Förståelse och medmänsklighet” är det stycke som följer direkt på 
”Grundläggande värden”. Avsnittet kan uppfattas betona vikten av inlevel-
se för att de nämnda värdena och relationaliteterna ska kunna realiseras. 
Skolan har till uppgift att utveckla och stärka en sådan förmåga, som be-
skrivs hänga samman med en trygg identitet.  

Betydelsen av inlevelseförmåga framhålls också i avsnittet ”Mål och 
riktlinjer” för ”Normer och värden”. Bland de perspektiv som framkom-
mer kan respekten för unicitet, vikten av etisk reflektion och ställningsta-
gande samt ”ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” 
lyftas fram (s. 5).  

Personens identitet, som tidigare relaterades bl.a. till inlevelseförmågan, 
ses också som nära förknippad med språket. Läroplanen betonar vikten av 
ett rikt och nyanserat språk. Språkutveckling, som en del i ett bredare kul-
turarv, framställs närmast som en del av skolans – utbildningens – essens. 
”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 
utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 
generation till nästa.” (s. 3). 

 
Kursplanen i religionskunskap 

I kursplanen för religionskunskap framhålls att ordet religion ska förstås i 
vid mening. Begreppets innebörd varierar såväl historiskt som kulturellt. 
Att religion kan vara ”… något allomfattande som hänför sig till männi-
skans relation till hela sin tillvaro.” betonas (Kursplanen för religionskun-
skap i grundskolan, 2000, s. 2). De begrepp som används vid sidan om 
religion är livsåskådning, livsfrågor och livstolkning. ”Religionskunskaps-
ämnet har som utgångspunkt människans frågor inför livet och tillvaron 
oavsett om dessa uttrycks religiöst eller inte.” (s. 2). 
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Livsförståelseperspektiven i kursplanen för religionskunskap kan grup-
peras i två underkategorier.12 Till den första kategorin hör de som är direkt 
relaterade till ”värdegrunden”. Den andra kategorin utgörs av utsagor som 
betonar existentiella färdigheter. En grupp utsagor som kan tänkas sortera 
under de existentiella men som delvis avviker är de som uttrycker vikten av 
en grundhållning liksom vikten av en förståelse för sådana hållningars 
betydelse.  

 
Om skolans värdegrund 
Religionskunskapsämnet beskrivs i kursplanen som ett ämne med hög 
relevans för skolans värdegrundsuppdrag. Det uppfattas bidra till att ”… 
fördjupa kunskaperna om och problematisera grundläggande demokratiska 
värden som människans egenvärde, människors lika värde och omsorg om 
de svaga.” (s. 1). En handlingsberedskap då det gäller t.ex. demokrati och 
jämställdhetsfrågor anses också skapas genom att elevernas etiska med-
vetenhet utvecklas. 

Då det gäller komparativa religionsvetenskapliga ansatser kan kurspla-
nen uppfattas lyfta fram de demokratiska och lika-värdes-perspektivens 
prioritet. ”En grundsten i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle är 
att människor är lika värda trots sina olikheter.” (s. 2). 

Särskild uppmärksamhet får jämställdhetsfrågorna som i ämnet sägs be-
lysas ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv.  

 
Existentiella färdigheter 
Kursplanen i religionskunskap kan sägas framhålla ett slags arbetssätt i eller 
förhållningssätt till ämnet som kan beskrivas som en existentiell färdighet. 
Texten beskriver en form av växelverkan mellan individens reflexiva livs-
uppfattning och fenomen som språk, symboler och traditioner. Relationen 
mellan dessa båda sfärer går i båda riktningarna. Å ena sidan används tra-
ditionselement som redskap i reflektionen över här och nu. Å andra sidan 
kan en reflektion över livssituationen ta form i traditioner. ”Varje männi-
ska reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i form 
av traditioner, språk och symboler för att söka mening i de frågor som hon 
ställs inför i livet.” (s. 1). ”Varje människa har en mer eller mindre uttalad 
strävan att finna sammanhang i, tolka och tyda tillvaron. Detta kommer 
till uttryck i traditioner, riter, berättelser och myter.” (s. 2).  

                                              
12 Livsförståelse är alltså mitt, inte kursplanens, ordval.  
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En sådan kompetens kan också uppfattas vara efterfrågad i det första 
uppnåendemålet för elever i slutet av femte skolåret. ”Eleven skall kunna 
samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardag-
liga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barn- 
och ungdomslitteratur,” (s. 3).  

Kursplanen betonar i denna målformulering, men också på andra stäl-
len i kursplanen, att det är vardagens etiska frågor som är utgångspunkten i 
religionskunskap och att en sådan reflektion också kan utveckla en bered-
skap att agera ansvarsfullt.  

Ett annat väsentligt motiv som framkommer i kursplanen skulle kunna 
benämnas vikten av grundhållning. Kanske kan det ses som en aspekt av 
en existentiell färdighet men som delvis skiljer sig från den nyss nämnda. 

Perspektivet framhålls delvis som etiskt och handlar om vikten av att 
elever förstår att människors hållning får konsekvenser för deras liv. Dess-
utom eftersträvas att eleven själv utvecklar sådana hållningar som kan ligga 
till grund för ställningstaganden som eleven också förväntas kunna moti-
vera.  

Innebörden i etik kommenteras i kursplanen för religionskunskap till 
skillnad från läroplanen något. Frågor om gott och ont, rätt och orätt sägs i 
kursplanen vara relaterade till etik.  

 
Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att nu gällande läroplan inskärper en insti-
tutionell påverkan som ska syfta till utveckling av demokratiska relationer, 
en slags demokratisk livsförståelse. Samhällslivet vilar på demokratiska 
värderingar. Jämlikhet mellan människor värnas. Alla ska inkluderas i ge-
menskapen utifrån sina förutsättningar, på sina villkor. En förståelse för 
varje människas unicitet betonas.  

I det demokratiska perspektivet inbegrips ett värnande av elevens delak-
tighet och ansvarstagande. Ansvaret gäller både verksamheten och de ingå-
ende mänskliga relationerna. 

Det kan uppfattas som att läroplanen framhåller utveckling av indivi-
dens inlevelseförmåga som en slags förutsättning för värdegrundslärande. 
En sådan förmåga kan i sin tur uppfattas vara relaterad till eller beroende 
av en språklig kompetens, något som läroplanen också framhåller vikten av 
att individen utvecklar.  

Det finns klara paralleller mellan hur intentionerna med skolans påver-
kan formuleras i läroplanen och de direktiv som ges i kursplanen för reli-
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gionskunskap. Ämnet ska bidra till fördjupning och problematisering av 
skolans värdegrund. Men ämnet förväntas också generellt bidra till elevens 
språkutveckling. Ökad kunskap om traditioner anses kunna fungera som 
ett effektivare redskap i reflektion över livssituationen.  

 
Dold läroplan och implicit påverkan 

 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet. (Lpo 94, 2003, s. 3). 

 
De båda meningarna ur Lpo 94 har delvis tidigare har refererats. Texten 
ger uttryck för en respekt för människors egenart. Samtidigt indikerar cita-
tet vad alla vet men som kanske inte framkommer helt tydligt i läroplanen. 
Målen varierar inte i lika hög grad som elevernas förutsättningar. Det finns 
olika vägar att nå målet – men det ska uppnås!  

Att alla elever ska nå godkändnivån är en del av de nuvarande ramarna 
som kan sägas villkora relationer och subjektspositioner för dem som är 
verksamma inom institutionen.13 Ramarna kan tänkas gynna såväl som 
försvåra t.ex. läroplansintentioner. 

Diskursen om skolans institutionella påverkan som en ”dold läroplan” 
handlar till stora delar om ramars innebörd och konsekvenser, hur de vill-
korar verksamheten, de krav som ställs på barnen och den metainlärning 
som kan identifieras. En dold läroplan kan därför inte ses som resultat av 
någons eller någras idéer. Att ”den” beskrivs som ”dold” beror på att den 
institutionella påverkan som avses inte diskuteras i samma utsträckning 

                                              
13 De beskrivande betygen ”icke godkänd”, ”godkänd”, ”väl godkänd” ”mycket väl god-
känd” har av och till debatterats. Diskussionen kan bl.a. sägas ha gällt betygens påverkan i 
människosynshänseende. Det har t.ex. diskuterats om det inte kan uppfattas mer personligt 
drabbande att vara ”icke godkänd” än att få en etta. Kan det vara riktigt att människor inte 
bedöms vara godkända i en verksamhet de inte kan välja bort?  
Debatten tog fart då den tillträdande generaldirektören för Skolverket Mats Ekholm i en 
intervju i DN (Böe, 1999) angående underkända elever yttrade ”Hur kan man först skapa 
ett betygssystem där ett alternativ är ’icke godkänd’, och sen bli förvånad när vissa elever 
inte blir godkända? Lösningen är att sluta underkänna elever och i stället tala om vad de 
kan.” Ett antal uppretade forskare, politiker, skolledare och lärare gick i samband med 
Ekholms tillträdande ut i upprop på DN-debatt med rubriken ”Fel man för skolan”. Len-
nart Grosin m.fl. (1999) som stod bakom artikeln pekade bl.a. på de negativa konsekvenser 
ett sådant uttalande kan få för elever från t.ex. arbetarklasshem som på så sätt belastas med 
negativa förväntningar som i sin tur försvårar arbetet. De riskerar därmed att inte få den 
kvalitativa skolgång de har rätt till. 
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som de explicita intentionerna.14 ”Värdegrunden” utgör i vissa samman-
hang den hegemoniska diskursen om skolans institutionella påverkan. Inte 
sällan befinner sig explicit och implicit läroplan på kollisionskurs.  

I nedanstående framställning beskrivs först närmare innebörden i att 
den institutionella ramen villkorar den pågående verksamheten. Därefter 
uppmärksammas några specifika villkor som skolan arbetar under. Särskilt 
fokuseras sådana som uppfattas påverka de relationaliteter, dvs. de slag av 
relationer, som utvecklas i skolan. Det gäller det kvalificerande och diffe-
rentierande uppdraget men också den storskalighet som verksamheten 
bedrivs under. Människors relationer är centrala för den livsförståelse som 
tar form. Genom att gynnade relationaliteter uppmärksammas kan också 
möjliga livsförståelsebudskap diskuteras vilket återkommande görs. Avsnit-
tet avslutas med en sammanfattning som också relaterar tillbaka till läro-
planens intentioner gällande skolans påverkan.  

 

En villkorad verksamhet 
De ramar som institutionen ger, i t.ex. övergripande uppdrag och fysiska 
betingelser, utgör väsentliga delar av verksamhetens förutsättningar. Hur 
ramarnas påverkan ska viktas i relation till t.ex. den intentionella är inte 
möjligt att avgöra. Det finns de som menar att de institutionella ramarnas 
inflytande är så starkt att det borde vara betydligt större debatt om dessa 
än om läroplansformuleringar.15 

Det är dock viktigt att påpeka att det inte finns någon nödvändig inten-
tionalitet bakom den dolda läroplanen, även om det finns de som talar om 
inbyggda avsikter i skolsystemet (Gustafsson, Stigebrandt & Ljungvall, 
                                              
14 Det har t.ex. framförts att den progressiva pedagogiken som betonat barnet i centrum 
och utveckling på barnets egna villkor har bidragit till att dölja t.ex. skolans sorterande 
uppgift som tidigare inte alls var dold (Broady, 1998, s. 10 ff.). Av detta skäl har progressiva 
läroplaner betraktats med skepticism inom den kritiska traditionen (jfr t.ex. Apple, 1990, s. 
41). 
15 Så citerar t.ex. Donald Broady i Den dolda läroplanen (1985, s. 74) psykoanalytikern Sieg-
fried Bernfelds fiktiva utbildningsminister som återfinns i ”Sisyphos oder die Grenzen der 
Erziehung” från 1925. Citatet som Broady hämtar från en utgåva från 1967, s. 98, är myck-
et målande: ” ’Ni måste förstå, att utbildningssystemets organisation är det avgörande 
problemet, som vi konsekvent och obevekligt måste förbehålla oss den totala kontrollen 
över. Däremot kan vi lugnt överlåta frågorna om läroplaner och undervisning, t o m fost-
ran till pedagogerna, ideologerna, ja t o m till socialdemokraterna; men jag skulle vilja gå 
taktiskt tillväga när det gäller att överlåta detta inflytande. Sådant inflytande kommer man 
att kräva, vi ska se till att det kämpas länge om det, och sen ska vi bevilja det i form av 
medgivande vid tidpunkter då vi finner det nödvändigt att avleda offentlighetens uppmärk-
samhet.’ ”  
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1981, s. 21). Att institutionella ramar i sin förlängning har effekter behöver 
inte betyda att vare sig utförarna, dvs. lärarna, eller uppdragsgivarna, dvs. 
de folkvalda, avsett detta. Hur fenomen samverkar och vilka konsekvenser 
det får är svårt att överskåda.16 En lärare, t.ex., agerar utifrån den särskilda 
position som han/hon har. Positionen villkorar ageranden. Den har också 
lärande effekter så att positionens perspektiv med tiden kommer att betrak-
tas som nödvändigt snarare än tillfälligt. Diskursen interpellerar subjektet 
och manifesterar därmed sin performativa kraft. Skolan fostrar inte bara 
eleven utan också läraren (jfr Broady, 1998, s. 18; Gustafsson et al., 1981, 
s. 18; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 23).17  

Även om det inte finns en intention bakom de institutionella ramarnas 
effekter är inte dess verkningar neutrala. Skolan kan sägas bidra till att re-
producera samhällets befintliga sociala strukturer (Bernstein, 1983b, s. 28). 

Att skolan bidrar till att återskapa sociala strukturer är en sak. Att orsa-
kerna till detta återskapande för många är misskända är en annan. Många 
kan acceptera att det finns ett samband mellan studieprestation och en 
framtida position. Sambandet framstår som än mer legitimt då de förklar-
ingar till skolprestationer som brukar framhållas är hårt arbete och stund-
om även begåvning (Säljö, 2000, s. 42, 23). Sällan sägs att skolans verk-
samhet till stora delar förutsätter ett korrekt kulturellt kapital, inte minst 
språkligt (Bourdieu & Passeron, 1980a; 1980b).18 Det talas sällan om att 
betingelserna för lärarens arbete är sådana att hon eller han svårligen hin-
ner uppfatta vad som är elevernas bakomliggande lärproblem. I relativt 
                                              
16 På så sätt borde det t.ex. vara möjligt att se hur folkskolans framväxt sammanfaller med 
industrins behov av disciplinerad arbetskraft utan att mena att detta skulle vara folkskolans 
syfte. Verkligheten är ofta mer mångfacetterad och komplex än så (jfr Broady, 1985, s. 69 ff.; 
Frykman & Löfgren, 1987; Lundgren, 1983, s. 15 ff.). Däremot kan det förmodligen sägas 
att folkskolan i någon mån är barn av sin tid, industrialismens och massproduktionens era. 
Samtidigheten och likheten i att organisera, utbildning i stora enheter bl.a. med hjälp av ett 
effektiviserat ”Lancastersystem”, är slående. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att 
det ena i enkel mening skulle ge upphov till andra (jfr Gustafsson et al., 1981, s. 298; Linné, 
2001, s. 31).  
17 Många lärare är medvetna om hur ramarna tenderar att styra verksamheten vilket bl.a. 
Pedersens studie (2004) visar. Som hinder för att kunna realisera ”värdegrunden” nämnde 
de intervjuade lärarna bland annat hur den individualistiska tidsandan, att var och en är sin 
egen lyckas smed, påverkar situationen (s. 81, 97). De är kritiska till betygssystemet som de 
menar får elever att känna att de inte räcker till (s. 76). Hierarkier mellan människor skapas 
också till följd av olika program och kurser vilket de ser som bekymmersamt (s. 98). Tids-
pressen inverkar negativt. 
18 Gustafsson m.fl:s studie av ”förstaklassares” skolsituation visar t.ex. hur de språkliga 
kraven, t.ex. i form av instruktioner, genomsyrar samtliga ämnen, också de praktiska, vilket 
alltså tenderar att gynna elever från studievana hem (1981, s. 252 ff.). 
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hög grad tvingas lärare förlita sig på elevernas förmåga att på annat sätt 
lära. Denna förmåga är i sin tur bl.a. betingad av deras hemförhållanden.  

Allt för sällan uttrycks med andra ord vilken betydelse elevernas kultu-
rella bakgrund har, och hur denna samverkar med skolans strukturella 
villkor, när orsaken till återskapande av klasskillnader uppmärksammas.19 
Genom att dess orsaker till viss del är misskända, att de snarare diskuteras i 
termer av flit och begåvning än primärsocialiserade kompetenser, kommer 
skolans verksamhet att bidra till att klasskillnader ges legitimitet (Jönsson, 
Trondman, Arnman & Palme, 1993, s. 11; Willis, 1991, s. 223 f.).  

Vilka effekter studieprestationsförklaringar som flit och begåvning kan 
ha för människors syn på sig själva och andra är en väsentlig fråga. Inte 
minst för en avhandling som fokuserar livsförståelse är spörsmålet centralt. 
En möjlig konsekvens är att den framgångsrike på så sätt lär sig att han 
eller hon är upphov till sin framgång och den misslyckade att han/hon bär 
ansvaret för sin underordning (Bernstein, 1983c, s. 59; Bourdieu & Passe-
ron, 1980b, s. 73). På samma sätt kan denna förståelse appliceras på de mer 
eller mindre lyckade medmänniskorna.20  

 

                                              
19 Det har även påpekats hur en dominerande piagetiansk utvecklingspsykologisk forsk-
ningstradition med barnet i centrum bidragit till att åsidosätta just villkoren för den vuxnes 
handlande (Bernstein, 1983c, s. 51), som av naturliga skäl har stor betydelse (Jackson, Bo-
ostrom & Hansen, 1998, s. 276).  
20 De bilder av sig själv och andra som internaliseras genom skolans prestationskultur har 
även lyfts fram som en bidragande förklaring till att människor accepterar farliga och tunga 
arbeten (Broady, 1998, s. 44). Stor betydelse har förmodligen också socialisationen inom 
den motkultur som ungdomar i skolan själva utvecklar. Paul Willis (1991) menar att den 
utvecklas delvis självständigt i ett sammanhang där machoideal och sexism har stark ställ-
ning och där intellektuellt arbete förknippas med femininitet (jfr Frykman, 1998, s. 175). 
Men han menar också att pojkarnas avståndstagande mot skolan är en protest då dessa 
arbetarklasspojkar genomskådat idén om ett rättvist utbyte, underordning mot utbildning 
och framtida positioner. Han menar att de vet att det som i och för sig är möjligt för indi-
viden ändå inte är möjligt för hela klassen. På motsvarande vis beskriver Ing-Marie Parszyk 
minoritetselevers avståndstagande gentemot skolan. Hon citerar eleven Gabbi som säger ” 
’Farsan har gått på KTH. Han har inget jobb så varför ska jag gå häri skolan. Det blir inte 
bra. Han är ingenjör, vad hjälper det?’. ” (2001, s. 205).  
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Specifika villkor i fokus 
Två fenomen förtjänar särskild uppmärksamhet då det gäller institutionens 
villkorande av verksamheten och de relationaliteter som därmed riskerar ta 
form. Det är å ena sidan det övergripande institutionella uppdraget, näm-
ligen kvalificering och differentiering av arbetskraft, och det är å andra 
sidan verksamhetens organisering, dess storlek i allmänhet och antalet 
elever per lärare i synnerhet.  
 
Ett kvalificerande och differentierande uppdrag 
Oavsett vilket perspektiv på skolan som anläggs är det uppenbart att barn 
förväntas gå i skolan för att lära sig saker som de kan ha nytta av omedel-
bart men också längre fram i livet.21 På så sätt drar arbetslivet nytta av de 
ungas kompetens. Genom skolan kvalificeras arbetskraften.  

Olika personer kan vara olika lämpliga för de krav som arbetslivet stäl-
ler. Skolan kvalificerar därför inte enbart arbetskraften utan den differenti-
erar den också (Säljö, 2000, s. 103). I den differentierande processen, som 
kontinuerligt kan sägas pågå, är följaktligen bedömningar ett väsentligt 
inslag. Bedömningarna kan vara av skilda slag alltifrån frånvaro av kritik 
till explicita betyg i varierande former. 

 
Kvalificering – ett instrumentellt möte 
Anledningen till att ett antal vuxna och ett betydligt större antal barn möts 
i skolan är instrumentell (jfr Säljö, 2000, s. 41). För de ungas del är det 
obligatoriskt att vara i skolan och ”lära in”. De vuxna har gått med på 
uppdraget att ”lära ut” i utbyte mot lön.22 Detta (instrumentella) möte 

                                              
21 En intressant och viktig fråga, inte minst ur ett ”dolt läroplansperspektiv”, är i vilken 
utsträckning skolan möjliggör ett förhållningssätt där kunskap får ett eget värde här och nu 
eller i vilken utsträckning skolan framstår som en transportsträcka som möjligen kvalificerar 
inför kommande uppgifter. I den progressiva Dewey-traditionen, som här framhållits som 
skolans pedagogiska ideologi, har det varit viktigt att betona kunskapandet här och nu, som 
ett värde i sig (Dewey, 1991, s. 79). Samtidigt är skolan tydligt framtids- och målorienterad 
(Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994, s. 19). Det har påtalats att dess verksamhet delvis bygger 
på en förmåga att förstå att det inte behöver vara relevant här och nu för att vara väsentligt, 
en slags uppskjuten behovstillfredsställelse. En sådan förmåga är i högre grad företrädd 
bland medelklassbarn än arbetarbarn (Bernstein, 1983b, s. 44; Hill, 2000, s. 18; Willis, 
1991, s. 118). 
22 Huruvida läraryrket kan ses som lönearbete är omdiskuterat. Donald Broady refererar i 
Den dolda läroplanen en diskussion där lärarens position beskrivs befinna sig mellan identifi-
kation och likgiltighet. Å ena sidan tenderar läraren att vilja se sin position som identifie-
rad, att vara en engagerande och omvårdande lärare. Å andra sidan tvingar arbetets beting-
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mellan lärare och elever har ibland beskrivits som ett utbyte. Kunskap byts 
mot respekt och/eller anpassning (se t.ex. Willis, 1991, s. 129).  

Ett formaliserat förhållande för ömsesidigt utbyte, där villkoren för-
handlas, godkänns och undertecknas av respektive part kan kallas avtal. 
Eftersom relationer mellan lärare och elever inte är formaliserade på detta 
sätt finns det inget regelrätt avtal mellan lärare och elever. Trots detta an-
vänds avtalsmetaforen här för att beskriva relationer mellan lärare och 
elever för att fånga det instrumentella draget i relationen. Det kan tilläggas 
att det alltså är ett slags ”levt” ”avtal” som avses.23 Bilden av ett avtal är 
också bra då den indikerar en arbets- och ansvarsfördelning. Ansvaret för 
verksamheten är inte gemensamt. Respektive part har skilda uppdrag vilka 
bildligt kan beskrivas som skilda planhalvor som dessutom ska hållas. Lä-
raren har ett närmast totalt ansvar för undervisningen och ordningen i 
klassrummet men ett nästintill obefintligt formellt ansvar för elevers miss-
lyckande (Bourdieu & Passeron, 1980a, s. 28 f.; Säljö, 2000, s. 222).24 

Svårigheten med instrumentella relationer, som kan sägas karaktäriseras 
av att de saknar eget värde och existerar närmast uteslutande p.g.a. det mål 
som ska uppnås, är att de riskerar att transformera människor till ting (jfr 
Larsson, 2002, 39 ff.). Medmänniskan riskerar framträda som ett ting bland 
andra. Relationer reifieras. I instrumentella, avtalsmässiga relationer upp-
övas inte förmågan att uppfatta den andres mänskliga utsatthet. Den spon-
tana viljan att svara an till medmänniskans behov, att uppfatta den som ett 
etiskt krav (Løgstrup, 1994), riskerar att förträngas i avtalsmässiga relatio-
ner. Avtalsrelationens uppdelning i ansvarssfärer kan uppfattas som en 
träning i att bortse från människors utsatthet, en träning i att uppfatta an-
svaret som möjligt att frånsäga sig.  

                                                                                                          
elser, bl.a. antalet elever där engagemang i ett enskilt fall kan vara de andra till nackdel, 
fram en likgiltighet (1985, s. 48). 
23 Sättet att använda begreppet ”levt” anknyter delvis till hur Eva Johansson (1999) ur fe-
nomenologiskt perspektiv använder begreppet. Johansson ställer begreppet levt mot reflek-
terat (s. 36). Det är inte okomplicerat eftersom det är svårt att avgöra vad som är reflekterat 
och vad som inte är det. Det levda behöver däremot inte vara reflekterat. Det avser förhål-
landen som tas för givna, vilka även kan beskrivas som ”självklara” (jfr Brandby-Cöster, 
2001, s. 12 ff.). Med uttryck som ”levd kunskap” förstår Johansson en till stora delar för-
språklig kunskapsform där subjektet i hög grad erfar och uttrycker sig med hjälp av krop-
pen. Med begreppet levt avses inte här förspråkliga förhållanden. Handlande och mening 
hör ofta samman och det bör undvikas att ställa dem mot varandra. Vissa förhållanden 
kommer dock i en praktik att framstå som självklara och givna. De kallas här levda.  
24 Många har pekat på vikten, inte minst i demokratiskt avseende, av att ändra lärarens 
helhetskontroll så att eleverna blir mer delaktiga och känner ansvar för såväl individuellt 
som gemensamt lärande (se t.ex. Ekholm & Fransson, 1987, s. 147).  
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Att skolans kvalificerande uppdrag villkorar relationer i riktning mot in-
strumentalitet riskerar bidra till ett möjligt livsförståelsebudskap där den 
enskilde eleven är tämligen ointressant i sig själv, som människa. Fokus 
inriktas snarare mot huruvida han eller hon levt upp till sin del av avtalet 
och lärt sig.  
 
Differentiering – ett sorterande möte  
Skolans sorterande uppgift sker i praktiken i form av bedömningar. Dessa 
värderingar utgår från på förhand givna bestämmelser om vad som ska 
testas och hur det ska gå till (Ekholm & Fransson, 1987, s. 143). Läraren 
har större inflytande över dessa processer än vad eleverna har. Läraren har 
recensionsrätt.  

 
VAD som bedöms 
De kunskaper som testas i skolan tenderar att gynna elever från studievana 
hem. Till stor del beror detta på en mera utvecklad språklig kompetens. 
Det beror också på att skolans urval av kunskaper stämmer bättre överens 
med medelklassens preferenser än arbetarklassens (Persson, 1999; Johans-
son, 1992, s. 56). Därigenom kan undervisningsprocessen till dels beskrivas 
som att ett antal barn påtvingas värderingar som inte är ”deras” (Berner, 
Callewaert & Silberbrandt, 1980, s. 13). 

Det är inte enbart klass som samvarierar med undervisningsinnehållet. 
Forskning har visat att detta också gäller kön. Pojkars intressen kommer i 
större utsträckning än flickors att styra innehållet (Wernersson, 1992, s. 97; 
Öhrn, 1990, s. 16). Dessutom kan innehållet sägas vara monokulturellt i 
etniskt avseende (Tesfahuney, 1999).25 Detta innebär samtidigt att vissa 
elevers kultur kommer bli osynliggjord och därmed indirekt nedvärderad 
(Duroj, 2001). 

                                              
25 Vilket innehåll som ses som betydelsefullt, vad/vilka som synliggörs i undervisningens 
innehåll ger i sig indikationer på en hierarki – en differentiering – människor emellan. 
Några frågor av denna art ställdes och rapporterades i Kränkningar i skolan – Förekomst, 
former och sammanhang (Osbeck, Holm och Wernersson, 2003). Cirka 2200 elever ur grund-
skolans år åtta och gymnasiets år II besvarade frågorna. Bland annat framkom att 82 pro-
cent av eleverna menade att homosexuella relationer aldrig eller enbart någon enstaka gång 
tagits upp då de arbetat med sex- och samlevnadsundervisning. 75 procent av eleverna 
menar att de aldrig eller högst någon enstaka gång uppmärksammat att det finns ett kvin-
noförtryck som hämtar sina argument från religiösa traditioner. 86 procent av eleverna 
menade att de aldrig eller högst någon enstaka gång samtalat om risken för etnocentrism i 
historieundervisningen (Osbeck et al., 2003, s. 133, 160). 
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Den demokratisering som skolan har genomgått förefaller i ringa grad, 
generellt sett, ha påverkat elevernas möjligheter att bestämma över inrikt-
ning på sitt arbete (Lindblad & Sahlström, 1999, s. 87). Alla elever bedöms 
i relation till samma mål trots sina varierande förutsättningar, oavsett om 
de är intresserade av att utveckla kompetenser inom fältet eller inte. Syn-
sättet tenderar att ge upphov till ett bristperspektiv, där det snarare är vad 
eleven inte kan än vad han/hon kan som uppmärksammas (jfr von Bröms-
sen, 2003, s. 79, 105; Tesfahuney, 1999; Ålund, 1997, s. 81 f.).26  

Det är också viktigt att påpeka att den mångfald av färdigheter som ef-
terfrågas och tränas i svensk skola snävas in genom att så gott som alla 
ämnen förutsätter en språklig kompetens. 

Mångfalden förefaller också mer begränsad då den hierarkiska relatio-
nen mellan teoretiska och praktiska ämnen beaktas. I klassrumsstudier har 
observerats hur läraren genom sitt förhållningssätt till teoretiska respektive 
praktiska ämnen förmedlar denna hierarki till eleverna (se t.ex. Gustafsson 
et al., 1981, s. 227). Att vara införstådd med rangordningen mellan ämne-
na har också visat sig vara en väsentlig elevkompetens. En matematisk 
uppgift bör t.ex. inte uppfattas som estetisk även om den skulle innehålla 
inslag av teckning/målning (jfr Jackson, Boostrom & Hansen, 1998, s. 69).  

  
HUR bedömningar går till 
Då bedömning lätt associeras till betyg och betygsliknande omdömen 
glöms lätt alla skolans kontinuerliga bedömningar, som kan kallas recen-
sioner, bort. I helklassundervisning kan recenserandet t.o.m. sägas utgöra 
ett grundmönster för kommunikationen; lärarfråga, svar, recension 
(Broady, 1998, s. 38).27 Själva kommunikationsformen riskerar på så vis att 
fungera differentierande. Vissa är duktiga, andra är det inte.28 Läraren har 
recensionsrätt. Varje kommentar, såväl kritisk som berömmande, tenderar 
också ha ett implicit budskap till de andra, de som kommentaren inte riktas 
mot. Att framhålla en elev kan t.ex. uppfattas som en implicit kritik av 
andra elever som inte kommit lika långt. Genom att eleverna konkurrerar 
                                              
26 Perspektivet skulle kunna kontrasteras mot ett bildningsperspektiv som tar sin utgångs-
punkt i individens tillgångar och fokuserar möjligheten att vidare förädla dem (jfr Broady, 
1994, s. 13; Dahlin, 1996, s. 153 f.; Skogar, 2005, s. 13). 
27 Helklassundervisning kan sägas kännetecknas av att läraren tilltalar klassen som en lyssna-
re och samtalspartner (se t.ex. Lindblad & Sahlström, 1999, s. 79). Denna form av under-
visning är dock inte lika utbredd idag som den har varit (Aspelin, 2003, s. 81). 
28 Många elever upplever det pressande att berätta inför klassen. I Gustafssons m.fl.:s un-
dersökning upplevde 40 % av de tillfrågade förstaklassarna det som obehagligt. En av de 
tillfrågade beskrev att han upplevde det ”Precis som i en domstol.”. (s. 115). 
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med varandra pressas den totala prestationsförmågan (Gustafsson et al., 
1981, s. 190).29  

Helklassundervisningen förefaller samtidigt förutsätta att flertalet elever 
är/finner sig i att vara mindre engagerade och intresserade. Formen för 
kommunikation hade förmodligen framstått som mycket problematisk i en 
klass där samtliga elever kontinuerligt kom till tals (Lindblad & Sahlström, 
1999, s. 80).  

Samtidigt kan inte alla former för individuellt arbete sägas vara mer ega-
litära. T.ex. tenderar det individuella arbetet med läroböcker att få elever 
att mäta sig mot varandra och på så sätt konkurrera (Bernstein, 1983c, s. 
58).30  

Att den sorterande uppgiften inte är en marginell utan en väsentlig 
uppgift för skolan blir tydligt om t.ex. den tid lärare och föräldrar kom-
municerar uppmärksammas. Stor del av denna tid utgörs av utvecklings-
samtal under vilka information om de gemensamma målen är central lik-
som repliker om hur eleven klarar sig vilket ofta i någon form relateras till 
klassen.31 

I skolkontexten kan betygen få egenvärde. En bakomliggande tanke 
med så väl beröm som betyg är förmodligen att de ska kunna fungera som 
en morot i individens lärande. Betyget har i detta fall ett relativt lågt egen-
värde men fungerar som en indikation på lärandet. Istället är det de för-
värvade kunskaperna som har värde i sig.  

                                              
29 Att prestation är viktigt i skolan framkommer också av studien Kränkningar i skolan. 
Kartläggningen hade inte i uppgift att särskilt fokusera kränkning i relation till intellektuell 
prestationsförmåga. Ur elevernas öppna svar angående kränkande benämningar framkom 
ändå denna faktor (Osbeck et al., 2003, s. 97). 
30 Bland 135 intervjuade elever i grundskolans år två föreföll kränkningar i klassrummet 
vara relativt otänkbara. Bland det som förekommer omnämns dock just läroboksrelaterade 
konkurrenssituationer. ”… att man retsamt kan påpeka för någon som t.ex. arbetar i matte-
boken att ’Du har gjort fel’ eller ’Det där har jag redan gjort’.” (Osbeck et al., 2003, s. 59). 
Jfr även Bliding (2004, s. 122). 
31 Gustafsson m.fl. visade i sin studie hur den då gällande läroplanen också explicit indike-
rade att den sorterande uppgiften kan ses som en av skolans mest väsentliga. Det var nämli-
gen kring sådana funktioner som läroplanen föreskrev vikten av att informera hemmen (s. 
93). 
Samtidigt riktas av och till kritik mot skolan för att vara för otydlig i sin betygsliknande 
information till hemmen (se t.ex. Leijonborg & Björklund, 2005). Pedagogikforskaren Pirjo 
Lahdenperä har uppmärksammat värden i den svenska skolan som kan te sig svåra att förstå 
ur interkulturellt perspektiv. Bl.a. framhålls ”Betygsfrihet och bävan för konkurrens”. Hon 
menar att betyg för många föräldrar och elever med invandrarbakgrund snarast uppfattas 
som en rättighet (2001, s. 125).  
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I en kontext som till stora delar bygger på beröm och klander kan emel-
lertid beröm och bra betyg komma att betraktas som mål i sig och därmed 
uppnå eget värde (Broady, 1985, s. 37). Det innebär alltså att den enskilde 
riskerar upphöra med att själv värdera sin prestation och istället nöjer sig 
med berömmet. Frågan är om skolan därmed kan sägas öva ett okritiskt 
och auktoritetsbundet förhållningssätt. Spörsmålet är intressant då allt 
beröm som riktas mot individen inte gäller så odelat positiva förhållanden 
som att ha lärt sig läsa. 

Det differentierande uppdraget är ett exempel på den institutionella in-
ramningen. Uppdraget villkorar relationer så att konkurrensmässiga former 
gynnas. Konkurrensen riskerar att sända hierarkiska livsförståelsebudskap. 
”Jag är bra/dålig. Jag duger/duger inte”. 

 
Storskalighet – schablonmässiga möten 
Skolan kan beskrivas som en massproducerande institution. Samtidigt är 
den progressiva pedagogiken, som ideologiskt har stark ställning, i vissa 
stycken svårförenlig med en sådan utbildningsform. Broady har t.ex. me-
nat att den lärar-lärljunge-dyad som var levande i det gamla informatorsys-
temet fortfarande delvis lever som idealbild och därmed i viss mån som 
utgångspunkt (1998, s. 14). Det gäller t.ex. möjligheten att utvecklas ut-
ifrån sina förutsättningar, de elevobservationer som detta förutsätter samt 
det dialogiska subjekt-subjekt-förhållandet lärare och elev emellan.32  

Skolors och klassers storlek samt antalet elever per lärare har betydelse 
för verksamhetens utformning och de relationaliteter som tar form. En 
storskalighet ställer särskilda krav på ordning och riskerar att gynna scha-
blonmässiga relationer vilket framkommer nedan. 
 
Vikten av ordning 
För att få verksamheten att fungera med dryga tjugotalet elever och en 
lärare tvingas läraren att vid sidan av den progressiva pedagogiken också ta 
till andra former. Att skapa förutsättningar för verksamhet genom att be-
tona arbetsro och ordning ter sig naturligt. 

I Philip W. Jacksons uppmärksammade bok ”Life in classrooms” fram-
ställs den dolda läroplanen i många stycken som relaterad till vikten av att 

                                              
32 Broady skriver (1998, s. 14): ”Idag råkar den lärare i svårigheter som i enlighet med ideal-
bilden av den gode pedagogen strävar efter att upprätta personliga relationer till var och en 
av eleverna i klassen.” Den grundläggande strukturen bryter förmodligen ihop för den 
lärare som försöker detta. Istället får läraren försöka anlägga strategier som är bra för så 
många som möjligt.  
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hålla ordning och den disciplinering av barnen som detta innebär. Några 
av de viktigaste förhållningsreglerna som Jackson framhöll var att lära sig 
vänta och samtidigt ständigt bli avbruten, att lyckas avskärma sig från sina 
kamrater och förstå att samarbete är fusk (Broady, 1998, s. 3; Colnerud, 
1995, s. 40). När det gemensamma projektet, lärandet, framstår som un-
derordnat och regler blir mål i sig att uppfylla för lärarens skull kan läran-
det på en generell nivå sägas handla om att underkasta sig makt. Detta är 
alltså ett auktoritärt snarare än ett demokratiskt förhållningssätt.  

Den storskalighet som verksamheten bedrivs under bidrar alltså till att 
skapa dessa auktoritära relationer. Av de potentiella konsekvenser som 
ovan antyddes kan negligerandet av mänskliga relationer som ett möjligt 
livsförståelsebudskap uppmärksammas. Att lära sig att avskärma sig från 
sina medmänniskor innefattar förmodligen också att bortse från deras ut-
satthet.33 

 
En i mängden 
En vanlig undervisningsform som under lång tid varit dominerande är 
helklassundervisningen. Denna form av undervisning bygger till stor del 
på att ”exemplariska” relationer upprättas i klassrummet, dvs. kommunika-
tion upprättas mellan läraren och en elev men tanken är att relationen i 
princip skulle kunna ha upprättats med vilken annan elev som helst 
(Broady, 1998, s. 14).  

Ett problem med denna exemplariska relationsform är att den riskerar 
att skapa en föreställning om att människor är utbytbara. En sådan utbyt-
barhet kan uppfattas som en reifiering. Individen känner sig som ett ting i 
omständigheternas våld.34   

                                              
33 Gustafsson m.fl. (1981, s. 211) intervjuade elever i år ett utifrån en fiktiv scen. En elev 
kommer på eget bevåg fram till annan elevs bänk. Det visade sig att nästan oberoende av 
vad denna elev kunde tänkas säga valde eleverna att beskriva den sittande eleven som nega-
tivt bemötande. Författarna konkluderar ”Detta innebär ett så uppenbart brott emot regel-
systemet att den som sitter (och arbetar och sköter sig) anses vara i sin fulla rätt att snäsa av 
den andre så att han ger sig iväg oberoende av vad han säger.” 
34 Sociologen Jonas Aspelin, som resonerar utifrån Thomas J. Scheffs teorier, har menat att 
en sådan reifiering kan leda till en bimodal alienation, dvs. en uppslukning inåt i relation 
till ett abstrakt regelverk. Samtidigt kan detta innebära en isolering utåt i relation till verk-
ligt närvarande andra (Aspelin, 1999, s. 201). 
Denna typ av förtingligande mellan människor har också relaterats till det kapitalistiska 
systemets anda som t.ex. Alfred Krovoza, enligt Broady (1985, s. 34), beskriver som produ-
cerande ett sådant förhållningssätt. Förtingligandet, som Krovoza beskriver som fetischism, 
bidrar just till att människor behandlar varandra som utbytbara saker.  
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Genom att läraren har så många elever att engagera sig i minskar hans 
eller hennes möjligheter väsentligt att verkligen hjälpa dem i deras lärande. 
Ett sätt för läraren att försöka lösa dessa svårigheter är att han eller hon 
utvecklar tekniker för s.k. lotsning av eleverna (Broady 1998, s. 30 f.). Det-
ta innebär att ett större problem bryts ned i ett antal småfrågor som för 
eleven framåt. Problemet är att varken läraren eller eleven på så sätt får 
grepp om de bakomliggande svårigheterna och elevens lärande riskerar på 
så vis att hämmas. Samtidigt riskerar elever att överhuvudtaget inte få nå-
gon hjälp, att glömmas bort, i den stora gruppen. Vissa människor kan 
bortses ifrån.35 

Den senaste tidens klassrumsundersökningar tyder emellertid på att 
helklassundervisningen som form blivit mindre vanligt. Bänkarbete, indi-
viduellt eller parvis arbete i bänkarna, förefaller allt vanligare (Lindblad & 
Sahlström, 1999). Frågan är vad det betyder. I reproduktionshänseende 
infinner sig ett delvis nytt problem. Eleverna fungerar i bänkarbetet som 
ramar för varandra. Det gäller inte minst den språkliga kompetens som 
utvecklas under detta arbete.36 Det är därför inte oproblematiskt att dessa 
konstellationer både i genus- och socioekonomiskt hänseende förefaller 
homogena. Man väljer gärna en kamrat av samma kön från samma ”mel-
lanstadium” att arbeta tillsammans med (Lindblad & Sahlström, 1999, s. 
81). 

När det gäller de mänskliga relationerna kan två motsatta tendenser 
identifieras. Å ena sidan kan en tilltagande avpersonifiering identifieras. 

                                              
35 Mats Ekholm och Anders Fransson (1987, s. 82) skriver om en sådan delvis bortglömd 
elev som Wiggo Kilborn uppmärksammat i ”Elevernas arbetsmiljö”, 1976. Angående vad 
som kan beskrivas som ett kommunicerat livsförståelsebudskap skriver Ekholm och Frans-
son: ”Trots att läraren lovar Anna att komma gör hon inte så under de 13 minuter som 
återstår av lektionen. Detta är mänskligt. Läraren har 23 elever att tänka på, varav flera 
antagligen har värre problem än Anna. För Anna är det emellertid olyckligt. Den enda vuxna 
person hon har kontakt med och är beroende av lovar hene [så!] hjälp, men kommer inte. Anna sitter 
snällt och väntar men ingenting händer.” (Min kursivering). Ekholm och Fransson menar 
vidare att det inte är någon slump att eleven i exemplet är en flicka. Läraren får lägga stor 
kraft på att se till att inte de bråkiga pojkarna saboterar arbetsron. Resultatmönstret är nu-
mera välkänt. Flickor får mindre uppmärksamhet än pojkar (se t.ex. Einarsson & Hultman, 
1984; Paechter, 1998, s. 20; Wernersson, 1977). Den senaste tidens forskning kan delvis 
sägas ha komplicerat en sådan bild. Flickor framträder här oftare som aktörer (Öhrn, 2002, 
s. 80). Resultatmönstren är inte entydiga (jfr t.ex. Berge, 1998). Det har bl.a. diskuterats om 
inte förändrade mönster kan vara en effekt av att de dominerande forskningsmetoderna 
inom fältet svängt från kvantitativa till kvalitativa (Öhrn, 2002, s. 82 ff.). 
36 Lindblad och Sahlström (1999, s. 87) har även visat hur beroende eleverna är av att förstå 
de skriftliga instruktionerna de tilldelas och hur lätt dessa instruktioner missuppfattas. 
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Kunskapsauktoriteten har förvandlats från lärare till bok (Gustafsson et al., 
1981, s. 310 f.) Å andra sidan förefaller relationerna ha blivit mer personli-
ga då läraren går runt och pratar med eleverna i smågrupp (Lindblad & 
Sahlström, 1999, s. 86). Relationerna blir därmed mindre schablonmässiga 
och ansikten kan träda fram bakom maskerna.37  

De risker med skolinstitutionens storskalighet som uppmärksammats 
har förutom det tidigare nämnda disciplineringsbehovet gällt de scha-
blonmässiga, ”exemplariska”, relationaliteterna samt marginaliseringar och 
osynliggöranden. I samtliga fall kan möjliga livsförståelsebudskap tänkas 
handla om förtingligande. Människor kan förstås som utbytbara och möj-
liga att ställa åt sidan.38  

Schablonmässigheten och den tidigare nämnda instrumentalismen ska-
par ett avstånd mellan människor. En sådan distans försvårar möjligheten 
att skapa förtroende. Människors tillit till varandra hämtar snarare sin när-
ing ur ömsesidigt utlämnande, att våga visa sig även i sin litenhet. (Aspe-
lin, 1999, s. 204; Ekholm & Fransson, 1987, s. 127; Jackson et al., 1998, s. 
287).  

 

                                              
37 De skillnader över tid som Lindblad och Sahlström (1999) identifierar baserar sig på 
jämförelser av klassrumsobservationer mellan 1970- och 1990-talet. 
38 Skolans storskalighet innebär naturligtvis inte enbart problem. I ett större sammanhang 
kan t.ex. möjligheten att undkomma disciplinerande kränkningar från såväl lärare som 
kamrater tänkas vara större. Förutsättningar att bygga alternativa gemenskaper kan också 
vara större än i en mindre miljö. Dessutom kan den stora miljön uppfattas träna en form av 
universell solidaritet och gemenskap. Precis som när det gäller det kvalificerande och diffe-
rentierade uppdraget har jag emellertid valt att uppmärksamma vissa risker med den institu-
tionella inramningens villkor. Jfr avsnittet Teori, metod och material; Kritisk teori och forsk-
ningspraktik, s. 38 ff.  
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Sammanfattning 
 
…att utrusta elever med de kunskaper och de färdigheter de behöver för att klara sig 
i världen […] är utan tvivel den främsta anledningen till att vi har skolor, men dessa 
institutioners formerande kraft sträcker sig långt bortom den officiella läroplanens 
mål. (Jackson et al., 1998, s. xii, min översättning).  
 

Det är om denna skolans vidare formerande kraft som diskussionen om 
dold läroplan handlar. De budskap som eleverna får på köpet så att säga 
har beskrivits t.ex. i termer av ”metainlärning” (Broady, 1998, s. 30) eller 
”moraliska budskap” (Jackson et al., 1998, s. 62). Här beskrivs de som möj-
liga ”livsförståelsebudskap”. Eleven lär sig något om hur livet fungerar och 
vad som i sammanhanget ger värde och mening.  

De institutionella ramar, som indirekt påverkar den livsförståelse som 
kommuniceras, har här framförallt gällt det övergripande institutionella 
uppdraget samt organisationens storlek. 

Det övergripande uppdraget för skolan, kvalificering och differentiering 
av arbetskraft, har beskrivits som instrumentellt. Skolans mål, elevers 
lärande, ska uppnås. Det innebär dock att de mänskliga relationerna sam-
tidigt på så sätt riskerar att bli instrumentella. Livsförståelsebudskap kan 
uppfattas kommuniceras om att elever inte är särskilt intressanta som män-
niskor utan att det väsentliga är hur de lever upp till sina åtaganden, dvs. 
hur de lär sig. Läraren kan uppfattas ha klarat av sina förpliktelser genom 
utförd undervisning och upprätthållen ordning. Ett gemensamt ansvar kan 
ifrågasättas. Var och en får försöka klara av sina egna uppgifter.  

Då skolans uppdrag inte bara är kvalificerande utan också differentie-
rande räcker det inte att individen presterar. Han eller hon måste dessutom 
prestera väl så att först och främst målen uppnås men därefter så att 
han/hon synliggör sig själv i klassrummet. Relationer av konkurrensmässig 
art riskerar att utvecklas. Om individen lyckas med det är hon en del av 
det som ger värde och mening enligt den livsförståelse som kommuniceras. 
Den som däremot inte lyckas riskerar uppfattas som mindre duglig. Det 
förefaller nästintill omöjligt att skilja mellan sak och person. Vid ett miss-
lyckande är det inte enbart individens resultat som inte duger. Det blir lätt 
en existentiell fråga, att uppleva att man duger eller inte duger som männi-
ska.  

Institutionens storlek är också betydelsefull i sammanhanget. Sättet att 
organisera verksamheten med en vuxen och dryga tjugotalet elever kräver 
en slags disciplin där utrymmet för demokratiska arbetsformer riskerar att 
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begränsas. Det har också påpekats att elever tenderar att lära sig att bortse 
från sina klasskamraters behov av hjälp. 

Den organisatoriska formen riskerar också att innebära ett visst mått av 
schablonmässighet i de mänskliga relationerna. På så sätt kommuniceras 
ett livsförståelsebudskap där människors unicitet kan ifrågasättas och de 
istället kan betraktas som utbytbara. I ett så pass stort sammanhang riskerar 
också människor att glömmas bort, osynliggöras eller marginaliseras.  

Sammantaget kan det alltså konstateras att skolans institutionella ramar 
villkorar verksamheten på ett sätt så att den livsförståelse och värdegrund 
som föreskrivs i läroplanen inte alltid är lätt att realisera. Omnämnda vär-
den ur skolans värdegrund som utifrån denna redogörelse ter sig ifrågasatta 
gäller den demokratiska grunden, alla människors lika värde, individens 
egenvärde, solidaritet med svaga och utsatta samt jämställdhet. Det gäller 
med andra ord samtliga värden.  

 

 ~ 
Därmed är det andra avsnittet i avhandlingens inledande del till ända. Två 
sätt att förstå och uppmärksamma skolans institutionella påverkan på de 
barn och ungdomar som vistas där har uppmärksammats. Skolans värde-
grund uttrycker den officiella förståelsen av hur skolans påverkan bör vara. 
Forskningstraditionen kring dold läroplan riktar uppmärksamheten mot 
risker med den institutionella ramens sätt att villkora verksamheten. På så 
sätt har det institutionella sammanhanget, som omger studien som helhet, 
skisserats. Livsförståelse betingas av människors relationer. Förhållanden 
villkoras i hög grad av det institutionella sammanhang som de ingår i. 

I nästa avsnitt, inledningens tredje, redovisas och diskuteras avhand-
lingens teori, metod och material. 
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Teori, metod och material 
 
 
 
 

okus i innevarande avsnitt, det tredje och sista i avhandlingens inledan-
de del, är arbetets teoretiska, metodiska och materiella förutsättningar. 

Villkoren gäller avhandlingen som helhet. Mer detaljerade spörsmål be-
handlas i anslutning till delstudierna.  

Teori, metod och material presenteras i form av tre huvudsektioner. 
Först redovisas vilken innebörd som läggas i att avhandlingsarbetet bedri-
vits ur kritiskt perspektiv. Vikten av forskningens genomskinlighet betonas. 
Betraktelsesättet resulterar i en relativt detaljerad genomgång av forsk-
ningsprocessen. Här redovisas också avhandlingens abduktiva ansats, sättet 
att arbeta med teori och empiri. Därefter presenteras studiens huvudbe-
grepp som just ska förstås som frukten av ett sådant växelverkande arbete. 
Avsnittet avslutas med en syftesprecisering och disposition över avhand-
lingen. 

 
Kritisk teori och forskningspraktik 

 
Ett kritiskt perspektiv 

I introduktionsavsnittet nämndes att arbetet bedrivits ur ett kritiskt per-
spektiv där det potentiellt problematiska har haft prioritet framför goda 
exempel eftersom sådana riskerar att vara bedrägliga. Upplysningens dialektik 
av Max Horkheimer och Theodor W. Adorno, ett par av grundarna till 
Frankfurtskolan, citerades.  

Mycket forskning har varit inspirerad av kritisk teori. Traditionen kan 
svårligen beskrivas som homogen. Viktigare är att klargöra vad perspektivet 
betyder för den här avhandlingen. 

F 
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Kritisk teori utgör argument för varför livsförståelsestudier med fördel 
tar sin utgångspunkt i kränkningar.39 Traditionen visar på vikten av att 
uppmärksamma hur människor gemensamt förhandlar och /re/konstruerar 
vad som ger värde och mening också i de handlingar som vid första an-
blicken ser ut att enbart handla om destruktion. Kritisk teori strävar efter 
att synliggöra det som riskerar att bli dolt (Horkheimer & Adorno, 1996, s. 
40 ff., 52, 100).  

Att blottlägga ungdomars livsförståelse utifrån deras beskrivning av det 
goda, hur stödjande och upprättande handlingar utförs i skolpraktiken 
skulle ge ett annat perspektiv, varken mer eller mindre korrekt. I kritisk 
forskning ges det problematiska prioritet framför de goda exemplen då det 
rymmer en större förändringspotential. De goda exemplen riskerar dessut-
om att vara bedrägliga. Det som är gott i ett avseende kan i ett annat t.o.m. 
vara förtryckande (Adorno & Horkheimer, 1996, s. 240 f.). (Se även avsnit-
tet Alternativt – endast i ett avseende, s. 337). 

Ambitionen har alltså varit att anlägga ett förhållningssätt som söker 
identifiera problem och inte väjer för avigsidor, inte heller i det som fram-
träder som väsentligt och gott, t.ex. alla människors möjlighet till utbild-
ning. Det har upplevts viktigt att synliggöra också de tendenser till för-
tryck, reifiering och därmed dehumanisering som identifierats. En sådan 
kritik framförs utifrån en antropologi där människans potential ses som 
närmast oändlig vad gäller t.ex. ömsesidighet, ansvarstagande, fantasi och 
skaparkraft (jfr t.ex. Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 192, 197; Åsberg, 1992, 
s. 6; Åsberg, 2000, s. 44.) 

Eftersom kunskap och intresse hänger samman kan tillsynes neutrala 
fakta framstå på skilda sätt beroende på ur vems perspektiv de tolkas.40 
Därför har det setts som väsentligare att försöka förstå vad kränkning och 
livsförståelse i skolan betyder för de marginaliserade än för de resursstarka 
(jfr Alvesson & Deetz, 2000, s. 19). I det här sammanhanget betyder det att 
elevers förhållanden snarare än lärares ses som intressanta, lågpresterande 
snarare än högpresterande, elever med låg social status snarare än de med 
hög status samt flickor snarare än pojkar.  

                                              
39 Jfr även hur Foucault pekat på vikten av kritiska studier som ”… analyserar de processer 
som gallrar bland diskurserna …” (Foucault, 1993, s. 46). Kränkning är ett tydligt exempel 
på process som gallrar bland diskurserna och på så sätt ger företräde åt vissa sätt att förstå 
vad som ger värde och mening i livet.  
40 Jfr även hur Horkheimer och Adorno diskuterat att en hypotetisk motsats, dvs. perspek-
tivens överflödighet och den absoluta sanningens möjlighet, är den totala reifikationen 
(1996, s. 26). 
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Det betyder i den här studien inte att skildringen är gjord ur deras per-
spektiv. Det finns mycket som talar för att makt konstrueras mellan männi-
skor, om än olika resursstarka människor. Skildringar måste därför vara 
vidare för att kunna visa hur hierarkier konstrueras och upprätthålls. Där-
emot har det setts som väsentligt att försöka förstå och visa hur kulturella 
mönster drabbar människor olika.  
 
Emancipation och förändring 
Genom att identifiera och synliggöra problem som föreligger, genom att 
peka på dess konsekvenser, att de drabbar människor i olika hög grad, ökar 
möjligheterna för alternativa förhållanden att skapas. Genom att vilja bidra 
till sådana förändringar kan forskningen sägas ha ett emancipatoriskt kun-
skapsintresse (jfr t.ex. Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 192).  

Huruvida forskningen också konkret bör skriva fram sådana alternativ 
är mera omdiskuterat. Det har t.ex. framförts att detta är en punkt där kri-
tisk teori, t.ex. i Jürgen Habermas tappning, skiljer sig från mer postmo-
dernt inspirerade ansatser (Alvesson & Deetz, 2000, s. 19). Samtidigt plä-
derar den äldre generationen inom Frankfurtskolan för en radikal kritik.  

 
Det är inte det goda utan det dåliga som är teorins objekt. […] Blir språket apologe-
tiskt är det redan korrumperat … (Horkheimer & Adorno, 1996, s. 240). 
 

Mot en intervenerande forskning har bl.a. hävdats att den inte är förenlig 
med hur förändring går till. Kanske är det snarare på lokalplanet, inifrån, 
som reella omdaningar initieras, än utifrån.  

En annan väsentlig fråga gäller vad det är forskningen visar. I vilken 
grad är det möjligt att skissera tillämpningar och alternativ på basis av 
forskningen? Vad riskerar att bli ett tyckande på allmän grund? Det kan, 
som ovan antyddes, också anmärkas att forskaren riskerar att korrumperas 
och förlora sin kritiska blick genom att involveras i rekonstruktionsarbete.  

Men det har även framförts att analysen bör vara transcenderande, dvs. 
synliggöra att förhållanden kan vara annorlunda (se t.ex. Cöster, 1982, s. 
30). Det kan t.ex., som i denna studie, innebära att sträva efter att identifi-
era sprickbildningar. Diskurser är sällan allomfattande. Oftast råder någon 
form av politisk diskursiv kamp. Det är viktigt att synliggöra marginalise-
rade, men kanske gryende, diskurser (Neumann, 2003, s. 57; Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). På så sätt kan alternativ lyftas fram utan 
att forskaren behöver försvära sig åt dem. Tvärtom blir det viktigt att visa 
på de problematiska sidor som också sådana alternativ uppvisar.  
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Genomskinlighet  
Det är viktigt att sträva efter att inte låta sig invaggas i falsk säkerhet utan 
att fortsätta vara kritisk och inte godtrogen, i betydelsen naiv. Det innebär 
t.ex. att man måste vara medveten om att det i den egna verksamheten kan 
finnas perspektiv inbyggda som inte är överblickbara och som därför inte 
kan redovisas. Forskarpositionen, och de livsvillkor som följer med den, 
tenderar att ge upphov till blinda fläckar. I många avseenden är forskaren 
privilegierad, vilket bäddar för specifika begränsningar i seendet.  

Ett sätt att försöka gardera sig mot detta är att så noggrant som möjligt 
redovisa bakomliggande antaganden samt skildra hur forskningsprocessen 
och dess tolkningar har gått till. På så sätt blir forskningen mera genom-
skinlig (jfr Neumann, 2003, s. 158; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
29). Det blir möjligt för läsare att förhålla sig till den, kanske identifiera 
blinda fläckar hos forskaren och ha möjlighet att formulera relevant kritik. 
Sättet att rapportera är med andra ord en väsentlig validitetsfråga (Wethe-
rell & Potter, 1988, s. 183). Inte minst i ett kritiskt perspektiv är det viktigt 
med flödiga beskrivningar av forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 
1994, s. 221). 

Då det kritiska förhållningssättet, däribland viljan till genomskinlighet, 
är väsentligt i avhandlingen beskrivs forskningsprocessen medvetet relativt 
utförligt. 

 
Forskningsprocessen 

Redovisningen av forskningsprocessen inleds med en skildring av det 
övergripande arbetssättet. Här framgår bl.a. att avhandlingsarbetet präglats 
av en abduktiv ansats. Redogörelsen visar därmed hur teori och empiri 
hanterats i avhandlingsarbetet. Därefter följer en genomgång av arbetets 
fyra faser. 
 
Övergripande angreppssätt 
Generellt kan avhandlingsarbetet sägas ha präglats av en slags abduktiv 
ansats. Det innebär i det här sammanhanget att verksamheten kan karaktä-
riseras som en kontinuerlig pendling mellan teori och empiri. Preliminära 
teoretiska perspektiv, begrepp och frågeställningar används för empirisk 
undersökning och analys. Den empiriska närläsningen ger upphov till ten-
tativa begrepp för att synliggöra och försöka förstå de fenomen avhand-
lingen avser belysa. De preliminära begreppen styr i sin tur den teoretiska 
läsningen som kan ge upphov till skarpare begrepp och/eller fler schatter-
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ingar. Dessa kan sedan användas för omläsning och förnyade analyser av 
empirin, vilket i sin tur kan bidra till att fler aspekter i materialet synlig-
görs. Det kan också visa sig att de tentativa, empiriska, begreppen, som 
ofta är mer konkreta och innehållsbestämda, är mer fruktbara för analys 
och därför behålls.41 De begrepp som slutligen används för systematisk 
studie är alltså pragmatiskt valda. De är valda för att de på ett avgörande 
sätt förmått skärpa blicken samt synliggöra och begripliggöra väsentliga 
aspekter av materialet (jfr t.ex. Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 42 ff.).42  

I ett arbete som präglas av ett sådant angreppssätt är det viktigt att inte 
enbart de empiriska beskrivningarna ses som resultat. Istället måste även 
begreppskonstruktionen och den teoriutveckling som därmed äger rum ses 
som en del av arbetets resultat. Förhoppningen är att begreppskonstruk-
tionen ska kunna vara användbar i andra sammanhang.  

 

                                              
41 Att ta empirin och de begrepp som den empiriska analysen producerar på allvar betonas 
också i postmodernistiska/poststrukturalistiska perspektiv. (För likheter mellan kritisk teori 
och postmodernism/poststrukturalism se t.ex Alvesson & Deetz, 2000; Neumann, 2003, s. 
25). Som skäl för att särskilt uppmärksamma den empiriska analysens begrepp anges bl.a. 
vikten av att komma den studerade kontexten nära, att inte för mycket av annan, barlast, 
dras in i analysen. Teoretiska verktyg är också ett maktspråk. Det är vidare väsentligt att 
forskaren tar ansvar för sitt eget tankesätt och inte gömmer sig bakom teorier, begrepp eller 
”kokböcker”. En alltför utmejslad teoretisk ingång kan dessutom bädda för en monolitisk 
framställning som därmed inte fångar det den avser att beskriva, dvs. en mångfacetterad 
”verklighet”. Argumentationen liknar alltså delvis sådan som förs till förmån för grounded 
theory t.ex. angående vikten av sensiterande begrepp samt föreställningen att teoretiserande 
är ett arbete för oss alla (Alvesson & Sköldberg, 1994, t.ex. s. 67, 70, 270 f.; Alvesson & 
Deetz, 2000, t.ex. s. 34). 
42 Sättet att arbeta benämns ibland abduktivt men är förmodligen det sätt som mycket av 
det kvalitativa forskningsarbetet bedrivs på. Det kan t.ex. sägas karaktärisera en fundamental 
tanke inom hermeneutiken, dvs. hur förförståelsen möjliggör viss förståelse, som i sin tur 
bäddar för ytterliggare förståelse osv. På så sätt förskjuts horisonterna och blicken vidgas (se 
t.ex. Wind, 1987). Även Alvesson och Sköldberg (1994, s. 45) påtalar likheter mellan ab-
duktion och hermeneutisk teori och refererar i sin tur Umberto Eco på denna punkt. 
Då Elisbeth Haakedal (2004) i sin avhandling diskuterar det abduktiva arbetssättet använder 
hon det målande uttryckssättet ”Runddansen mellom teori, metode og data” (s. 50). 
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Arbetets faser 
Konkret kan arbetet med denna avhandling indelas i fyra faser.  
 
1. Konstruktion av preliminära perspektiv och begrepp 
2. Insamling och en första analys av empiri 
3. Begreppsfokusering -utveckling och -bestämning  
4. Avslutande analys  

 
Under alla dessa fyra faser har skrivandet varit ett väsentligt inslag. I tid har 
den första och den sista fasen varit de kortaste. Den andra fasen har varit 
den mest omvälvande och kom till stora delar att förändra arbetsplanen 
som helhet. Den tredje fasen har varit den i tid längsta och präglats av ett 
kontinuerligt utprövande och en växelverkan mellan empiri och teori.  

För att göra hela forskningsprocessen så genomskinlig och så tillgänglig 
som möjligt, beskrivs dessa faser här kort med avseende på struktur, be-
grepp och forskningsfokus. Det är framförallt de tre första faserna som 
riskerar att döljas i framställningen som helhet. Samtidigt är det mest tro-
ligt att det är här som implicita antaganden finns. Det är sådana bakomlig-
gande antaganden och perspektiv som den utförliga framställningen syftar 
till att ge läsaren inblick i.  

 
Fas 1. Konstruktion av preliminära perspektiv och begrepp 
Arbetets första preliminära rubrik var Genussystem i skolan – Reproduktion på 
flera nivåer?, vilket t.ex. framgår av planeringspapret. Avhandlingsbygget 
utgick till stora delar från Yvonne Hirdmans tankar om ett genussystem 
där reproduktion kan beskrivas som pågående på tre nivåer. Den sker ge-
nom den individuella socialiseringen eller direkta inlärningen och genom 
den sociala integrationen som äger rum i t.ex. institutioner. Dessutom är 
tankefigurerna, våra föreställningar och hur vi har möjlighet att tänka kring 
tillvaron, av betydelse (Hirdman, 1988, s. 53).43 
                                              
43 Hirdmans tankar om genussystem användes inledningsvis trots medvetenhet om den 
kritik som riktas just mot det systemteoretiska draget. Det sågs som en poäng med model-
len att den hade möjlighet att synliggöra interferenseffekter i socialisationshänseende. På 
motsvarande sätt som Berger och Luckmann menat att påverkanseffekter kan antas samva-
riera med variabler som rör t.ex. frekvens, intensitet och socialisationsagenternas personliga 
betydelse (Berger & Luckmann, 1998, s. 180), är det rimligt att tänka sig att påverkanseffek-
ten är större om de budskap som kommuniceras är likartade på flera nivåer. Samtidigt 
uppmärksammades att en sådan modell som Hirdmans också skulle ge möjligheter att 
synliggöra spänningar, sprickbildningar och därmed förändringspotential. Denna möjlighet 
har också påtalats av Hagemann och Åmark (2000, s. 10).  
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De tre nivåerna konkretiserades till att gälla handlingar mellan elever, 
handlingar mellan elever och lärare där läraren sågs som representant för 
institutionen samt religionskunskapsämnets innehåll som exempel på tan-
kefigurer/kulturell överlagring. I samtliga fall var det socialisation av ge-
nusnormer som fokuserades. Avhandlingen avsåg belysa hur reproduktion 
av genus i skolan går till i såväl interaktion som undervisningsinnehåll. 

Hirdman (1988, s. 62) menade att hon hämtat nivåerna från Jürgen 
Habermas.44 Det var också från den kritiska traditionen som jag hämtade 
begreppen reproduktion, dekonstruktion och inte minst rekonstruktion (jfr 
Stensmo, 1994, s. 229). De operationaliserades till att gälla ett relativt ste-
reotypt återskapande, ett ifrågasättande samt ett alternativt förhållningssätt.  

Genom att kombinera Hirdmans tre nivåer och de tre ovan nämnda 
begreppen formades ett fokuseringsverktyg med tre gånger tre lika med nio 
aspekter. Som basmaterial betraktades en enkät om skola och kränkning 
som samtidigt skulle genomföras i form av ett uppdrag från Skolverket.45 
När det gällde genusperspektiv i religionskunskapsämnets innehåll plane-
rades även en kompletterande läroboksundersökning. 

Studien var förankrad i ett ämnesdidaktiskt perspektiv av relativt prak-
tiknära slag där forskning syftar till att gagna utveckling av lärarprofessio-
nalism. En sådan professionalism beskrevs i relativt lös anknytning till 
Gunnar Berg som utvidgad snarare än begränsad (1995, s. 71). Därmed 
åsyftades en ganska utbredd, men ändå inte i praktiken helt realiserad, 
tanke att en professionell ämneslärare inte kan begränsa sitt uppdrag till att 
gälla ämnet utan att uppdraget också måste inkludera t.ex. vidare socialisa-
tions- eller s.k. värdegrundsaspekter.46 En ämnesdidaktisk forskning som 
har ambition att bidra till en sådan utveckling av yrket kan tänkas vinna på 
att även forskningsmässigt fokusera det vidare uppdraget och de inbyggda 
svårigheter och motsättningar som kan identifieras.  

                                              
44 Alvesson och Deetz (2000, s. 107) redogör för denna indelning hos Habermas. 
45 Uppdraget var förlagt vid Centrum för värdegrundsstudier vid Göteborgs universitet som 
vid tidpunkten leddes av Bo Andersson. Vetenskaplig ledare för enkätundersökningen om 
kränkningar i skolan var Inga Wernersson. Ann-Sofie Holm arbetade som forskningsassi-
stent i projektet. I gruppens arbete gavs mina idéer relativt stort utrymme, t.ex. vid enkät-
konstruktion, eftersom materialet också skulle kunna användas i min avhandling, vilket 
fanns inskrivet i ett särskilt avtal.  
46 Tanken är också central i kritisk teori, dvs. att det inte på ett meningsfullt sätt går att 
skilja den erfarenhet som individen tillägnar sig i ett undervisningssammanhang från andra 
erfarenheter som individen gör. Följaktligen måste ramarna för begreppen skola och kun-
skap vara vida (Young, 1990, s. 72).  
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På det konceptuella planet söktes ett begrepp som skulle förmå syn-
liggöra detta dubbla uppdrag, dvs. att skola är så mycket mer än klassrum 
och undervisning, så mycket mer än ”fakta” hämtade från läroböcker och 
lärare (jfr Ambjörnsson, 2004, s. 31). I artikeln Skolan som genderiserande 
rum (Osbeck, 2002b) laboreras med såväl rums- som arenabegreppet (jfr 
Bliding, 2004, s. 23). 
 
Fas 2. Insamling och en första analys av empiri 
Det finns alltid invändningar som kan riktas mot forskningsarbeten. Unge-
fär samtidigt som arbetet i fas två påbörjades och datainsamlingen starta-
des, drabbades jag av tvivel på mitt upplägg vilket framgår av en första 
version av papret Ingen går fri. Om genusformering i skolan. Papret skrevs ur-
sprungligen som ett kurspaper vid årsskiftet 2001/2002 (jfr Osbeck, 2002a).  

För det första saknades beskrivningar av elevernas upplevelser. Enkäten 
gav inte tillräckligt med information om hur eleverna upplevde och förut-
sättningslöst beskrev kränkning, könskränkning eller genusreproduktion. 
Detta kan ställas i relation till vad som tidigare framhållits beträffande 
kritisk teori som värnar om underifrånperspektiv där informanterna får 
möjlighet att bidra med sina synsätt.47 

För det andra blev svårigheter med min operationalisering av Hirdmans 
trenivåmodell synliga. Modellen låste mitt tänkande på ett alltför schema-
tiskt sätt. Det framstod nu som väsentligare att fokusera hur individuella, 
institutionella och kulturella aspekter samspelar än att hålla dem åtskilda. 

Denna insikt innebar för det tredje att det blev tydligt att det angrepps-
sätt som valts för studien endast i begränsad utsträckning synliggjorde kol-
lektiva, levda och samspelande aspekter.  

Bland annat för att lösa dessa svårigheter beslöts att enkätundersök-
ningen skulle kompletteras med en gruppintervjustudie. Den skulle möj-
liggöra ett upplevelseinriktat, kollektivt och samspelande perspektiv.  

I gruppintervjuerna medverkade ett femtiotal elever i skolår åtta. De tio 
grupperna, med ca fem elever i varje, var fördelade på fem skolor. Dessa 
skolor valdes strategiskt för att möjliggöra så stor spridning i tankar och 
synsätt som möjligt. Studien var regionalt begränsad och genomfördes 
huvudsakligen i könshomogena grupper.  

                                              
47 Det kan understrykas att informanterna också har möjlighet att bidra med sitt perspektiv 
i en enkätundersökning även om deras tankar väsentligt begränsas. Gäller det känsliga 
områden, som kränkning kan uppfattas vara, kan den distanserade och anonymiserade 
formen som uppnås i enkätundersökningar vara att föredra (jfr Rosén & Wernersson, 1996). 
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Den tematiska analys och redogörelse, som senare presenterades i rap-
porten Kränkningar i skolan. Förekomst, former och sammanhang, kom att på-
verka många av de strukturerande tankarna för avhandlingsarbetet. Analy-
sen kom att förändra vad som sågs som centrum respektive periferi. Det 
avgörande var den definition av kränkning som kunde formuleras på basis 
av de ungas berättelser.  

 
… kränkningar [kan inte] förstås som en särskild form av handlingar som avviker 
från andra handlingar i skolan. För de intervjuade eleverna skulle istället den kränkande 
handlingen kunna beskrivas som en av flera handlingar som syftar till upprätthållande av de 
kulturella normer som den sociala hierarkin bygger på … (Osbeck et al., 2003, s. 23).  
 

Det som successivt skulle komma att bli allt mer intressant var hur elever-
na beskrev dessa normer och hur den kunskap de kunde sägas lära var-
andra skulle förstås. Det stod på ett tidigt stadium klart att kunskaperna på 
en övergripande nivå handlade om vikten av anpassning. På en något mera 
detaljerad, men fortfarande generell, nivå var det väsentligt att framstå som 
en ”riktig” flicka respektive pojke. Relativt stereotypa genusnormer var 
alltså väsentliga och kränkning fungerade som ett verktyg för att upprätt-
hålla dessa. På så sätt bibehölls även hierarkin bland eleverna.  

Trots att det empiriska arbetet gav upphov till en aha-upplevelse kunde 
mycket väl den ursprungliga avhandlingsplanen ha fått ligga fast. Det hade 
varit möjligt att genomföra arbetet efter den plan som presenterats. Så blev 
det dock inte. Resultaten betraktades som så pass intressanta att de var 
värda vidare, relativt förutsättningslös, reflektion. Det var detta, initialt 
kompletterande, material som skulle komma att bli huvudmaterialet och 
utgöra grund för avhandlingens del III. Enkätundersökningen kom att 
betraktas som färdigrapporterad i Kränkningar i skolan. Förekomst, former och 
sammanhang.  

Jag vill gärna se revideringen som ett exempel på en ansvarig forsk-
ningsprocess, där informanters perspektiv får göra reell skillnad och för-
ändra fastställda planer.  
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Fas 3. Begreppsfokusering, -utveckling och -bestämning  
En tentativ formulering av den kunskap som eleverna uppfattades lära 
varandra emanerade ur det empiriska reflektionsarbetet. Kunskapen före-
föll handla om hur livet fungerar och vad som ger värde och mening. 

Tack vare att en verbalisering, en sammanfattande formulering, gjordes 
var det möjligt att se hur nära denna kunskap låg vad som brukar benäm-
nas livsåskådning och som är ett centralt religionsvetenskapligt begrepp.  

Innehållet i den empiriska formuleringen var inte identisk med vad som 
brukar inrymmas i livsåskådningsbegreppet men motiverade en närmare 
läsning i detta fält. Den empiriska formuleringen kom så småningom att 
transformeras till begreppet livsförståelse och utgöra avhandlingens nav.  

Genom att gruppintervjuerna också kan ses som exempel på hur ett på-
gående förhandlings- och /re/konstruktionsarbete av livsförståelse kan gå 
till blev intervjumaterialet på nytt intressant. Det uppfattades rymma en 
potential som inte utnyttjats i de tematiska analyserna. Genom att nu tran-
skribera intervjuerna ordagrant kunde själva processen mellan ungdomarna 
följas.  

På nytt blev det väsentligt att försöka finna begrepp för att kunna be-
skriva hur elevernas lärande går till och hur lärandet spelar med den kon-
text ungdomarna verkar inom. Min operationalisering av Hirdmans treni-
våmodell gjorde det som tidigare nämnts svårt att beskriva samspelet mel-
lan de analytiskt åtskilda nivåerna. Samtidigt hade också, som tidigare re-
dovisats, ett holistiskt begrepp för att fånga skolan som ett lärande, integre-
rat, sammanhang sökts och rum/arena tentativt använts. Läsning av Willi-
am Corsaro och hans omnämnande av begreppet diskursiv praktik blev 
därför befriande. Begreppet håller samman kontext och lärande samtidigt 
som det ger utrymme för de agerandes eget arbete i lärandet. Den språkliga 
dimensionen framhålls. 

I de näranalyser av några gruppintervjuer som i denna fas gjordes blev 
det tydligt hur stor betydelse språket har i elevernas gemensamma livsför-
ståelsearbete. Detta gällde inte minst elevernas förmåga att komma med 
invändningar. Det var tydligt att deras möjligheter att använda språket 
effektivt var beroende av flera olika förmågor såsom möjlighet att läsa kon-
texten till såväl innehåll som form, tillgången till alternativa synsätt eller 
alternativt språk samt förmåga att kombinera dessa resurser och presentera 
dem på lämpligt sätt.  

Återigen söktes begrepp för att tydliggöra vad det var den empiriska 
analysen tentativt hade fångat. Tidigare läsmöten med Tappan och hans 
begrepp narrativa representationer gav en fingervisning om var jag kunde 
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söka. Tappan inspirerade till läsning av Bachtin och Wertsch. Dessutom 
framstod David Tracys begrepp analog fantasi, som använts i det religions-
vetenskapliga seminariet, som väsentligt. Analog fantasi kom tillsammans 
med talgenre och repertoar att utgöra verktyg med vars hjälp jag kunde 
beskriva de iakttagelser som gjorts.  

Samtidigt blev det alltmer tydligt, utifrån ett perspektiv då ungdomar 
och deras förhandlande av livsförståelse i diskursiva praktiker står i cent-
rum, att en av skolutbildningens viktigare uppgifter är att bidra med förut-
sättningar att utveckla ett så rikt och nyanserat språk som möjligt. Språket 
är kanske människans viktigaste ”resurs”, inte minst existentiellt.48 Ämnes-
didaktiska perspektiv som ingick i min egen repertoar som framhållit just 
detta, blev betydelsefulla på ett nytt sätt (se t.ex. Skogar, 2000a). Vikten av 
att beskriva den religionsdidaktiska/-pedagogiska kartan framstod som 
tydlig, vilket föranledde en förnyad läsning och fördjupning av dessa per-
spektiv. Först genom en sådan överblick kan det egna forskningstillskottet 
förstås och beskrivas. Skissen över det religionsdidaktiska fältet kom att 
utgöra avhandlingens del II. 

Om språket utgör en väsentlig resurs i livsförståelsearbetet, och en vä-
sentlig uppgift för skolan därför kan anses vara att bidra till utveckling av 
ett så rikt och nyanserat språk som möjligt hos eleverna, lockar naturligtvis 
en empirisk fråga. Vad för slags språk bidrar då religionskunskapsämnet 
med? Frågan kan specificeras mot bakgrund av de intervjuade ungdomar-
nas framanalyserade livsförståelse, t.ex. anpassning och stereotypa genus-
normer. Vad för slags språk bidrar ämnet med i dessa avseenden? Frågan 
riktades till den mest frekvent använda läroboken på ”högstadiet”, Religion 
och liv. Resultatet av undersökningen kom att utgöra avhandlingens del IV. 

Trots den antydda begreppsapparaten, ett antal utförda analyser och 
skrivna delar var jag inte nöjd. Det huvudsakliga problemet gällde beskriv-
ningarna av gruppintervjustudien. Efter att den tematiska analysen över-
getts och istället gruppvisa analyser på basis av transkriberingar ord för ord 
gjorts var problemet att överblicken saknades. Analyserna var inriktade på 
vilken livsförståelse som gruppen lyfte fram och vilka /re/konstruktions-
mekanismer som var aktiva. Varje grupp betraktades som ett unikt fall. 
Detta fungerade förhållandevis väl då en grupp uppmärksammades för sig 
(se Osbeck, 2004b; 2005), men då det blev tio olika fall framstod texten 

                                              
48 Ordet resurs är ovan försett med citationstecken för att ange att det inte är oproblema-
tiskt att beskriva människans språk som en resurs. Skrivningen riskerar implicera att språk 
uppfattas som ett externt fenomen i förhållande till människan, vilket alltså inte är avsikten. 
Detta uppmärksammas även i avsnittet Språk, s. 69.  
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som nästintill ett gytter av livsförståelser och aktiva /re/konstruktions-
mekanismer.  
 
Fas 4. Avslutande analys 
Svårigheterna med analysarbetet föranledde en tid av läsning. Genom att 
jag arbetade med begreppet diskursiv praktik och gjorde analyser av hur 
gemensamt förhandlings- och /re/konstruktionsarbete kan gå till lockade 
ett diskursteoretiskt/-analytiskt spår.  

Vissa insikter blev väsentliga. För det första var diskursbegreppet värde-
fullt då den samhälleliga och kulturella nivån blir synlig tillsammans med 
den individuella. Det bidrog till beslutet att vidga den gruppbaserade 
framställningen. I nära anslutningen till denna tanke var, för det andra, 
betonandet av den institutionella inramningen, som en materialiserad 
diskurs, betydelsefullt. Synsättet medverkade till att ge raster, och därmed 
ett väsentligt bidrag, åt den empiriska analysen. För det tredje gjorde fram-
hållandet av tvetydighet och av diskursiva kamper starkt intryck. På så sätt 
framstod det som väsentligt att inte bara skildra en hegemonisk livsförstå-
else utan också beskriva marginaliserade diskurser som identifierats. Inter-
vjumaterialet analyserades på nytt och presentationen skrevs om i sin hel-
het.  
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Sammanfattning 
Det teoretiska perspektiv som kan sägas genomsyra studien är ett kritiskt 
perspektiv, som i viss mån inspirerats av ett diskursteoretiskt. Kritisk teori 
fungerar bl.a. som ett argument för att visa på vikten av att använda ung-
domars berättelser om kränkning som utgångspunkt i analyser av deras 
livsförståelse. Kritisk teori värnar dels vikten av att inte väja inför det svåra 
och problematiska, eftersom det är där potentialen till förändring finns. 
Dels framhålls betydelsen av att synliggöra det som riskerar att döljas, t.ex. 
att det som ger värde och mening kan bli tydligt också i handlingar som 
vid första anblicken enbart ter sig destruerande. 

Kritiska perspektiv pekar ofta på att kulturella normer och fenomen 
drabbar människor olika. Många gånger finns det mönster i vilka som blir 
värst utsatta. Därför är det viktigt att särskilt lyfta fram hur situationer ter 
sig för de minst resursstarka grupperna. I den här studien fokuseras ungas 
livsförståelse i skolan. Särskild reflektion ägnas åt dem som i enlighet med 
den hegemoniska diskursen kommer att positioneras som lågpresterande. 
Det gäller såväl undervisnings- som kamratkontext. 

För att forskning ska kunna bidra till förändring och alternativ kan det 
vara värdefullt att visa att sammanhang sällan är allomfattande. Det är 
viktigt att synliggöra de sprickbildningar som många gånger finns i domi-
nerande diskurser samt peka på befintliga, möjligen marginaliserade, alter-
nativ. Det är emellertid också viktigt att lyfta fram problemen i dessa alter-
nativa fall. På så sätt vidgas möjligheterna. I den här studien presenteras en 
hegemonisk livsförståelsediskurs och två mindre synliga diskurser som kan 
uppfattas som alternativa. 

Ett ansvarigt forskningsperspektiv utmärks bland annat av långtgående 
redovisningar av forskningsprocessen. På så sätt ges läsarna möjlighet att 
identifiera de kritiska punkter som kanske tillhört de för forskaren ”blinda 
fläckarna”. I detta avsnitt återfinns en redogörelse över de fyra faser i 
forskningsprocessen som identifierats. 

Av samma skäl, dvs. att förmå forskaren att ta så stort ansvar som möj-
ligt för processen, kan vikten av att undvika att jobba enligt ”recept” fram-
hållas. Såväl teoretiska perspektiv/verktyg som metodiska angreppssätt 
måste kontinuerligt relateras till forskningssyftet och därför väljas pragma-
tiskt. Ett sådant sätt att arbeta med teori och empiri, som alltså använts i 
detta avhandlingsarbete, kan kallas abduktivt. Innevarande avsnitt har visat 
hur ungas berättelser om kränkningar på deras skola, framtagna med hjälp 
av gruppintervjuer, gav upphov till en större revidering av forskningspla-
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nen. Det uppfattades så väsentligt att ta deras berättelser på allvar att det 
motiverade en större transformering av planen.  

Den kunskap som det visade sig att de unga genom kränkningar lär var-
andra benämns livsförståelse och det är denna livsförståelse, dess karaktär 
och /re/konstruktion i skolan som diskursiv praktik, som utgör avhand-
lingens nav. Huvudmaterialet är alltså en gruppintervjustudie med ung-
domar i skolår åtta. 

De resultat som framkom i gruppintervjustudien motiverade en närma-
re belysning av skolans, i det här fallet religionskunskapsämnets, språkliga 
bidrag som resurs för de unga i deras livsförståelseprocesser. Instrumentet 
konstruerades därför direkt på basis av gruppintervjuns resultat och frågor-
na ställdes till den mest frekvent använda läroboken i religionskunskap på 
”högstadiet”, Religion och liv.  

Vidgad förståelse för studiens religionsdidaktiska bidrag ges genom en 
inledande presentation av den religionsdidaktiska kartan och studiens pla-
cering på denna.  

De teoretiska begrepp som ringar in studien är följaktligen, diskursiv 
praktik, livsförståelse och språk. Diskursiv praktik är den enhet, det för-
hållningssätt och det handlande varigenom livsförståelse, avhandlingens 
primära fokus, tar form. Språk är en väsentlig resurs i den diskursiva prak-
tikens /re/konstruerande. Begreppen presenteras närmare i följande avsnitt.  



 52 

Studiens huvudbegrepp 
I föregående avsnitt utvecklades hur arbetet med avhandlingen på en gene-
rell nivå gått till. Bland annat tydliggjordes att arbetssättet präglats av en 
växelverkan mellan empiri och teori. Empirisk närläsning gav upphov till 
tentativa formuleringar och begrepp som styrde den teoretiska läsningen. 
På så sätt identifierades läsefrukter, framförallt i form av begrepp. Med 
hjälp av dessa kunde studien som helhet få en mer distinkt form och de 
empiriska analyserna blev skarpare. Valet av teoretiska verktyg skedde alltså 
pragmatiskt utifrån de empiriska behov som visade sig. Begreppskonstruk-
tionen kan därmed ses som en del av avhandlingens resultat. 

Ovan redovisades hur studiens huvudbegrepp diskursiv praktik, livsför-
ståelse och språk aktualiserats. I nedanstående text preciseras begreppens 
innebörd och teoretiska rötter. Livsförståelse är begreppet för den förståel-
se av hur livet fungerar, vad som ger värde och mening som de unga 
gemensamt /re/konstruerar. Diskursiv praktik är benämningen på det 
sammanhang och det sätt som lärandet tar form på. Språk är en väsentlig 
”resurs” vid en sådan kollektiv /re/konstruktion av livsförståelse, en reell 
maktfaktor. 

 
Diskursiv praktik 

Begreppet diskursiv praktik kan förenklat sägas avse hur människor talar 
och handlar (Corsaro, 1997, s. 151).49 I föreliggande arbete används be-
greppet på tre sammanflätade men delvis olika sätt. Det används dels som 
benämning på skolan som integrerad kontext, dels som beteckning på den 
verksamma kamratgruppen och dels som beskrivning av hur lärande går 
till.  
 

                                              
49 Corsaro formulerar begreppsförklaringen på basis av Bronwyn Davies definition, vilken 
också används i denna framställning (Davies, 2003, t.ex. s. 10). Begreppet diskursiv praktik 
kan med ett vitt diskursbegrepp uppfattas tautologiskt. T.ex. så inkluderar Michel Foucault 
i begreppet diskurs även praktiker (Foucault, 1993, t.ex. s. 37, 57; Neumann, 2003, s. 117). 
Ordet diskurs ges dock ofta betydelser som inskränker sig till en språklig dimension. I Na-
tionalencyklopedins webbaserade ordbok definieras t.ex. diskurs som ”samtal särsk. kring 
visst ämne och av formellare slag.” Den definition av diskurs som används i denna avhand-
ling är Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips där ”… diskurs är ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (2000, s. 7). Det förefaller därmed 
rimligt att använda diskursiv praktik för att tydliggöra just praktikdimensionen.  
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Skolan som integrerad kontext 
Grundskolans senare år kan för många, inte minst föräldrar, te sig som en 
förvirrad värld. Korta lektionspass med relativt skiftande innehåll avklaras 
på diverse olika platser i skolbyggnaden. Ett antal lärare passerar revy un-
der dagen. Lektioner blir inställda. Några timmar tillbringas i centralkapp-
rummet, med bästisarna och med dem man helst vill undvika. Inte många 
inslag per dag förefaller likna varandra. Tillvaron verkar ganska fragmenta-
risk när skolan studeras t.ex. med föräldraögon. 

Uppmärksammas skolvardagen istället ur lärarperspektiv ter den sig 
förmodligen annorlunda. Till stora delar är det ämnet/ämnena som utgör 
konstanten. Eleverna varierar men arbetets innehåll är likartat. Om läraren 
istället försöker betrakta vardagen ur elevernas perspektiv kan hon/han 
kanske konstatera att eleverna någon gång per dag möter henne, att de 
möter ett antal andra lärare, att de har friluftsdag osv. Det vill säga, skolda-
gen är mångahanda.  

För eleverna själva ter sig skolan antagligen också varierande. Men även 
för dem finns konstanter. Klasskamraterna utgör t.ex. sådana kontinuerliga 
inslag. Kanske är det en bidragande orsak till att skolan för många elever 
snarare handlar om kamrater än om undervisning. Skolan kan alltså av 
eleverna samtidigt upplevas som fragmentarisk och som en integrerad kon-
text. Sinnebilden för Skolan kan trots de varierande inslagen vara ett integ-
rerat, helt, sammanhang. 

När lärande i skolan uppmärksammas ur elevperspektiv kan inte gärna 
den ena kontexten skiljas från den andra, mer än i analytisk mening. Det 
gäller oavsett om det akademiska perspektivet är pedagogiskt, allmändidak-
tiskt eller ämnesdidaktiskt. Skolan utgör i en mening ett integrerat sam-
manhang (jfr Young, 1990, s. 71 f.). Att bortse från detta kan alltså uppfat-
tas reduktionistiskt.  

Skolan som diskursiv praktik är en bra metafor för denna disparata men 
på samma gång sammanhållna verksamhet.50 Det är skolan som helhet 
som har ett institutionellt uppdrag. Samtidigt initieras relativt varierande 
verksamheter i skolans praktik. Ibland är lärare initiativtagare. Ibland är det 
eleverna själva. Praktikbegreppet förmår rymma denna dubbelhet, å ena 

                                              
50 Jfr Almén och Aurelius (2000, s. 126). ”… school education in a certain society is a par-
ticular type of practice that provides an arena in which certain virtues for and expectations 
on those working in the schools are developed and expressed. These virtues and expecta-
tions form more or less distinct and commonly accepted views of what the ‘good teacher’ 
and the ‘good pupil’ should and should not do.” 
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sidan ett antal skilda inslag, å andra sidan en relativt sammanhållen prak-
tik.  

Att konkreta människor utgör basen för verksamheten synliggörs också 
med begreppet praktik. Med nödvändighet är praktiker befolkade och 
uppvisar därmed maktstrukturer.51  

När begreppet diskursiv läggs till praktik tydliggörs även att denna prak-
tik i vid mening är språkburen, vilket i sig indikerar ojämlikt fördelade 
resurser och hierarkier.  
 
Diskursiva praktiker – verksamma kamratgrupper 
Studeras istället skolan på en mer detaljerad nivå får bilden av den diskur-
siva skolpraktiken ge vika för de skilda praktikerna. Ju mer detaljerad nivå 
som analysen utförs på desto fler varierande diskursiva praktiker kan iden-
tifieras.  

Kamratgruppen, dvs. de som brukar umgås och vanligtvis upprätta rela-
tioner ansikte mot ansikte (Corsaro, 1997, s. 95), kan beskrivas som en 
sådan väsentlig diskursiv praktik. Sådana kamratgrupper benämns här verk-
samma för att indikera att dessa enheter är betydelsefulla för lärande inte 
minst då det gäller livsförståelse. Gemensamt skapar de unga en diskursiv 
praktik, en slags kultur, som både är grund för lärande och en del av läran-
det i sig själv. 
 
Hur lärande går till  
Två skilda men relaterade teoritraditioner uppmärksammas med använd-
ningen av begreppet diskursiv praktik som en illustration av hur lärandet 
går till. Benämningen diskursiv praktik återfinns hos t.ex. Bronwyn Davies, 
i den poststrukturalistiska genusteoretiska tradition som hon står i. Inne-
hållsmässigt har också inspiration hämtas från William A. Corsaros be-
grepp ”tolkande reproduktion” som han använder som ett alternativ till 
socialisationsbegreppet.52 Den tradition han varit med om att utveckla kan 
kallas barndomssociologi (Griffin, 1997, s. xii) och är central inom nyare 
barnforskning (Hägglund, 2004, s. 84).  
                                              
51 Andra begrepp som tentativt använts för skolan som integrerad kontext, rum respektive 
arena (Osbeck, 2002b), förmår inte lika tydligt närvarandegöra den relationella aspekten (jfr 
McDowell, 1996, s. 36). 
52 Corsaro kritiserar socialisationsbegreppet för att delvis ha gett en för passiv bild av indi-
viden men också för att ha varit för framtids- och individcentrerad (1997, s. 18). Det kan 
dock påpekas att socialisationsbegreppet använts/används på relativt olika sätt (se Høgmo, 
1992). 
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Davies och Corsaros perspektiv är inte identiska men förenliga. Corsaro 
framhåller själv Davies då det gäller barndomsforskning som tar fasta på 
hur genus konstrueras (1997, s. 151). Det Corsaro särskilt uppmärksammar 
i Davies perspektiv är hur fokus i formandet av en genusposition läggs på 
barnens aktivitet, deras konstruktionsarbete i kollektiva praktiker. Dessa 
perspektiv är också centrala i denna avhandling. Samtidigt framhålls i av-
handlingen kulturens, och inte minst språkets, formerande kraft. Indivi-
dens frihet är i konstruktionshänseende begränsad då kulturen och språket 
representerar en ordning som föreligger innan individen träder in i gemen-
skapen. De kommer att utgöra en integrerad del av henne som hon inte 
kan värja sig för. Däremot tenderar människan ofta att bortse från det då 
kultur och språk utgör de självklarheter hon tar för givna, de blinda fläck-
arna.53 Det sägs inte i motsättning vare sig till Davies eller till Corsaro utan 
ska ses som en fråga om betoning.  

För att tydliggöra lärandes karaktär av process används här diskursiv 
praktik även i processform. Lärandet är ett kollektivt /re/konstruerande, ett 
diskursivt praktiserande. Nedan redogörs först för Davies användning av 
diskursiv praktik. Därefter redovisas argument för att också använda be-
nämningen diskursivt praktiserande. Vad processformen avser att syn-
liggöra beskrivs alltså här närmare. 

 
Diskursiv praktik och lärande 
Hos Davies, precis som i den här avhandlingen, kan i varje fall två skilda 
aspekter av begreppet diskursiv praktik urskiljas. Praktiken är både en enhet 
och ett förhållningssätt. Dessa aspekter kan analytiskt skiljas åt, men en 
poäng med begreppet är att de hålls samman. Förhållningssätt emanerar ur 
aktiviteter i enheten, i verksamheten. Samtidigt kommer den diskursiva 
praktikens etablerade förhållningssätt att ha betydelse för vilka vidare akti-
viteter som utvecklas.  

Enheten diskursiv praktik kan vara geografiskt lokaliserad och knuten 
till en verksamhet. Denna innebörd är tydlig i ovanstående beskrivning av 
skolans som en diskursiv praktik, ett integrerat, helt, sammanhang. Den 
verksamma kamratgruppen i skolan är till stora delar geografiskt bestämd. 
Den är relaterad till verksamheter av delvis skilda slag.54  

                                              
53 Jfr hermeneutikens betonande av människans historicitet (Skogar, 1993, s. 25, 19ff.; 
Wind, 1987, s. 52 ff.). 
54 Den poststrukturalistiska tradition som Davies ansluter sig till betonar att individen ingår 
i flera skilda diskursiva praktiker. ”Jaget” är inte enhetligt. Det varierar delvis beroende på 
vilken diskursiv praktik det ingår i. Individen positioneras på skilda sätt. Detta förhållande 
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Det är däremot inte nödvändigt att tänka sig att en diskursiv praktik 
som enhet är geografiskt bestämd. Den skulle också kunna vara virtuell 
och t.ex. knuten till samverkan via nätet. Att föreställa sig en diskursiv 
praktik utan konkret verksamhet är svårare. En geografiskt bestämd enhet 
utan människor kan aldrig utgöra en diskursiv praktik. Den är med nöd-
vändighet befolkad. I förståelsen av diskursiv praktik som en enhet ligger 
betoningen på begreppets sista ord, praktik. 

En andra aspekt av den diskursiva praktiken är det förhållningssätt som 
enheten karaktäriseras av. Återigen kan ovanstående beskrivning av skolan 
och kamratgruppen användas exemplifierande. Den institutionella påver-
kan, värdegrund och dold läroplan som tidigare uppmärksammades, kan 
ses som exempel på att skolan som diskursiv praktik representerar vissa, 
om än motsägelsefulla, förhållningssätt. Kamratgruppen som diskursiv 
praktik företräder delvis andra specifika förhållningssätt. Kamratgruppens 
förhållningssätt kan jämföras med vad Corsaro beskriver som kamratkultur 
dvs. ”en stabil uppsättning aktiviteter eller rutiner, artefakter, värden och 
väsentligheter [concerns] som barn producerar och delar i interaktion med 
jämnåriga.” (Corsaro, 1997, s. 95, min översättning). Corsaro understryker 
att den kulturella produktionen görs aktivt, gemensamt och offentligt. Ett 
väsentligt syfte med kamratkulturen är att begripliggöra vuxenvärlden 
(Corsaro, 1997, s. 96; Bliding, 2004, s. 45).55 Kanske kan Corsaros förståel-
se av kamratkultur uppfattas innefatta inslag av såväl ”enhet” som ”för-
hållningssätt”. När diskursiv praktik förstås som förhållningssätt läggs be-
toningen på det första av begreppets båda ord, dvs. diskurs. 

Att lära kan följaktligen beskrivas som att tillägna sig en diskursiv prak-
tik (Davies, 2003, s. 10). Tillägnande sker genom att människor deltar i och 
är verksamma i den diskursiva praktikens aktiviteter. Praktiken tilldelar 
positioner men individen väljer också i viss utsträckning positioner. Indi-
viden positioneras och positionerar sig (s. 16). Den diskursiva praktiken 
utövar också tryck mot individen att positionera sig på ”rätt” sätt.  

 
                                                                                                          
ses som en resurs. Det utgör en källa till förändring (Davies, 2003, s. 11, 16). I föreliggande 
arbete får tanken betydelse för hur livsförståelse uppfattas. Livsförståelse ses som till viss del 
varierande med de diskursiva praktiker som individen rör sig mellan.  
55 ”Vuxenvärlden” kan förmodligen vara av allahanda slag men i skolan representeras vux-
envärlden av lärares agerande och krav på de unga som elever. Frågan är därför om det i 
kamratmiljöerna kan tänkas pågå processer för att begripliggöra skolan och dess specifika 
förhållanden som en slags vuxenvärld. Denna tanke kommer att finnas med i avhandlingen 
framöver. Reservation bör dock göras för att Corsaro i sitt påstående primärt utgick från 
förskolebarns agerande. 
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Lärande genom diskursivt praktiserande 
Med användningen av diskursiv praktik i processform är avsikten att sär-
skilt synliggöra två aspekter av lärandet. Det gäller för det första det var-
dagliga subtila samspelets centrala betydelse, processen. För det andra gäll-
er det lärandets karaktär av kollektivt begripliggörande. Båda aspekterna är 
framträdande i Corsaros beskrivning av tolkande reproduktion och kam-
ratkultur. 

Att lärande handlar om att välja och tilldelas positioner är inte lätt att 
få en konkret bild av. Det är viktigt att för det första betona att det är i 
människors vardagliga samspel, i dessa subtila processer människor emel-
lan, som lärandet sker. Människor ingår i ett ständigt diskursivt praktise-
rande. Genom ett momentant sätt att besvara en replik har en position 
bejakats, förnekats eller förhandlats. Det hör till samspelets art att de age-
rande sällan gör samspelet till föremål för reflektion i termer av lärande 
eller positionering. 

I ovanstående beskrivning av Corsaros förståelse av kamratkultur påpe-
kades att Corsaro ser begripliggörandet av vuxenvärlden som en väsentlig 
funktion hos kamratkulturen. Den kollektiva upplevelsebearbetningen och 
begripliggörandet kan alltså framhållas som en andra väsentlig aspekt av 
lärandet. Även denna avses synliggöras med benämningen diskursivt prak-
tiserande. Lärandet är ett gemensamt /re/konstruerande, ett begripliggö-
rande av tillvaron. Gemenskapen utgör ett forum för kontinuerlig tolkning 
av vardagen. Det diskursiva praktiserandet är ett tankeutbyte om tolk-
ningsmöjligheter och utgör exempel på hur lärande går till.56 

Det kollektiva begripliggörandet kan analytiskt sägas innefatta i varje 
fall fyra moment. Det innefattar ett återberättande av episoder som inträf-
far, ett tolkningsarbete, ett förhandlingsarbete om giltiga tolkningar och 
dessutom försök till att ge tolkningarna en bestämning, upprätta någon 
slags konsensus eller gemensamt perspektiv på det inträffade. Den upprät-
tade konsensusföreställningen kan vara såväl tillfällig som skenbar, men 
mycket kommunikation handlar primärt om gemenskap varför konsensus i 
många fall eftersträvas (Wertsch, 1991, s. 34). På så sätt utvecklas en 
gemensam förståelse av verkligheten i kamratgruppen eller den diskursiva 
praktiken tack vare det kollektiva begripliggörandet, det diskursiva prakti-
serandet. Lärprocessen är ingen jämlik process utan uppvisar samma makt-

                                              
56 Det diskursiva praktiserandet ses som språkligt men behöver för den skull inte begränsas 
till verbala yttranden. Exempel på väsentlig icke-verbal kommunikation bland de unga kan 
vara en uppskattande knuff på axeln eller ett ironiskt skratt. 
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strukturer som praktiken i övrigt. Eftersom språk är en väsentlig ”resurs” i 
det diskursiva praktiserandet bör det förstås som en maktfaktor.  

I förhållande till den vidare kulturen och samhället kan de ungas dis-
kursiva praktiserande förstås som såväl reproducerande som förändrande 
(Corsaro, 1997, s. 18). De unga agerar innovativt och kreativt i en pågåen-
de process. Praktiserandet innehåller så många variabler att dess resultat är 
svårförutsägbart.  

Helt nya konstruktioner är dock sällsynta. Det beror till stora delar på 
att språket binder människan samman med befintligt samhälle och kultur. 
Också de idéer till förändring och alternativ som individen bär på har ett 
upphov (jfr Connell, 2003, s. 26, 36). Ett val som ur ett perspektiv kan 
förefalla fritt kan ur ett annat perspektiv te sig bundet, vilket Thomas Zie-
he träffande beskrivit i begreppsparet kulturell friställning – kulturell ex-
propriering (Søby, 1985, s. 8; Ziehe, 1984, s. 159).  

 
Sammanfattning 
Diskursiv praktik utgör ett av studiens tre huvudbegrepp. I avhandlingen 
används det på tre sammanflätade men delvis olika sätt. Det används dels 
som benämning på skolan som integrerad kontext, dels som beteckning på 
den verksamma kamratgruppen och dels som beskrivning av hur lärande 
går till. 

Skolan är en diskursiv praktik som i sig innefattar flera diskursiva prak-
tiker. De kamratgrupper som ingår i skolans praktik utgör sådana exempel. 

Kamratgemenskapen uppfattas i denna avhandling som mycket central. 
Stor del av de ungas lärande tar form i deras samverkan varför kamrat-
gruppen här fått epitetet verksam. 

Då diskursiv praktik används som begrepp för lärande avses att tilläg-
nandet av en sådan praktik är en väsentlig aspekt av hur lärande tar form. 
För att tydliggöra lärandets karaktär av process och gemensam /re/kon-
struktion används också benämningen diskursivt praktiserande. Med an-
vändningen av begreppets processform uppmärksammas särskilt att läran-
det är ett samspel och ett kollektivt begripliggörande. 
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Livsförståelse 
Precis som de flesta andra av de begrepp som används i denna avhandling 
har livsförståelse aktualiserats genom de empiriska analyser som utförts. 
Genom en tentativ formulering av den kunskap som de unga uppfattades 
lära varandra genom kränkning,57 upptäcktes likheten med innehållet i 
begreppet livsåskådning, ett centralt religionsvetenskapligt begrepp. Inne-
hållen liknande varandra men var inte identiska. Att använda livsåskåd-
ningsbegreppet uppfattades vara ett för stort anspråk med tanke på vad 
empirin indikerade. Likheten inspirerade dock till läsning i detta fält och 
dess omnejd.  

Nedanstående redogörelse är tvådelad. Först följer en beskrivning av 
fyra aspekter som av den redovisade litteraturen att döma kan uppfattas 
som väsentliga då frågor om livet, dess värden och mening uppmärksam-
mas. Därefter följer en begreppsstipulering som gjordes utifrån de redovi-
sade aspekterna i relation till det empiriska materialet. Det stipulerade be-
greppet har här benämnts livsförståelse, vilket ska ses som ett pragmatiskt 
val av begrepp. I nedanstående redogörelse uppmärksammas dock andra 
studier som använt livsförståelse för att visa att ordvalet inte framstår som 
orimligt.  

 
Fyra aspekter av ”livsförståelse” 
Livsförståelsebegreppet, som det använts i tidigare studier, kan inte sam-
mantaget sägas vara ett profilerat begrepp. Det har inte använts i särskilt 
stor utsträckning och då det använts har det gjorts på delvis varierande sätt 
(jfr t.ex. Armgard, 1971; Cöster, 2003; Løgstrup, 1994; Nilsson, 1985).58 
Samtidigt finns det andra begrepp som i olika hög grad refererar till mot-
svarande eller näraliggande företeelser. Det gäller t.ex. ”livsåskådning” 
(Jeffner, 1976; Bråkenhielm, 2001), ”personlig livsåskådning” (Hartman & 
Pettersson, 1980), ”livsåskådning i funktion” (Hartman & Pettersson, 1980; 
Hartman, 1994), ”världsåskådning”, ”livssyn”, ”livsfilosofi” (Benktson, 
1986), ”livsorientering” (Nilsson, 1985), ”livstolkning” (Emanuelson, 1990; 

                                              
57 Kränkning var det fenomen som gruppintervjuerna fokuserade. 
58 Även om livsförståelsebegreppet inte är entydigt kan det finnas kopplingar mellan dem 
som använder begreppet. En sådan koppling skulle kunna gå via K. E. Løgstrups författar-
skap. Løgstrups tänkande har även haft stort inflytande över framväxten av det icke-
konfessionella och livsfrågeinriktade religionskunskapsämnets (Selander, 2004, s. 169). 
Hans tänkande är i sin tur relaterat till livsfilosofin med bl.a. Wilhelm Dilthey (Armgard, 
1971, s. 159 ff.; Benktson, 1986, s. 16). 
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Haakedal, 2004; Hartman, 2000b), ”livstydning” (Almén, 1999), ”etik” 
(Johansson, 1999; Johansson & Johansson, 2003), etc. 

Jag menar att likheterna och olikheterna på forskningsfältet kan beskri-
vas som relaterade till fyra aspekter även om samtliga dessa aspekter inte 
berörs av alla. Det gäller för det första vad som fokuseras, för det andra 
vilken betydelse eller räckvidd ”livsförståelse” antas ha, för det tredje hur 
”livsförståelse” tänks komma till uttryck och slutligen för det fjärde hur 
”livsförståelse” skapas och återskapas.59 Dessa aspekter är i viss mån bero-
ende av varandra. 60 

 
Vad som fokuseras  
Några av de forskare som arbetat med ”livsförståelse” har valt att ganska 
tydligt avgränsa ett antal aspekter som analysen riktas mot. Så är det t.ex. 
med flera av de livsåskådningsstudier som gjorts vid teologiska fakulteten 
vid Uppsala universitet. Där är det ofta världsbild, värderingssystem och 
grundhållning samt dessa aspekters inbördes relation som uppmärksammas 
(Bråkenhielm, 2001, s. 18; Jeffner, 1976, s. 12 ff.). Det har påpekats att det 
väsentliga gäller den helhet som dessa delar tillsammans utgör (Jeffner, 
1976, s. 27).61 

Andra har avstått från att specificera delområden för analys. Eftersom 
det första ledet i de flesta ovan nämnda begrepp är ”livs-” är det rimligt att 

                                              
59 I detta första av de båda huvudavsnitten används ”livsförståelse” inom citationstecken 
som sammantagen benämning på de skilda beteckningar för delvis likartade fenomen som 
ovan nämndes.  
60 En genomgång av forskningsfältet har gjorts av Mikael Lindfelt, Att förstå livsåskådningar. 
En metateoretisk analys av teologisk livsåskådningsforskning med anknytning till Anders Jeffners 
ansatser (2003). På ett sätt som delvis liknar det ovan presenterade söker Lindfelt identifiera 
några dimensioner som är väsentliga att uppmärksamma. Dessa används sedan som analys-
verktyg. Dimensionerna är substantiell – funktionell, kognitiv – ateoretisk, abstrakt – kon-
kret, teoretisk – existentiell, koherens – relevans, möjlig – omöjlig, individ – kollektiv.  
61 I vilken grad helhet och koherens betonats har varierat något mellan olika arbeten i 
Anders Jeffners efterföljd menar Mikael Lindfelt (2003). För Jeffner förefaller koherensen 
inte minst gälla den första av de tre dimensionerna, världsbilden. ”Vår verklighetsorienter-
ing måste vara sammanhängande eftersom verkligheten, i den mening vi kan ha kunskap 
om den, också är sammanhängande. Denna utgångspunkt är av avgörande betydelse för 
Jeffner. Den framställs inte bara som ett vetenskapligt villkor utan samtidigt som ett slags 
normativt moraliskt krav. Han menar nämligen att samordnandet av vår verklighetsbild till 
ett ’integrerat helt, bör prägla det intellektuella livet hos alla människor’.” (Lindfelt, 2003, s. 
71). Samtidigt diskuterar Lindfelt då han uppmärksammar koherensfrågan hos Sten Philip-
son att kravet på sammanhängande orienteringssystem lätt blir elitistiskt på ett sätt så att i 
varje fall en fullvuxen människa utgör norm. Barn inkluderas inte i tänkandet (Lindfelt, 
2003, s. 115).  
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uppfatta att det är livet som fokuseras. Därmed är det dock inte klart vad 
som avses med livet.  

Det är inte ovanligt att analysens ”liv” förstås som livets grundläggande 
villkor i betydelsen relationen liv-död och därtill kopplade frågor (jfr t.ex. 
Hartman & Pettersson, 1980, s. 26; Nilsson, 1985, s. 25). Samtidigt är det 
inte självklart att människolivets ändlighet i alla avseenden kan anses utgö-
ra livets mest grundläggande villkor. Visserligen är ändligheten ett ofrån-
komligt faktum och därmed grundläggande. Samtidigt är det förmodligen 
sällan, sett över en hel livstid, som detta faktum ger upphov till flest frå-
gor. Ofrånkomliga spörsmål kopplade till de sammanhang där människan 
lever sitt dagliga liv kan tänkas i högre grad ockupera hennes tänkande. 
Därmed kan de villkor och de sociala relationer som definierar hennes 
vardag i denna mening anses var mer grundläggande. Livets bestämning av 
bl.a. interdependensen människor emellan har betonats av t.ex. filosofen 
och teologen K. E. Løgstrup (Armgard, 1971, s. 65). Av relationer som 
livets grundläggande villkor följer att grunden ingalunda är statisk. Så har 
t.ex. också Wilhelm Dilthey, en viktig inspiratör för livsfilosofiska ström-
ningar, menat att det utmärkande för livet just är det pågående, rörliga och 
föränderliga (Benktson, 1986, s. 15).  

Det förefaller rimligt att uppmärksamma om det är livet som abstrakt 
kategori (relationen liv-död) eller livet sådant det levs som fokuseras.62  
 
Vilken räckvidd ”livsförståelse” kan antas ha 
Den ”-förståelse”, ”-åskådning”, eller t.ex. ”-orientering” som uppmärk-
sammas är beroende av vilken form av ”liv” som fokuserats. En ”livsförstå-
elses” räckvidd är beroende av dess karaktär t.ex. vilka krav på konsistens 
som ställs. Konsistensen kan gälla såväl tid som rum. En ”livsförståelse” 
som är rumsligt konsistent uppvisar likartade mönster i olika, samtida, 
kontexter. En ”livsförståelse” kan också uppvisa likartade mönster över tid 
och följaktligen vara tidsligt konsistent.  

Om ”livsförståelse” förstås som gällande livet som abstrakt kategori 
samt som konsistent i rum och tid, kan den alltså antas ha en stor räckvidd 
och betydelse i den enskildes liv. Detta gäller under förutsättning att det 
också är ett frågeområde som han/hon ofta uppmärksammar.  

                                              
62 Distinktionen ska inte uppfattas dualistisk så att antingen livet som abstrakt kategori eller 
livet som levt uppmärksammas. Alla kombinationer är möjliga. De båda polerna har delvis 
sin motsvarighet i Lindfelts fråga om kontextrelatering. Lindfelt avser med frågan belysa 
spänningen mellan huruvida en livsåskådning formuleras i abstrakta termer eller utifrån en 
medveten förankring i konkreta sammanhang (s. 31).  
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Definieras ”livsförståelse” istället som gällande det levande, föränderli-
ga, livet ter det sig mindre sannolikt att förståelseformen beskrivs som kon-
sistent i tid och rum. Men även om livsförståelse tar form i mänskliga situ-
ationer som är singulära är dessa inte nödvändigtvis unika, som t.ex. 
Løgstrup påpekat (Armgard, 1971, s. 34 ff.). ”Livsförståelse” kan ses som en 
erfarenhet sprungen ur en specifik situation men som ändå kan komma att 
få betydelse i andra situationer som en slags referenserfarenhet.63 En viss 
grad av konsistens, såväl i tid som i rum, kan alltså också tänkas även ut-
ifrån en ”livsförståelse” som fokuserar det levda livet. Om det levda livet i 
större utsträckning än livet som abstrakt kategori ockuperar tänkandet, kan 
alltså en ”livsförståelse” gällande det levda livet inte självklart sägas ha 
mindre räckvidd och betydelse i den enskildes liv. Detta gäller i så fall trots 
att det levda livets ”livsförståelse” kan ha en lägre grad av konsistens jäm-
fört med en ”livsförståelse” över livet som abstrakt kategori.  
 
Hur ”livsförståelse” kommer till uttryck 
En människas ”livsförståelse” kan komma till uttryck i såväl utsagor som 
handlingar.64 Det är motiverat både då det gäller utsagor och handlingar 
att dessutom uppmärksamma graden av medvetenhet och reflektion som 
präglar dem.  

De båda dimensionerna kan kombineras. Teoretiska läror, som ibland 
analyserats inom ”livsförståelsefältet”, kan ses som exempel på utsagor 
med hög medvetandegrad. Som exempel på studier som istället uppmärk-
sammat handlingar med lägre medvetandegrad kan Eva Johanssons under-
sökning av yngre förskolebarns etik nämnas (1999).  

Skilda uttrycksformer kan naturligtvis också studeras inom ramen för 
samma analys. Så har t.ex. gjorts i ideologikritiska studier som fokuserat 
spänningen mellan manifesta och latenta uttryck (jfr t.ex. Liedman, 1989, 
s. 23, 27, 30). Den manifesta nivån kan utgöras av skriftliga utsagor och 
den latenta nivån kan representeras av handlingar eller av de implicita, 
kontextuellt självklara, föreställningar som utsagorna vilar på. 

I livsåskådningsforskning på skönlitterärt material har ibland livsåskåd-
ningsuttryck som framkommer i såväl textens innehåll som form upp-

                                              
63 De livsförståelsebegrepp Løgstrup explicit använder är innehållsligt bestämda. Det är 
skapelsetankens respektive nihilismens livsförståelse som uppmärksammas (Armgard, 1971, 
s. 69 f.).  
64 Att ställa utsagor mot handlingar är förenklat och till dels missvisande. Utsagor är i sig 
själva handlingar. Dessutom är de två många gånger varandras förutsättningar. Med detta 
förbehåll kan dock en tudelning schematiskt låta sig göras.  
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märksammats. Den skönlitterära textens innehåll ses här som ett mer ex-
plicit uttryck än de budskap som är möjliga att analysera fram genom att 
uppmärksamma textens formaspekter (Bråkenhielm, 2001, s. 21). 

Ibland har olika begrepp använts för ”livsförståelse” av omedel-
bar/oundgänglig karaktär och för ”livsförståelse” av reflekterad/medveten 
art. Livsförståelse har utgjort benämning på den spontana formen medan 
livsåskådning reserverats för uttryck av medveten och reflekterad art. Alla 
människor har en livsförståelse men inte nödvändigtvis en livsåskådning. 
(Cöster, 2003, s. 25). Tudelningen, som är begreppsligt och analytiskt 
fruktbar, är emellertid inte okomplicerad att applicera på ett empiriskt 
material som t.ex. intervjuutsagor. Om ett yttrande har varit föremål för en 
längre tids reflektion eller om det är ett spontant uttryck för ett självklart 
förhållningssätt är inte alltid lätt att avgöra (se Hartman & Pettersson, 
1980, s. 63).  

 
Hur ”livsförståelse” skapas och återskapas  
Hur ”livsförståelse” kan antas uppkomma är förmodligen återigen beroen-
de av vad det är för ”liv” individen förväntas skapa sig förståelse om. En 
viktig fråga gäller om uppkommen ”livsförståelse” kan anses vara kontex-
tuellt beroende, dvs. avhängig av de sociokulturella miljöer som individen 
ingår i eller om en ”livsförståelse” är något individen förmår skaffa sig ge-
nom rationella val.  

Individens möjlighet till val på ”livsförståelseområdet” har diskuterats. I 
en recension av boken Att välja ståndpunkt anmärkte filosofiprofessorn 
Anders Wedberg att man inte väljer livsåskådning som man väljer slips i 
herrekiperingens sortiment (Benktson, 1986, s. 13).  
 
En stipulativ bestämning  
Genomgången av material på ”livsförståelseområdet” i relation till det 
empiriska materialet har visat att det vore svårt att relatera sig till en tradi-
tion på området. Ovan presenterades fyra aspekter av ”livsförståelse” som 
har framstått som väsentliga. Nedan använder jag dem för att definiera vad 
det är för förståelse jag avser synliggöra. Denna förståelse har pragmatiskt 
benämnts livsförståelse.  
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Fokus 
Det ”liv” i begreppet livsförståelse som fokuseras i denna avhandling är det 
levda livet. Det ses som varierande i såväl tid som rum. Att tala om livsför-
ståelse i en forskningsmässigt intressant mening kräver följaktligen en kon-
textuell avgränsning men också en tematisk. Den livsförståelse som stude-
ras här är den som kommer till uttryck i skolan i relation till fenomenet 
kränkning. Eftersom det levda livet kan tyckas innefatta alla slag av förstå-
else och erfarenhet behöver ytterligare en avgränsning göras. Livsförståelse 
avser hur livet fungerar, vilka värden som äger giltighet och vad som kon-
stituerar mening.  

Livsförståelse framträder empiriskt som den ofta implicita grund/logik 
som ett samtal vilar på eller förutsätter. Människan ses inte med nödvän-
dighet som meningssökande (jfr Piltz, 1992, s. 456). Däremot betraktas i 
denna studie mänsklig samvaro som meningsgenererande. I gemenskaper 
finns värden och förståelser som kollektivt värnas, som man vill slå vakt 
om.  
 
Räckvidd 
Att det är det levda livet, det varierande i såväl tid som rum, som här 
uppmärksammas som grund för livsförståelse får konsekvenser för hur dess 
räckvidd uppfattas. Livsförståelser kan ses som principiellt begränsade då 
de tolkas och förhandlas situationellt. Följaktligen är livsförståelse till stora 
delar inkonsistent även om vissa teman rimligen återkommer.  

Om det är rimligt att betona en begränsad räckvidd och därmed en för-
väntad inkonsitens när det gäller livsförståelse kan diskuteras. Ståndpunk-
ten kan inte bedömas generellt utan är i sin tur relaterad till i varje fall tre 
faktorer. 

Den är för det första beroende av vad det är för slags livsförståelse som 
uppmärksammas. Ju mer självklar förståelsen är desto större är förmodligen 
sannolikheten att inkonsistenser kan bibehållas.65 Men det är också rimligt 
att anta, för det andra, att ståndpunkten är beroende av vilka människor 
som avses. Benägenheten till metareflektion och behovet av att utveckla 
”… ett subjektivt meningsfullt universum …” (Berger & Luckmann, 1998, 
s. 82) varierar förmodligen mellan människor. Att tänka sig ett generellt 
utvecklingsförlopp som alla människor genomgår, från varseblivning via 
reflektion till generalisering när det gäller fenomen av livsförståelsekaraktär 

                                              
65 Berger och Luckmann menar att problem med logiska sammanhang först uppstår på 
legitimerings- och socialisationsnivån (1998, s. 88). 
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är därför inte oproblematiskt (jfr Hartman & Pettersson, 1980, s. 33).66 För 
det tredje är ståndpunkten om livsförståelse som inkonsistent beroende av 
det aktuella samhället. I mer differentierade och pluralistiska samhällen 
kan förekomsten av subjektivt meningsfulla universa möjligen vara mindre 
(jfr Berger & Luckmann, 1998, s. 100 f., 145, 200). Skilda perspektiv kan 
tänkas ligga sida vid sida utan att de logiskt integreras med varandra. Då 
perspektiven är disparata kan svårigheten att utveckla sådana system anses 
vara större. Svårigheten kan göra uppkomsten av en idé om att försöka 
mera avlägsen. Kanske är därmed också behovet av ett subjektivt menings-
fullt universum tämligen frånvarande.67  

Det är förmodligen också så att den livsförståelse och den erfarenhet 
som genereras ur skilda livssituationer kan ses som specifik i vissa avseen-
den men inte i andra. Livsförståelsers genomslagskraft och räckvidd är 
förmodligen beroende av vilka livsförståelser som emanerar ur andra sam-
manhang som individen ingår i (jfr t.ex. Davies, 2003; Corsaro, 1997; 
Hirdman, 1988). Såväl förstärkande som försvagande mönster kan upp-
komma.  

I den här avhandlingen som uppmärksammar levd förståelse bland fjor-
tonåriga ungdomar i ett samhälle som i varje fall uppvisar viss grad av plu-
ralism,68 förefaller det rimligt att lyfta fram begränsad räckvidd och naturlig 
inkonsistens hos livsförståelse. Den tolkas och förhandlas till stora delar 
situationellt. 

Avhandlingens bestämning av begreppet medför att det inte finns be-
hov av en benämning som ”livsförståelseelement”. Begreppet befinner sig 
redan på en detaljerad nivå. På så sätt kan det jämföras med begrepp som 
”värden” eller ”normer”.69 För livsförståelse av mindre situationell, mer 

                                              
66 Det är inte heller oproblematiskt att beskriva reflektionen eller tolkningen av existensens 
möjligheter och villkor som den som gör oss mänskliga (Armgard, 1971, s. 22). Kanske är 
möjligheten att avstå från metareflektion och filosoferande akademikerns blinda fläck. Jfr 
även hur Kierkegaard menat att den intellektuelle riskerar att hamna i en patologisk reflexi-
vitet (Tracy, 1981, s. 6).  
67 Det skulle också kunna vara så att förekomsten av pluralism och fragmentarism gör läng-
tan efter och behovet av ett subjektivt meningsfullt universum så mycket större.  
68 Jag menar att det finns anledning att inte oreserverat instämma i beskrivningar av samhäl-
let som i hög grad pluralistiskt, postmodernt och fragmentariskt. En sådan beskrivning kan 
i varje fall inte sägas gälla alla platser i Sverige idag.  
69 Att värden relaterar till livsförståelse är givet av definitionen ”… vilka värden som äger 
giltighet …”. Någon distinktion mellan värden och värderingar görs inte eftersom de vär-
den som uppmärksammas är sådana som konstrueras i interaktion mellan människor. Ett 
värde blir snarast liktydigt med det som värnas i en diskursiv praktik.  
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övergripande och återkommande karaktär, används här benämningen livs-
förståelsediskurs. Samtidigt betonas även här individers rörelser mellan 
skilda livsförståelsediskurser.70  
 
Uttryck 
Att uppmärksamma såväl utsagor som handlingar vid livsförståelseanalys 
förefaller vara en rimlig utgångspunkt. Samtidigt som analyser av hand-
lingar kan te sig mer godtyckliga då deras innebörd måste analyseras fram, 
kan de också uppfattas som mera genuina än verbala utsagor.71 Handlingar 
är delvis svårare att kontrollera (jfr Goffman, 2002, s. 12). En fördel med 
att uppmärksamma flera uttrycksformer är just möjligheten att relatera 
dem till varandra och på så sätt få en högre tillförlitlighet.  

En styrka med empiriska studier som t.ex. intervjuer eller observationer, 
är att de har möjlighet att ge röst åt andra sociala kategorier än de som 
vanligtvis kommer till tals i teoretiska arbeten. Sådana studier kan just visa 
på betydelsen av att uppmärksamma de budskap som framkommer i hand-
lingar och andra spontana uttrycksformer.72 Det har påpekats att männi-

                                                                                                          
Normer kan sagas uttrycka ” ’…an agreement that obtains in a social group. All members 
of a group for whom a given norm has validity may expect of one another that in certain 
situations they will carry out (or abstain from) the actions commanded (or proscribed).’ ” 
(Jürgen Habermas citerad i Wertsch, 1991, s. 11). Begreppet livsförståelse kan alltså även 
vara tämligen snarlikt norm i de fall normerna innehållsligt avser hur livet fungerar, vad 
som äger giltighet eller konstituerar mening.  
70 Livsförståelsediskurser avser just hur livet fungerar och vad som ger värde och mening. 
Att det levda och pågående livet handlar om människans relationer, hennes interdependens 
som Løgstrup uttryckt det (Armgard, 1971, s. 65), är tydligt.  
71 Också här ska påpekas att distinktionen mellan handlingar och utsagor lätt överdrivs. 
Inte heller utsagor föreligger i direkt förmedlad form utan måste tolkas precis som hand-
lingar. En ”egentlig innebörd” är i båda fallen omöjlig att komma åt. 
72 En utförlig argumentation för vikten av att uppmärksamma vardagen och de vardagliga 
människorna återfinns i Berger & Luckmann (1998). När boken skrevs 1966 pläderade de 
för en svängning beträffande analysobjekt inom kunskapssociologin. (De menade att kun-
skapssociologin syftade till att beskriva den sociala konstruktionen av verkligheten, dvs. hur 
viss kunskap kommer att bli tagen för given.) ”Kunskapssociologin måste syssla med allt som 
gäller som ’kunskap’ i samhället. Så snart man sagt detta inser man att fokuseringen på de 
intellektuella strömningarnas historia är illa vald, eller rättare uttryckt är illa vald om den 
blir det centrala temat inom kunskapssociologin. Teoretiskt tänkande, ’idéer’, Weltanschau-
ungen är inte så betydelsefulla i samhället. Fastän varje samhälle innefattar dessa fenomen, 
utgör de bara en del av den helhet som gäller för att vara ’kunskap’. Bara en mycket begrän-
sad grupp människor i ett samhälle ägnar sig åt att teoretisera, åt att syssla med idéer och att 
bygga upp världsåskådningar. [...] Eftersom det förhåller sig så, måste kunskapssociologin 
först av allt syssla med vad människor ’vet’ är ’verklighet’ i det vardagsliv de lever utan eller 
före alla teorier.” (s. 24). Författarna menar att de blivit inspirerade av Albert Schultz att 
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skor dagligdags besvarar frågan om hur man bör leva genom att faktiskt 
leva (Addelson, 1994, s. 1). På motsvarande sätt kan sägas att frågan om 
livets mening får sitt svar genom vad människor prioriterar i sina liv.  

Att uppmärksamma handlingar och spontana uttryck är att placera livs-
förståelse inom ramen för det levda, ständigt pågående, livet. 

 
/Re/konstruktion 
Det begrepp som valts för att beskriva hur livsförståelse /re/konstrueras är 
diskursivt praktiserande, dvs. hur livsförståelse skapas i relation till de dis-
kursiva praktiker de unga ingår i. Med diskursiv praktik avses de sociokul-
turella sammanhang där barn och unga är verksamma och därigenom 
frambringar såväl kulturell reproduktion som förändring (se Diskursiv prak-
tik, s. 52).  

Diskursiv praktik är också ett fruktbart begrepp för att uttrycka dialekti-
ken mellan handling och tanke. /Re/konstruktionen av livsförståelse är 
inte antingen beroende av mänskligt handlandet eller av reflektion. En väx-
elverkan mellan dessa båda dimensioner är nödvändig. Handlandet får sin 
tydning och innebörd i språket, inte minst i samtalet. Samtidigt producerar 
den verbala interaktionen det vidare handlandet (Berger & Luckmann, 
1998, s. 15, 105, 149, 177 ff.). Det är genom den kontinuerliga växelverkan 
som en förståelse uppkommer av hur livet fungerar.  

Att livsförståelse /re/konstrueras i diskursiva praktiker innebär följaktli-
gen här att ungdomar kollektivt i de kamratgrupper de på skolan ingår i 
kontinuerligt i ord och handling tolkar och förhandlar hur livet fungerar, 
vilka värden som äger giltighet och vad som konstituerar mening. 

I vilken utsträckning individen har möjlighet att genom val skaffa sig en 
personlig livsförståelse är en väsentlig fråga när det gäller hur /re/konstruk-
tion ska uppfattas. Som frågan här förstås kan den uppfattas som tvådelad. 
Den handlar dels om kamratkulturens relation till den vidare samhällskul-
turen. Dels handlar den om individens relation till sin kamratgrupp. I båda 
fallen är det viktigt att peka på de begränsningar som föreligger, inte minst 

                                                                                                          
utgå från livsvärlden i s.k. fenomenologiska analyser. Arbetssätt används också av Løgstrup. 
Han menar att en viktig uppgift för teologen är att arbeta fram en antropologi där det mänsk-
ligt utmärkande blir analysens mitt (Armgard, 1971, s. 104). Detta kan göras genom att 
studera fenomen som t.ex. tillit, kärlek, glädje, misstro, moral eller moralism. Sådana feno-
menologiska analyser förväntas säga något om den mänskliga livssituations beskaffenhet (s. 
187 f.). 
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de som är givna med språket. Inte ens ”nya” tolkningar uppkommer i ett 
vakuum utan hämtar sitt material från omgivningen.73  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis avses med livsförståelse i denna avhandling en levd 
förståelse av hur livet fungerar, vilka värden som äger giltighet och vad 
som konstituerar mening. Livsförståelsers räckvidder ses som begränsade 
och livsförståelse betraktas därför som ett inkonsistent fenomen även om 
vissa teman rimligen återkommer i såväl tid som rum. För sådan återkom-
mande, mer övergripande, livsförståelsetematik används här benämningen 
livsförståelsediskurs. För /re/konstruktion av livsförståelse understryks de 
diskursiva praktikernas betydelse där såväl språkliga utsagor som handling-
ar ses som väsentliga. 

                                              
73 Anmärkningen kan jämföras med Armgards beskrivning av Løgstrups tänkande. ”Den 
enskilde är sålunda enligt Lögstrup i kraft av interdependensen helt beroende av andra 
människor. Dessa utgör vad vi betecknar som hans medvärld. Tillsammans med omvärlden 
utgör den vad vi betecknar som den enskildes omgivning. Ur denna hämtar den enskilde 
enligt Lögstrup hela sitt livsinnehåll.” (Armgard, 1971, s. 34, min understrykning).  
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Språk 
Begreppet språk är det av studiens tre huvudbegrepp som presenteras sist. 
Det finns anledning att kort repetera vad de båda tidigare avsnitten visat 
och teckna språkets betydelse i sammanhanget. 

Livsförståelse lärs i diskursiva praktiker. I dessa miljöer berättar kamrater 
för varandra om erfarenheter de varit med om. Lärandet är ett kontextuellt 
och kollektivt begripliggörande av tillvaron. Gemensamt diskuteras hur 
händelser ska tolkas och förstås. Olika idéer bryts mot varandra. Tolkning-
ar förhandlas och många gånger utvecklas någon slags konsensus i samtalet 
även om denna kan vara såväl tillfällig som skenbar. På så sätt lär männi-
skor varandra hur livet fungerar och vad som ger värde och mening. 
Gemensam livsförståelse utgör grund för vidare handlande. Förståelsen 
bidrar till att skapa det möjligas respektive omöjligas horisont. Livsförståel-
sen är en kollektiv produkt som till stora delar tar form genom samtal och 
kommunikation, i språket.74  

Språket är ett verktyg och en ”resurs” i formandet och förhandlandet av 
livsförståelse. En sådan beskrivning riskerar dock att bli missvisande. Språ-
ket är i begränsad utsträckning externt i förhållande till människan. Det är 
mer klargörande att tala om människan som språklig än att säga att hon 
har ett språk (Skogar, 1992, s. 6; Wertsch, 1991, s. 12). 

Att människor är språkliga varelser innebär emellertid inte att alla är det 
på samma sätt. Människors språk skiljer sig åt, t.ex. i rikedom och nyans. 
Hur språket används varierar mellan kontexter, situationer och människor. 
Livsförståelse förhandlas av människor med ojämlika förutsättningar. 
Språk är makt, men vilket språk som utgör en maktfaktor varierar. 

För att kunna beskriva hur livsförståelse lärs i diskursiva praktiker med 
språket som resurs behöver språkbegreppet preciseras. Flera olika begrepp 
behövs för att synliggöra hur språket fungerar som resurs i samtal med 
livsförståelselärande potential. 

                                              
74 Språk förstås i denna avhandling i vid mening. Såväl verbal som icke-verbal kommunika-
tion inbegrips. Det material som används i avhandlingen, intervjuutskrifter och läroboks-
text, innebär dock att den verbala formen av språk kommer få stort utrymme i relation till 
icke-verbala former. Detta ska dock uppfattas som en empirisk, inte en teoretisk, konse-
kvens. Det finns anledning att tro att en väsentlig del av de ungas kommunikation är icke-
verbal som t.ex. blickar, knuffar och skratt (jfr Osbeck, et al., 2003). De begrepp som an-
vänds i avhandlingen har till största del sin grund i empiriska analyser. Det innebär att de 
språkliga begrepp som utvecklas teoretiskt är de empirin kräver. Följaktligen kommer 
tyngdpunkten även här att ligga på verbalt språk.  
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Detta avsnitt om språk är indelat i två delar. Den första presenterar be-
grepp som just syftar till att synliggöra hur språket fungerar som resurs i 
sådana samtal. I den andra delen uppmärksammas några gynnsamma om-
ständigheter i t.ex. skolans utveckling av språkliga resurser hos eleverna. 
Också i denna del lyfts några begrepp fram. 
 
Resurser i livsförståelselärande 
I nedanstående avsnitt preciseras begreppet språk. Några specifika språkliga 
kompetenser som utgör resurser i samtal med livsförståelselärande potenti-
al uppmärksammas. Möjligheten till inflytande över samtal kan sägas 
hänga samman med å ena sidan en förmåga att uppfatta och förstå vad 
som kommuniceras och å andra sidan en kompetens att replikera på det 
sagda. Genom dessa färdigheter ökar förmågan att styra samtalets riktning 
och därmed den ”konsensus” som förhandlas och lärs. Dessa förmågor kan 
i sin tur sägas vara relaterade till individens medvetna eller intuitiva kun-
skaper om – behärskande av – talgenren. För att närmare utveckla tankar 
om att uppfatta och förstå samt replikera beskrivs först några tankar om 
vad en talgenre är och vilka grundantaganden som kan göras om samtalet.  
 
Samtalets och talgenrens innebörd 
För att förstå vad som kan fungera som språkliga resurser i ett samtal med 
livsförståelselärande potential behövs en klarare bild av hur ett samtal ge-
nerellt sett kan sägas fungera. Fyra faktorer kan framhållas. För det första 
kan samtal sägas föras i form av, och med hjälp av, talgenrer. För det andra 
är sättet att kommunicera och kommunikationens innehåll beroende av 
kontexten. För det tredje är förmodligen samtals sociala funktion, gemen-
skapen som egenvärde, stor. För det fjärde är människors förmåga att for-
mulera unika yttranden i ett samtal begränsad och ansvaret för det sagda i 
en mening kollektivt. 

Talgenren (1) kan beskrivas som sättet att kommunicera i ett visst sam-
manhang, vilket innefattar såväl form som innehåll. De båda aspekterna är 
förbundna i talgenren.75  

Dessutom är talgenren kontextuellt (2) knuten. Förhållandet blir klarare 
då det återupprepas att talgenren inte bara handlar om sättet att tala utan 

                                              
75 ”Alla dessa tre moment – det tematiska innehållet, stilen och konstruktionen – är oupp-
lösligt förbundna med yttrandenas helhet och bestäms likaså av en viss given kommunika-
tionssfär. Varje enskilt yttrande är givetvis individuellt, men varje sfär av språkanvändning-
en utarbetar egna relativt fasta typer av sådana yttranden, typer som vi kallar talgenrer.” (Bach-
tin, 1997, s. 203). 
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också om dess innehåll. Den är knuten till en kollektiv verksamhet.76 En 
sådan knytning kan vara mer eller mindre fast. I praktiker där samma 
människor regelbundet möts blir vissa talgenrer mer frekventa än andra. I 
relation till hur skolans påverkan tidigare har beskrivits skulle det kunna 
formuleras som att den institutionella inramningen och de specifika rela-
tionaliteter som institutionen ger upphov till har inverkan på talgenrerna. 

En hel del av den kommunikation som sker syftar primärt till att skapa 
förståelse och kontakt (3) mellan människor (Wertsch, 1991, s. 34). En 
sådan förståelse underlättas av att den talande gjuter sitt tal i den förhärs-
kande genren. Begripligheten ökar när den lyssnande känner igen talgen-
ren. Eftersom talgenren styr såväl form som innehåll i kommunikationen 
har genren konsoliderande effekter.77 Med bibehållen talgenre begränsas 
antalet möjliga budskap att kommunicera. Med en annan talgenre minskar 
möjligheten att bli förstådd. Variationen av kommunicerade budskap 
inom en befintlig talgenre kan dock utökas genom talarens expressiva in-
tonation. Yttranden kan uttalas t.ex. parodiskt eller ironiskt (Bachtin, 1997, 
s. 220). Sådana försök att använda en befintlig talgenre för ett delvis avvi-
kande budskap kan kallas för att buktala (Wertsch, 1991, s. 130). Möjlighe-
ten att göra såväl unika som begripliga yttranden ökar då talaren behärskar 
den aktuella genren väl (Bachtin, 1997, s. 221).  

Att ta talgenrens begränsande effekter på allvar betyder bl.a. att inse att 
handlingar och yttranden inte fullt ut kan tillskrivas (4) individer (Wertsch, 
1993, s. 5). Förmågan att formulera unika yttranden är begränsad. Yttran-
den tas från andra människors munnar. Det är alltid minst två som talar 
(Wertsch, 1991, s. 12; Wertsch, 1993, s. 9). Individen äger endast i viss 
utsträckning meningen. Den kan istället primärt sägas vara baserad i 
gemensamt liv (Wertsch, 1991, s. 68). Vem som kan tillskrivas eller vem 

                                              
76 Begreppet talgenre är hos Bachtin inte helt enkelt att skilja från vad han kallar socialt 
språk. Enligt Wertsch är det sociala språket tydligare knutet till sociala skikt medan talgen-
rer snarare är relaterade till typiska situationer för samtalskommunikation (Wertsch, 1991, s. 
61). Samtidigt korrelerar typiska situationer många gånger med socialgrupp. När Wertsch 
diskuterar förbindelser mellan Bachtins teorier och Bourdieus när det gäller begrepp som 
reproduktion och kulturellt kapital är det t.ex. talgenrer som lyfts fram när socialt språk 
kanske kunde ha varit väntat (Wertsch, 1991, s. 146).  
77 Perspektiv som framhåller att riktig konversation först inträder då sakfrågan tillåts vara i 
första rummet och människors intresse för sin egen självbild får ge vika (se t.ex. Tracy, 
1981, s. 101), tar möjligen inte tillräcklig hänsyn vare sig till människors sociala behov, 
kommunikationens funktion, eller den sammanbundna innehåll-och-form-karaktären hos 
språket.  
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som bär ansvaret för den livsförståelse som lärs i diskursiva praktiker är 
med andra ord inte lätt att avgöra.  
 
Att uppfatta och förstå 
Förtrogenhet med talgenren möjliggör inflytande över de lärande samta-
len. Det sker dels genom individens ökade förmåga att uppfatta och förstå 
vad som sägs och dels genom den större möjligheten att replikera på ett 
lättbegripligt sätt. 

Möjligheten att uppfatta de budskap som kommuniceras underlättas 
genom yttrandenas genretillhörighet. Genom att genren är känd är utsa-
gorna delvis förutsägbara (Bachtin, 1997, s. 220). Det kan t.ex. gälla deras 
omfång och komposition men också det tematiska innehållet eftersom det 
i genren är förbundet med formen. Att behärska ett antal genrer, att ha en 
stor talgenre-repertoar, ökar följaktligen den generella receptiva förmågan. 

När ett budskap väl uppfattats är förståelse möjlig. För begreppet för-
ståelse reserveras här en svarande hållning hos den som förstår (Bachtin, 
1997, s. 211; Ullström, 2002, s. 18 f.; Wertsch, 1991, s. 75). Förståelsen 
implicerar en relaterande förmåga. Den som lyssnar ställer det sagda i rela-
tion till sitt eget liv och sina erfarenheter.78 Förståelsen får på så sätt karak-
tär av en händelse. Den relaterande förmågan benämns här analog fanta-
si.79 När relaterandet sker inne i personens tänkande kan den analoga fan-
tasin betraktas som intern. 
 
Att replikera 
Förståelsen, den svarande hållningen, kan också verbaliseras och ta sig 
uttryck i en replik. Den kan vara av såväl instämmande som invändande 
art. I båda fallen har yttrandet riktning och syftar till att bli förstått, dvs. 
locka till en svarande hållning hos andra. Talaren bör då beakta att möjlig-

                                              
78 Att beskriva förståelse som en relaterande förmåga och en svarande hållning är i vid 
mening en vanligt förekommande föreställning. Den är grundläggande inom den hermene-
utiska traditionen då förståelsen karaktäriseras av en horisontsammansmältning mellan det 
kända och det okända som för den enskilde kan te sig som en horisontförskjutning (jfr t.ex 
Skogar, 1993, s, 27; Ullström, 2002, s. 29; Wind, 1987, s. 69 f.). Också den symboliska 
interaktionismen (Georg Mead) betonar det relaterande förhållningssättet för förståelse 
genom att förmågan till rollövertagande ses som grundläggande (Aspelin, 1999, s. 190). Jfr 
även John Dewey, 1991, s. 116: ”Det som är psykologiserat är av intresse – dvs. det är in-
placerat i det medvetna livets helhet, så att det har del i detta livs värde.” 
79 ”We understand one other through analogies to our own experience and we understand 
ourselves through our real internal relations to and analogous understandings of the other.” 
(Tracy, 1981, s. 452). 
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heten att förstå är kopplad till kunskap om den aktuella talgenren. För att 
öka möjligheten att bli förstådd, att få gehör för det sagda och att få infly-
tande över den gemensamma kunskap som tar form, bör han/hon gjuta sin 
replik i en kontextuellt accepterad genre.  

Förutom gjutandet av tal i accepterad genre nämns nedan några sätt 
som talaren kan öka sin kommunikativa tydlighet på. Sådana färdigheter 
utgör språkliga resurser. Det ökar talarens inflytande över gruppens kun-
skaps/re/konstruktion, lärandet. Det gäller analogt fantiserande, benäm-
nande och tillslutande.  
 
Analogt fantiserande – en relaterande förmåga 
Utsikten att den replik som fälls ska förstås av samtalspartnerna, och där-
med påverka dem, ökar inte enbart genom att yttranden gjuts i accepterade 
genrer. Chansen till begriplighet kan också sägas öka genom att den egna 
förståelsen explicitgörs. Tidigare beskrevs individens förståelse som rela-
tionen mellan det sagda och de egna erfarenheterna, dvs. en intern analog 
fantasi. I mötet mellan det kända och det okända uppstår en förståelse och 
en delvis ny mening. För att få andra att inse denna nya mening kan den 
interna förståelseakten göras extern. Genom att explicit beskriva den egna 
interna analoga fantasin kan talaren hoppas på att samtalspartnerna kom-
mer fram till samma förståelse som talaren själv slutit sig till.  
 
Benämnande – en kreerande förmåga 
Begripligheten underlättades i det förra fallet av en slags demonstrerande 
och övertygande förmåga. En annan kompetens som underlättar förståelse 
är tydlighet t.ex. i begreppsanvändningen. Om inte befintliga begrepp kan 
ge en tillräcklig tydlighet kan en förmåga att situationellt skapa begrepp ses 
som en stor tillgång. Sådana begrepp kan både öka klarheten i det som 
kommuniceras och styra riktningen på samtalen fortsättningsvis. Innebör-
der nedläggs i begrepp, i benämningar, som går utöver dem själva, bl.a. 
genom att ekvivalenskedjor och förbindelser med andra begrepp upprättas 
(Neumann, 2003, s. 83 f.). När väl sådana är etablerade kan tillfälliga sam-
band komma att te sig nödvändiga. Processen har av Berger och Luck-
mann benämnts reifikation, dvs. ”… att man uppfattar produkterna av 
mänsklig aktivitet som om de var någonting annat än mänskliga produkter 
– t.ex. naturliga fakta …” (1998, s. 107). Tillfälliga benämningar kan kom-
ma att uppfattas som egenskaper hos subjekten/objekten. Här kallas för-
mågan kort och gott benämnande. Att beskriva det som en reifikerande 
förmåga har undvikits för att inte förväxlingar med t.ex. de institutionella 
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processer som förtingligar människor ska kunna uppstå. Sådana reifikeran-
de processer uppmärksammas som bekant också i avhandlingen. 

Benämnandet är en språklig förmåga och samtidigt ett sätt att utöva 
makt. Inte minst då det tar sig uttryck som öknamn är detta tydligt. Be-
nämningen ger upphov till en cirkulär, närmast oundgänglig logik (Davies, 
2003, s. 75).80 Namnet indikerar en egenskap och egenskapen kan valideras 
av namnet. Benämnaren kan närmast sägas ha kreerat detta förhållande (jfr 
t.ex. Foucault, 1993, s. 34 f.; Horkheimer & Adorno, 1996, s. 93 f.; Lund-
gren, 2000, s. 111; Mettinger, 1987, t.ex. s. 13, 17 ff.; Osbeck, 2002b, s. 
131 ff.; Trible, 1985, 99 f.). 
 
Tillslutande – en konkluderande förmåga 
Ett yttrandes finalitet är betydelsefull för lyssnarnas förmåga att förstå och 
förhålla sig till det som sägs (Bachtin, 1997, s. 218, s. 223). Det är tänkt att 
locka till en svarande hållning hos lyssnarna. Att konkludera och avsluta 
på ett klart sätt ökar framställningens tydlighet. Yttrandet kan förses med 
en tillslutning på motsvarande sätt som en diskurs, i sig själv, är en slags 
uteslutning av alternativa betydelsemöjligheter (Neumann, 2003, s. 151; 
Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 64). I vid mening kan tillslutande 
användas som benämning på den egenskap hos en replik eller en vidare 
/re/konstruktionsmekanism som gör den effektiv och konkluderande. 
 
Didaktik – utveckling av elevers språkliga resurser 
Förmågan att påverka samtal, gemensamt /re/konstruktionsarbete och 
därmed lärande är till stora delar relaterad till språkliga resurser hos indivi-
den. Resurserna varierar mellan människor. Ovan har språkliga resurser 
preciserats och några begrepp lyfts fram som kan antas ha betydelse för 
individens möjlighet till inflytande. Förmågan att uppfatta, förstå och re-
plikera kan antas vara knuten till individens behärskande av de aktuella 
talgenrerna. Därtill relaterade kommunikativa kompetenser för övertygelse 
och tydlighet (analogt fantiserande, benämnande och tillslutande) har lyfts 
fram som betydelsefulla. 

Då språket är en så väsentlig resurs för människan kan en av skolans 
viktigare uppgifter anses vara att utveckla de ungas språk och därmed deras 
tankevärld. Samtliga ämnen bidrar rimligtvis till en sådan utveckling. Det 
gäller dels en allmän kommunikativ kompetens och dels uppövandet av en 
specifik språklig förmåga kring ett avgränsat fält av tillvaron. Ämnen bidrar 

                                              
80 Denna cirkulära logik uppkommer t.ex. genom de ekvivalenskedjor som ovan nämndes. 
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med språkliga redskap som möjliggör förståelse och kunskapsgenererande 
processer inom olika fält. Religionskunskap kan sägas handla om och ha 
potential att utveckla språket om livet. Följaktligen kan ämnesdidaktik bl.a. 
gälla bidrag till utveckling av elevers, i vid mening, språkliga resurser (Sko-
gar, 2000b, s. 40).81 

I nedanstående text diskuteras på grundval av ovanstående förståelse av 
språkliga resurser, vad som skulle kunna gynna utveckling i detta fält. Sär-
skilt uppmärksammas texters möjlighet att bidra till utveckling av den ak-
tiva talgenre-repertoaren.82 Väsentliga begrepp är talgenre-repertoar, trans-
formering, analog fantasi samt auktoritativa/internt övertygande texter. 
 
Metakunskap och utökad talgenre-repertoar 
Flera av de språkliga kompetenserna som ovan redovisats skulle kunna 
sammanfattas i förmåga att behärska talgenrer. Förutsatt att ovanstående 
resonemang är rimligt skulle en slags metakunskap om hur talgenrer funge-
rar kunna ses som gynnsam för uppövandet av diskussionsinflytande. För-
utsättningarna för att utveckla en sådan metakunskap kan tänkas öka med 
antalet talgenrer som individen har tillgång till. Att ha en större repertoar 
av talgenrer innebär en större medvetenhet om att det finns olika sätt att 
samtala på och därmed också en större kunskap om variationer i kommu-
nicerade budskap. En sådan kännedom skulle kunna leda till en större 
frimodighet. De förhandenvarande villkoren är inte nödvändiga utan till-
fälliga.83 Att ha insikt om variationer kan också tänkas bädda för en upp-

                                              
81 Didaktik är ett begrepp som används på olika sätt och som har flera definitioner. I vid 
mening kan didaktik sägas gälla konsten och läran om undervisning (Bengtsson & Kroks-
mark, 1994, s. 23). Bengtsson och Kroksmark identifierar en väsentlig skillnad i sättet att 
använda begreppet. Å ena sidan används didaktikbegreppet när det gäller undervisning som 
utförs och å andra sidan används begreppet när undervisning, och därtill relaterade spör-
smål, blivit föremål för betraktelse (s. 28, 47 ff., 70). Ovan användes begreppet för under-
visning som utförs. När religionsdidaktik som akademisk disciplin diskuteras och forskning 
inom detta fält (del II), handlar det snarare om det distanserade studiet av religionsunder-
visning och därtill relaterade spörsmål (jfr även Kroksmark, 1989, s. 340). 
82 Åter kan nämnas att de frågor som lyfts fram som centrala har emanerat ur en växelver-
kan mellan det empiriska materialet (intervjuutsagor och lärobokstext) och de teoretiska 
perspektiv som successivt växt fram och valts (här framförallt Bachtin och Wertsch).  
83 Att en större talgenre-repertoar bäddar för större möjligheter till inflytande och påverkan 
kan alltså jämföras med vad som tidigare påtalats angående de diskursiva praktikerna. Möj-
ligheten till inflytande och förändring ökar då individen har erfarenhet av fler diskursiva 
praktiker (jfr Angervall, 2005, s. 33; Davies, 2003, s. 11). Människors tillgång till och reper-
toar av diskursiva praktiker kan följaktligen betraktas som en väsentlig resursfråga. Jfr Säljö 
(2000, s. 248): ”En viktig fråga i ett sociokulturellt perspektiv blir således hur ett samhälle är 
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märksamhet på genrers likheter respektive skillnader samt deras använd-
ningsområden, dvs. en slags metakunskap. På så sätt kan alltså individens 
valfrihet och inflytande antas öka.84  

För att individen inte bara ska utöka sin passiva talgenre-repertoar utan 
dessutom använda den aktivt krävs en utveckling av såväl språk som kon-
text (Freeman, 1991, s. 91 f.). Innehåll, form och praktik är i stor utsträck-
ning förbundna i talgenrerna. Språk som inte accepteras har individen 
begränsad nytta av, åtminstone till dess han/hon förhandlat kontextens 
ramar. Ett sätt att samtidigt vidga språk och kontext är rollspel. Deltagarna 
kommer på så sätt att öva talgenrer som de normalt sett inte använder.85 I 
ett sammanhang där repertoaren av talgenrer är större kan dramatiken i 
eventuella skiften också antas vara mindre. Receptionen av budskap riske-
rar inte att försämras av talgenrebyten. I en sådan kontext möjliggörs följ-
aktligen också en större variation av innehållsliga budskap.  

 
Texter och vidgning av talgenre-repertoaren – en fråga om transformering 
Skolan arbetar mycket med muntligt språk men också med texter. Fortfa-
rande har läroböcker en relativt stark ställning i klassrummen (Lindblad & 
Sahlström, 1999, s. 87 f.). Inom religionsvetenskap har texten av tradition 
haft en central position. För människors livsförståelse skulle också skönlit-
terär läsning kunna antas vara betydelsefull. Nedan följer en redogörelse av 
texters möjlighet att bidra till utvidgning av en aktiv talgenre-repertoar. För 
en sådan möjlighet lyfts begreppet transformering (av texter) fram som 
centralt. Denna möjlighet beskrivs i sin tur som relaterad till individens 
förmåga till analog fantasi liksom texters internt övertygande genre.  

Ovan betonades individens begränsade möjlighet att fälla egna repliker. 
Yttranden tas från andra människors munnar. Det är alltid minst två som 
talar menar Bachtin. Frågan är om yttranden i lika hög grad hämtas från 
texter? Det är förmodligen en fråga som inte kan besvaras generellt. Det 
perspektiv som här har använts kan sägas understryka betydelsen av reper-

                                                                                                          
organiserat i kommunikativ bemärkelse. Vilka kommunikativa erfarenheter tillåts olika 
grupper göra och vilka diskursiva miljöer har de tillgång till? Hur ser ett samhälles kommu-
nikativa ekonomi ut och hur fördelas möjligheterna att delta i kvalificerade och utveck-
lingsorienterade kommunikativa verksamheter?”.  
84 Jfr hur Basil Bernstein visat att en förmåga till abstrakta klassifikationer, en utarbetad 
kod, i högre utsträckning möjliggör växlingar i klassifikationssystem än för dem där konkre-
ta klassifikationer, en begränsad kod, dominerar (Bernstein, 1983a, s. 183).  
85 Jfr hur Wertsch redovisar studier där elever får agera lärare för att på så sätt öva en mer 
formell och abstrakt talgenre än den som de normalt sett använder (Wertsch, 1991, s. 139 
ff.).  
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toarutveckling i relation till en konkret kontext med reella människor. 
Yttranden som uppfattas och används har karaktär av röster. Det är inte 
uteslutet att också tänkandet har karaktär av röster och samtal. Om det är 
riktigt som t.ex. Wertsch menar, i Bachtins och Vygotskijs fotspår, så här-
stammar det intramentala handlandet från intermentalt handlande 
(Wertsch, 1991, s. 26; 1993, s. 5). Den sociala dimensionen har prioritet 
(Wertsch, 1991, s. 12). Även intramentala funktioner kan antas vara dialo-
giska och uppvisa en slags kvasi-social karaktär (Wertsch, 1991, s. 90 f.). 
Det är möjligt att ”personliga” röster i tänkandet många gånger ligger när-
mare tillhands än ”opersonligt” språk, dvs. texter.  

Till skillnad från de ”personliga” rösterna behöver ”opersonligt” språk 
transformeras till adekvata röster och talgenrer för att användas i t.ex. ett 
reellt samtal. Slutsatsen kan dras att transformeringar från opersonligt 
språk till personlig röst och från personlig röst till accepterad talgenre be-
höver övas socialt om Vygotskij har rätt i att intramentala funktioner här-
stammar från och utvecklas på det sociala planet (Tappan, 1992, s. 99). 
Individen behöver få erfarenhet av att transformeringar från opersonligt 
språk till personlig röst och accepterade talgenrer är möjliga. Att se sådana 
möjligheter till transformeringar kan delvis sägas bygga på en relaterande 
förmåga till det personligt levda livet, vilket här benämns analog fantasi. 
Eftersom förståelse tidigare beskrevs som en intern analog fantasi kan en 
viss grad av transformeringar från opersonligt språk till personlig röst redan 
ligga i läs-förståelse. Att förstå en text på det sätt som ovan diskuterades 
innebär att den talar till mig så som en röst och jag intar en svarande håll-
ning. Fortfarande är emellertid den analoga fantasin intern. Att omsätta 
den interna förståelsen till möjliga yttranden i en social praktik, en accep-
terad talgenre, förutsätter ytterligare en transformering.  

Möjligheten att transformera en text beror också på textens genre eller 
hur dess karaktär uppfattas. Texter kan t.ex. uppfattas som auktoritativa 
eller internt övertygande (Wertsch, 1991, s. 78). Bachtin anger bl.a. religiö-
sa texter och lärarröster som exempel på auktoritativ diskurs. Sådan diskurs 
är svårare att transformera än texter som har en internt övertygande karak-
tär. Den auktoritativa diskursen kan i stort sett bara användas som den 
föreligger. Den förkastas eller antas. Den överförs men blir inte närvarande 
i ny form.86  

                                              
86 Bachtins tankar skiljer sig på denna punkt från hur många andra skulle beskriva religiösa 
texter. David Tracy skriver t.ex. om klassiker där han bl.a. innefattar Bibeln att de ”… al-
ways demand interpretation, never mere repetition nor simplistic rejection.” (Tracy, 1981, 
s. 154). 
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Kanske kan skillnaden i svårighet mellan att transformera texter och 
röster antas minska när väl en förmåga att transformera texter uppövats 
(socialt). Tankesättet påminner om t.ex. symbolisk interaktionism där bar-
net på ett tidigt stadium med hjälp av språket kan betrakta tillvaron ur 
konkreta (signifikanta) andras perspektiv i vad som kallas rollövertaganden. 
Gradvis lär sig den unga individen att också betrakta livet ur andra per-
spektiv. Rollövertagandet kan ske i relation till en abstrakt motpart, den 
generaliserade andre (Aspelin, 1999, s. 189 ff.). Om personlig förståelse 
och yttrad insikt kan hämtas från texter, och inte bara från konkreta perso-
ner, är potentialerna så mycket större. Genom litteratur finns möjlighet att 
möta så många människor och så många praktiker som vardagens begräns-
ningar försvårar. Sådana möten kan antas berika människors livsförståelse. 

Varken muntliga eller skriftliga berättelsers potential får dock förstås 
som begränsad till att generera yttranden i en praktik. Berättelser kan 
bredda individens tänkande rent generellt. De kan vidga det möjligas hori-
sont och kanske t.o.m. tron på det omöjligas möjlighet. Berättelser kan 
också fungera också som en slags tolkande ram i sin helhet, ett slags för-
medlat symboliskt universum. På så sätt kommer berättelser att fungera 
tydande och hjälpa människor att komma underfund med sammanhang 
och egna positioner.87 

 
Sammanfattning 
Språk används som begrepp i avhandlingen för att beskriva hur livsförstå-
else /re/konstrueras och därmed lärs i skolan som diskursiv praktik. Språk 
är en ”resurs” i tolkning och förhandling av livsförståelse. I avhandlingen 
används språk som ett samlande huvudbegrepp för de begrepp som nytt-
jas. Begreppen är uppdelade på två områden. Å ena sidan de som beskriver 
språkliga resurser i samtal med livsförståelselärande potential. Å andra si-
dan de som beskriver gynnande omständigheter i t.ex. skolans utveckling 
av språkliga resurser hos eleverna. Den sistnämnda gruppen är särskilt in-
riktad mot texters möjlighet att bidra till utveckling av verbala resurser. 

De begrepp som beskriver aktiva språkliga resurser gäller behärskandet 
av talgenren, hur talgenren underlättar möjligheten att uppfatta, förstå 
(analogt fantisera, internt) och replikera på yttranden. Repliker görs tydliga 

                                              
87 Jfr t.ex. hur Corsaro redovisat exempel på forskning av hur detta kan gå till i praktiken. 
Studier visar t.ex. att yngre barn har förmåga att använda berättelser tämligen fritt i sin egen 
kamratkultur (1997, s. 103). 
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och effektiva genom en förmåga till analogt fantiserande (externt), benäm-
nande och tillslutande. 

Möjligheten att utveckla språkliga resurser underlättas av att en meta-
kunskap om talgenrer utvecklas. En sådan gynnas av en vidare talgenre-
repertoar. Texter har potential att bidra till utveckling av en sådan reperto-
ar om den enskilde ser möjligheten till transformering av texten. Att se en 
sådan möjlighet till transformering kan sägas vara knuten till en förmåga 
att relatera ett sammanhang till ett annat. Denna kompetens benämns här 
förmåga till analog fantasi. Det gäller först att transformera ”opersonligt” 
språk (text) till ”personlig” röst, dvs. en process som här beskrivits som 
förståelse. Dessutom behöver den personliga rösten transformeras till en 
accepterad talgenre. Möjligheten ökar om texten förstås som internt över-
tygande snarare än auktoritativ. 
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Syftesprecisering och disposition 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva livsförståelse 
som unga /re/konstruerar och i denna mening lär i skolans diskursiva prak-
tiker samt beskriva hur sådan /re/konstruktion kan gå till. 
 
Syftet innefattar att beskriva:  
- den institutionella inramningens betydelse för de relationer som tar 

form (del I + III) 
- relationernas betydelse för /re/konstruktion av livsförståelse (del I + III) 
- de aktuella livsförståelsernas karaktär (del III) 
- hur livsförståelse kan /re/konstrueras med bl.a. kränkning som ”inlär-

ningsverktyg” (del III) 
- hur livsförståelse kan ge kontextuell legitimitet åt kränkning (del III) 
- potentiellt bidrag från religionskunskapsämnet till ungas /re/konstruk-

tion av livsförståelse (del IV) 
- det sammanhang och den tradition av tidigare forskning inom vilken 

avhandlingens resultat ska förstås (del II) 
 

Livsförståelse, en förståelse av hur livet fungerar och vad som ger värde 
och mening, är en kunskap som inte undgår någon människa. Den är 
grundläggande för att förstå det sammanhang och de relationer som män-
niskan befinner sig i, liksom för att förstå situationens alternativ och fram-
tida möjligheter. Livsförståelser varierar i tid och rum. De förhandlas och 
modifieras ständigt i vardagens diskursiva praktiker. 

För unga är skolan och dess praktiker ett väsentligt sammanhang för 
/re/konstruktion av livsförståelse. Liksom människans relationer villkorar 
hennes livsförståelse har det i denna, avhandlingens inledande och inra-
mande, första del beskrivits hur det institutionella sammanhanget påverkar 
villkoren för hennes relationer. Den institutionella inramningen påverkar 
med andra ord indirekt livsförståelse. Hur denna påverkan ser ut har disku-
terats på skilda sätt. Den uttrycks på ett sätt i skolans läroplan och värde-
grund och på ett annat i vad som här kallats diskursen om en dold läro-
plan. 

I ”värdegrunden” ges de ungas relationer, deras livsförståelse, en norma-
tiv bestämning. I kursplanen i religionskunskap antas ämnet kunna bidra 
till att problematisera och fördjupa dessa värden. Ökad kunskap om tradi-
tioner, ett rikare och mer nyanserat språk, anses kunna fungera som ett 
effektivare redskap i reflektion över livssituationen. Att bidra till de ungas 
livsförståelse t.ex. genom att utveckla deras språk är ett väsentligt område 
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för skolans hela verksamhet. Det kan emellertid anses särskilt väsentligt för 
religionskunskapsämnet då livsförståelse är en del av ämnets kunskapsob-
jekt. Därmed kan sägas att ämnets karaktär till dels är sådant att elevernas 
”undervisning”, även i ”ämnet”, pågår kontinuerligt i skolans hela praktik. 
I avhandlingens första del har framkommit att det finns försvårande om-
ständigheter i skolans institutionella inramning när det gäller att realisera 
de värden läroplanen föreskriver. 

I arbetets andra del ges avhandlingens religionsdidaktiska perspektiv 
och bidrag en tydligare position genom att den svenska religionsdidaktiska 
forskningskartan tecknas. En beskrivning görs med den diskursiva prakti-
ken och dess lärprocess som väsentligt strukturerande begrepp. Avsnittet 
tar fasta på i vilken utsträckning forskning kan sägas ha uppmärksammat 
lärprocessens förutsättningar, dess resultat eller befunnit sig i lärprocessens, 
den diskursiva praktikens, mitt och uppmärksammat samverkande faktorer. 
I denna del av avhandlingen ges även en skildring av bakgrunden till och 
framväxten av religionsdidaktik som akademisk disciplin. 

I den gruppintervjustudie som presenteras i avhandlingens tredje del ses 
intervjuerna å ena sidan som berättelser om hur livsförståelse tar form bl.a. 
med kränkning som ”inlärningsverktyg”. Intervjusamtalen utgår från 
kränkning som skolfenomen. Å andra sidan ses gruppsamtalen som exem-
pel på hur /re/konstruktion av livsförståelse går till. Samtalen visar hur 
erfarenheter lyfts fram, tolkas och förhandlas. Studien befinner sig därmed 
i lärprocessens mitt. Tre skilda livsförståelsediskurser identifieras och pre-
senteras. 

I förhandlande och /re/konstruerande av livsförståelse är språklig kom-
petens en väsentlig resurs och därmed ett maktmedel. En viktig uppgift för 
skolan kan därför rimligen anses vara att bidra till utveckling av de ungas 
språk och tankevärld. I avhandlingens fjärde del granskas den mest fre-
kvent förekommande läroboken i religionskunskap för elever 13-16 år, 
Religion och liv, med utgångspunkt i elevernas framanalyserade livsförståel-
se. Vad för slags språk har Religion och liv potential att bidra med och i vil-
ken utsträckning skulle det kunna transformeras till accepterade talgenrer i 
de ungas diskursiva praktiker? 

I avhandlingens femte del sammanfattas och diskuteras studiens väsent-
ligaste resultat.  
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Religionsdidaktik 
som akademisk disciplin 

 
 
 

ad är en akademisk disciplin och vad har den för betydelse för de verk 
som publiceras inom ramen för den? Jag menar att disciplinen kan ses 

som en slags hermeneutisk nyckel till verket.88 Med hjälp av klassificering-
en sänds signaler om hur arbetet rimligen kan läsas och förstås. Discipli-
nen ger läsaren en fingervisning om vad i arbetet som kan ses som figur 
respektive bakgrund. Den pekar ut det sammanhang inom vilket resultaten 
ska tolkas, förstås och bedömas. Det är genom synliggörandet av en be-
stämd kontext som ett alster kan uppfattas som t.ex. konventionellt eller 
kontroversiellt. Tanken förutsätter dock att läsaren inte bara är informerad 
om den disciplinära bestämningen utan dessutom bekant med det sam-
manhang som beteckningen anger. Hon eller han måste ha kunskap om 
fältet, dvs. ha en slags kartbild av hur landskapet ser ut.  

En sådan kunskap om det här aktuella ramverket kan emellertid inte 
förutsättas. Det finns en risk att den hermeneutiska nyckeln, Religionsdi-
daktik, inte förmår öppna upp för en perspektiviserad läsning av texten 
och att den därmed blir oanvändbar. Beteckningen tillför då inte någon 
information bortom termen. Därför tecknas här en karta över området. 
Först presenteras den akademiska disciplinens framväxt och därefter be-
skrivs forskning inom fältet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning som 
fokuserar avhandlingens placering.  

Framställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. När det gäller 
skildringen av ämnets uppkomst lyfts några händelser fram som ur mitt 
perspektiv förefaller vara väsentliga. Reservation måste göras för att jag 
själv är en del av den tradition som beskrivs och min ofrånkomliga för-

                                              
88 Jfr hur t.ex. Francis M. Young använder begreppet ”hermeneutical key” för att visa på 
betydelsen av perspektiv och förförståelse vid läsning av texter. Den hermeneutiska nyckeln 
är det sammanhang och den betydelse som läsaren för med sig och som verket kommer att 
läsas ur. Kerygmat om Jesus Kristus var den hermeneutiska nyckel som kom att användas 
vid läsning av skrifterna i kristendomens tidiga historia och som gav bilden av överens-
stämmelse och sammanhang (2002, s. 16, 18, 21, 28). 

V 
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förståelse färgad främst av ett Karlstad-perspektiv.89 Inte heller forsknings-
översikten är allomfattande. Det gäller framförallt på verknivå, dvs. alla 
enskilda arbeten som har skrivits finns inte med. Däremot är förhoppning-
en att de huvudsakliga kategorier som enskilda alster kan sorteras in under 
återfinns. Skildringen avser i första hand senare svensk religionsdidaktik.90  

Internationell forskning, framförallt brittisk och nordisk, omnämns 
men snarast som sporadiska jämförelsepunkter. Någon systematisk interna-
tionell genomgång har inte gjorts, bl.a. eftersom sådana anses svårtolkade 
då religionskunskapsundervisningens juridiska och kontextuella villkor 
skiljer sig åt (se t.ex. Schweitzer, 2004).  

Då forskningsfältet befinner sig i ett gränsland mellan flera discipliner 
har det inte varit möjligt att strikt avgränsa sig till religionsdidaktiska eller 
religionspedagogiska verk. Också andra, framförallt pedagogiska, arbeten 
har uppmärksammats. 

I Sverige kom skolans religionskunskapsundervisning att drastiskt för-
ändras under 1960-talet. Förändringarna kan ses som ett slags svar på grad-
visa samhällsomvandlingar däribland en tilltagande sekularisering.91 I 1962 
års läroplan slogs det fast att undervisningen skulle vara objektiv och i 
läroplanen 1969 byts ämnesbeteckningen kristendomskunskap ut mot 
religionskunskap (se t.ex. Emanuelson, 1982, s. I:3; Hartman, 2000a, s. 

                                              
89 Tämligen självklart kan påpekas att detta inte är ett specifikt problem för den här fram-
ställningen. Individen kan inte lösgöra sig från den kontext hon är sprungen ur. Några 
autonoma subjekt finns inte (jfr t.ex. Wind, 1987, s. 53; Sporre, 1996, s. 90). Att jag är 
färgad av ett Karlstad-perspektiv betyder i det här sammanhanget att jag är påverkad av 
mina lärares förståelse av och förhållningssätt till det religionsdidaktiska fältet. Jag tänker 
här framförallt på Ingrid Emanuelson, Björn Skogar, Kjell Härenstam och på senare år även 
Henry Cöster.  
90 Eftersom forskningsöversiktens anspråk är begränsade har läsning av andra forsknings-
översikter redovisat flera verk som jag inte har tagit del av. Då den kunskap som där fram-
kommer ändå är berikande har jag valt att nämna dessa verk då det är relevant. Medan de 
studerade verken återges med sedvanlig referensteknik hämtad från APA (American Psycho-
logical Association), skrivs de verk andra åberopat som fortlöpande uppgifter. Den vidare 
överblicken över publicerade verk har bidragit till att en bild över studiers kvantitativa 
fördelning på de kategorier som uppmärksammas i avhandlingen har kunnat skapas.  
91 Sekulariseringsbegreppet är ett vanligt men också mycket komplicerat religionsvetenskap-
ligt begrepp. T.ex. har en diskussion om behovet av fler begrepp, som sekularism, och 
distinktioner dem emellan förts (Persson, 1971, s. 9 ff., 30 ff.). Här ska begreppet snarare 
läsas som ett vardagsbegrepp än ett teoretiskt begrepp. Som vardagsbegrepp ligger det nära 
den definition av sekularisering som Bryan Wilson föreslagit och som t.ex. Nils G. Holm 
använder sig av: ”Secularization, on the other hand, is a process ’by which religious thin-
king, practices, and institutions lose their significance for the operation of the social sy-
stem’ (Wilson 1998, 49).” (Holm, 2000, s. 11). 
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217; Skogar, 1986, s. 36 ff.). Dessa läroplansförändringar gav också delvis 
upphov till vad som kan kallas religionsdidaktiska forsknings- och utveck-
lingsarbeten. Denna period och den process som följde har delvis tidigare 
beskrivits (se t.ex. Dahlin, 1989; Emanuelson 1998; Eriksson, 1999), vilket 
motiverar en fokusering på senare års arbeten. Ambitionen att ge en bild 
av forskningslandskapet motiverar en tematisk framställningsform.  
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Religionsdidaktikens 
rötter och framväxt 

 
 
 

eligionsdidaktik är, som framgår av själva benämningen, ett flerveten-
skapligt fält. Ett ben befinner sig i den religionsvetenskapliga kontex-

ten medan det andra återfinns i den utbildningsvetenskapliga. Det som 
förenar dessa båda är religionsdidaktikens praxisorientering.92 Att religi-
onsdidaktiken är praxisorienterad kan betyda att konkreta lärprocesser 
uppmärksammas men det kan också innebära en fokusering av t.ex. texter 
med relevans för religionsdidaktiska lärprocesser. Såväl för- som efterarbe-
ten till sådana processer kan uppmärksammas. Både implicita och explicita 
processer kan fokuseras. På basis av en sådan förståelse blir de praktiker 
som dessa lärprocesser kan äga rum inom närmast av ett oändligt antal 
slag.93 Om praktikerna däremot avgränsas till de institutioner som genom 
historien har haft som uttalad målsättning att kommunicera livsåskåd-
nings- och religionskunskap är det framförallt skol- och, i Sverige, kyrko-
miljöer som återstår.94 Att beskriva religionsdidaktikens rötter är därför 
samtidigt en tillbakablick på dessa institutioners historia och de lärosäten 
som utbildat för dessa, dvs. teologiska fakulteter och seminarier/lärar-
utbildningar. 

Samtidigt som det är rimligt att beskriva dessa institutioner och deras 
utbildningar som två skilda sammanhang är det viktigt att uppmärksamma 

                                              
92 Observera att framställningen inte skiljer mellan användning av begreppen praxis respek-
tive praktik. När en sådan tudelning betonas hävdas ofta att praktik fått en alltför under-
ordnad och och instrumentell position i relation till teori. I praktiken tillämpas teorin. Med 
praxisbegreppet eftersträvas istället en uppvärdering av det konkreta vardagslivets betydelse. 
I praxis är handling och mening oupplösligt förbundna. Praxis är grunden för människors 
engagemang och för kritisk prövning av kunskap och teori (se t.ex. Tracy, 1981, s. 69). 
Denna förståelse inkluderas här följaktligen även i praktikbegreppet. 
93 Ett mycket intressant exempel på praktik för implicit livsåskådningmässig påverkan som 
på senare tid uppmärksammats är datoranvändning t.ex. spel och internetchattning (se t.ex. 
Dinter, 2004; Löwheim, 2004; Scholtz, 2004)  
94 Istället för religionskunskap skulle man också i sammanhanget kunna tala om religiös 
kunskap. Jag har emellertid valt att betrakta de båda begreppen så att religionskunskap ses 
som överordnat och religiös kunskap följaktligen ses som en form av religionskunskap. 

R 
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att de har en gemensam historia om man går längre tillbaka i tiden och att 
de fortfarande delvis hänger samman utbildningsmässigt. 

I den svenska evangeliskt lutherska kyrkan betonades tidigt vikten av att 
människor var läskunniga, något som kanske skulle kunna relateras till 
Skriftens framskjutna position i luthersk teologi (jfr t.ex. Pelikan, 1984, s. 
182). Kyrkans ansvar för människors läskunnighet slås formellt fast i 1686 
års kyrkolag (Hartman, 2000a, s. 212 ff.). Undervisningsplikten vilade på 
föräldrar och husbönder medan prästernas funktion var kontrollerande. 
Det skulle alltså kunna beskrivas som att kyrka och ansvar för lärprocesser 
därmed kom att flätas samman och en första religionsdidaktisk grund 
läggs.95  

Att knyta samman kristendomens angelägenheter med frågan om läs-
kunnighet, men också den vidare utbildningsfrågan, kom att bli tämligen 
naturligt i Sverige. Förhållningssättet blir tydligt under första hälften av 
1800-talet då en diskussion förs om obligatorisk utbildning för alla barn. 
Liberala ståndpunkter, där medborgarkunskap och bildning betonas, bryts 
mot mera konservativa tankar som bl.a. varnar för halvbildning (Hen-
schen, 1985, s. 12 ff.; Richardson, 1999, s. 46). Kompromissen man till 
slut enas kring, 1841, är att ge kristendomskunskap en central ställning i 
den nya folkskolan. Kyrkan bibehåller också sin kontrollerande uppgift 
bl.a. genom att prästen blir ordförande i skolrådet. Ett viktigt syfte med 
barnens utbildning är att förbereda inför nattvardsläsning (jfr Almén, 
2000b, s. 75).  

Den nära förbindelsen mellan skola och kyrka kom att bestå under lång 
tid men avtar så småningom successivt. Genom 1919 års undervisnings-
plan avskaffas Luthers katekes som läromedel och skolan blir icke-
konfessionell (Cöster, 1986, s. 107; Hartman, 2000a, s. 216). Andra sam-
                                              
95 Jfr även den s.k. missionsbefallningen: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp 
dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” (Matt 28:19). Och följande vers: 
”och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens 
slut.” (Matt 28:20). 
Åberopandet av bibeltexten och kopplingen mellan kristendom och undervisning har 
emellertid också ifrågasatts och istället framhållits som ett ”… förhållandevis modernt 
påfund med rötter i renässansen. Missionssällskapens tolkning och betoning av den upp-
ståndnes ord Gå ut i hela världen och lär dem har fått oss att tro att kristendomsundervisning 
är något Jesus befallt. […] Den sekulära term som framför andra kom att knytas till uppgif-
ten att lära alla folk vad Jesus lärt lärjungarna är evangelion, en krigsteknisk term för prokla-
mation av vad som har inträffat, inte en skolmanipulativ term för vad som skall åstadkommas. 
Därtill är att märka att beteckningen för det allvarligaste hotet mot kristendomen just är ett 
skolfenomen, gnosticismen, en livsförståelse som knyter livets värde till gnosis, kunskap.” 
(Cöster, 1986, s. 102 f.). 
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funds perspektiv erkänns därmed. 1951 tillåts lärare som inte tillhör 
Svenska kyrkan undervisa i kristendom (Orlenius, 2004, s. 164), och på 
1960-talet tas de avgörande stegen fram till dagens religionskunskapsämne 
(se ovan). 

Det är emellertid viktigt, då kyrka och skola uppmärksammas som de 
två väsentliga institutionerna för explicit lärande av religionskunskap, att 
synliggöra att det inte är en skola, ens på en övergripande nivå, som åsyf-
tas. Parallellskolesystemet, dvs. det sätt som läroverk och folkskola verkade 
vid sidan av varandra, vidmakthölls i vissa kommuner ända in på 1970-
talet.96 Även när det gäller de blivande lärarnas utbildning måste man skilja 
mellan folkskola och läroverk. Medan folkskolans lärare undervisades vid 
seminarier fick läroverkens lärare sin utbildning i anslutning till universite-
tens ordinarie, disciplinorienterade, verksamhet. Läroverkslärarens utbild-
ning i kristendom kom därför till stora delar att vara den samma som präs-
tens.  

Följande framställning startar i denna gemensamma utbildning och den 
omvälvande perioden i slutet av 1960-talet. Vid denna tidpunkt är det 
fortfarande bara universiteten i Lund och Uppsala som bedriver utbildning 
i teologi/religionsvetenskap. 

 
Teologi, 

religionsvetenskap och religionspedagogik 
Teorier om lärande och undervisning befinner sig oundvikligen i religions-
ämnets mitt då en väsentlig del av religion är att vidareföra tradition från 
en generation till en annan. I Sverige kan det religionsdidaktiska området 
sägas ha ingått i vad som fram till 1970-talet, då svenskt universitetsväsen-
de generellt genomgick stora förändringar, kallades praktisk teologi (jfr 
t.ex. Universitetskanslersämbetet, 1971, s. 36). Praktisk teologi bestod i sin 
tur av områdena kyrkokunskap, kyrkorätt, liturgik, kateketik, homiletik och 
själavårdslära. Av dessa områden kan kanske kateketiken ses som mest nä-
raliggande.  

En av utgångspunkterna för de förändringsarbeten som gjordes på 
1970-talet var kritik som riktats mot den dåvarande utbildningen. Såväl 
prästutbildningen som religionskunskapslärarnas utbildning ansågs ha 
bristande samhällsrelevans. Den svarade inte mot verksamma prästers be-

                                              
96 Riksdagsbeslutet om ny obligatorisk enhetsskola, grundskola, fattades 1962 (Richardson, 
1999, s. 75). 
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hov. Möjligen var diskrepansen mellan utbildning och behov ännu tydli-
gare för lärarnas del. Yrket hade med nya läroplaner och ett nytt skolsy-
stem förändrats avsevärt.  

RUMO, Betänkande angivet av utredningen angående den religionsve-
tenskapliga utbildningens mål och organisation, menade att en huvudupp-
gift för den religionsvetenskapliga utbildningen ”… måste vara att förse dem 
som arbetar med mänskliga kontakter och människovård med redskap för analys 
och förståelse av den mänskliga livssituationen.” (Universitetskanslersämbetet, 
1971, s. 74). Utbildningen borde bearbeta generella livsfrågor och perspek-
tiv oavsett om de i traditionell mening betraktas som religiösa eller inte.  

Det är följaktligen i detta betänkande som tros- och livsåskådningsäm-
net förs fram liksom vad man kallar människovetenskap, dvs. psykologi 
och pedagogik men också terapeutisk kunskap (Universitetskanslersämbe-
tet, 1971, s. 53).  

Människovetenskap kom så småningom att kallas religionsbeteendeve-
tenskap. Psykologi, pedagogik och religionssociologi kom att ingå i ämnet. 
Religionsbeteendevetenskap blir ett av fem ingående ämnen i religionsve-
tenskaplig grundkurs (AB, 40 p). Denna grundkurs ser på flera håll i landet 
ut på ungefär samma sätt idag.97  

Ämnena i religionsbeteendevetenskap hade skilda rötter och olika aka-
demisk status. Religionspsykologi hade utvecklats till ett avgränsat ämne 
och forskningsområde genom Hjalmar Sundéns personliga professur i 
Uppsala 1967 och 1975 inrättades i Lund professuren i religionssociologi 
(Nationalencyklopedin, 2003). Inom fakulteterna fanns det en förhopp-
ning om att religionspedagogik skulle utvecklas på samma sätt. RUMO 
citerade i sitt betänkande ett förslag till omstrukturering av de teologiska 
fakulteterna som dessa båda fakulteter själva författat 1968. 

 
Religionspedagogiken är knappast ens nödtorftigt företrädd genom den praktiska teo-
logins kateketik. Också här föreligger ett mycket starkt avnämarintresse. Såväl från 
trossamfundens sida som från skolans har behovet av forskning inom religionspe-
dagogikens område påtalats. Det gäller såväl religionsundervisningen i stort som 
konfirmandundervisning (motsvarande) och trossamfundens undervisning i övrigt. 
(Universitetskanslersämbetet, 1971, s. 16 f.). 
 

Religionspedagogik blir ett ämne inom religionsvetenskap 1973 (Larsson, 
1992, s. 11). 1977 skriver Kurt Bergling, verksam i religionspedagogik i 
Uppsala, en artikel i Svensk teologisk kvartalsskrift som kan ses som ut-

                                              
97 De övriga fyra ämnena är religionshistoria, bibelvetenskap, kyrkohistoria samt tros- och 
livsåskådningsvetenskap. 
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tryck för en slags programförklaring. Artikeln har rubriken Religionspedago-
gisk forskning - Ett i Sverige nytt teologiskt forskningsfält. I artikeln definierar 
han det religionspedagogiska fältet på följande sätt: 
 

Religionspedagogikens forskningsområde utgöres av det beteendevetenskapliga em-
piriska studiet av frågor som sammanhänger med uppkomst och utveckling av reli-
giösa och livsåskådningsmässiga begrepp, religiöst tänkande och religionsmognad,  
samt förmedlandet av religiösa och livsåskådningsmässiga tolkningar av människans 
livssituation vid uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan.  
(Bergling, 1977, s. 97). 
  

Bergling beskriver i artikeln den pågående forskningen inom fältet. Han 
uppfattar den internationellt sett vara vital. Forskningsöversikten görs ut-
ifrån tre områden som författaren identifierat. Det första fältet fokuserar 
religiös mognad och utveckling. Här placeras också studier av individers 
möjlighet till inlärning. Det andra området Bergling beskriver fokuserar 
”förvärvandet av tros- och livsuppfattning i den sociala kontexten”. Det 
tredje forskningsområdet som beskrivs som mer tillämpningsinriktat, 
uppmärksammar förmedling av det religiösa budskapet.  

Trots att fälten är olika och att vart och ett av dem dessutom uppvisar 
skillnader inom sig är det ändå möjligt att uppmärksamma generella likhe-
ter. Inom samtliga tre områden fokuseras individen. I första fallet är det en 
individ som utvecklas eller mognar, i andra fallet är det någon som förvär-
var t.ex. en livsuppfattning och i det tredje fallet då förmedling fokuseras 
finns det en lärande människa. Detta skiljer delvis ämnet från andra inom 
det religionsvetenskapliga fältet. Religionspedagogik får alltså ett delvis 
annat fokus än många andra delämnen och behöver därmed också andra 
forskningsmetoder.  

Berglings definition av det religionspedagogiska fältet diskuterades na-
turligtvis. I Introduktion till religionspedagogiken som Rune Larsson, verksam i 
religionspedagogik i Lund, författade 1985 framförs kritik av framförallt 
Berglings individperspektiv. Larsson menar att Berglings definition är för 
snäv. Han anser att ämnets inriktning i en sådan tappning ”… närmast 
[kan] betecknas som pedagogisk psykologi tillämpad på religiöst material,” 
(1992, s. 15). Larsson vänder sig emot att religionspedagogik på så sätt 
lämnar ”… grundsynsfrågorna, mål-, innehålls- och utvärderingsfrågorna 
…” (s. 15). Själv definierar Larsson fältet på följande sätt:  

 
Religionspedagogiken utgör en vetenskaplig disciplin som ägnar sig åt de problem 
som sammanhänger med förvärvandet av kunskaper, värderingar och handlings-
mönster av religiös och livsåskådningsmässig art. (Larsson, 1992, s. 17).  
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Någon åtskillnad mellan religiös kunskap och religionskunskap görs varken 
i Berglings eller Larssons definitioner (jfr fotnot 94, s. 88).  

Det religionspedagogiska ämnet, som ett av tre inom religionsbeteen-
devetenskap, kom inte att få någon stark ställning i Sverige. På flera håll i 
landet är det idag enbart de sociologiska och psykologiska områdena som 
uppmärksammas. På några håll kallas området, eller i varje fall det näralig-
gande området, för religionsdidaktik. 

 
Lärarutbildning, 

religionsvetenskap och religionsdidaktik 
Det finnas förmodligen flera skäl till att religionsdidaktik på vissa håll an-
vänds istället för religionspedagogik som beteckning på fältet. Ett skäl kan 
antas hänga samman med den kritik som Larsson här fick ge röst åt. Reli-
gionspedagogisk forskning uppfattades ibland som dominerad av kvantita-
tiva, individorienterade studier vilket kan förklaras av det begränsade anta-
let aktörer som var verksamma i Sverige.  

En annan orsak kan ha varit att begreppet didaktik sågs som naturligt i 
de fall området växte fram i nära relation till en lärarutbildningstradition 
som allt mer frekvent kom att använda begreppet didaktik. För att förstå 
orsaken till didaktikbegreppets framväxt ska en kort historisk tillbakablick 
göras.  

Själva ordet didaktik lär komma från det grekiska ordet didaskein som 
betyder ungefär undervisa, lära ut eller analysera. (Arfwedson & Arfwed-
son, 1994, s. 17). Under antiken användes ordet för att beteckna en litterär 
genre som närmast skulle kunna benämnas lärodikt. Då didaktikens histo-
riska rötter åberopas är det dock vanligare att 1600-talet får utgöra en slags 
startpunkt eftersom det är under detta århundrade som Johan Amos Co-
menius lever som bl.a. har kallats didaktikens fader. Om Comenius kan 
betraktas som didaktikens fader kan han kanske i än högre grad betraktas 
som den svenska didaktikens fader eftersom han 1642 av Axel Oxenstierna 
kallades till Stockholm för att ”förhöras” (Nationalencyklopedin, 2003). 
Mötet resulterade i att han fick i uppdrag att skriva läromedel att användas 
i svenska skolor.  

För Comenius var didaktik att fästa uppmärksamhet på ”… innehållets 
och metodens roll i undervisningen.” (Harbo & Kroksmark 1986, s. 9). Det 
som ofta lyfts fram som det karaktäristiska för didaktiken är alltså det 
sammanhållna perspektivet. Ibland har det framhållits som utmärkande för 
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utbildningsvetenskap i en kontinental tradition till skillnad från en anglo-
saxisk.  

I sin genomgång av didaktikens rötter har Tomas Kroksmark pekat på 
att arvet från Comenius, inte bara utmärks av det sammanhållna perspek-
tivet, utan därtill att utgångspunkten tas i ett avgränsat undervisningsinne-
håll och ett specifikt sammanhang. Det som avses med metod är inte i 
första hand hur detta innehåll i generell mening kan läras in. Istället utgick 
Comenius och t.ex. Pestalozzi från vad Kroksmark kallar ett abstrakt me-
todbegrepp för att därefter närma sig ett konkret: 

 
Från iakttagelser av barnens förhållande till de skilda undervisningsinnehållen ut-
vecklade de en undervisningssituation som var ämnad att på bästa sätt främja den 
enskilde individens utveckling. (Kroksmark, 1989, s. 330). 
 

Den abstrakta metod som avses är alltså barnets spontana förhållningssätt 
till innehållet. Genom att uppmärksamma detta kan pedagogen pröva 
konkreta metoder för att vidareutveckla individens förståelse av området.98  

Under lång tid hade svensk utbildningsvetenskap mest kontakt med 
den kontinentala traditionen vilket emellertid vände under första hälften 
av 1900-talet (Harbo & Kroksmark, 1986, s. 10). Kroksmark spårar den 
anglosaxiska traditionens rötter till Herbart, som levde under slutet av 
1700- och början av 1800-talet (Kroksmark, 1989, s. 112). Det är här som 
grunden till den tudelade pedagogiken läggs vilket bland annat medför att 
den konkreta undervisningssituationen kommer i andra rummet, menar 
Kroksmark. Den ena inriktningen kom primärt att koncentrera sig på ut-
bildningens mål och stödde sig på etiken, framförallt dygdetiken. Den 
andra fokuserade förmedlingen, och kom att stödja sig på psykologin. 
Kroksmark pekar på att argumenten för utbildningsvetenskapen därmed 
hämtas utanför sig själv och till stora delar blir en deduktiv vetenskap vil-
ket han ser som problematiskt. Det sammanhållna didaktiska perspektivet, 
vad och hur, blir överflödigt eftersom de båda aspekterna istället definieras 
som skilda fält (Kroksmark, 1989, s. 329 ff.). 

I samband med lärarutbildningens reformering i Sverige på 1980-talet 
växer dock intresset för didaktikbegreppet på nytt. Av flera sannolika skäl 
till detta kan t.ex. nämnas hur begreppets pånyttfödelse sammanfaller med 
en kritik av en splittrad utbildning där ämnesstudier, metodik och pedago-
gik är separerade. Samtidigt betonas allt mer att den kunskap som lärarstu-
                                              
98 Kroksmark pekar på hur arbetssättet uppvisar likheter både med vad som idag kallas 
individualisering och med den forskningstradition Kroksmark står i dvs. den fenomenogra-
fiska didaktiken.  
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denten inhämtar under sin utbildning ska vila på vetenskaplig grund 
(Kroksmark, 1989, s. 319). Sedan 1970-talet finns lärarutbildningarna i 
universitets- och högskolesystemet. Genom en ny benämning, som didak-
tik, uppstod också möjligheter att profilera ett centralt område på ett delvis 
annorlunda sätt. Didaktik blev ett sätt att arbeta vetenskapligt med frågor i 
närheten av metodikområdet.  

Det kan dessutom påpekas att relationen mellan lärarutbildare och 
fackpedagoger inte alltid varit konfliktfri. Det har funnits en kritik från 
lärarutbildarhåll av att skolforskning i allt för hög grad dominerats av pe-
dagoger där fokus inte sällan varit en generell psykologisk inlärningsforsk-
ning (Harbo & Kroksmark, 1986, s. 98, 100). Pedagogikämnets historiska 
koppling till en slags social ingenjörskonst för det utbildningsvetenskapliga 
fältet uppmärksammas även av HSFR:s utvärdering av ämnet (Vislie, Pop-
kewitz & Bjerg, 1997, s. 38) Att bearbeta utbildningsfrågor vetenskapligt 
inom ett nytt område med anrik historia som didaktik kan uppfattas som 
ett sätt att vidga och utveckla fältet utan att all kunskap och kompetens 
behöver underordnas pedagogik disciplinmässigt. 

Ett skäl till varför religionsdidaktik på några håll i landet ersatt religi-
onspedagogik kan med andra ord vara pragmatiskt. Disciplinbeteckningen 
religionsdidaktik kan antas vara användbar. Samtidigt som lärarutbild-
ningsperspektivet tydliggörs kan den teologiska kontexten bibehållas. I 
Tyskland benämns området ofta religionsdidaktik och är en del av praktisk 
teologi (se t.ex. Ziebertz, 2004, s. 53).99  

 

                                              
99 Jfr hur Bengtsson och Kroksmark betonar det generella didaktikbegreppets betydelse i 
den tyska kontexten (1994, s. 42). 
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En skiss av ett forskningsfält  
 
 
 
 

n presentation av ett forskningsfält kan göras på flera sätt. Vilken in-
ledningsgrund som väljs har betydelse för vad som synliggörs. Ganska 

vanligt i religionsdidaktiska/-pedagogiska sammanhang är att skilja mellan 
arbeten som framförallt baserar sig på empirisk forskning och de som hu-
vudsakligen på rationell grund försöker blottlägga villkor, peka på argu-
ment eller formulera begrepp och distinktioner (jfr t.ex. Jackson, 2004; 
Skeie, 2004). Ibland kallas den senare inriktningen teoretisk. Då empiriska 
undersökningar även är teoretiska samt rationella, och teoretiska arbeten 
även innehåller empiriska exempel är inte indelningen särskilt lyckad.100 
För de flesta som är vana att läsa forskningsarbeten säger trots allt en sådan 
indelning en del. Medan Jackson (s. 21) och Skeie (s. 327) konstaterar för 
brittiskt respektive norskt vidkommande att texter grundade på empirisk 
forskning är underrepresenterade inom det religionsdidaktiska fältet är det 
svenska läget mera oklart. Påståendet är beroende av vad som innefattas i 
”religionsdidaktisk forskning” både när det gäller arbetens inriktning och 
omfång/djup.  

Ett annat sätt att gruppera forskningsarbeten är att försöka beskriva den 
teoretiska tradition de hör hemma i. När det gäller forskning om barn och 
religion, särskilt beträffande ”empirisk forskning”, kan det vara klokt att 
som t.ex. Geir Afdal skilja mellan utvecklingspsykologiska, socialisationsin-
riktade, fenomenologiska och kulturteoretiska verk (Afdal, Haakedal & 
Leganger-Krogstad, 1997, s. 76, 92). Samtidigt är det viktigt att se att ”barn 
och religion” är en aspekt av fältet. Att finna en teoretiskt relevant indel-
ningsgrund för området som helhet är mer komplicerat. 

Eftersom syftet här är att försöka åskådliggöra ett fält som kan beskrivas 
ha en praxisorienterad självförståelse (Nätverket för religions- och etikun-

                                              
100 Ett sätt att delvis undvika de problem som distinktionen empirisk respektive teoretisk 
forskning medför är att skilja mellan empirisk och icke-empirisk forskning (Jackson, 2004, s. 
20).  

E 
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dervisningens didaktik, 1998), har jag valt en tematisk framställningsform 
som sätter lärprocessen och dess diskursiva praktik i centrum.101 

Att beskriva fältet som praxisorienterat betyder här att själva lärproces-
sen, där kunskaper, värderingar och handlingsmönster av religions- och 
livsförståelsemässig art förvärvas,102 är i förgrunden. Att lärprocessen upp-
fattas som centrum behöver inte innebära att det är här, i snäv mening, 
som forskningen bedrivs. Däremot är det riktigt att påstå att det primärt är 
här som problem inhämtas och forskningsresultat tillämpas.  

De aktuella lärprocesserna är vidare möjliga att beskriva med avseende 
på deras kontextualisering. Processerna kan sägas äga rum i, eller utgöras 
av, diskursiva praktiker som i sin tur kan vara inlemmade i institutioner.103 
De huvudsakliga institutionskategorierna är kommuniteter – i svensk kon-
text ofta kyrkor – och skolor. I det här sammanhanget är det skolinstitu-
tionen som uppmärksammas.104 Lärprocesserna, praktikerna och de even-
tuella institutionerna är i sin tur placerade i en samhällelig och kulturell 
kontext.105  

I varje enskild lärsituation är det möjligt, och förmodligen också frukt-
bart, att skilja mellan intentionella och icke-intentionella lärprocesser.106  

                                              
101 Ett delvis likartat sätt att strukturera fältet religionsdidaktik/-pedagogik, ett sätt som tar 
sin utgångspunkt i den ”medierande praktiken” återfinns hos Ziebertz (2004, s. 54 f.). In-
tressant med den schematik som Ziebertz redovisar är att den både utgår från handlings-
arenor och lärprocesser som organiserande principer för forskningsfältet. 
Begreppet lärprocess, som ovan används, utgörs till stora delar av aktivitet i den diskursiva 
praktiken och kan därför benämnas diskursivt praktiserande (se avsnittet Lärande genom 
diskursivt praktiserande, s. 57). 
102 Definitionen bygger till stora delar på Rune Larssons definition av religionspedagogik 
(se under avsnittet Teologi, religionsvetenskap och religionspedagogik, s. 90).  
103 Praktikerna behöver emellertid inte vara inlemmade i någon institution. Ett mycket in-
tressant forskningsexempel där institution saknas är den livsåskådningmässiga påverkan 
som sker via datoranvändning som t.ex. spel och internetchattning (se t.ex. Dinter, 2004; 
Löwheim, 2004; Scholtz, 2004). 
104 Att det är skolinstitutionen som här fokuseras innebär att andra exempel på intressant 
svensk religionspedagogisk forskning som t.ex. Wallinders avhandling (1990) om utveckling 
av konfirmationsundervisningens styrdokument, Almers avhandling (1999) om kommuni-
kation i predikan och Zipernovszkys avhandling (2004) om ungerska kyrkoarkiv som källa 
för religionspedagogisk forskning, lämnas därhän.  
105 Denna schematiska framställning ska emellertid inte uppfattas som att t.ex. den kulturel-
la kontexten ligger utanför lärprocessen. Tvärtom är naturligtvis kulturen en del i lärproces-
sen. Språk är t.ex. både individuellt, kollektivt, institutionellt, samhälleligt och kulturellt på 
samma gång (jfr Broady, 1999, s. 115). 
106 Forskning kring skolans dolda läroplan kan ses som exempel på studier av ”icke-
intentionella lärprocesser” (se avsnittet Dold läroplan och implicit påverkan, s. 23).  
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Lärprocessen kan också beskrivas ur kronologiskt eller sekventiellt per-
spektiv, på en tänkt tidslinje. I skolan, då aktuell lärprocess t.ex. kan vara 
klassrummets intentionella kommunikation, är det tydligt att processen 
föregåtts av ett förarbete. Deltagarna har vissa förutsättningar med sig in i 
processen och eventuellt andra med sig ut ur processen. De sistnämnda är 
också möjliga att beskriva som lärprocessens resultat och kan göras till 
föremål för reflektion i ett efterarbete.107  

Oavsett om det är lärprocessens mitt, dess förarbete eller dess efterarbe-
te som uppmärksammas är några specifika komponenter centrala. Det 
gäller dess aktörer (elever, lärare, rektorer m.fl.), innehåll (t.ex. urval av 
stoff), syfte (t.ex. syfte och uppgift i relation till skilda diskurser så som 
teologi, filosofi, styrdokument m.m.), metoder etc. 

Sammantaget kan lärprocessens kontextualisering, sekvensering och 
dess centrala komponenter framställas i följande graf.108  

                                              
107 Förvärvade kunskaper är också i sig förutsättningar för nytt lärande varför de pilformade 
linjerna i figur 1 och 2 med fördel kunde ha varit böjda, mött och hakat i varandra samt i 
sin förlängning utgjort en spiral (se även avsnittet Lärprocessens efterarbete och dess resultat, s. 
148. 
108 Strukturen för beskrivningen av lärprocessen, och med den förbundna spörsmål, uppvi-
sar drag som liknar de Michael Uljens (1997) tagit fasta på för sin skoldidaktiska teori. Det 
gäller framförallt vad som här benämns lärprocessens sekvensering. (Uljens använder be-
nämningarna planering, verksamhetsformer, evaluering). En skillnad är dock att de lärpro-
cesser (mitt ordval) som Uljens vill begränsa sin uppmärksamhet till är av intentionell 
karaktär t.ex. ”inlärning i klassrummet” (s. 173). Uljens har också i högre grad betonat 
samverkan mellan vad som här kallas lärprocessens kontextualisering och dess komponen-
ter. Detta göra att han beskriver fyra nivåer för verksamheten, den kollektiva nivån, lärarni-
vån, interaktionsnivån samt elevnivån.  
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Figur 1. Schematisk beskrivning över det religionsdidaktiska forskningsfältet med avseende på lärpro-
cessens kontextualisering, sekvensering och centrala komponenter. 

 
Då dessa kategorier prövats för att kunna beskriva forskningsfältet empi-
riskt har några förenklingar och andra modifieringar gjorts. Sekvenseringen 
– lärprocessens förarbete, dess mitt och dess efterarbete – har valts som 
huvudsaklig indelningsgrund. Därefter har uppmärksammats vilken kom-
ponent/vilka komponenter som fokuserats. De komponenter som blev 
aktuella var elever, lärare, syfte och uppgift, stoffurval, statliga intentioner 
samt metoder.  

Rent generellt kan sägas att de flesta texterna kan beskrivas som fokuse-
rande lärprocessens förarbeten. Enskilda komponenter, framförallt elevers 
förutsättningar och religionskunskapsundervisningens syfte och uppgift 
har uppmärksammats. Få arbeten har befunnit sig i lärprocessens mitt 
och/eller uppmärksammat skolan som en diskursiv praktik där flera kom-
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ponenter samverkar och dess utkomst följaktligen kompliceras. Några re-
ceptionsstudier noteras, vilka i skissen över forskningsfältet placerats i lär-
processens efterarbete. Även här är det framförallt elever som uppmärk-
sammats.  

De kategorier som använts vid den empiriska beskrivningen av forsk-
ningsfältet kan därför illustreras på följande sätt: 

 

 
 
Figur 2. Empirisk beskrivning av det religionsdidaktiska forskningsfältet med tyngdpunktsmarkeringar 

(X) med avseende på lärprocessens sekvensering och dess centrala komponenter. 
 

En vidare fråga är hur de skilda komponenterna förhåller sig till varandra. 
De viktigaste förutsättningarna för lärprocessen kan sägas vara de mänskli-
ga resurserna. I skolinstitutionen innebär detta framförallt elever och lära-
re. De kan därför ses som de viktigaste förutsättningarna för lärprocessen. 
Resterande komponenter kan förmodligen ses som orienterade vid sidan 
av varandra. Det gäller alltså arbeten som diskuterar lärprocessens, ofta 
religionskunskapsämnets, syfte, dess stoff samt den statliga styrningen, dvs. 
läroplaner och kursplaner. Många texter utgör granskning av och argumen-
tation för ämnets syfte och uppgift i relation till en vidare teologisk och 
filosofisk diskurs. De tre sistnämnda komponenterna har emellertid enbart 
möjlighet att påverka lärprocessen i de fall de medieras genom de berörda 
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parterna, alltså här framförallt lärarna.109 Samtidigt är det ofta just i dessa 
systematiska reflektioner över ämnets identitet som en multikomponentiell 
diskussion äger rum. 

På samma gång som det är rimligt att beskriva texter om ämnets syfte, 
stoff och statliga planer som jämbördiga och enbart i indirekt mening på-
verkande lärprocessen är det viktigt att hålla i minnet att statliga intentio-
ner har en unik position. Styrdokumenten förväntas ha just styrande effekt 
på lärprocessen.  

Det är emellertid inte enbart lärprocessen som påverkas av de statliga 
intentionerna. Styrningen kommer också att utöva inflytande över ett 
forskningsfält som förstår sig som praxisorienterat. Till viss del är detta 
oundvikligt. Ska skolan studeras blir det, för det första, svårt att studera 
någon annan skola än den som riktlinjerna gäller. Ett sätt att försöka und-
vika att forskning på så vis blir likriktad skulle kunna vara att också upp-
märksamma andra institutioner eller att öka andelen internationella jämfö-
relser. Samtidigt styrs forskningen också, för det andra, av ekonomiska 
ramar. Statliga myndigheters ekonomiska inflytande, t.ex. Skolverkets, ska 
inte underskattas. Vad som dessutom, för det tredje, kan noteras är före-
komsten av statliga intentioner som normativa raster i forskningsarbeten.110 
Problemen med detta har möjligen inte uppmärksammats tillräckligt. 

                                              
109 Jfr Stefan Heils översikt av empirisk forskning på det tyskspråkiga området. Skolböcker 
och läroplan placeras just i kontexten, som indirekt påverkar undervisningen (2004, s. 137).  
110 Jfr t.ex. kritik framförd av Bo Dahlin (1989, s. 27). 
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En startpunkt 
Som tidigare nämnts är 1960-talet en naturlig startpunkt för att beskriva 
det religionsdidaktiska fältet.111 Generella samhällsomvandlingar hade bi-
dragit till ett förändrat religionskunskapsämne.112 Motivationssvårigheter 
kunde också märkas bland elever och lärare.113 I Storbritannien publicerade 
Ronald Goldman 1964 sin bok Religious thinking from childhood to adolescence 
(Dahlin, 1989; Emanuelson, 1998; Eriksson, 1999; Francis, 2004), som 
kom att få stort inflytande också i Sverige.114 Goldman, som byggde på 
Piagets stadieteorier, kunde visa hur lite som yngre barn förstod av religiöst 
språk och bibelberättelser eftersom de ännu inte utvecklat ett abstrakt tän-
kande (Selander, 1993, s. 35). Goldman rekommenderade därför att vänta 
med den typen av stoff till eleverna blivit äldre. I annat fall kunde ett bi-
behållet ointresse bli följden. Istället rekommenderade han att t.ex. fokuse-
ra på elevers livstematik, erfarenheter och frågor (Hull, 1998, s. 70 f.; May-
bury, 2000, s. 73), men också på förundran inför livet och människors 
förtröstan på Gud (Emanuelson, 1998, s. I:3).115 

Väsentligt för en undervisning som förväntas bygga på elevers frågor är 
just vad eleverna tänker på. En uppmärksammad studie var därför ”Tonår-

                                              
111 Jfr Francis (2004) framställning av brittisk religionspedagogisk forskning. Även han 
börjar med 1960-talet och menar att det var tidpunkten då den religionspedagogiska forsk-
ningen tog fart med kraft.  
112 Samhällsomvandlingarna under slutet av 60-talet kan beskrivas som frukten av processer 
som varit verksamma en längre tid. Först då blir det synligt att något har hänt (Toulmin, 
1995, s. 230; Ziehe, 1993, s. 174). Perioden förknippas ofta med modernitetens nedmonte-
ring (Toulmin) eller dess radikalisering (Ziehe). 
113 Jfr t.ex. Emanuelsons (1998, s. II:18) referat av Lundquist och Trowald ”Förståelsen av 
ord och uttryck i kristendomsböcker på lågstadiet” från 1965 där lärares och elevers ointres-
se för ämnet redovisas och hur detta ointresse från respektive part korrelerar med varandra.  
114 Se t.ex. Martinssons arbete från 1968 ”Religionsundervisning och mognad. En jämfö-
rande studie av förmågan att tänka abstrakt, förstå liknelser och religiösa begrepp hos barn i 
årskurserna 2, 4 och 6.” (Emanuelson, 1998, s. I:8), eller Petterssons ”Mognad och abstrakt 
stoff” från 1970 (Emanuelson, 1998, s. II:8 ff.). Resultaten från undersökningarna visade att 
Goldmans resultat var giltiga även i svensk kontext. 
115 Goldmans Piaget-inspirerade forskning har blivit kritiserad på i huvudsak samma punk-
ter som Piaget. John M. Hull, t.ex., kritiserar Goldman för att inte ta lärandets kontext i 
beaktande och uppmärksamma utvecklingen av språket (Hull, 1998, s. 70 f.). Hartman och 
Pettersson (1980, s. 45 f.) har påpekat att förståelse utvecklas gradvis och inte kan uppmärk-
sammas dikotomt. Mognad kan inte enbart inväntas. Hartman har också i andra samman-
hang kritiserat fokuseringen på tänkandets formella egenskaper men inte dess innehåll 
(Hartman, 1986, s. 26). Emanuelson (1998) har visat hur de elever som var objekt för 
Goldmans och hans efterföljares forskning inte fick förutsättningar, inte i bibeltextversioner 
och inte heller i frågeställningar, för något annat än en konkret informativ tolkning.  
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ingen och livsfrågorna: elevattityder och undervisningen i livsåskådning 
och etik på grundskolans högstadium: elevundersökningar och metodiska 
förslag av en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen” som kom 1969 och som 
bl.a. John Ronnås ansvarade för. Enkätundersökningen visade t.ex. att det 
fanns ett stort intresse för vad som skulle kunna kallas mer konkreta rela-
tionsfrågor som kärlek, ensamhet och gemenskap samt mer abstrakta rela-
tions- och livsfrågor så som människovärde och gränsfrågor kring liv och 
död. Det fanns också intresse för frågor om skapelse och livets uppkomst 
(Dahlin, 1989, s. 17; Eriksson, 1999, s. 32). 

När det visade sig att det fanns ett stort intresse för dessa frågor föreföll 
det rimligt att elevernas motivationssvårigheter inför ämnet skulle kunna 
lösas genom att de gemensamma livsfrågorna fokuserades.116 Religioner 
och livsåskådningar betraktades som svar på dessa frågor.117 Perspektivet är 
också idag relativt vanligt.118 Det har emellertid också kommit att kritiseras. 
Den huvudsakliga invändningen är att synsättet ger en delvis problematisk 
bild både av vad en religiös tradition är och hur livsfrågor uppkommer. 
Om livsfrågor utvecklas i relation till individens sociokulturella kontext 
snarare än som ett isolerat fenomen i hennes huvud, är det rimligare att 
betrakta den religiösa traditionen som upphov till frågor än svar på frågor 
(jfr t.ex. Almén, 2000a, s. 181; Dahlin, 1989, s. 28; Dahlin; 1998, s. 49; 
Grimmitt, 1987, 138 f.; Hull, 1998, s. 38).119 Förutsatt att tesen är riktig, 

                                              
116 Det finns också andra förklaringar till att livsfrågeperspektivet kom att lyftas fram än 
elevers ointresse och svårigheter att förstå det abstrakta religiösa språket. Dahlin har pekat 
på den rädsla för dogmatiska system överhuvudtaget som fanns vid tiden efter andra 
världskriget (1998, s. 47). 
117 Med ”Tonåringen och livsfrågorna” fick tanken om problemgemenskap i frågorna och 
tros- och livsuppfattningar som svar på dessa frågor stort genomslag (Almén 2000b, s. 69; 
Hartman, 2000b, s. 61). Jämför även (Dahlin, 1998, s. 47; Lendahls, 1986, s. 22).  
118 Perspektivet där religioner och livsåskådningar tänks som svar på frågor återfinns delvis i 
den nuvarande kursplanen för religionskunskap även om det snarare uttrycks som att tradi-
tionselementen är redskap i sökandet efter mening. Ett par andra exempel kan nämnas. 
”Disse grunnleggende spørsmålene om oss selv og tilværelsen som kristendommen og 
andre religioner og livssyn gir ’bruddstykker av et svar’ på, er det viktig og fruktbart å 
behandle i skolen.” (Afdal et al., 1997, s. 11). Angående hur de verksamma lärarna och 
forskarna på Westhill, Birmingham försökt utveckla Goldmans ansats sägs: ”The Westhill 
one seeks rather to point children in the direction of the different answers that are provided 
by religions to these questions.” (Maybury, 2000, s. 74).  
119 Tanken att religion är svar på människans frågor har även kommit att påverka svensk 
kristen självförståelse så som den tar sig uttryck i konfirmandarbete (Almén 2000b, s. 69 f.). 
Almén menar att fråga-svars-perspektivet bidrar till att andra väsentliga sidor tonas ned så 
som religiös praktik och liturgiska aspekter, traditionens möjlighet att ge upphov till frågor 
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och att det i någon mån är korrekt att tala om en pågående sekularisering, 
är det intressant att fundera över vad detta betyder för karaktären på de 
livsfrågor som kommer att ställas framöver (jfr fotnot 191, s. 147).  

Kritiken av fråga-svars-perspektivet har inte bara gällt att religiösa tradi-
tioner blir svar och livsfrågor ses som uppkomna i ett vakuum. Risken att 
hela livstolkningsprocessen förytligas och instrumentaliseras har också 
uppmärksammats. Religion och tradition kan inte förstås som rationella 
val mellan produkter (Benktson, 1986, s. 13; Jackson, 1997, s. 130). En 
annan invändning är att det i många människors livstolkningsprocess 
dessutom är centralt att alla funderingar inte har svar. Reflektionen kan ha 
ett eget värde och upplevas meningsfull i sig (jfr Almén, 2000a, s. 182; 
Dahlin, 1998, s. 51; Selander, 1993, s. 62).120  

Efter Ronnås m.fl.:s studie, och fråga-svars-tanken som vann allt fler 
anhängare, fanns det all anledning att fördjupa kunskapen om elevernas 
förutsättningar, dvs. de frågor elever själva ställer och som de är motivera-
de att arbeta med.  

 
Lärprocessens förarbete och dess förutsättningar 
 

Elever 
Åtskilliga studier av vad barn tänker på, om barns livsfrågor, har gjorts. 
Vissa av dem har i Ronnås med fleras fotspår gjorts med hjälp av enkäter 
som datainsamlingsmetod och t.ex. fokuserat attityder. Senare exempel på 
sådana studier är de som Roland Hallgren tillsammans med lärarstuderan-
de genomförde under 1990- och början av 2000-talet och som rapporteras 
i På jakt efter livets essens – om spekulerande grundskolebarn (2003). Andra stu-
dier har helt eller delvis använt andra metoder t.ex. med syfte att komma 
på djupet med elevernas tänkande eller mera förutsättningslöst försöka 
fånga upp deras tänkande. Intervjuer har varit vanligt förekommande.  

Det är inte bara möjligt att sortera studierna utifrån använda metoder 
utan också med avseende på hur fokuserade de varit. Vissa har varit mera 
öppna i sin inriktning eftersom syftet just varit att så förutsättningslöst 

                                                                                                          
samt möjligheten att inom traditionens ram kämpa med de frågor som inte har svar och 
därigenom kunna få mod att vara till (s. 83 f.).  
120 Jfr Hartman (1986, s. 142) som talar om besvarbara respektive obesvarbara element i 
människors livsfrågor.  
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som möjligt uppmärksamma de ungas tänkande,121 medan andra velat 
blottlägga tänkandet kring ett speciellt fenomen eller begrepp.122 Den mer 
öppna och allmänt inriktade polen uppmärksammas framförallt genom 
den forskning kring yngre barns tänkande som Sven G. Hartman bedrivit 

                                              
121 Exempel på sådana mindre fokuserade, mera öppna, studier av barns tänkande är: 
Davidsson, 1989, ”Religionskunskap i tonårsperspektiv: Elevernas upplevelser av religions-
undervisningen i grundskolan.” (Eriksson, 1999, s. 46; Selander, 1993, s. 64). 
Ekström & Odencrants, 1980, ”Livsfrågor och attityder hos barn i åldrarna 9-13 år.” (Eriks-
son, 1999, s. 41). 
Kälvesten & Ödman, 1979, ”Barn i fem länder tecknar och tänker.” (Eriksson, 1999, s. 33). 
Monstad & Saetre, 1977, ”Hva tenker barn på? En undersøkelse om hvilke tanker som 
opptar elever i 4. og 6. klasse, med saerlig vekt på religiøse tanker.” (Eriksson, 1999, s. 37). 
Munksgaard, 1980, ”Børns religiøse opfattelse.” (Eriksson, 1999, s. 40).  
Raundalen & Raundalen, 1979, ”Barnens vardag.” (Eriksson, 1999, s. 38).  
Sjödin, 1987, ”Osynlig religion: En studie i teori och metod.” (Eriksson, 1999, s. 46). 
Sjödin, 1995, ”En skola – flera världar: Värderingar hos elever och lärare i religionskunskap 
i gymnasieskolan.” (Eriksson, 1999, s. 46; Hartman 2000b, s. 63). 
SÖ, 1980, ”Tonåringen och livet: Undersökning och diskussion kring tonåringen och 
livsfrågorna.” (Eriksson, 1999, s. 33) 
Tamminen, 1991, ”Religious development in childhood and youth.” (Eriksson, 1999, s. 
37). 
122 Exempel på studier som uppmärksammat barns tänkande kring särskilda be-
grepp/fenomen: 
Det heliga: Horgen, 1976, ”Trekk ved 5- og 6-klassingers forståelse av ordet ’hellig’.” (Dahlin, 
1989, s. 24 f.). 
Selander, 1997, ”Gymnasisten och det heliga: Två elevundersökningar och några religions-
didaktiska/metodiska uppsatser.” (Eriksson, 1999, s. 47)  
Döden/Livet: Hjelm, 1997, ”Vad är det för mening med livet när man ändå ska dö? En 
studie av barns tankar om livet och döden.” (Eriksson, 1999, s. 49).   
Johansson & Larsson, 1976, ”Barns tankar om döden.” (Eriksson, 1999, s. 38).  
Gud: Eklund & Sjöberg, 1978, ”Vad barn tänker om Gud: En innehållsanalys av 745 upp-
satser skrivna av barn i åldern 9 – 12 år.” (Eriksson, 1999, s. 39; Hartman, 1986, s. 31 f.).  
Kristna trosföreställningar: Eklund, 1987, ”Högstadieelevers attityd till kristen tro – en religi-
onspsykologisk studie i åk 9.” (Eriksson, 1999, s. 46). 
Marklund, 1983, ”Tonåringen och kristendomen: Rapport om ett projekt om tonåringars 
kunskaper i kristendom.” (Eriksson, 1999, s. 45; Selander, 1993, s. 64). 
Livets mening: Niemi, 1987, ”The meaning of life among secondary school pupils. A theore-
tical framework and some initial results.” (Dahlin, 1989, s. 25). 
Människan: Green, Rydefalk & Hartman, 1980, ”Vad är en människa? En redovisning av 
barns människosyn så som den tagit sig uttryck i uppsatser skrivna av elever i åk 3-6.” 
(Hartman, 1986, s. 32). 
Paranormala fenomen: Sjödin, 1995, ”En skola – flera världar. Värderingar hos elever och 
lärare i religionskunskap i gymnasieskolan.” (von Brömssen, 2003, s. 74). 
Religion: Munksgaard, 1984, ”Unges livssyn. En undersökelse af unges forhold til religion.” 
(Dahlin, 1989, s. 23 f.).  
Tro: Selander, 1987, ”Integrerad läroplan och integrerat språk.” (Dahlin, 1989, s. 18).  
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och som han bl.a. sammanfattar i Barns tankar om livet, men också genom 
den avhandling som Keijo Eriksson skrivit om nionde klassares livsfrågor 
och centrala livsvärden. Som exempel på en mer fokuserad, begreppsligt 
inriktad, studie av barns tänkande behandlas Bo Dahlins (1989) fenomen-
grafiska avhandling om religionen, själen och livets mening.123 

 
Öppna studier av barns tänkande 
När en studie beskrivs som öppen görs inte det i en absolut mening. Öp-
pen respektive fokuserad kan ses som två poler på ett kontinuum. Det är 
enbart när en studie jämförs med en annan som begreppen öppen/fokus-
erad får konkret innebörd.  

 
Barns livsfrågor 
Det finns flera skäl att särskilt uppmärksamma de studier om barns tankar 
som gjorts av, eller i nära anslutning till, Sven G. Hartman. Han är för-
modligen den i Sverige som arbetat med området under längst tid och som 
samlat in mest material om barns tankar. UmRe-projektet startade redan 
1967. Redan i sammanställningen från 1986 beskriver han att de presente-
rade resultaten härstammar från nära tretusen barn (Hartman, 1986, s. 15). 
Forskargruppen kring Hartman har använt sig av varierande metoder, där 
alla naturligtvis inte varit likna ”öppna”. Det är emellertid intressant att 
dessa studier, trots sin varierande metodik, validerat varandra och uppvisat 
liknande resultatmönster. Det ska också tilläggas att dessa mönster om vad 
barn tänker på, eller barns livsfrågor,124 visat sig stabila över åren vilket 
Hartman visar dels genom egna studier (Hartman, 1986, s. 31, 103; Hart-
man 2000b, s. 56), och dels genom att hänvisa till andras studier av ung-
domars tänkande som t.ex. Ulf Sjödins ”En skola – flera världar. Värde-
ringar hos elever och lärare i religionskunskap i gymnasieskolan” (Hart-
man, 2000b, s. 63). Intressant med Hartmans med fleras studier är även att 
information om barns tänkande hämtas från andra än barnen själva, t.ex. 
deras lärare (Dahlberg, Hartman & Pettersson, 1977). Tack vare att arbetet 

                                              
123 Ett specialfält som inte uppmärksammas men som kunde ha varit motiverat att lyfta 
fram som exempel på studier som uppmärksammar lärprocessens förutsättningar med 
avseende på elevers tänkande är moralutvecklingsstudier (se t.ex. Bergling, 1987; Kohlberg, 
1971; Lind, 1986; Osbeck, 1999a). 
124 Hartman (1986, s. 43) menar att ”En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för 
mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. När man möter en livsfråga hos en person är 
den ett uttryck för ett behov att bearbeta och formulera upplevelser av omgivningen och av 
den egna personligheten i förhållande till den och till tillvaron i stort.”  
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inriktats mot barn i olika åldrar har också en variation i resultatmönster 
relaterad just till åldersfaktorn kunnat beskrivas.  
 
Angreppssätt 
I några studier som Hartman m.fl. arbetat med har barnen fått skriva fritt 
med utgångspunkt i en oavslutad berättelse och/eller bild som uttryckt 
visst stämningsläge. Motsvarande utgångspunkt har använts för intervjuer 
med förskolebarn. Förutsättningarna har varit emotionellt inriktade. Det 
har handlat om barn som funderar, är arga, glada, rädda osv. Tanken har 
varit att det medverkande barnet identifierar sig med barnet på bilden och 
försöker förklara vad han eller hon tänker på, vilket alltså samtidigt säger 
någon om vad barnet själv tänker på. Eftersom det kan vara känsliga äm-
nen som barnet kommer in på kan det vara en fördel med metoden att det 
genom det indirekta angreppssättet finns möjlighet till distans. Kanske 
skulle det kunna invändas att det samtidigt är en större risk att barnet fabu-
lerar. Det bör i så fall samtidigt sägas att det inte är möjligt att fabulera om 
vad som helst. Den associativa förmågan är relaterad till och delvis begrän-
sad av människors erfarenheter. Ett annat sätt som Hartman m.fl. har an-
vänt sig av är satskompletteringar enligt samma idé som tidigare. Det med-
verkande barnet får i text och bild möta ett barn som sitter och grunnar 
och uppmanas därefter berätta om vad barnet undrar över och vid vilket 
tillfälle man kan komma att tänka på sådant.  

 
Resultatmönster 
Resultatmönstren har visat att barn med stigande ålder lyfter blicken allt 
längre från sig själva och familjen, till kamratgruppen och det vidare sam-
hället. Flickor visar genomgående större intresse för sociala relationer, vil-
ket Hartman tolkar som en mognadsfråga (Hartman 1986, s. 103; Hartman 
2000b, s. 56). 

Innehållsligt visar det sig återkommande att de vanligaste livsfrågorna 
handlar om barnens sociala relationer. Ensamhet och gemenskap t.ex., 
uppkommer ofta. Ett av de områden som särskilt omnämns i samman-
ställningen av undersökningar med barn upp till 13 år (1986), är temat 
mobbning. I en senare attitydundersökning från 1990 visar sig frågan vara 
aktuell även för högstadieungdomar (Hartman, 2000b, s. 60). Hartman 
menar att mobbningsfrågans vikt kan tolkas som en återspegling av kam-
ratrelationernas betydelse (1986, s. 107). Bland de citat som Hartman lyfter 
fram om mobbning i sammanställningen från 1986 framkommer berättel-
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ser om öknamn, utseenderecensering, slag, klädkommentarer samt utfrys-
ning.  

De sociala relationernas centrala ställning i barns livsfrågor framkom-
mer inte bara i Hartmans forskning. I den översikt över livsfrågeforskning 
som gjorts av Eriksson (1999) är gemenskapen i vid mening det ständigt 
återkommande draget (jfr Lendahls, 1986).125 Också i Hallgrens mer foku-
serade studie (2003) är mönstret tydligt. Hallgren uttrycker emellertid visst 
missnöje över resultatet. Han skriver: ”Anmärkningsvärt och i viss mån 
alarmerande är också att så många svarar att kompisar är livsviktiga och 
livets verkliga mening” (s. 66 f.). I Sjödins undersökning som baserar sig på 
utsagor från gymnasieelever är relationernas direkta framträdande inte rik-
tigt lika tydligt (Hartman, 2000b, s. 63). Det skulle, som tidigare antytts, 
kunna bero på att ungdomarna är äldre. Enligt det tidigare redovisade 
mönstret karaktäriseras äldres utsagor av att de i högre grad lyfter blicken 
också utåt det vidare samhället. Men det kan också bero på hur frågorna 
har formulerats och ställts vilket en jämförelse med Keijo Erikssons studie 
av grundskoleungdomar i år nio kan sägas visa.  

 
På spaning efter livets mening 
Eriksson undersöker i sin avhandling hur 50 uppsatsskrivande elever be-
skriver vad som är viktigast för dem i deras liv. Eriksson undervisade själv 
dessa elever i ett år med syfte att utveckla deras reflexivitet bl.a. genom 
skrivande. Trots att Eriksson alltså även intresserat sig för själva lärproces-
sen har inte upplägget på studien varit sådant att han relaterat resultaten 
till undervisningens art. Därför uppfattas resultatet av studien snarare som 
förutsättningar för vidare lärande. Det är också i sådana termer Eriksson 
diskuterar sin studie. På grundval av sin litteraturgenomgång pekar Eriks-
son på betydelsen av att hans arbete varit riktat mot äldre barn då denna 
grupp inte varit lika beforskad.  

Den vanligaste resultatkategorin visar att eleverna ser familj som det 
viktigaste i deras liv. När frågan ställs på detta öppna sätt förefaller alltså 
den sociala tematiken dominera även för ungdomarna. Eriksson beskriver 

                                              
125 Några andra exempel på arbeten som visar detta kan nämnas. Eva Johansson visar i sin 
avhandling Etik i små barns värld hur förskolebarnen värnade om sin rätt att tillsammans 
med andra dela världar (1999, s. 143 ff.). Marie Blidings avhandling Inneslutandets och uteslu-
tandets praktik visar bl.a. på bästisrelationens centrala betydelse och vikten av att med den 
andra få dela tid och upplevelse (2004, s. 170). Samma mönster skrivs fram av Corsaro 
(1997, s. 123) som just pekar på att det i barns kamratgrupper är ett centralt värde att få 
göra saker tillsammans och att barn värnar det delade utrymmet. 
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de aktuella livsfrågornas tolv huvudkategorier utifrån tre övergripande 
rubriker. ”Människan och hennes relationer”, ”Samhället” samt ”Gudsupp-
fattningar och religion” (s. 186). Dessa områden får enligt Eriksson konse-
kvenser för skolans fortsatta undervisning. Medan det första området pekar 
mot människans livscykel från födelse till död och den andra mot sam-
hällsproblematik påtalar den tredje punkten vikten av att utveckla en per-
sonlig livsåskådning i fråga om religion, liv och död, hävdar Eriksson.  

 
Undervisningsmetodik och elevers intresse 
Precis som Eriksson haft en ambition att uppmärksamma undervisnings-
metodiska frågor har det i flera av de projekt Hartman arbetat med funnits 
delprojekt som syftat till att utveckla undervisningens metodik. Så var det 
t.ex. i det tidiga projektet UmRe (67/68 - 72/73).126 Vissa delar var förut-
sättnings- och mognadsinriktade, medan andra var mer konkret inriktade. 
Samtidigt ska det återigen sägas att Hartmans forskning om barns tankar i 
sig ansågs ha metodiska implikationer eftersom en fokusering på relevanta 
livsfrågor antogs lösa problemet med elevers låga intresse för ämnet.  

Trots att läroplaner sedan 1969 har haft denna livsfrågeinriktning, 
(Hartman, 2000a, s. 217) har inte elevers intresse för ämnet förändrats 
påfallande. Emanuelson (1998) redovisar en rad arbeten som just kommit 
till denna slutsats. Hon rapporterar även en egen undersökning som visar 
att endast sex procent av 194 elever i år fyra tyckte bäst om religionskun-
skap av de fyra SO-ämnena.  

Hartman, som tidigare noterat detta förhållande (1994, s. 37; 2000a, s. 
245), drar slutsatsen att undervisningen antingen inte har blivit livsfrågein-
riktat eller har eleverna inte lust att tala om livsfrågor i skolan. Även andra 
studier har påtalat möjligheten att elever drar sig för att öppna sig i skol- 
och lärarkontext (se t.ex. Dahlin, 1989, s. 221 f.; Åkerberg, 1987, s. 167, 
287 ff.) 

Hartman anger också andra problem för religionskunskapsämnet som 
indirekt kan sägas påverka elevernas intresse negativt. Det gäller t.ex. oklara 
målformuleringar i läroplanen – livsfrågor har angetts men inte relevanta 
begrepp för bearbetning av dessa frågor – samt bristande förutsättningar 
hos lärare. Också drag i samhällets förståelse av fenomenet religion skulle 
kunna tänkas inverka negativt, menar Hartman. 

                                              
126 UmRe betydde just Undervisningsmetodik Religionskunskap. Som exempel på under-
visningsmetodiskt material från UmRe kan Westling och Hanssons rapport från 1972 ”För-
söksmaterial i religionskunskap” nämnas (Emanuelson, 1998, s. II:13). 
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Fokuserade studier av barns tänkande  
Också inom den forskningstradition där Bo Dahlins avhandling skrivits, 
den fenomenografiska, har ambitionen funnits att forskningsresultat ska ha 
utbildningsmetodiska implikationer. Kroksmark (1989) talar om resultaten 
som en slags abstrakt metod. De ungas förståelse av begrepp utgör deras 
spontana metod att närma sig fenomen. En förutsättning för att pedago-
gen ska kunna utveckla en konkret metod för individens lärande är att den 
abstrakta metoden är känd. Dahlin ser på sitt arbete på ett likartat sätt (s. 
8), men drar för egen del en klar gräns mellan vad som med Kroksmarks 
terminologi kallas abstrakt respektive konkret metod. Utformandet av un-
dervisningsmetodik är en uppgift för lärare och ämnesmetodiker (s. 305).   

Dahlins empiriska huvudstudie bygger på intervjuer med 33 elever i 
skolår nio. Studien är inriktad på begreppen religion, själen och livets me-
ning vilket är anledningen till att den här fått utgöra exempel på en foku-
serad studie av barns tänkande. Intervjuerna bygger på en ganska detaljerad 
intervjuguide, även om den inte alltid användes på det sättet. Samtidigt är 
ingången till intervjun, inom ramen för aktuellt begrepp, ganska öppen. 
”1. Vad tänker du på när du hör ordet ’religion’?” (s. 358).  

Starkt förenklat kan resultaten sägas ha vissa tyngdpunkter. Det är t.ex. 
vanligt att religion förstås som ett försanthållande av en överjordisk makts 
existens samt en lydnadsorientering gentemot normer.127 Den enskilt van-
ligaste kategorin när det gäller begreppet själen handlar om att se själen 
som en slags bakomliggande funktion hos människan. När det gäller resul-
taten kring livets mening finns det anledning att uppmärksamma dem 
något mera ingående då det finns drag i Dahlins sätt att beskriva kategorin 
som delvis känns igen från vad som tidigare skildrats i relation till Hallgren 
och Eriksson. Dahlin menar att eleverna nästan uteslutande talade om 
meningen i livet, och inte om meningen med livet.128  

Dahlin uppmärksammar även andra studier i relation till denna distink-
tion. Han menar t.ex. att Marton och Månssons undersökning ”Vad gör 

                                              
127 Jfr Ingemar Hedenius första, relgionspsykologiska, postulat. Han hävdar att ”… den 
religiösa tron till en väsentlig del innehåller ett försanthållande av vissa föreställningar och 
antaganden, som vetenskapen inte kan verifiera.” (Hedenius, 1971, s. 15). 
128 Dahlin hämtar distinktionen från Sanders & Cheney, 1980, ”The Meaning of Life. 
Questions, Answers and Analysis.”. ”Det förra [meningen med livet] refererar till en me-
ning som s a s går utöver livet självt. Denna typ av svar är religiösa eller metafysiska, menar 
de. Den andra typen av svar kallar de sekulära eller humanistiska. Då ses mening som något 
som uteslutande skapas av mänskliga mål och handlingar, dvs livsmeningen finns helt 
inom livet självt (*2).” (s. 112).  
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livet värt att leva?” uttrycker en mening i livet även om meningen med livet 
inte kan uteslutas (s. 114).129  

Av Dahlins egen undersökning framkommer att cirka två tredjedelar av 
de intervjuade eleverna hamnar inom kategorin livets mening som triv-
sel.130 Vid läsning av intervjucitaten framkommer att mycket av livets me-
ning tycks handla om att finna en plats och en uppgift som man kan lösa 
på ett bra sätt. ”Den av samhället givna, normala livsformen …”, är väsent-
lig (s. 116). När Dahlin grafiskt framställer utfallsrummets struktur framgår 
att han hänför trivsel, lärande, självförverkligande och medmänniskohjälp 
till mening i livet medan själsutveckling hör till mening med livet. I fram-
ställningen framkommer emellertid att det inte alltid då det gäller männi-
skohjälp är helt enkelt att skilja mellan i och med. Under kategorin själsut-
veckling återfinns citat där målet för själens utveckling t.ex. beskrivs som 
en plats där själen varit förut, värden som ärlighet och en slags seriositet 
(min tolkning) skrivs fram, liksom törsten efter att veta hur allting förhåller 
sig. 

Den distinktion Dahlin laborerar med liknar även skiljelinjer som dra-
gits i andra studier som Dahlin återger. Som exempel kan Dahlins referat 
av Munksgaard, 1984, ”Unges livssyn. En undersökelse af unges forhold til 
religion” nämnas. Munksgaard som i intervjuer uppmärksammat livets 
mening finner att utsagorna om livets mening kan relateras till fyra katego-
rier: trygghet, uppgift, att föra släktet vidare samt religiös mening (s. 23 f.).  

 

                                              
129 Marton och Månsons studie från 1984 är en intervjuundersökning med 17 blivande 
yrkeslärare. De tre resultatkategorierna som svar på frågan vad gör livet värt att leva är: Livet 
som verkställighet, Livet som fullgörande och Livet som gestaltning. I den första kategorin 
utgår man från de normer som uppfattas givna. I den andra utgår man från normer som 
gjorts till sina, och den tredje kategorin handlar om förverkligandet av egna drömmar. 
130 Flera studier redovisar likartade mönster. Ungdomsstyrelsen (2003, s. 34) redovisar en 
studie där tillfrågade ungdomar i åldern 16-19 år menar att vänner är det som ger livet mest 
mening. Grimmitt (1987, s. 154), som refererar Martins och Plucks studie ”Young people’s 
beliefs: an exploratory study commissioned by the General Synod Board of Education of 
the views and behavioural patterns of young people related to their beliefs” från 1977, 
menar att ungdomar (redan då, min anmärkning) accepterade en slags moderat hedonism 
som ett normalt och legitimt ”end in life”. De unga menade att inget är fel om det inte har 
ett tydligt offer. 
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Exkurs I: Religiösa och meningsfulla distinktioner 
Sättet att skilja ut en religiös mening eller dimension återfinns i flera empi-
riska arbeten. Då frågan har relevans för avhandlingen som helhet tillåts 
här en viss utvikning från framställningsstrukturen för att kunna presentera 
några exempel på sådana distinktioner.  

Emanuelsons (1998) som replikerar Petterssons Goldman-inspirerade 
studie ”Mognad och abstrakt stoff” från 1970 använder ett sådant kategori-
system där det religiösa läggs för sig. I studien undersöks genom intervjuer 
hur elever uppfattar liknelsen om den förlorade sonen. I analysen skiljs en 
episk förståelse från en etisk respektive religiös förståelse av berättelsen.131 
Trots att de olika kategorierna presenteras blir det inte helt klart vad som 
åsyftas med den tredje kategorin förutom att den går utöver de andra två. 
Förklaringarna blir begreppsimmanenta. Det förutsätts att det är klart för 
läsaren vad som avses med ”det religiösa”.132 

Även hos Hans Åkerberg finns en liknande distinktion, i hans fall be-
träffande livets mening. Åkerberg har med hjälp av skilda metoder upp-
märksammat ungdomar med noogen ångest. Den kan förenklat sägas här-
röra från vetskapen om omöjligheten att komma till klarhet med livets 
oförklarlighet, särskilt dess ändlighet (1987, s. 33 ff.). Vetskapen om livets 
ändlighet bidrar till att livet kan uppfattas å ena sidan meningslöst och å 
andra sidan mycket kravfyllt. Åkerbergs uppmärksamhet på ungdomar 
med noogen ångest får honom att värna dels om distinktionen mellan bas- 
och yt-existentiella frågor och dels mellan livets horisontella och vertikala, 
dvs. djuplodande, dimensioner.  

                                              
131 Jfr även Svensson, 1986, ”Att skapa mening i bibeltexter” där han skiljer mellan en 
bokstavlig tolkning, bildlig (generell) profan och bildlig (generell) religiös (Selander, 1993, 
s. 37). De båda sistnämnda kategorierna förefaller skiljas åt genom att den sistnämnda är 
religiöst tematiserad. I ett illustrerande exempel omnämns begrepp som Guds son, nåd och 
barmhärtighet.  
132 ”Därutöver förekommer det att elever uppfattar att det även finns ett religiöst innehåll 
av de båda kvaliteterna: uppfattar men kan ej klart utreda vad det är (kategori E), uppfattar 
och kan klart utreda vad det är (kategori F)” (Emanuelson, 1998, s. V:2).  
”E. Eleven har uppfattat den etiska allmängiltigheten och har en aning om att det även 
finns ett religiöst innehåll, men kan ej klart utreda vad det är. 
F. Eleven har uppfattat liknelsen generellt etiskt och kan även utan större krav klart redogö-
ra för det religiösa innehållet och analogin.” (s. V:3). 
Möjligen är det ordet ”analogin” som här ska uppmärksammas. Av den enkätundersökning 
som också genomfördes framgår det nämligen att det i stor utsträckning är förmågan att se 
att det är Gud som åsyftas med den förlorade sonens fader som fått indikera religiös tolk-
ning av liknelsen (Emanuelson, 1998, Bilaga IV:1). 
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I religionsdidaktiska/-pedagogiska texter finns flera exempel på likartade 
distinktioner.133 Det är knappast meningsfullt att uppehålla sig vid sådana 
exemplifieringar. De fall som uppmärksammats har inte illustrerat identis-
ka former av åtskillnader. På ett övergripande plan förefaller det ändå vara 
så att det bara blir meningsfullt att skilja kategorierna åt utifrån en särskild 
förståelse av vad religion eller livets mening är. Går det verkligen att, som 
Eriksson, skilja ut religion från livstematik om samhälle och mänskiga rela-
tioner? Är det verkligen anmärkningsvärt och alarmerande, som Hallgren 
säger, att kompisar betraktas som livsviktiga? Varför är det viktigt att skilja 
meningen med livet från meningen i livet? Och varför lägger sig Åkerberg 
vinn om att skilja mellan horisontella och vertikala dimensioner i livet? 
Kan inte meningen med livet vara att finna den i livet? Är det inte just i 
livets horisontella, vardagliga dimension, som verkligt djup och mening 
kan återfinnas?  

I min läsning av de redovisade texterna skiljer sig t.ex. Hartmans per-
spektiv från de senast redovisade. Istället för att ställa dimensioner av de 
aktuella slagen mot varandra betonar han hur djupa existentiella frågor är 
sammanflätade med den konkreta, vardagliga livssituationen. En fråga som 
gäller livets grundläggande villkor för ett barn kan handla om vilken peda-
gog det är som kommer att öppna och ta emot i förskolan på morgonen 
(1986, s. 74). Är det kanske till och med på detta sätt som ”religiösa” be-
grepp som liv – död får mening och innebörd? 

 
Exkurs II: Från livsfråga till livsförståelse 
Då begreppet livsförståelse i avsnittet Studiens huvudbegrepp utreddes bygg-
de framställningen i hög grad på teoretiska arbeten. Det finns emellertid 
också exempel på studier som har sin grund i empirisk forskning och där-
ifrån vidgar perspektivet för att diskutera mer principiellt och teoretiskt. Så 
uppfattar jag delar av den forskning som Hartman bedrivit. I den samman-
ställning som publicerades 1986 beskrivs tre projekt, varav det sista 

                                              
133 Jfr t.ex. Andrew Wright (2004b, s. 212), som menar att brittisk läroplan måste gjort sig 
skyldig till ett kategoriellt misstag då man blandade samman religioner med livsåskådningar 
som humanism och marxism. Wright menar att livsåskådningar till skillnad från trosåskåd-
ningar saknar ”intentionality towards the transcendent realm” vilket innebär att de inte kan 
bli något annat än sekulära alternativ till religion.  
Lendahls (1986, s. 22 f.), menar att Lgr 80:s målsättningar har mycket lite med vad som sker 
vid religionsvetenskapliga och teologiska institutioner att göra eftersom läroplanen handlar 
om kunskaper kring att leva tillsammans och utveckla sin syn på livet och tillvaron.  
Breidlid & Nicolaisen (2004, s. 73), uppmärksammar berättelsers tre dimensioner: den 
mänskliga, den religiöst gemensamma och den religiöst specifika. 
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”UBOL – Utveckling i barns omvärldsorientering och livsåskådning” med 
denna teoretiska inriktning. Projektet påbörjades 1978/79 och avrapporte-
rades delvis i Hartman och Pettersson (1980). Intentionen med projektet 
var alltså att ta avstamp i empiriska studier om barns livsfrågor och därefter 
utveckla förståelse för hur barns personliga livsåskådning utvecklas. Det är 
alltså relationen mellan livsfråga och livsförståelse, i vid mening, som där-
med fokuseras. Eftersom relationen är central i den här avhandlingen 
uppmärksammas den här mer ingående trots att frågan delvis hamnar vid 
sidan av den framställningsstruktur som valts.  

Hartman och Pettersson (1980) redovisar att de i den teoretiska utveck-
lingen arbetat nära bl.a. Lennart Koskinen.134 Av texten framkommer vida-
re att en viktig källa varit Anders Jeffners livsåskådningsdefinition (se s. 60 
ovan). Till skillnad från Jeffner utgår de tydligt från empirisk forskning om 
barns livsfrågor. Perspektivet blir på så sätt barncentrerat, praktiknära och 
konkret.  

Precis som för UmRe var undervisningen i religionskunskap ett viktigt 
sammanhang även för UBOL. Läroplansintentioner diskuteras och de 
ansluter sig till ett synsätt med tre grundkomponenter som formuleras på 
följande sätt: ”Barn med LIVSFRÅGOR skall genom UNDERVISNING 
och SAMTAL få erfarenheter som ger dem stoff att på sikt utveckla en 
PERSONLIG LIVSÅSKÅDNING” (Hartman & Pettersson, 1980, s. 25).135 
Det är emellertid inte enbart religionskunskapsundervisningen som är stu-
diens kontext. I arbetets senare delar uppmärksammas även den icke-
intentionella och icke-institutionella kontextens betydelse för t.ex. livsfrå-
gornas uppkomst. På så sätt vidgas perspektivet till bl.a. vad som skulle 
kunna kallas ett socialisationsinriktat och antalet aktuella lärprocesser ut-
ökas. Det är inte bara klassrummet och skolan som åsyftas.  

Det vidgade perspektivet är också tydligt i senare arbeten (Hartman, 
2000b). Här är för övrigt begreppet ”personlig livsåskådning” utbytt mot 
”livstolkning”.136 Begreppet livstolkning är alltså inte bara en process utan 
används också som benämning på den temporärt vilande tolkningen (s. 71 
ff.). Hartman härleder sin livstolkningsbestämning från pedagogiska mål-

                                              
134 Hartman och Pettersson hänvisar till Koskinen, 1975, ”Försök till precisering av några 
termer i livsåskådningsdebatten i avsikt att finna en enhetlig terminologi för BaLi-projektets 
olika delar.” 
135 Meningen uttrycks på sidan i form av en modell.  
136 ”Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelsevärlden; den ger människan mönster för 
att tyda tillvaron och förhålla sig till den. Att utveckla en livstolkning är en process som 
pågår hela livet.” (Hartman, 2000b, s. 72). 
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formuleringar, från Sven-Åke Selanders ”Livstolkning. Om religion, livs-
åskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv” samt från den vidare 
fenomenologiska och livsåskådningsvetenskapliga traditionen. Den livs-
åskådning eller livtolkning som Hartman vill uppmärksamma är en levd 
åskådning/tolkning, en åskådning/tolkning i funktion.  

Det är emellertid inte enbart det sociala sammanhanget – familj, nät-
verk, massmedia, konsumtionsmönster, skola, föreningar, produktionsför-
hållanden – som Hartman lyfter fram som betydelsefullt för vilken person-
lig livsåskådning som utvecklas. Hartman betonar också psykologiska fak-
torer som mognad, dvs. förmågan att tänka abstrakt, medvetenhet om den 
egna åskådningen, integrering, dvs. hur väl komponenter i livsåskådningen 
fungerar tillsammans,137 livssyn, t.ex. optimistisk eller pessimistisk inställ-
ning till livet,138 samt tolerans och vilja att ompröva. I Hartman och Pet-
tersson liksom Hartman (1986) läggs dessa faktorer ordningsmässigt före 
de sociala. Möjligen är detta slumpmässigt. Dessa sistnämnda faktorer 
skulle ju också ha kunnat beskrivas som relaterade till, eller konsekvenser 
av, det sociala sammanhanget. Det är möjligt att det också är så texten ska 
läsas. I sammanfattningen sägs t.ex. som första mening ”Livsfrågor uppstår 
vid människans möte med tillvaron och omvärlden.” (Hartman & Petters-
son, 1980, s. 89).  

Några frågor som Hartman och Pettersson berör när det gäller den unga 
människans utveckling av personlig livsåskådning kan vara motiverade att 
reflektera närmare över.  

För det första uppfattas livsfrågor kunna innehålla såväl besvarbara som 
obesvarbara komponenter. Det är dock de obesvarbara delarna av en livs-
fråga som livsåskådningsområdet uppfattas svara an. De besvarbara aspek-
terna tänks som uppgifter för andra ämnen (1980, s. 38, 41). De finner det 
dock intressant att Anders Jeffner i sin livsåskådningsdefinition inkluderar 
besvarbara element, vetenskapligt kontrollerbara delar (s. 49). Återigen 
möter en tudelningen som inte är helt klar. Är det som inte vetenskapligt 
kan kontrolleras självklart obesvarbart? För vem? Vilket sanningskriterium 
är det i så fall som används?139 

                                              
137 Aktuella komponenter är omvärldsorientering, värderingar och handlingsberedskap 
(Hartman, 1986, s. 161 f.). 
138 Jfr Jeffners livsåskådningskomponent grundhållning (1976, s. 14 f.). 
139 Jfr Dahlin (1998, s. 51) som menar att livsfrågor är obesvarbara utifrån ett rationalistiskt 
förhållningssätt. Livsfrågors svar är inte fakta men de är inte heller bara personliga åsikter. 
Livsfrågor besvaras med hjälp av visdom och klokhet vilket är essensen av personliga erfa-
renheter, reflektioner och kunskaper.  
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För det andra sägs en integrerad livsåskådning, där ställningstaganden 
gällande de skilda komponenterna logiskt överensstämmer med varandra, 
vara bättre för individens välbefinnande än en icke-integrerad (Hartman, 
1986, s. 176). Att i längden leva i ett ointegrerat tillstånd beskrivs t.o.m. 
som ”… alltid plågsamt och ofta ohälsosamt …” (Hartman & Pettersson, 
1980, s. 65; Hartman, 1986, s. 176). Ökad medvetenhet uppfattas leda till 
större integration. Argumentationen kan diskuteras. Även det motsatta 
skulle kunna tänkas. I ett pluralistiskt och sektoriserat samhälle skulle skil-
da förhållningssätt tämligen okomplicerat kunna ligga sida vid sida. Olika 
sammanhang kan tänkas bygga på olika logiker. En mindre utvecklad in-
tegritet, som underlättade individens flexibilitet, skulle därför tvärtom 
kunna vara mer hälsosam.140  

För det tredje vill jag kommentera frågan om skolan som påverkansfak-
tor, närmare bestämt religionskunskapsämnets undervisning. Det framhålls 
t.ex. att livsåskådningsstoff antas ge förutsättningar för individen att ut-
veckla ett språk att bygga upp en personlig livsåskådning med hjälp av. Det 
är framförallt ämnets begreppsbildande funktion som uppmärksammas. 
Vilka begrepp som anses särskilt centrala anges inte i Hartman och Petters-
son, medan Hartman (1986) nämner begreppsparet liv – död som exempel 
på en grundläggande byggsten (s. 135). Hartman och Pettersson påpekar 
att begreppslig kunskap inte är det samma som ordkunskap och betonar 
hur begrepp är förankrade i sammanhang både utåt och inåt.  

Därmed reser sig ett väsentligt spörsmål som däremot inte diskuteras. 
Frågan är hur den process ser ut som möjliggör en sådan förståelse så att 
religionsvetenskapliga begrepp blir förankrade, levande, användbara och 
meningsfulla. Vilka faktorer utgör betingelser för en sådan process? 

Avslutningsvis kan konstateras att den redovisade traditionen alltså be-
tonar hur individen genom nya upplevelser och reflektion ställer frågor 
och bearbetar dem med hjälp av sina tillgängliga resurser. Förnyade per-
spektiv ger upphov till nya handlingar och formuleringar som i sin tur 
utgör förutsättningar för varseblivning och reflektion. Förloppet kan alltså 
beskrivas som en hermeneutisk process. Drivkraften förläggs till den kun-
skaps- och meningssökande människan (1980, s. 30; 2000b, s. 73). 

                                              
140 Jfr avsnittet Livsförståelse; Räckvidd, s. 64. 
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Lärare 
Endast ett fåtal religionsdidaktiska studier har varit inriktade på lärare. I 
Rune Larssons (2004) översikt över svensk religionspedagogisk forskning 
uttrycker han förvåning över detta med tanke på att pedagogen är en så 
betydelsefull faktor för religionskunskapsundervisningens utformning (s. 
308).141 Larsson utgår från arbeten som haft som sin enda eller centrala 
uppgift att fokusera lärarna. Inkluderas även andra verk där lärare varit en 
komponent i undersökningen kan några ytterligare läggas till. Slutsatsen 
blir ändå den samma. Det är lite forskning inom det religionsdidaktiska/-
pedagogiska fältet som inriktats mot lärarna.142 Det intressanta i det här 
sammanhanget är att uppmärksamma de typer av arbeten som förekom-
mer. 

I huvudsak är det två slags arbeten som framträder. För det första är det 
studier som fokuserar lärares tankar om ämnet och undervisningssituatio-
nen. För det andra gäller det studier som uppmärksammar relationen mel-
lan lärares tänkande och den konkreta undervisningssituationen.143 Medan 
den förra kategorin tydligt befinner sig i fältet ”Lärprocessens förarbete och 
dess förutsättningar” närmar sig den senare kategorin ”Lärprocessens mitt”. 
Nedan skisseras kortfattat något exempel på varje sort. 
 
Lärares tankar om ämnet och undervisningssituationen 
Det är möjligt att också inom kategorin ”Lärares tankar om ämnet och 
undervisningssituationen” identifiera några varianter. Vissa studier har 
varit inriktade på lärares intresse för ämnet och hur de upplever dess svå-

                                              
141 De arbeten Larsson uppmärksammar är: Törnvall, 1982, ”Läraren och läroplanen. En 
undersökning av mellanstadielärares grundsyn i förhållande till Mål och riktlinjer i läropla-
nen för grundskolan.”, Falkevall (1995), Nilsson, 1997, ”Lärares etiska kompetens. Till 
frågan om etikdidaktik.”.  
142 Lärarforskning inom det religionsdidaktiska/-pedagogiska fältet förefaller även mindre 
frekvent i Tyskland och Storbritannien (jfr Heil, 2004, s. 133; Jackson, 2004, s. 22). 
143 I brittisk religionsdidaktik/-pedagogik finns också exempel på lärarforskning av icke-
empirisk, begreppslig art. T.ex. kan Terence Copley (2004) nämnas, som med hjälp av 
metaforer försöker beskriva lärarens roll inom ramen för skiftande pedagogiska och meto-
diska villkor. Han skiljer mellan affärsinnehavaren som låter kunden välja mellan olika 
utbjudna varor och som gärna låter kunden prova, doktorn som visar på alternativa be-
handlingsmetoder men förespråkar någon, brobyggaren som överbryggar gap mellan hem, 
klassrum och textböcker, tjänaren som levererar läroplanens förpackningar till eleverna, den 
tysta barnmorskan som förlöser elevernas tankar och erfarenheter samt nyckelbäraren som 
låser upp nya världar och möjligen också guidar eleverna eller förser dem med kartor i dessa 
nya världar.  
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righeter. Exempel på sådana tidiga arbeten redovisades under avsnittet En 
startpunkt (s. 102) där resultat visade att intresset inte var särskilt stort för 
ämnet. Flera studier refererar undersökningar som Skolöverstyrelsen låtit 
genomföra. Lendahls (1986, s. 14) menar att sådana studier visat hur mel-
lanstadielärare gärna låtit någon annan undervisa i ämnet. Hon refererar 
också uppgifter om att ämnet har fått mindre tid än vad timplanen före-
skrivit (jfr även Almén 2000b, s. 76; Härenstam, 1993, s. 22). Lendahls 
lyfter fram några skäl som hon menar kan förklara sådana resultat. Elevers 
ointresse för ämnet, samhället stora krav på bl.a. objektivitet och en stor 
osäkerhet hos lärarna är några av de faktorer hon betonar.144 Den Nationel-
la Utvärderingen 1990 som gjordes av Svingby, Lendahls och Ekbom visa-
de bl.a. att 60 % av de tillfrågade mellanstadielärarna menade att religions-
kunskapsämnet var det svåraste SO-ämnet att undervisa i (Emanuelson, 
1998, s. II:19). 

Andra studier har uppmärksammat hur lärare uppfattar ämnets syfte 
och uppgift (Dahlin, 1989; Emanuelson, 1982; Osbeck, 1997; Törnvall, 
1982). Återkommande sägs att lärare menar att ämnet syftar till att bi-
bringa tolerans och respekt för medmänniskor. Även etik i vidare mening 
betonas. Som exempel på en studie inom kategorin kan min egen D-
uppsats i religionsbeteendevetenskap från 1997 Lärares tankar om ämnet och 
undervisningssituationen användas. I studien fokuseras hur tio intervjuade 
lärare ser på ämnets syfte, innehåll och centrala metoder. 

De kategorier som den fenomenografiinspirerade undersökningen ut-
mynnade i förbands genom de tänkta extrempolerna ”Andra” respektive 
”Jag”. Dessa extrempoler beskrev vilka som var aktörer i det stoff som un-
dervisningen behandlade. Resultatkategorierna fördelades sedan efter i hur 
stor utsträckning stoffet uppmärksammade ”Andras” religion, livsåskåd-
ning etc., och i vilken utsträckning ett ”Jag” tilläts vara aktör i stoffet. 
Närmast polen ”Andra” placerades kategorin ”Faktakunskap om andra och 
deras religion”. Därefter kom ”Att förstå andra – tolerans”, ”Förståelse 
tillför mig mer än tolerans”, ”Att utvecklas som människa”, ”Att finna sin 
karta”. Närmast ”Jag” placerades kategorin ”Att beskriva och argumentera 
för sin karta”. 

Så här i efterhand är det intressant att konstatera att dessa kategorier 
fördelades som om de varierade med avseende på en enda dimension. 
Som de ter sig för mig idag rör de åtminstone tre olika dimensioner. Den 
första, som förmodligen var mest central i det aktuella utfallsrummet, gäll-

                                              
144 Jfr även Hartman under avsnittet Undervisningsmetodik och elevers intresse, s. 109. 
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er graden av existentialitet. En fråga blir existentiell då den upplevs som 
min (Hartman, 1986, s. 142). Denna dimension uppvisar stora likheter 
med vad Michael Grimmitt beskrivit som religionskunskapsundervisning-
ens lära OM respektive lära AV. Då man lär AV en tradition blir frågorna 
existentiella och rör mitt liv. En andra dimension gäller en spänning mel-
lan individ och kollektiv. Är religion/livsåskådning något som kan förstås 
som tillhandahållen genom enskilda val eller genom kollektiva traditioner 
som i hög grad utgör delar av individens blinda fläckar, hennes självklarhe-
ter? En tredje dimension rör frågan om religionsstudiets kontextualitet. Är 
det ett näraliggande sammanhang eller ett mera avlägset som ska studeras? 
De både sistnämnda dimensionerna kan sägas uppmärksammas av Henry 
Cöster i vad han kallat det individuella respektive det exotiska misstaget 
(Cöster, 1992a, s. 5 ff.).  

Förutom arbeten som fokuserar ämnets svårigheter/intresset för ämnet, 
och studier som uppmärksammar ämnets syfte/uppgift ger Björn Falkevalls 
studie (1995) anledning att också lyfta fram hur lärare ser på undervisning-
ens påverkansfaktorer.145 Detta är alltså en tredje variant inom ramen för 
underkategorin ”Lärares tankar om ämnet och undervisningssituationen”. 
En fjärde variant är studier då lärare använts som informanter om barnen, 
deras intressen och undervisningssituationen (Dahlberg et al., 1977).146  
 

                                              
145 De faktorer lärarna menade påverkade dem mest var eleverna, samhället och den egna 
personen. I lägst grad angav de läroplan, lärobok och kollegor.  
146 Dahlbergs m.fl.:s skrift Barn och livsfrågor; Lärares erfarenheter från förskola, lågstadium 
fritidshem är en av rapporterna inom ramen för BaLi-projektet, Barn och livsfrågor. Den 
bygger på cirka 1380 enkäter till pedagoger och syftar till att ta reda på vilka livsfrågor som 
de menade förekom i barngrupperna, hur ofta de förekom och vilka eventuella svårigheter 
som var förknippade med dem. Rapporten visar att livsfrågor som lärarna anser vara vanliga 
är: Att visa hänsyn och tolerans, Att kunna handskas med sina känslor, Ansvar och sam-
vetsfrågor, Att äga och dela med sig. Det finns emellertid skillnader i hur lärarna bedömer 
vilka livsfrågor som förekommer ofta. Vidare tycker lärarna att det är svårt att arbeta med 
livsfrågor som: Samhällssyn och politik, Människan och döden, Tro och religion, Hur allt 
började, Våld krig och förtryck. Detta är samma frågor som sällan förekom i barngrupper-
na. Det är också de samma som ansågs mindre angelägna för barnen. Författarna menar att 
undervisningen inte bör stanna vid de konkreta livsfrågorna. Om man tar upp att dela med 
sig bör också frågor om samhällssyn och politik uppmärksammas. Det är viktigt för barnen 
att få fundera över varför man exempelvis ska dela med sig. 
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Relationen mellan lärares tänkande 
och den konkreta undervisningssituationen 
Genom att inte bara uppmärksamma lärares tänkande utan också under-
visningssituationen förflyttas forskningsfokus närmare lärprocessen och 
dess diskursiva praktik. Ett sådant exempel är den studie Eva Johansson 
och Barbro Johansson (2003) genomförde. Studien har flera fokus.147 De 
redovisar bl.a. vad lärare vill att barn ska lära sig om etik och hur de för-
verkligar detta i praktiken.148  

Genom att lärare både intervjuats och observerats i verksamhet har Jo-
hansson och Johansson möjlighet att uppmärksamma relationen mellan de 
föreställningar/ideal lärare har och hur praktiken utformas. De har också 
vänt på frågan. Ur lärarnas arbete uppmärksammar de mönster som vittnar 
om skilda föreställningar. I rapporten lyfter författarna fram fyra föreställ-
ningar om barnet, dvs. det formbara, det goda, det emotionella och det 
förnuftiga. Författarna menar att dessa föreställningar kommer till uttryck 
genom vilka värden lärarna prioriterar och vilka metoder som används för 
lärande. 

Ett par konkreta resultat som förtjänar att omnämnas är hur de stude-
rade lärarna tenderar att betona konsensus framför konflikt, vilket medför 
risk för integritetskränkningar. Författarna redovisar även att lärarna snara-
re lyfter fram etiken på konkret känslomässig och inlevelsemässig grund än 
genom att synliggöra det bakomliggande, mer generella, etiska värdet. De 
studerade lärarna ville t.ex. att eleverna ska förstå hur det kan kännas att få 
en elak lapp klistrad på ryggen. Det blir däremot inte tydligt att frågan 
handlar om vikten av att inte skada/kränka den andra eller att värna den 
andras väl (s. 65).  

Liknande spörsmål har även uppmärksammats av Dahlberg m.fl. (se 
fotnot 146, s. 119). De menar att undervisningen inte får stanna vid de 
konkreta livsfrågorna som att dela med sig. Diskussionerna måste lyftas så 
att också en samhällelig och politisk dimension innefattas. 

Att ställa frågorna på denna nivå och fundera över varför det exempel-
vis är viktigt att dela med sig, som Dahlberg m.fl. betonar, kan också inne-

                                              
147 Andra delar av studien presenteras i avsnittet I lärprocessens mitt; Etiska möten i skolans 
praktik, s. 145. 
148 Som jämförelsepunkt kan Elisabet Haakedals norska avhandling nämnas (2004). Haake-
dal undersöker bl. a. vilken betydelse lärares livstolkning har för deras yrkespraktik. Studien 
baserar sig på två perioder av fältarbete och en enkätstudie. Haakedal finner bl.a. att livs-
tolkningen har betydelse för utformningen av lärarrollen men att den också samvarierar 
med andra faktorer såsom lärares ålder och geografiska placering. 
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bära en vidgad komplexitet. Den risk Johansson och Johansson pekar på, 
att konsensus betonas så att reella konfliktperspektiv osynliggörs, skulle 
därmed kunna antas vara mindre. 

 
Religionskunskapsämnets syfte och uppgift 

Hittills har framställningsformen varit sådan att huvudlinjer inom varje 
delområde har presenterats och ett eller ett par verk fått utgöra exempel på 
dessa linjer. När det gäller området syfte och uppgift för religionskun-
skapsämnet är inte detta möjligt. I princip kan alla religionsdidaktiska arbe-
ten sägas behandla religionskunskapsundervisningens syfte och uppgift, 
om inte explicit så i varje fall implicit. För att inte få en alltför överlappan-
de struktur uppmärksammas i detta avsnitt primärt vad som kan kallas 
icke-empiriska texter (jfr fotnot 100, s. 96). Dessa texter är i huvudsak in-
riktade på granskning av och argumentation för ämnets syfte och uppgift i 
relation till en vidare teologisk och filosofisk diskurs. Floran av verk inom 
en sådan benämning är dock stor och varierande i flera avseenden. De 
skiljer sig åt t.ex. då det gäller hur pass utredande och argumenterande de 
är men också beträffande hur föreskrivande och praktiknära de är.149 

Istället för att noggrannare uppmärksamma enskilda verk som exempel 
på kategorier struktureras framställningen efter några frågor som diskute-
rats av flera författare inom området. Ofta är det svårt att peka på tydliga 
skiljelinjer i debatterna. För att ändå försöka identifiera utmaningar i rela-

                                              
149 De båda aspekternas ena extrempunkter skulle kunna beskrivas i anslutning till begrep-
pen religionsdidaktisk filosofi respektive normativ didaktik som den holländske religions-
didaktikern Siebren Miedema respektive den danska religionsdidaktikern Mette Buchardt 
använder sig av. De definerar begreppen på följande sätt: 
”I then characterize the philosophy of religious education as the application of the phi-
losophical method of reflective, critical, argumentative, analytic, innovative and synthetic 
thinking to philosophically interesting and philosophically tractable issues and problems in 
the practice of religious education, including the attempt to clarify the general nature of 
this practice, and to comment philosophically on the various theories that are said to apply 
to it (Astley, 1994, p. 29).” (Miedema, 2004, s. 37). 
”The normative didactical approach is characterised by a research interest close to some 
kinds of curriculum development. Theory is basically viewed as prescriptive for school 
practice. The idea is therefore to develop a theory of ‘how to do good practice’. Normativ-
ity is the defining basis for the research; not an object for critical reflection.” (Buchardt, 
2003, s. 120). 
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tion till det dominerande perspektivet har ett par teman hämtas från brit-
tisk och norsk religionsdidaktik/-pedagogik.150 
 
Det förhärskande livstolkningsperspektivet 
Att det är svårt att identifiera skarpt kontrasterande perspektiv när det gäll-
er ämnets syfte skulle kunna betyda att det rått relativt stor enighet kring 
skolans religionskunskapsundervisning, i alla fall bland religionsdidaktiska 
forskare och lärarutbildare.151 De flesta är eniga om att ämnet syftar till att 
bidra till elevernas egen livsorientering (Skogar, 2000b, s. 29). Det överens-
stämmer också med den utbildningsmetodik som skolans läroplan sedan 
lång tid föreskrivit.152 Ansträngningar har också gjorts för att hitta ett kon-
cept att kunna enas kring. Det har ansetts viktigt att försöka bibehålla en 
arena där alla kan mötas i enlighet med vad som kan beskrivas som ”Den 
svenska integrationslogiken.” (Almén, 1999, s. 4 f.). Detta synsätt kan möj-
ligen uppfattas vara utmanat idag genom acceptansen för fristående skolor 
på religiös grund. 
 
Ett syfte och flera språkliga bidrag 
Religionskunskapsämnet kan ses som ett livstolkande ämne genom att det 
bidrar till utveckling av elevens språk, att använda i tolkning och förhand-
ling av livsförståelse. Frågan är dock vad det är för slags språk som eleven 
erbjuds och hur konvergerande/divergerande repertoarerna är såväl inom 
som mellan uppmärksammade traditioner.  

Religionsvetenskap uppfattas ofta som en mångvetenskaplig disciplin. 
En vanlig indelning är att man skiljer mellan religionshistoria, exegetik, 
kyrkohistoria, tros- och livsåskådningsvetenskap samt religionsbeteendeve-
                                              
150 Att det just är exempel från Norge och Storbritannien som används som referenspunkter 
ses i sammanhanget inte som väsentligt. Samtidigt uppfattas de som rimliga. I Storbritanni-
en har det sedan lång tid funnit en orienterande och mångkulturell religionsundervisning 
som alltså liknar den svenska. I Norge var religionsundervisningen fram till 1997 bestämd 
av den kristna traditionen. Samtidigt är norskt samhälle och kultur på många andra sätt 
näraliggande den svenska.   
151 Däremot har religionskunskapsundervisningen stundom gett upphov till heta offentliga 
debatter (se t.ex. Lendahls, 1986, s. 15; Skogar, 1986, s. 36). 
152 Utbildningsmetodiska ansatser (jfr praktisk didaktik; Kroksmark, 1994, s. 100), kan i viss 
mån ses som ett artikulerande av tankar om ämnets syfte. Därför är Haakedals genomgång 
av förhärskande utbildningsmetodiska ansatser över tid i Norge, Sverige, Tyskland och 
Storbritannien intressant. De ansatser som beskrivs är den konfessionella, den vetenskaps-
orienterade (inriktad mot historisk-kritisk metod), den erfarenhetsbaserade, den feno-
menologiska, den religionspluralistiska, den narrativa och den kontextuella (Afdal et al., 
1997, s. 195 ff.). 
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tenskap. Vart och ett av dessa fält kan beskrivas ha karaktäristiska teorier 
och metoder och därmed betraktas som olika ämnen. Kursplanen för reli-
gionskunskap i skolan lyfter, vid sidan av livsfrågor och livstolkning, fram 
etik, kunskap om kristendom, bibelkunskap och andra världsreligioner. 
Därmed är det inte klart vad det är för slags språk som dessa områden till-
för, om de är homo- eller heterogena. Det är rimligt att anta att det språk-
liga bidraget varierar både inom traditioner, mellan olika aspekter som 
innefattas i en tradition, och mellan skilda traditioner.  

Utifrån tanken att traditioner kan ses som olika språk, var och en med 
sin egen logik, har det ifrågasatts om det är möjligt att jämföra eller över-
sätta religioner.153 Jämförelser görs på någons villkor. De blir på så sätt lätt 
missvisande och etnocentriska (jfr t.ex. von Brömssen, 2003, s. 45; Holm, 
1998, s. 19; Härenstam, 2000, s. 127; Jackson, 1997, s. 110).  

Vilka didaktiska konsekvenser som ska dras av att religionskunskapsäm-
net kanske inte ens på grundskolan kan betraktas som ett ämne med likar-
tad karaktär på sina språkliga bidrag och att olika traditioner möjligen kan 
ses som skilda språk är inte givet.  

Ämnets syfte, att bidra till livsorientering eller livstolkning, kan uppfat-
tas befinna sig på en färdighets- och individuell nivå. Det betyder att den 
enskilde i sin livstolkning kan använda alla de språk som han/hon har 
tillgängliga och finner tillämpliga. På så sätt spelar det mindre roll om den 
språkliga repertoaren som ämnet bidragit med är divergerande eller kon-
vergerande. Syftet bidrar på så sätt till att divergerande perspektiv inte 
framstår som konfliktfyllda.154  

Däremot skulle divergerande perspektiv kunna vara svårhanterliga på 
undervisnings- och klassnivå. Genom att det finns skäl att tro att religions-
kunskapsundervisningen i skolan ofta befinner sig på en orienterande fak-
tanivå snarare än en livstolkande färdighetsnivå (Hartman, 2000a, s. 246; 
Skogar 1992, s. 83), löses även denna spänning. Ämnesinnehållet kan upp-

                                              
153 I debatten har ibland Chicagos respektive Yales sätt att bedriva religionsstudier fått 
utgöra de båda polerna. Medan Chicago i Mircea Eliades fotspår undervisar religion och 
fokuserar universella fenomen studerar Yale varje tradition för sig och betonar det partiku-
lära (Ford, 1997, s. 343 f.). Inte minst George Lindbeck vid Yale har betonar hur varje 
tradition har sitt språk och hur människors erfarenheter kommer att präglas av detta språk. 
Universella religiösa erfarenheter är därför för Lindbeck föga sannolika (Ford, 1997, s. 347 
f.).  
154 Jfr t.ex. hur Kennert Orlenius beskriver den individcentrerade ämnesutvecklingen som 
ett svar på pluralismen. Han uppfattar dock inte detta som helt oproblematiskt i en indivi-
dualistisk och postmodern tidsanda som tillhandahåller så lite stöd för den enskilda männi-
skan att luta sig mot (2004, s. 161 ff.). 
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fattas som faktakomponenter snarare än språk. De skilda komponenterna 
kan ligga sida vid sida utan att man nödvändigtvis behöver förhålla sig till 
dem. Därmed är det vare sig säkert att divergerande perspektiv noteras eller 
blir föremål för reflektion.155  

Frågan kan emellertid resas om det finns potential i ämnets tvärveten-
skapliga och multispråkliga karaktär som riskerar att gå förlorad då de skil-
da bidragen via ämnets syfte, ett individuellt metaperspektiv, harmonieras. 
De båda nedanstående didaktiska bidragen kan ses som inlägg i en sådan 
debatt. Alméns tes kan uppfattas peka mot en strukturellt språklig potenti-
al och Jacksons tillskott visar på en traditionshermeneutisk potential. Båda 
dessa möjligheter riskerar att gå förlorade om ämnets syfte i form av språk 
och livstolkning i hög grad läggs på en harmonierande individuell metani-
vå.  

I en artikel av Edgar Almén (2000c) diskuteras bl.a. läroplanens tanke 
att skolämnena bidrar till elevens begreppsbildning och finner att det inte 
är möjligt att inom ramen för religionskunskap tala om en uppsättning 
begrepp utan att man minst måste tala om fyra. Almén skiljer mellan kul-
tur-, individ-, traditions- och bekännelsebegrepp. Genom kulturbegrepp 
synliggörs religion som det sociokulturella och självklara. Den kognitiva 
dimensionen och möjligheten att välja åskådliggörs med individbegrepp. 
Traditionsbegreppen pekar på religion med anspråk på helhet och bekän-
nelsebegrepp visar på betydelsen av vad man tror på och håller för sant. 

För den brittiske religionsdidaktikern Robert Jackson har frågor om re-
ligioners heterogenitet och dess representationer varit mycket centrala 
(1997, 2004). Konsekvensenligt har Jackson argumenterat för vikten av att 
också elever bibringas en plural förståelse. Han understryker betydelsen av 
ett antropologiskt perspektiv som synliggör den levda traditionen. Religio-
ner är inte heller inbördes enhetliga system utan varierar både på individ- 
grupp- och traditionsnivå. Genom att fokusera det levda framträder också 
religioners föränderlighet. Att religion reformeras och förhandlas också 

                                              
155 Hur orienterande kunskap ska uppfattas i relation till det förståelsebegrepp som i denna 
avhandling används är inte en okomplicerat (se avsnittet Språk; Att uppfatta och förstå, s. 72). 
Om förståelse är den akt (analoga fantasi) som resulterar i en svarande hållning är det inte 
säkert att orienterande kunskap är ”förståelse”. Det ligger nära till hands att uppmärksamma 
den Diltheyska tanken att förståelsens kunskapsform inte är den samma som förklaringens 
(se t.ex. Cöster, 1982, s. 11 f.; Skogar, 1993, s. 23). Distinktionerna är i viss utsträckning 
överlappande, dock inte helt. Att vara orienterade är inte nödvändigtvis det samma som att 
förstå men därmed inte heller det samma som att kunna förklara.  
Jfr även läroplanens åtskillnad mellan ”fakta”, ”förståelse”, ”förtrogenhet” och ”färdighet” 
(Lpo 94, 2003, s. 4). 
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i/under det pågående klassrumsarbetet är en viktig utgångspunkt för Jack-
son. Han menar även att det inte är rimligt att jämföra religioner. Det ris-
kerar bara att peka i en essentialistisk riktning. Studiet av varje tradition 
kräver ett rejält arbete och engagemang. Han betonar vikten av att elever 
och lärare tillsammans försöker blottlägga traditioners symbolmönster och 
grammatik. Det innebär bl.a. att ett viktigt syfte med undervisningen är att 
bidra till en hermeneutisk kompetens hos eleverna (jfr t.ex. Skogar, 2000a, 
s. 110). Det är arbetet med den specifika traditionen som möjliggör bro-
bygge mellan religioners symbolmönster och den enskilda elevens livs-
värld. Genom att motverka varje form av enhetligt perspektiv på religioner 
hoppas Jackson även att undervisningen kommer att bidra till en kritisk 
kompetens hos eleverna då det gäller att utmana maktens anspråk på defi-
nitions- och tolkningsföreträde.  
 
Perspektivet utmanas 
Livstolkningsperspektivet, som ett slags syfte med religionskunskapsämnet, 
har beskrivits som färdighetsinriktat. Målsättningen är tänkt att kunna 
realiseras genom att religionskunskapsundervisningen erbjuder eleven vid-
gat språk.  

Det har också sagts att det råder enighet kring perspektivet bland pro-
ducerande religionsdidaktiker. Svårigheter som uppmärksammats har gällt 
såväl risken för ett harmonierande metaperspektiv som att den färdighets-
inriktade livstolkande dimensionen ignoreras till förmån för ett faktaorien-
terande perspektiv.  

Det livstolkande perspektivet är emellertid inte principiellt självklart. 
Det är inte heller givet att en gemensam arena att mötas på för att kom-
municera religiös tradition ses som eftersträvansvärd. Här ska två utma-
ningar för perspektivet uppmärksammas. Det gäller dels kritiken av ämnets 
eventuellt blinda, sekulära, fläck och dels frågan om dess unika bidrag. 

Det har hävdats, för det första, att den gemensamma religionskun-
skapsundervisningen bygger på en slags sekulär förståelse av vad religion 
är. Tanken har förts fram att den ideologi som genomsyrar samhället i 
stort på så sätt blir den osynliga punkt från vilken alla samtal förs (Dahlin, 
1989, s. 4). Ambitionen med svensk religionskunskapsundervisning har 
sedan länge varit ett neutralt förhållningssätt till de olika religioner vars 
stoff behandlas. Ord som öppenhet och tolerans har varit väsentliga. Men 
frågan kan naturligtvis ställas vilken tolerans det har funnits gentemot reli-
giösa perspektiv som inte kan acceptera ett sådant neutralt förhållningssätt. 
Är det möjligen så att de skarpaste gränserna inte går mellan religioner 
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utan mellan personer som kan tänka sig att utsätta sin religion eller sin tro 
för kritisk granskning och de som inte kan det (Samuelsson, 1999, s. 97)?156 
Perspektivet har kommit att diskuteras en hel del inom brittisk religions-
pedagogik. Nedan redogörs därför i korthet för några väsentliga argument 
som bl.a. Andrew Wright redovisat. 

Det har, för det andra, diskuterats om inte livstolkningsperspektivet är 
för allmänt. Också andra ämnen bidrar rimligtvis med språk för elevens 
livstolkning. Därmed kan frågan resas om religionskunskapsämnet saknar 
ett unikt bidrag. Spörsmålet uppmärksammas delvis i antologin På spaning 
efter ämnets kärna (Linnarud, 2000), där Skogar (2000b) skrivit ett religions-
didaktiskt bidrag. Här diskuterar emellertid Skogar religionsdidaktik som 
akademisk disciplin och väsentliga bidrag i pluralis. Nedan uppmärksam-
mas ett exempel från norsk religionsdidaktik. 

  
En sekulär bas? 
Religionskunskapsundervisning, som den fungerar i Storbritannien, är en 
del av en liberal tradition, menar Wright (2004a, s. 3).157 Hans tankar i 
detta avseende kan även antas gälla för svenska förhållanden.158 Wright 
beskriver den liberala traditionen med avseende på religion som en strävan 
efter att bryta ut eller sätta parantes kring religioners doktrinära dimensio-
ner och deras sanningsanspråk. Istället framhålls etiken. Den del av religi-
on som parentesen gäller kom att betraktas som en privatsak. Däremot 
skulle de etiska delarna kunna gynna det gemensamt goda. Detta synsätt 
menar Wright har genomsyrat brittisk religionskunskapsundervisning. 
Samtidigt menar han att det är ohållbart, för det första, genom att många 
religioner vägrar att se religion som en privatsak. För det andra genom att 
teologi, dogmatik och etik är beroende av varandra och inte kan ses för sig. 
Dessutom menar Wright, för det tredje, att det för många ingår i en reli-

                                              
156 Beskrivningen motsägs i viss mån av Sven–Åke Selander. ”En anhängare av ett funda-
mentalistiskt alternativ skall kunna känna att hans tolkning framställs lika klart, redigt och 
perspektivriktigt som vilket annat alternativ som helst.” (1993, s. 53). Selander befinner sig 
dock, i det här fallet, på det föreskrivande planet. Hans inlägg gäller beskrivningar av ett 
fundamentalistiskt perspektiv och inte ett bemötande av en konkret fundamentalist i klass-
rummet.  
157 Wright diskuterar denna liberala tradition i stor utsträckning i relation till John Locke. 
158 Systemen i Sverige och Storbritannien är inte helt lika men de är överensstämmande på 
de punkter som här uppmärksammas vilket gör det motiverat att behandla dem sammanta-
get utan att närmare gå in på skillnaderna.  
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giös självförståelse att göra exklusiva sanningsutsagor (2004a, s. 5).159 För 
det fjärde kritiserar Wright det moderna liberala synsättet för skepticism 
gentemot religion i betydelsen något man som sociokulturell individ mot-
tar (2004b, s. 181). Snarare har auktoriteten hos det autonoma förnuftet 
betonats menar Wright.  

Istället för att eftersträva konsensuslösningar anser Wright att männi-
skor måste våga se att de inte kan bli överens på alla punkter och försöka 
identifiera vilka dessa punkter är. De måste våga erkänna olikheten och 
avståndet mellan dem. På så sätt kan ett reellt möte komma till stånd.160 
Avståndet mellan oss kan ses som heligt utrymme då det är den radikalt 
annorlunda som kan utmana min självförståelse. Möjligen kan man funde-
ra över om det inte är svårt att låta sig utmanas då man står fast i en posi-
tion som vilar på absolut Sanning? 

 
Unikt bidrag? Om transcendens och helighet 
Av och till diskuteras det inom alla discipliner, skolämnen är inget undan-
tag, vad som är dess unika bidrag. Ibland förs diskussionen närmast som 
att det unika bidraget skulle legitimera dess existens. Frågan kan skönjas 
bakom rubriker som På spaning efter ämnets kärna (Linnarud, 2000). Frågans 
relevans är däremot inte oomtvistad och ser delvis olika ut beroende på 
vilken kunskapsformsnivå den diskuteras på. Förs den på orienteringsnivån 
har den till stora delar kommit att handla om ämnets kanon som alltså 
ibland uppfattats som dess kärna. Kanonföreställningen har emellertid 
kommit att kritiseras hårt ur socialkonstruktivistiskt perspektiv. Om kun-
skap konstrueras socialt och inte existerar i given form, så som kanon, mås-
te följdfrågan bli, vems/vilkas konstruerande kunskap representerar kanon? 
Vilka alternativa perspektiv marginaliseras och osynliggörs? I vilka sociala 
grupperingar konstrueras denna marginaliserade kunskap (jfr t.ex. Apple, 
1990; Ekbrand, 2001; Persson, 1999)? Fasta föreställningar om vad som 

                                              
159 Wrights kritik liknar den som t.ex. riktats av muslimer gentemot brittisk religionskun-
skapsundervisning (Khirs 2000, s. 89). Khirs uppmärksammar just den sekulära basen för 
undervisningen och den multireligiösa inriktningens implikation att alla religioner ses som 
lika värda. Dessutom menar han att brittiska muslimer vänder sig mot att kristendomen har 
en dominerande ställning i läroplanen.  
Uppfattningen att den deskriptiva sekulära undervisningen är blind för sitt eget normativa 
perspektiv delas av Felderhof. Han är dock kritisk ur ett annat perspektiv. Han kritiserar att 
de religiösa alltid är ”de andra” oavsett vilken tradition dessa tillhör (Felderhof, 2000, s. 48). 
Kritiken kan tänkas som riktad från en position som vill uppmärksamma en traditionsmäs-
sigt mer ”sekulär” ståndpunkt men likväl ser den som ”religiös” (jfr t.ex. Osbeck, 1999b). 
160 Wright diskuterar detta i relation till tankar från Emmanuel Lévinas. 



 128 

utgör ämnets kärna i vid mening kan i ett undervisningssammanhang ris-
kera att föra med sig ett implicit behavioristiskt förhållningssätt (jfr t.ex. 
Scherp & Scherp, 2002, s. 10 f.). Kärnan är fast och bör därför i så intakt 
skick som möjligt transfereras till eleverna. Undervisning och lärande 
kommer i stor utsträckning att handla om överföring.  

Ett konkret exempel på hur frågan om religionskunskapsämnets unika 
bidrag diskuterats kan hämtas från Geir Afdal, Elisabet Haakedal och Heid 
Leganger-Krogstads bok Tro, livstolkning og tradisjon. Innføring i kontekstuell 
religionsdidaktikk. I kapitel nio, som författats av Elisabet Haakedal, fram-
förs tveksamhet inför en ensidig användning av ett funktionellt livstolkan-
de religionsbegrepp.161 Det hävdas att det därigenom blir närmast omöjligt 
att skilja mellan religiösa och sekulära idéer och erfarenheter (s. 204). När 
det gäller religionskunskapsämnets unika bidrag förespråkas därför dessut-
om ett substantiellt religionsbegrepp. En substantiell religionsdefinition 
sägs referera till en transcendent verklighet (s. 206). Eleven behöver också 
möta, hävdas det, en livstolkning som överskrider den förnufts- och sin-
nesbaserade verkligheten. Den transcendenta verkligheten definieras i an-
slutning till Rudolf Otto som ” ’det hellige’ ” (s. 206).  

Att förlägga det unika religionsbidraget till en transcendent dimension 
är förmodligen relativt vanligt men kan antagligen göras på flera olika sätt. 
Att innebörden i transcendensbegreppet inte är klart är en smula förvir-
rande då det samtidigt är så centralt. Möjligen kan det också hävdas att 
detta är en av poängerna med begreppet. Det åsyftar såväl empirisk tran-
scendens som överskridande former i vad som skulle kunna kallas empirisk 
immanent mening. Olika tolkningar finns företrädda också inom ramen 
för likartade teoretiska perspektiv. Nedanstående redovisning illustrerar 
något av transcendensbegreppets skiftande tydningar. 

Ordet transcendent betyder enligt SAOL (1999) ”översinnlig” eller 
”gränsöverskridande”. Frågan är vilka gränser det är som överskrids. Ovan 
refererades Rudolf Otto. Så gör t.ex. också Andrew Wright (2004b, s. 210) 
när han pekar på den transcendenta dimensionen som den centrala. 
Wright utvecklar hur han ser på företeelsen. Genom att föra samman Otto 
med Mircea Eliade beskriver han hur religiös erfarenhet har sina rötter i en 
verklighet bortom den naturliga världen, i en kraft som tvingar sig på 
människan utifrån. Wright vill därför göra en åtskillnad mellan vad vi på 

                                              
161 Också den norska läroplanen förespråkar ett livstolkande perspektiv (Afdal et al., 1997, 
s. 205). I fotnot 302 (s. 273) uppmärksammas hur Geels och Wikström (1999) beskriver 
skillnaden mellan en funktionell och en substantiell religionsdefinition. 



 129

svenska kan kalla livsåskådningar och trosåskådningar.162 De är, med hän-
visning till frågan om transcendens, inte jämförbara. Tanken är hos Wright 
central. Han menar att den religionskunskapsundervisning som inte har 
sitt hjärta i frågan om transcendens måste betraktas som reduktionistisk 
och därmed inte göra religion som företeelse rättvisa.  

Möjligheten till olika transcendenstolkningar kan eventuellt fortfarande 
tänkas. En verklighet bortom den naturliga världen behöver kanske inte 
förstås i bokstavlig mening? Framställningen i t.ex. Anders Jeffners bok 
Vägar till teologi kan uppfattas lämna mindre utrymme för tolkning. Tran-
scendensupplevelser hämtas från en annan verklighetsdimension som går 
utöver längd, bredd, volym och tid, dit också Guds existens förläggs (s. 93 
f.). 

En svensk religionsdidaktiker som anknyter till såväl Rudolf Ottos som 
Mircea Eliades perspektiv är Bo Dahlin (1989, 1998). Han relaterar emel-
lertid också till C.G. Jung och de kopplingar som finns häremellan. Dahlin 
talar om en fundamental aspekt av mänsklig och religiös erfarenhet som ” 
’riktadheten mot det okända’ ” (1989, s. 319). Religion handlar på så sätt 
bl.a. om gränslandet mellan det kända och det okända. Dahlin betonar 
vikten av att skilja mellan ett religiöst och vetenskapligt sanningsanspråk, 
vilket kan ställas i relation till Jeffner ovan som betonar vikten av att hålla 
samman dessa sanningsanspråk. I gränslandet mellan det kända och okän-
da betonar Dahlin det mytopoetiska språkets symboliska funktion. Den 
religiösa sanningen (mitt ordval) beskrivs i liknande existentiella termer 
som t.ex. poesi. Religionskunskapsämnets unika bidrag ses som den trans-
formativa funktionen, skild från den legitimerande, mellan det kända och 
det okända.163 Den tranformativa möjlighet som det mytopoetiska språket 
ger är en ökad förståelse av tillvarons djupdimensioner, dess yttersta 
grundvalar (s. 310 f.). Människan blir upplyst och själen kan symboliskt 
uttryckt beskrivas komma till en annan värld. Dahlin beskriver detta i an-
slutning till Jungs begrepp individuationsprocessen.164 Det okända finns 
både som en inre dimension och som en yttre där religioners symbolspråk 

                                              
162 Jfr även Lendahls (1986, s. 36): ”Gud och transcendens kan sägas vara två begrepp som 
kategoriserar religioner i förhållande till övriga livsåskådningar. […] Transcendens, dvs 
förhållandet mellan människan och något övermänskligt (suprahumant) …”.  
163 Ytterligare ett viktigt syfte med undervisningen som Dahlin ofta återkommer till är 
vikten av att hjälpa elever att vara undrande och ställa frågor (1998). 
164 NE, Susanne Gieser, beskriver den jungska individuationsprocessen som att ”… männi-
skan går igenom olika stadier eller faser, med slutmålet att förverkliga sina potentialer och 
uppnå en mening med sitt liv.” 



 130 

har möjlighet att peka utöver uppfattningsvärldens gränser och transcende-
ra tillvarons givna horisonter (s. 244).  

Att transcendens betyder gränsöverskridande gör begreppet öppet också 
för andra innebörder och användningsområden. Intressant är därför ett 
exempel hämtat från en annan sfär. Beverley Skeggs, brittisk sociolog, be-
skriver i ett referat av Genevieve Lloyds verk The Man of Reason: »Male» and 
»Female» in Western Philosophy hur förnuftet uppfattades som det som skilde 
män och kvinnor åt och hur män därmed var de legitima vetarna. Skeggs 
skriver: ”… förnuftet, på grund av den symbolik som användes, uppfatta-
des som transcendens, varigenom användning av förnuftet kom att inne-
bära att transcendera det feminina.” (Skeggs, 2000, s. 35).   

Ett exempel på religiös transcendens i flera innebörder kan hämtas från 
Trons pedagogik (Wiedel, 1994). Wiedel refererar först Eivind Berggrav (s. 
20), som menar att det finns en gränsöverskridande tendens hos männi-
skan och en nyfikenhet på vad som finns på andra sidan. Hon anar en 
osynlig värld. Därefter hänvisar Wiedel till Viktor Frankl som menat att 
människan aldrig kan finna mening i sitt liv genom eget navelskådande, 
utan bara i relation till medmänniskan. Genom att hon sträcker sig utanför 
sig själv, mot den andre, transcenderar hon.165 

Frankls användning av begreppet liksom nedanstående tolkningar kan 
uppfattas som exempel på vad som skulle kunna kallas empirisk immanent 
transcendens. Innebörden i transcendens är fortfarande att överskrida vissa 
vardagliga erfarenheter, men för att just se den utopiska dimensionen i 
denna vardag. Därmed kan transcendens beskrivas som alternativ.166 Tran-
scendens blir också betydelsefull i artikulerande av vad man hoppas på, 
tror på och vad som därigenom ses som möjligt. Funktionaliteten hos ide-
al, utan dess perfektionistiska förtecken, blir väsentlig, dvs. i vilken riktning 
dessa ideal transcenderar oss.  

Som ett intressant exempel kan Elisabet Haakedals beskrivning av reli-
gionsbegreppet från 2004 nämnas. Haakedal ansluter sig till den norske 
religionspedagogen Geir Skeies religionsdefinition. Skeie bygger i sin tur 

                                              
165 Jfr Cöster (2001, s. 28) som refererar Martin Luther i talet om att verklighetens död och 
mörker som inkröktheten i sig själv och kallelsen, att delta i gemenskapen, som rättfärdig-
görande. 
166 Jfr Cöster (1992, s. 29): ”I varje religion formuleras i berättelser och riter föreställningar 
om det ’utom-jordiska’. Det exotiska misstaget innebär vid tolkningen av dessa fenomen att 
man ser det som informationer eller föreställningar om verkligt utom-jordiska fenomen. 
Istället är transcendensen egentligen uttryck för det jag kallade det utopiska. Transcendens, 
som närmast betyder att se igenom’, kommer vi närmast om vi tolkar det som uttryck för 
alternativet till det förhandenvarande.” 
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till stora delar på den amerikanske kulturantropologen Clifford Geertz. 
Haakedal karaktäriserar religionsdefinitionen som både funktionell och 
substantiell, men med betoning på det funktionella. Religionsbegreppet 
placeras inom det vidare kulturkonceptet. Kulturbegreppet uppfattas ha 
flera olika dimensioner som betraktas som skilda meningssammanhang 
eller språkspel (s. 54).167 Vid sidan av religion finns vetenskap, estetik samt 
”sunt förnuft” (common sense). Människans transcendens finns inom hela 
kulturområdet men görs på skilda sätt. Bland de exempel som omnämns 
gällande religionsdimensionen kan möte med det absolut förpliktigande,168 
livsfrågor, bearbetning av otillräcklighetskänslor, meningsfull förståelse av 
verkligheten liksom bas för protest mot orätt och omoral, nämnas. 

 
Tillbaka till livstolkningsperspektivet 
Efter att ha uppmärksammat vad som kan uppfattas som invändningar 
mot det livstolkande synsättet riktas åter uppmärksamhet mot dess inne-
börd och betydelse. På vägen har framkommit att det livstolkande perspek-
tivet kan uppfattas dels ha en implicit sekulär bas samt dels vara reduktio-
nistiskt beträffande sanningsanspråk och transcendens. Förmodligen är 
problemet med en sekulär bas större då en sådan risk är omedveten. Kan-
ske kan en känslighet och en vilja till mångfald delvis lösa problemet. Det 
kan möjligen också hävdas att diskussion och kunskap om andras religion i 
sig kan förstås som en sekulär rest. I så fall är det inte omöjligt att ett de-
mokratiskt samhälle ändå behöver hävda en sådan ståndpunkt.  

När det gäller invändningen att det livstolkande perspektivet kan upp-
fattas som reduktionistiskt med avseende på transcendens har förmodligen 
den redovisade förståelsen av begreppet visat att vad som är reduktionis-
tiskt är en tolkningsfråga. Eftersom transcendensbegreppet fyller flera funk-
tioner är frågan snarare om inte just en smal definition är reduktionistisk.  

                                              
167 Vilken betydelse det har att dessa områden förläggs inom skilda meningssammanhang, 
eller språkspel med Wittgensteins terminologi, är inte helt tydligt. Det är dock rimligt att 
anta att det är verifikationsfrågan som tidigare uppmärksammades av Dahlin som avses. 
Dvs. sanningsfrågan formuleras på skilda sätt och besvaras med hjälp av skilda kriterier 
inom de olika sfärerna. En religionsvetenskap eller teologi som formulerar sig på ett sådant 
sätt tillhör vad Anders Jeffner kallar ”självständighetslinjen” medan han själv befinner sig 
inom ”integrationslinjen”. Jeffner kallar Wittgensteins tankar i detta avseende för en sekto-
riseringsidé medan det inom integrationslinjen är väsentligt att sektorn är en och att man 
kan komma överens om samma grundregler oavsett vilket ämnet är (1981, s. 17 ff.).  
168 Det heliga omnämns i samma mening samt det skrämmande och ”storslåtte”. Haakedal 
(2004, s. 55) citerar alltså Geir Skeies bok ”En kulturbevisst religionspedagogikk”.  
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Invändningarna kan inte sägas ha kullkastat tanken att ett väsentligt syf-
te med religionskunskapsämnet är livstolkning och därmed ett språkligt 
bidrag. Däremot är det viktigt att ta invändningarna på allvar. De bidrar 
till att skärpa tanken och utgör front mot ett okritiskt accepterande av reli-
gionskunskapsämnet som bidrag till språk och livstolkning. I nedanstående 
text har Michael Grimmitts bok Religious education and human development. 
The relationship between studying religions and personal, social and moral educa-
tion använts för att utveckla hur ett livstolkande perspektiv kan fungera.  

Huvudsyftet med religionskunskapsundervisningen är enligt Grimmitt 
mänsklig växt. Samtidigt kan det sägas att Grimmitt menar att det är syftet 
med all utbildning. Utbildning gör människan mer medveten (s. 28), och 
hjälper henne transcendera de faktorer som hindrar henne att mogna (s. 
99).  

Att just Grimmitts bok uppmärksammas beror på att han så ingående 
har diskuterat perspektivet. Samma reflektion gör Björn Skogar då han 
skriver att Grimmitt i sin bok presenterar ”… något så ovanligt som en 
genomförd teori för skolämnet religionskunskap.” (Skogar 2000b, s. 30). 
Skogar menar dock att styrkan ligger i hur Grimmitt uppmärksammar den 
sociala interaktionen. För att diskutera religionskunskapsämnets språkliga 
bidrag tar Skogar hjälp av ett annat verk. Jag menar dock att det Grimmitt 
gör är att uppmärksamma hur religionskunskapsämnet bidrar till den unga 
individens språk. Liksom Skogar uppfattar jag att Grimmitts dominerande 
teoretiska perspektiv är Berger och Luckmanns kunskapssociologi. Jag för-
står emellertid det språkliga perspektivet som centralt även hos Berger och 
Luckmann. Språket, såväl handlingar som verbala utsagor, är förutsätt-
ningen för verklighetens konstruktion. Den sociala och kulturella dimen-
sionen är satta i ständigt växelspel och är därmed varandras förutsättning-
ar. 

Centralt för att förstå Grimmitts tankemodell är hans förståelse av hur 
religion generellt sett fungerar.  

 
… by ’religious consciousness’ we mean, […] , ’an internalised framework of reli-
gious meaning within which the individual consistently re-presents his or her total 
experience to him or herself’, then we are speaking of something which is difficult 
to distinguish from ’religious faith’ … (s. 161).  
 

Den religiösa funktionen är på så sätt grundläggande för mänskligt vara. 
Grimmitt jämför uppkomsten av religiös medvetenhet med hur t.ex. ung-
domar lär sig vad som gäller i en viss kamratmiljö. Föreställningar om vad 
som gäller kommer att existera såväl externt som internt för individen. 
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Samtidigt som föreställningarna finns där ute bland kamraterna fungerar 
de som ett slags referens- och meningssystem som individen själv placerar 
sig inom och speglar sig mot. Individen kan sägas utvärdera sig i relation 
till detta meningssystem. Det som kan uppfattas skilja religion från socio-
kulturella föreställningar om vad som gäller i kamratpraktiken är att religi-
on synliggör det som inte är närvarande i den sociala praktiken, den uto-
piska dimensionen. Detta kan alltså beskrivas som religionens transcende-
rande funktion.169 Grimmitt menar att idealen och det vi tror på har trans-
formerande effekt. Följaktligen bör man vara försiktig med vad man tror 
på.  

Det är dock möjligt att religion och praktikens normer i ett avseende 
står varandra närmare än religion och frekvent nämnda livsåskådningssy-
stem som t.ex. existentialism. För att ha transformerande potential behöver 
förmodligen idealen vara levda. Livsåskådningar är sällan levda på samma 
sätt som religioner/traditioner. Deras hemvisst är förmodligen oftare den 
kognitivt rationella sfären.170  

Grimmitts modell syftar alltså till ett slags växande i självkunskap. Arbe-
tet kan beskrivas som en slags hermeneutisk spiralprocess, relativt lik den 
Sven G. Hartman har beskrivit.171 Processen kretsar kring de sex begrep-
pen; 1) identitet, 2) acceptans, 3) illumination, 4) ideal, 5) justering och 6) 
utvärdering. Identitetsstadiet (1), där processen börjar, handlar om att för-
söka förstå vem man själv är. Acceptansstadiet (2) uppmärksammar hur 
individen känner inför sin identitet. Möjligen kan det inflikas att denna 
insikt inte nödvändigtvis är liktydig med acceptans även om det är en möj-
lig utgång. Illumination (3) är den fas då förståelse för hur man har kom-
mit att bli den man är eftersträvas. Vad är det som påverkar identiteten? 
När det gäller ideal (4) fokuseras just deras transcenderande möjlighet t.ex. 
vad människan skulle kunna vara. Vad det kan betyda att hålla något för 
sant uppmärksammas. Också vad en viss ståndpunkt kan betyda i prakti-
ken, om man håller den för sann, t.ex. då det gäller identitet prövas.  

                                              
169 Perspektivet kan i sin tyngdpunkt uppfattas skilja sig från de som menar att också idea-
len hämtas från praktiken. Jfr t.ex. Addelson (1994, s. 1) som menar att frågan om hur vi 
bör leva besvaras kontinuerligt genom hur vi faktiskt lever.  
170 Genom att Grimmitt tar sin utgångspunkt för förklaring av religion som referenssystem i 
den sociokulturella praktiken menar jag att han till viss del undkommer den kritik som 
riktats mot honom beträffande att religion riskerar att framträda som en abstraktion och 
eleverna som autonomt väljande individer (jfr t.ex. Jackson, 1997, s. 132). Hur modellen 
fungerar i ett klassrum är möjligen en annan sak. 
171 Se avsnittet Exkurs II: Från livsfråga till livsförståelse, s. 113. 
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Hur religion kan fungera som ideal, dvs. som bidrag till språk och tan-
kevärld, finns anledning att närmare uppmärksamma. Grimmitt presente-
rar en analogi mellan vad han kallar ”givens”, kärnvärderingar samt sub-
stantiva religiösa kategorier. ”Givens” är antropologiska sanningar av uni-
versell karaktär om mänskligt liv (s. 76). Det hävdas att mänskligt liv hand-
lar om och har alltid, oberoende av sociokulturell kontext, handlat om 
interdependens, frihet och ansvar (s. 211).172 Kärnvärderingarna, som 
Grimmitt talar om, härleder han ur den antropologiska bestämningen vil-
ket gör att också de ses som universella. Återigen kan det betonas att grun-
den alltså läggs i vad Grimmitt kallar delade mänskliga erfarenheter. För 
varje kärnvärdering kan det identifieras substantiva religiösa kategorier, 
vilka beskrivs både i traditionsspecifik och generellt form. Mot värdet av 
ordning, mening och syfte med livet kan t.ex. den substantiva religionska-
tegorin försynen tänkas svara (s. 131).  

Efter att individen har reflekterat över i vilken riktning han/hon vill 
transcenderas följer alltså möjligheten till personlig justering (5) och däref-
ter utvärdering (6). 

För tydlighetens skull ska det påpekas att Grimmitts tankar inte är en 
metodik utan en principiell och schematisk framställning av några huvud-
drag i en religionskunskapsundervisning som syftar till mänsklig växt ut-
ifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv. Det kan också tillfogas att 
Grimmitt i sitt verk använder relativt stort utrymme för analys av ung-
domskultur och av vad som kan kallas konsumistisk kultur.  

Vikten av ett kulturanalytiskt men också ett kulturkritiskt förhållnings-
sätt har i svensk religionsdidaktik uppmärksammats av bl.a. Dahlin (1989, 
1998), Skogar (1986, 2000b) och Åkerberg (1987). Ett principiellt viktigt 
tema gäller systemvärldens kolonisering av livsvärlden och dess betydelse 
                                              
172 Begreppen kan jämföras med dem som Sven-Åke Selander presenterar då han redogör 
för en existentiellt filosofisk fenomenologi – i relation till Løgstrup och begreppet liv – som 
en källa till svenska läroplansperspektiv. Genom existentialfilosofisk analys av de grund-
läggande dragen i den mänskliga existensen utkristalliserar sig följande begrepp ”antropo-
centricitet (människans särställning), interdependens (ömsesidigt beroende) och makt, 
personligt ansvar, kropp och själ en enhet, fantasi och symbolskapande förmåga, spontana 
livsyttringar (kärlek, tillit, barmhärtighet), destruktioner (hat, misstroende, hänsynslöshet), 
våldförande på livet.” (Selander, 1993, s. 22). Selander hänvisar vidare till Lars-Olle Arm-
gard och hans tolkningar av Løgstrups teologiska etik. Ett par kommentarer kan göras. För 
det första finns det en risk att ju fler och ju mer specifika dessa mänskliga drag blir desto 
större är sannolikheten att de inte längre kan betraktas som grundläggande universella utan 
istället kulturella (jfr Härenstam, 1993, s. 22). För det andra är Løgstrups begreppsanvänd-
ning delvis normativ då vissa livsyttringar, som kan beskrivas som uppbyggliga benämns 
spontana. Så benämns emellertid inte de destruktiva inslagen.  
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för förståelsen av religion (Dahlin, 1989, s. 205 ff.).173 Förenklat kan sy-
stemvärlden sägas ha bidragit till att ett informativt språk kommit att do-
minera över ett livstydande, mytopoetiskt språk, så till den grad att det 
livstydande blir svårförståeligt och/eller irrelevant. Dahlin har t.ex. visat 
hur religiös skapelsemyt på så vis uppfattas som ett konkurrerande alterna-
tiv till den vetenskapliga. Han menar vidare att det måste vara ett huvud-
mål för religionskunskapsundervisningen att lära elever skilja mellan dessa 
sanningsanspråk.174 Dahlin skriver ”Vetenskapen korrigerar myten genom 
att hindra oss från att förlora oss i vidskepliga villfarelser, medan myten 
korrigerar vetenskapens blindhet inför människans ansvar och livets me-
ning.” (1998, s. 112).  

Att Grimmitts modell är schematisk, och av mig i denna framställning 
förenklats ännu mer, är viktigt att påpeka då man annars kan få intrycket 
av att den är instrumentell. Hur den repertoar av berättelser som kan fun-
gera som referenssystem byggs upp (jfr Emanuelson, 1998), lämnas i den 
här framställningen därhän. Vikten av att uppmärksamma det poetiska 
verket som helt, där inlevelsen i det unika, icke-generella, som ändå drab-
bar var och en på sitt speciella sätt är emellertid ett återkommande och 
förmodligen väsentligt tema (jfr t.ex. Dahlin, 1998, s. 84; Skogar, 1992, s. 
84, 89). Och att en repertoar med levande berättelser fungerar på ett kvali-
tativt annorlunda sätt är än en uppsättning begrepp (jfr t.ex. Almén 2000c; 
Hartman, 1986, s. 135), är också rimligt att anta.  

Ett par korta avslutande reflektioner i relation till Grimmitt ska dock 
göras. Det gäller vikten av att vara kritisk, att inte överbetona individen 
och att vara försiktig med att betona riktningen mot framgång. Det är inte 
så att Grimmitts framställning saknar reflektion över dessa områden men 
det finns ändå anledning att fundera över tyngdpunkter.  

Grimmitt pekar, för det första, gång efter annan på att religion som re-
ferenssystem, som individen utvärderar sig själv inom, har möjlighet att 
transcendera människan. Den svenske religionspsykologen Owe Wikström 
(1982) har uppmärksammat just detta i vad han kallar ”orden som öpp-
nar”. Wikström pekar emellertid också på risker i vad han kallar ”orden 
som stänger”. Individen kan inneslutas i ett referenssystem som kan funge-
ra destruerande för honom eller henne. Ett sådant kritiskt resonemang 
kunde varit tydligare hos Grimmitt.  

                                              
173 Tematiken lyfts fram i relation till Jürgen Habermas. 
174 Jfr också ovanstående resonemang kring skilda verifikationskriterier under rubriken 
Unikt bidrag? Om transcendens och helighet, s. 127. 
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För det andra, blir individens växt och individens process relativt do-
minerande i Grimmitts framställning. Individen förhåller sig oundvikligen 
till ett kollektiv vilket den teoretiska tradition Grimmitt använder sig av, 
den kunskapssociologiska, betonar. Det riskerar dock bli haltande om vad 
som fungerar som gemensamma traditioner dekontextualiseras för att an-
vänds som hjälpmedel för individuell växt.  

Att diskutera bidrag från religion som ideal, för det tredje, riskerar också 
ge en alltför endimensionell bild, kanske t.o.m. för en och annan anstötlig 
bild, av religion. Det kontinuerliga självjusterandet och återrefererandet 
kan uppfattas som ett framgångsprojekt. Perspektivet blir endimensionellt 
då religion också uppfattas som nåden att den egna otillräckligheten är 
accepterad (jfr t.ex. Aurelius, 1995, s. 20 ff.).  

 
Stoffurval 

I den skiss som hittills tecknas över det religionsdidaktiska fältet har visats 
hur utgångspunkter för forskning tagits i elevers tänkande, lärares tänkande 
samt övergripande frågeställningar kring religionskunskapsämnets syfte och 
uppgift. Ämnesdidaktik kan med andra ord ha många olika utgångspunk-
ter för sin forskning. Ibland uppfattas ändå ämnesdidaktik primärt som 
stoffurval. Det skulle kunna bero på att delar av ämnesdidaktiken har vuxit 
fram ur en ämnesmetodik som tagit sin utgångspunkt i ämnets kanon, t.ex. 
representerad genom läroplaner och läroböcker. I olika hög grad har rela-
tionen mellan stoffet, eleverna och lärandet problematiserats (jfr Kroks-
mark, 1989, s. 333 ff.).  

Som jag bedömer det svenska religionsdidaktiska fältet är inte forskning 
som tar sin utgångspunkt i stoffet på det här sättet så omfattande. Särskilt 
inte om man jämför med den som tar sin utgångspunkt i barns tänkande. 
Det kan möjligen tilläggas, precis som när det gäller frågor om syfte och 
innehåll, att forskning om t.ex. barns tankar i varje fall implicit länkar till 
ett ämnesrelaterat stoff. Eftersom mängden forskning kring urval av stoff är 
så pass liten har inte någon indelning i skilda kategorier gjorts på empirisk 
grund. Några reflektioner kan dock göras.  
 
Spörsmål att beakta 
När forskning uppmärksammas som tar sin utgångspunkt i en ämneskanon 
är det viktigt att vara klar över att detta förmodligen kan göras på ett antal 
olika sätt. Jag vill föreslå att det, för det första, behöver beaktas i vilken 
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utsträckning kanon tas för given respektive i vilken utsträckning den pro-
blematiseras. Flera varianter mellan dessa båda poler kan tänkas. 

I de fall kanon problematiseras behöver det, för det andra, belysas ur 
vilket perspektiv kanon problematiseras. Här kan i varje fall tre olika (a, b, 
c) vara tänkbara. a) Kanon kan problematiseras ur utbildningssociologiskt 
perspektiv där maktaspekter t.ex. kopplade till kön, klass eller etnicitet 
fokuseras. Då kanon problematiseras i relation till maktaspekter kan det 
också förekomma att marginaliserade gruppers tankar och erfarenhet lyfts 
fram. Jämförelser mellan skilda perspektiv kan förmodligen också före-
komma utan ett explicit maktperspektiv åberopas. b) Kanon kan diskuteras 
ur något ämnesteoretiskt perspektiv, t.ex. en central tänkare inom fältet. 
Dessutom kan man tänka sig att c) kanon bearbetas i relation till ett antal 
forskare eller vad som skulle kunna kallas kunskapsfronten. 

Det perspektiv som kanon problematiseras ur kan, för det tredje, upp-
fattas hänga samman med ställningstaganden av epistemologisk karaktär. 
Går det t.ex. att komma fram till en Sanning att använda som korrektiv till 
skolans kanon, eller är en sådan ambition omöjlig (jfr Härenstam, 2000, s. 
134 f.)? 

Dessutom bör det vidare, för det fjärde, beaktas vilka applikationer för-
fattaren gör på basis av sina resultat. Vad syftar en problematiserad kanon 
till? Är dekonstruktionen ett mål i sig som i vissa postmoderna ansatser där 
kunskap och kanon ses som basen för all maktutövning och det därför inte 
uppfattas finnas något mål bortom dekonstruktionen? Destabiliseringen 
blir det enda möjliga målet eftersom makten på så sätt förhindras skapa sig 
en legitim bas för sitt maktutövande (Wright, 2004a, s. 13). Eller är rekon-
struktion av en ny kanon möjlig? Hur ser den ut? Vilka konsekvenser får 
den för lärprocessen? Riskerar också den bädda för ett implicit behavioris-
tisk lärperspektiv utifrån en rekonstruerad kanon med en fast kärna att 
bibringa eleverna (jfr Scherp & Scherp, 2002, s. 10 f.; Uljens, 1997, s. 171). 

De verk som här översiktligt kommer att redovisas, som en slags exem-
pel, är skrivna av Ingrid Emanuelson (1990) och Kjell Härenstam (1993) 
och är deras doktorsavhandlingar. Härenstam har också skrivit en annan 
text inom samma genre men med utgångspunkt i en annan tradition, tibe-
tansk buddhism, (2000). Jag har valt att i denna framställning sporadiskt 
uppmärksamma och infoga tankar från den men att inte redovisa den som 
ett helt verk. 

Emanuelson problematiserar kanon, dvs. psalmer som läroplaner på-
bjudit, i viss mån utifrån ett maktperspektiv, men också i relation till Mar-
tin Bubers relationsperspektiv. Härenstam problematiserar kanon, i form 
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av läroböcker, utifrån ett maktperspektiv men först och främst i relation 
till några muslimska författares verk. Båda uppmärksammar läroplanens 
föreskrivningar.  

 
Bilden av islam i läroböcker 
I Härenstams avhandling Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböck-
er i religionskunskap analyseras den bild av muslimer och deras tradition 
som förmedlats i läroböcker över tid. Härenstam menar att bilden av den 
fanatiske muslimen dominerar i läroböcker före 1962 års läroplan. Mellan 
62 och 69 års läroplan framträder den exotiske, för att mellan 1969 och 
1980 vara den kvinnoförtryckande muslimen. Härenstam har specialstude-
rat skrivningar kring områdena ”Gud”, ”Djihad” och ”Kvinnan/Familjen”. 
De problematiska läroboksperspektiv som framkommer i relation till dessa 
tre områden gäller hur Gud framställs som ”Allah” (som om det vore en 
annan gud), hur han förefaller despotisk och nyckfull då han likaväl kunde 
ha beskrivits som förlåtande och nådefull. Djihad beskrivs som heligt krig 
då det också kunde ha beskrivits som strävan efter att stå för sina värde-
ringar i arbetet för en bättre värld. När det gäller kvinnan menar Hären-
stam att islam som religion blandas samman med hur kvinnor lever i vissa 
muslimska länder.  

I avhandlingen diskuteras flera kunskapsbilder som hade varit möjliga 
att kontrastera läroböckerna med. Som tänkbara nämns teologis-
ka/filosofiska ideal, socialantropologiska (beskrivningar av hur människor 
lever) samt muslimsk självförståelse som slutligen också väljs. Som jag upp-
fattat det blir ett muslimskt självförståelseperspektiv möjligt att skilja från 
ett socialantropologiskt genom att det förra representeras av texter skrivna 
av muslimer. Härenstam skriver: 

 
De muslimska författare jag valt utgör samtliga muslimska forskare, kulturperson-
ligheter och/eller personer med stor kunskap i islams traditioner och med känne-
dom om det västerländska kulturklimatet och om bilden av islam i Europa.  
(1993, s. 74).  

 
Kanske kan citatet sägas illustrera en svårighet Härenstam vid flera tillfäl-
len diskuterat nämligen att man alltid är beroende av dem som föregått en 
själv på området (2000, s. 133). Genom att välja dessa författare avlägsnas 
t.ex. ett västerländskt-kristet kulturperspektiv som bias, vilket en europisk 
socialantropologs nedteckningar riskerar att ge. Istället används texter 
skrivna av människor som är insatta i hur islam beskrivs i skolor och 
massmedia och har idéer om hur de skulle vilja ha presentationen istället. 
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Då Härenstam gör en stipulativ bestämning av muslimsk självförståelse till 
just de verk som valts löses delvis den svåra frågan om representation som 
är i centrum av Härenstams båda framställningar.175 Samtidigt innebär 
detta att de som inte i lika hög grad kommer till tals är de som inte har 
kontakt med västerlandet, de som inte har utbildning och i det aktuella 
fallet även kvinnor.176  

Principer för urval diskuteras på ytterligare ett sätt genom att Hären-
stam pekar på applikationen som en avgörande punkt för urvalet och 
framställningen. Eftersom fakta inte kan skiljas från värderingar, och in-
tresset hos den som väljer anses ha betydelse (2000, s. 6, 20), framhålls att 
principerna för urval bör redovisas öppet. Om syftet är förståelse för mus-
limer bör kanske framställningen präglas av ett sympatiskt inkännande 
förhållningssätt (1993, s. 73). Att lyfta fram flera röster påpekas också som 
en viktig princip. Utifrån en hermeneutisk kunskapssyn framhåller Hären-
stam också vikten av att starta undervisningen i elevernas ”fördomar” (för-
förståelse). En väsentlig aspekt av texter är att de väcker nyfikenhet så att 
eleven går vidare och vill veta mer (2000, s. 144).  

Att använda förståelse för muslimer som bakomliggande urvalsprincip 
skulle kunna sägas vara i linje med läroplanens målsättningar. ”Ämnet 
bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund 
för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tole-
rans.” (Kursplan för religionskunskap i grundskolan, 2000, s. 1). I Kan du 
höra vindhästen diskuteras mer explicit att skolans värdegrund skulle kunna 
vara en sådan öppen redovisning för vilka kriterier som använts när vissa 
texter lyfts fram (s. 120) och andra sorteras bort (s. 158). Men Härenstam 
har också visat på problem med detta, hur olika mål riskerar att stå mot 
varandra. Han har bl.a. beskrivit att själva valet av perspektiv, t.ex. ett 
svenskt jämställdhetsperspektiv, kan försvåra förståelsen för genusrelatio-
ner ur ett muslimskt perspektiv.177  

Urvalsfrågan blir för Härenstam åter aktuell då det gäller de begrepp 
som valts att analyseras. Tre skäl till att just dessa begrepp valts redovisas. 
För det första eftersträvades viss överensstämmelse med en tysk kollega 
som arbetade med en liknande uppgift. På så sätt skulle de ha möjlighet att 
jämföra sina resultat. För det andra söktes jämförelsemöjligheter med det 
muslimska materialet (muslimsk självförståelse). För det tredje bidrog kun-

                                              
175 Representationsfrågan beskrivs som viktigare än sanningsfrågan eftersom någon entydig 
sanning inte existerar enligt Härenstam (2000, s. 96). 
176 I framställningen som helhet finns också andra referenser. 
177 Jfr avsnittet En sekulär bas?, s. 126.  
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skap om vilka frågor som intresserar lärarstudenter och som spelar en cen-
tral roll i den svenska skolan, till det val som gjordes.  

Åter synliggörs hur komplexa urvalsfrågor är. Människors intresse, mö-
tet mellan det kända och det okända, är förutsättningen för att en förståel-
seakt ska äga rum. Samtidigt riskerar en sådan urvalsprincip medföra att 
det uppmärksammade stoffet bär på en slags vit-, västerländsk-, medelk-
lassbias.  

För att undvika detta kompletterar Härenstam sin framställning med re-
flektioner över vad som inte synliggörs. Bl.a. diskuterar han frånvaron av 
den sufiska traditionen i många läroböcker och lyfter fram det bidrag som 
tankar och visioner härifrån skulle kunna tillföra eleverna.  

 
Livstolkning i sånger och psalmer 
I Ingrid Emanuelsons avhandling Livstolkning i den obligatoriska skolans ur-
val av sånger 1889-1980 finns uppenbara likheter men även skillnader i 
relation till Härenstams studier. En intressant iakttagelse är att båda an-
vänder applikationsperspektivet, och läroplansperspektivet, som en viktig 
norm för bedömning av urval. I Skolboks-islam är muslimers självförståelse 
det tydligaste korrektivet. Samtidigt sägs det t.ex. i samband med diskus-
sionen av den sufiska traditionen, att stoffet ska berika eleverna i existenti-
ellt avseende.178 Också för Emanuelson är detta viktigt. Hon beskriver hur 
urvalet måste värderas dels i relation till dess funktion som livstolknings-
redskap och dels i relation till dess bidrag till förståelse av och kännedom 
om ”den kristna verklighetsförståelsen” (jfr muslimsk självförståelse) efter-
som urvalet påverkar barnen (1990, s. 13).179  

Emanuelsons syfte med avhandlingen är att jämföra vilken livstolkning 
som erbjuds barnen genom det urval av psalmer som läroplanerna 1889, 
1955 samt 1969 föreskrivit. Martin Bubers relationsteori ställs inte explicit 
i relation till resultaten från psalmanalysen förrän i det avslutande kapitlet. 
Ändå är det Bubers teori som redan inledningsvis präglar beskrivningen av 
människans existentiella situation. Hans teorier kan också antas ha påver-
kat metoden (subjekt-/objektdistinktionerna). Livstolkning, hur man upp-
fattar och tolkar livet, ses i detta perspektiv som en fråga om relationer, 
hur man relaterar till sin omvärld (s. 14). I relationen förverkligar männi-

                                              
178 Perspektivet är än tydligare i Kan du höra vindhästen då Härenstam talar om traditioners 
bidrag som en fond av livsvisdom som eleverna erbjuds (2000, s. 146). 
179 Iakttagelserna från Härenstams och Emanuelsons forskning kan sägas stödja tesen från 
avsnittet Religionskunskapsämnets syfte och uppgift (s. 121) att det på didaktisk forsknings- och 
lärarutbildningsnivå rått enighet kring livstolknings- och färdighetsperspektivet. 
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skan sitt sanna väsen (s. 158). De förhållanden Buber framhåller gäller 
medmänniskor, djur, natur samt Gud. Bland annat av det skäl att psalmer-
na mest uppmärksammar relationen till Gud har Emanuelson valt att be-
gränsa analysen till denna relation.  

Emanuelson väljer Martin Bubers perspektiv som jämförelsepunkt då 
han uppfattas beskriva människan i sin helhet, både som social och andlig 
varelse. Hans perspektiv anses också stämma överens med Lgr 80:s männi-
skosyn då de övergripande målen, enlig Emanuelson, riktar sig mot män-
niskan och hennes relationer. Hon ses som en relationsvarelse. Varför det-
ta perspektiv fått representerats just av Martin Buber, en judisk religionsfi-
losof, diskuteras inte.  

Analysresultaten uppmärksammas inte enbart som livstolkningsredskap 
utan också som kristen verklighetsförståelse. För att diskutera rimligheten i 
psalmurvalet då det gäller kristen verklighetsförståelse refererar Emanuel-
son flera författare men inte som ett explicit anlagt perspektiv.  

En grundläggande tanke för hur psalmerna fungerar livstydande är att 
texten, genom att individen identifierar sig med den, definierar hans eller 
hennes relation till omvärlden. De värden som framkommer i en sådan 
innehållsanalys, menar Emanuelson, kan beskrivas i termer av dold läro-
plan. Särskilt väsentliga i analysen har subjekts- och objektsaspekter varit. 
Analysen har också resulterat i 25 innehållskategorier, varav de tre första 
benämns empati (t.ex. kärlek), hinder (olika former av destruktion) och 
makt/maktanvändning.180  

Som resultat av analysen, menar Emanuelson, att man i psalmurvalen 
över tid kan skönja ett mönster där människans agens tilltar. Detta gäller 
däremot inte människan så som medskapande kraft. Istället är det hennes 
agens i den individuella frälsningsprocessen bortom här och nu som do-
minerar. Emanuelson skriver ”Att i tron ryms ett engagemang här och nu 
som kan transcenderas i horisontell riktning finns endast ett uttryck för, 
resten är vertikalt och individuellt.” (s. 135).  

Att människans medskapande funktion inte framkommer särskilt tyd-
ligt diskuteras av Emanuelson utifrån ett balansperspektiv. Hon menar att 
en alltför passiv hållning kan leda till att Gud görs ansvarig för allt det 
onda som sker i världen. Därmed inte sagt att en allt för omnipotent håll-
ning skulle vara att föredra. Här kan ”… byggandet av Babels torn […] 
försiggå utan störande inslag av omsorg om den svage.” (s. 138). Balansfrå-
                                              
180 Jfr begreppskategorierna som Sven-Åke Selander presenterar som grundade på existenti-
alfilosofisk analys av de grundläggande dragen i den mänskliga existensen, fotnot 172, s. 
134. 
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gor har redan på ett tidigt stadium uppmärksammats hos Emanuelson och 
liknar till stora delar vad Härenstam beskrivit som representationsfrågan, 
eftersom det är balansen/dominansen som kan förvandla ett ” ’sant’ ” ut-
tryck för den kristna tron till ett ”osant” (s. 17). Den exemplifierade oba-
lansen diskuteras även i relation till Bubers teorier. Personligt engagemang 
i frälsning bortom här och nu, kallas hos Buber ”ensidig transcendens”. 
Innebörden blir begriplig då Buber menar att ” ’All uppenbarelse är kallel-
se och uppdrag’ ” (s. 165).181 

Emanuelsons studie tar sin utgångspunkt i applikationen. Det är också 
dit analysens resultat syftar. Undersökningen är tänkt att kunna ge bidrag 
t.ex. till lärare som har att tolka vad Lgr 80 menar med ”lämpliga sånger 
och psalmer”. Innan analysresultaten diskuteras redovisar Emanuelson 
ingående läroplanens generella intentioner och vilken vägledning de kan 
ge. Bland annat uppmärksammas likheter mellan läroplanens vilja till de-
mokratifostran och Jesu möten med människor, beskrivna i evangelierna. I 
relation till läroplanen lyfter Emanuelson också fram att texterna bör fun-
gera som språk för de livsfrågor läroplanen nämner. Med utgångspunkt i 
analysresultaten pekar Emanuelson på fem ytterligare riktlinjer för urval av 
lämpliga sånger och psalmer. Olika gudsbilder ska vara företrädda, den 
nytestamentliga livsförståelsen ska framkomma, eskatologin ska visa på 
räddningen även för den svage, kyrkoårets händelser, högtider och kyrkliga 
riter ska finns med samt avslutningsvis människans tilltal till Gud (s. 152 
ff.). 

 

Statliga intentioner 
I t.ex. Emanuelsons arbete framgår tydligt de statliga intentionernas, styr-
dokumentens, inflytande över diskussionen kring framförallt stoffurval 
men också arbetssätt. I exemplet var läroplansintentionerna, de historiska, 
utsatta för en kritisk granskning, men de aktuella skrivningarna användes 
även normativt som riktlinjer för en urvalsdiskussion i tillämpningsavsnit-
tet. Vilken betydelse styrdokumenten har för den enskilde lärarens arbete, 
t.ex. i relation till inarbetade rutiner och traditioner, är däremot alltjämt 
omdiskuterat.182 Det har t.ex. hävdats läroplaner får betydelse indirekt ge-

                                              
181 Jfr tidigare diskussioner i avsnittet Unikt bidrag? Om transcendens och helighet, s. 127, t.ex. 
fotnot 165, s. 130. 
182 Se t.ex. Falkevall (1995) som redovisar att religionslärares uppfattar att läroplanen styr 
dem i lägre grad (jfr fotnot 145, s. 119).  
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nom att de läromedel som används är påverkade av läroplaner och kurs-
planer (Härenstam, 1993, s. 29). 

I flertalet av de religionsdidaktiska texter som tidigare nämnts har de 
statliga intentionerna på olika sätt, mer eller mindre, berörts. Ibland har de 
använts för historiska skildringar av ämnet (se t.ex. Hartman, 2000a), och 
ibland som föremål för kritisk diskussion (se t.ex. Skogar, 2000b, s. 35 ff.). 

Eftersom det i stort sett inte förekommit något verk som renodlat arbe-
tat med de statliga intentionerna, har jag valt att här snabbt lämna områ-
det. Statliga intentioner påverkar mer eller mindre forskning kring alla de 
andra områdena – elever, lärare, syfte och uppgift samt stoffurval – men 
kan bara i begränsad utsträckning beskrivas som ett eget.  

Ett exempel, som skulle kunna räknas till ett sådant fält, utgörs av en 
artikel av Sven-Åke Selander (2004). Artikeln beskriver influerande faktorer 
för läroplaners utveckling, processer Selander själv varit aktiv i. Fokus i 
framställningen är de formuleringar som är aktuella idag. Som betydelse-
full idétradition lyfter Selander fram den fenomenologiska, den han i an-
nat sammanhang benämnt ”existentiellt filosofisk fenomenologi” (1993, s. 
22). Han framhåller i sin framställning betydelsen av att Gustaf Wingren i 
Sverige introducerade K. E. Løgstrup. Begreppet LIV är hos Wingren, me-
nar Selander, den teoretiska och teologiska utgångspunkten och fungerar 
som en överindividuell kategori, som t.ex. vad livet har gett (s. 169).183  

 
I lärprocessens mitt 

Det har hävdats att den didaktiska utgångspunkten för Comenius var den 
konkreta lärsituationen då individen relaterar till sin vardagsvärld (Kroks-
mark, 1989, s. 331). En sådan situation kan beskrivas som en ”helhet”, dvs. 
kontext, lärande subjekt, lärare samt innehåll och metod – både konkret 
och abstrakt – interagerar och utgör en enhet.184  

                                              
183 Selander citerar Wingrens Credo: Den kristna tros- och livsåskådningen här i engelsk 
översättning: ”When a young person is waiting on ‘what life can lead to’ or when an old 
person is speaking about ‘what life has given’, they use a mythological language… Man 
never can evade hope, fear, grief, thankfulness. In situations when man is not master of the 
situation nor anyone else is master of the situation, fear, hope, thankfulness and complaint 
must reach something which you cannot see or hear, the ‘life’ (Wingren, 1974, p 18-19).” 
(Selander, 2004, s. 169). 
184 Det abstrakta respektive konkreta metodbegreppet uppmärksammas i avsnittet 
Lärarutbildning, religionsvetenskap och religionsdidaktik, s. 93. Det kan dock anmärkas att det 
kanske bättre att tala om ett konkret respektive abstrakt metod- och innehållsbegrepp efter-
som metod och innehåll ur didaktiskt perspektiv utgör en enhet. För Comenius var det 
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När den skolrelevanta forskningen får kritik t.ex. för en tudelning mel-
lan vad- och hur-aspekter, handlar detta förmodligen bland annat om att 
skolpraktiken, lärsituation och dess utvecklingspotential, kan tänkas miss-
gynnas av en sådan uppdelning. Forskningen riskerar att förlora i relevans 
och trovärdighet då forskningskontext och skolkontext skiljer sig alltför 
mycket åt.185 

I skissen över forskningsfältet lämnas nu de arbeten som här beskrivits 
som fokuserande lärprocessens förutsättningar och skilda komponenter i 
denna fas såsom elever, lärare, ämnets syfte eller dess stoff. Istället är det 
nu studier som kan sägas befinna sig i lärprocessens, den diskursiva prakti-
kens, mitt som uppmärksammas.  

Fokus på det diskursiva praktiserandet synliggör både hur livsförståelse-
inriktade lärprocesser går till och vad som lärs. Icke-intentionellt lärande 
lyfts även fram.  

Att uppmärksamma lärprocessen i form av ett pågående diskursivt prak-
tiserande är väsentligt ur ett religionsdidaktiskt skolperspektiv. Kursplanen 
i religionskunskap rymmer färdighetsmål och stödjande respektive hind-
rande processer för dessa mål kan svårligen begränsas till intentionell un-
dervisning i ämnet. Därmed finns det all anledning att beakta fler skol-
praktiker och lärprocesser än klassrummets avsiktliga (jfr t.ex. Lendahls, 
1986, s. 53).186  

                                                                                                          
informatorssystemet snarare än dagens massundervisning som utgjorde sinnebilden (jfr 
Broady, 1998, s. 14; Hartman, 2000a, s. 228). 
185 Problem med uppsplittring är emellertid inte unikt för skolpraktiken och dess forskning. 
Svårigheten kan inte heller sägas ha en tydlig lösning. Forskning innebär ofta att reducera 
verklighetens komplexitet, att göra distinktioner som enbart är möjliga analytiskt för att på 
så sätt fördjupa resonemang samt temporärt anta övriga förhållanden oförändrade. När 
didaktikansatser därför sägs ha ambitionen att hålla samman vad- och hur-aspekter, och 
också lärprocessen som helhet, är detta rimligen inte odelat positivt. Det finns förmodligen 
aspekter av lärande som tydligare skulle framträda i mer avgränsade studier. 
186 Jfr hur man i Norge, enligt Haakedal (2004, s. 6 f.), strävat efter att den allmänna läraren 
ska undervisa i kristendomskunskap. Tanken har förmodligen präglats av att man länge 
behållit en konfessionell undervisning. Den bakomliggande logiken förefaller vara att 
lärande av livsförståelse/religion oundvikligen hänger samma med en vidare socialisation. 
Ur ett sådant perspektiv ter sig den svenska situationen, där det varit vanligt att vad som 
kallats mellanstadielärare lämnat bort just religionskunskapsämnet, en smula paradoxal (se 
t.ex. Emanuelson, 1998, s. II:19; Lendahls, 1986, s. 14 f.).  
Jfr även Grimmitt (1987, s. 58 f.) som betonar vikten av att religionslärare uppmärksammar 
skolans dolda läroplan eftersom denna till så stora delar påverkar elevers attityder och 
värden. Genom att tydliggöra vilka budskap som förmedlas blir också reflektion över vilka 
man vill ska förmedlas möjlig. Ungdomars vardagserfarenhet, den delade erfarenheten, är 
för Grimmitt mycket central (s. 143 ff., s. 214). 
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Två arbeten uppmärksammas här som exempel på studier i lärproces-
sens mitt. Det är Eva Johanssons och Barbro Johanssons studie Etiska mö-
ten i skolan. Värdefrågor i samspel mellan yngre skolbarn och deras lärare (2003) 
samt Kerstin von Brömssens avhandling Tolkningar, förhandlingar och tyst-
nader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet 
(2003). Johanssons och Johanssons etnografiska studie kan i en mening 
sägas mera tydligt placera sig i lärprocessens mitt. Det finns dock skäl till 
att även von Brömssens studie hör hemma här.  

 
Etiska möten i skolans praktik 

Det dominerande teoretiska perspektiv som Johansson och Johansson 
använder är det fenomenologiska, livsvärldsorienterade. En väsentlig tanke 
för traditionen är hur subjekt och värld är intrasslade i varandra så att de 
svårligen kan skiljas åt (Johansson & Johansson, 2003, s. 19). En metodo-
logisk konsekvens av ett sådant grundantagande är vikten av att arbeta med 
observationsstudier varvade med intervjuer som både kan bidra med rika 
beskrivningar av aktörernas livsvärld och deras egna tolkningar av den.187 
Knud E. Løgstrups teori om det etiska kravet, en situationsetik med grund 
i individens ansvar för medmänniskan, spelar stor roll i presentationen av 
det empiriska materialet. 

Studien redovisar kunskap om såväl hur etiska värden/livsförståelse tar 
form som dess innehåll. Direkta citat ur intervjuer och observationer före-
kommer i riklig mängd. För strukturen i Johansson och Johanssons bok 
spelar praktikens processer en underordnad roll i förhållande till dess in-
nehåll. Delpraktiker som bedömts väsentliga, t.ex. formaliserade kompis-
samtal, synliggörs dock. 

Det innehåll som lärs i mötet mellan pedagoger och elever och mellan 
elever benämns inte livsförståelse, utan etiska värden. Etiska värden finns i 
såväl positiva som negativa former. De berättigar till handlingar, ger hand-
lingar riktning samt gestaltas och förhandlas kontinuerligt i människors 
möten.188  

                                              
187 I Johanssons och Johanssons studie deltog fyra skolor, fem klasser, cirka 100 barn mel-
lan 6 och 9 år samt 10 lärare. 
188 Den definition av etiska värden som Johansson och Johansson använder lyder: ”Etiska 
värden handlar om positivt och negativt, gott och ont, rätt och fel som barn och vuxna i 
skolan uttrycker och erfar i egna och andras handlingar. Etiska värden berättigar handlingar 
och ger en riktning för hur vi ska bemöta andra. De kan uttryckas i ord eller handling, kan 
vara oreflekterade eller reflekterade och är alltid inflätade i individernas livsvärld. De finns 
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De etiska värden som framkommer är möjliga att sammanfatta i termer 
av paradoxer. Skolpraktikens värden är ofta motsägelsefulla. Individ ställs 
mot kollektiv. Individens rättigheter och integritet ställs mot omsorgen om 
någon annan eller gemenskapen i stort (s. 154).189 Rättighetsbegreppet 
rymmer i sig svårförenliga perspektiv då det kan tolkas utifrån ett likhets-, 
behovs-, merit- eller turordningsperspektiv (s. 127 f.). Solidaritet med den 
enskilde bryts mot grupplojalitet. Plikten mot fröken respektive kamraterna 
kan beskrivas på motsvarande sätt (s. 103). Begreppet makt framstår som 
väsentligt men paradoxalt genom sina dubbla dimensioner. Har makt ett 
värde i sig eller är det ett verktyg för att skydda andra? Vikten av att göra 
sin röst hörd ställs mot skyldigheten att vara tyst (s. 237). Social kompe-
tens ställs mot etik, dvs. kravet på anpassning bryts mot ansvaret att våga 
vara obekväm (s. 161). Kamratskap innebär både ett behov av att smälta in 
och att utmärka sig (s. 180). Behovet att bli individuellt bekräftad visar sig i 
en vilja att inkludera varandra i intimare världar vilket samtidigt är en ex-
kludering av andra och därmed också det motsägelsefullt (s. 58).190  

Samtidigt som de försvarade värdena många gånger är motsägelsefulla 
är kanske bristen på spänning mellan konsensus och konflikt, som värden, 
mer förvånande. Här är inte det rätta värdet omstritt. Det är konsensus 
som gäller. Reella intressekonflikter slätas över genom att elever blir upp-
manade att krama om varandra och säga förlåt (s. 112).   

 
Tal om religion i skolans praktik 

Kerstin von Brömssens avhandling är, till skillnad från Johanssons och 
Johanssons forskning, inte presenterad som en observationsstudie även om 
det framkommer att fältarbete bedrivits. Såväl utgångspunkt som fokus för 
studien är den mångkulturella skolan som praktik och värld för eleven. De 
lärprocesser som explicit och implicit uppmärksammas är av både inten-
tionell och icke-intentionell karaktär. Möten mellan människor ses som 
väsentliga. 

Det presenterade empiriska materialet är intervjustudier med 11 elever 
som bl.a. ombetts tala om sin/andras religion, etnicitet samt om den 

                                                                                                          
till, förhandlas och förändras i möten mellan människor. Normer är handlingsregler och de 
har sin grund i etiska värden (Andersen 1997).” (Johansson & Johansson, 2003, s. 14).  
189 Konflikten mellan behovet att värna en egen integritet och viljan till omsorg om andra 
kan jämföras med Carin Holmberg (1995, s. 55) som i den symboliska interaktionismens 
spår beskriver asymmetriska rollövertaganden. Problemet är den enkelriktade omsorgen.  
190 Jfr även Bliding (2004) om inneslutningens och uteslutningens inbördes relation. 
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mångkulturella skolan (s. 3, 132). Genom att den egna traditionen fokuse-
ras blir också hemmiljön som praktik central. Intervjusituationen kan 
eventuellt sägas utgöra ytterligare en praktik utöver skola och hem. Cent-
ralt i avhandlingen som helhet är elevernas översättningsarbete av diskur-
ser från en praktik till en annan (t.ex. s. 87 f., 198). von Brömssen pekar 
särskilt på översättningsarbetet mellan hempraktik och skolpraktik. Skol-
praktiken är i sin tur bestående av flera skilda praktiker, bl.a. klassrums- 
och kamratmiljö.  

Viktiga teoretiska perspektiv är för von Brömssen ett postkolonialt till-
sammans med ett socialkonstruktionistiskt och diskursteoretiskt.  

En mångkulturell skola har unika möjligheter och resurser som andra 
skolor inte har. T.ex. skulle det kontinuerliga översättningsarbetet kunna 
uppfattas som en process som medför ett unikt lärande bl.a. genom sitt 
krav på metareflektion. Resultaten visar emellertid att dessa resurser inte 
förmås tas i bruk i den mångkulturella skolpraktiken. Detta gäller såväl 
klassrums- som kamratmiljö. I klassrummet kan istället en svensk hegemo-
nisk norm sägas vara förhärskande (s. 311 f.). Av flera intervjuer fram-
kommer att de kunskaper och traditioner som eleverna för med sig in i 
klassrummet inte efterfrågas i t.ex. religionskunskapsundervisningen (t.ex. 
s. 245). Kunskaperna osynliggörs snarare.  

Det lärande mötet mellan svenskar och elever med annan bakgrund fö-
refaller också till stora delar utebli. von Brömssen menar att det finns en 
”tystnadens tolerans” som kan sägas utmärka de svenska barnens förhåll-
ningssätt (s. 329). Eftersom få möten äger rum efterfrågas inte heller över-
sättningsarbeten av den grad som kunde ha fortgått. Studien visar att vissa 
gränser möjligen upplevs som för stora att försöka överskrida. Det gäller 
t.ex. gränsen mellan religiöst och icke-religiöst (s. 335). Elever med tydlig 
religiös tradition placerar sig gärna inom ramen för hemmets tradition. 
Behovet av översättningsarbetet till svenskt samhälle och skolpraktik blir 
också av detta skäl inte så stort. Den tänkbara barriär mellan det religiösa 
och ickereligiösa som von Brömssen beskriver är intressent också utifrån 
de beskrivningar som de svenska eleverna gör av sin egen religiösa eller 
existentiella position. Det finns ett så tydligt avståndstagande beskrivit att 
jag funderat över om den religiösa diskursen kan tänkas ge upphov till en 
motdiskurs.191 Nyfikenheten på andras tradition, mötena och den därtill 

                                              
191 Ett intressant exempel är den intervjuade flickan Johanna som blir tillfrågad om me-
ningen med livet och svarar: ”Det vet jag inte (skratt) (.) det är liksom (.) det är samma som 
(.) vad är meningen med att det finns gräs? (skratt) …” (s. 281).  
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hörande reflexiva vetskapen utvecklas därför primärt inom grupperingar. 
von Brömssen lyfter särskilt fram den pågående diskussionen bland mus-
limer.  

Studien visar också hur identitet och religion knyts samman. Det finns 
flera berättelser där elever som inte förefaller ha särskilt stor kunskap om 
sin egen tradition berättar om ceremonier de utför tillsammans i hemmet 
där syfte och innebörd är relativt oklar men där handlingen ändå upplevs 
värdefull. 

 
Lärprocessens efterarbete och dess resultat 

 
Elever, stoff och metod 

 
Utvärderingsforskning och receptionsanalyser  
Enligt den skisserade kartan över forskningsfältet är det nu det tredje del-
området som uppmärksammas, lärprocessens efterarbete. Tidigare har så-
väl lärprocessens förarbete som dess mitt uppmärksammats. Studier som 
kan sorteras in under rubriken ”Lärprocessens efterarbete” kan sägas vara 
av utvärderingskaraktär. Elevers prestationer relaterar till någon innehållslig 
aspekt och eventuellt metod.  

Figuren som använts för att skissera fältet är konstruerad som en hori-
sontell linje, närmast som en slags tidsaxel. Den hade med fördel kunnat 
tecknas som en form av spiral (jfr t.ex. den hermeneutiska cir-
keln/spiralen).192 En sådan skiss hade tydliggjort hur nära utvärderings-
forskning och förutsättningsforskning ligger varandra. Elevers förvärvade 
kunskaper utgör även förutsättningar för futurala lärprocesser. En analys av 
t.ex. vad barn tänker ger också indikationer på barnets språkliga kompe-
tens. Därmed finns möjlighet att i viss mån diskutera skolans undervis-
ning.193  

                                                                                                          
Samtidigt menar t.ex. Samira att en människa utan religion väl inte kan finnas? von Bröms-
sen skriver: ”Samiras svar är utifrån en annan diskurs, där religion inte kan särskiljas från 
kultur, tradition eller familj som den överordnade enheten. Det är självklart att man har en 
religion. Skulle man inte ha det, hör man inte till ett sammanhang och utan att vara satt i 
relation till andra ’finns’ man egentligen inte.” (s. 212 f.). 
192 Jfr även hur Uljens (1997) grafiskt beskriver sin skoldidaktiska modell på ett sådant sätt. 
193 Jfr t.ex. Hartman 1994, s. 53: ”Oavsett inställning tror jag att eleverna behöver ett språk 
och ett tankestoff som hjälper dem att bearbeta sin människosyn. Av undersökningsmateri-
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Det finns utvärderingsforskning som har denna karaktär där lärprocess 
och evaluering är påfallande löst knutna till varandra. Vissa av Skolverkets 
nationella utvärderingar kan beskrivas på så sätt. Det gäller t.ex. utvärde-
ringen 1998 gällande den ”medborgerligt-moraliska aspekten av SO-
undervisningen” (Dahlin, Kåräng & Osbeck, 1999). I studien har elever 
konfronterats med bilder som kan sägas utgöra någon form av mora-
liskt/demokratiskt dilemma. Därefter uppmanas de identifiera och förklara 
dilemmat, föreslå ”lösningar” samt motivera sina lösningsförslag. Resulta-
ten uppmärksammas i viss utsträckning i relation till läroplanernas mål-
formuleringar. En diskussion förs även om i vilken utsträckning utvärde-
ringen kan gälla skolan och i vilken utsträckning andra faktorer som påver-
kar t.ex. ansvarskänsla och identitet medverkar (s. 129 f.).  

De undersökningar som här avses är emellertid sådana som i större ut-
sträckning har insyn i hur lärprocessen och metoderna ser ut och tidsmäs-
sigt ligger betydligt närmare lärtillfället.194 Undersökningar av kvasi-
experimentell design liksom aktionsforskningsstudier kan alltså tänkas 
rymmas (jfr t.ex. Cohen & Manion, 1994, s. 168 ff., 186 ff.). Flera sådana 
undersökningar har gjorts inom ramen för det religionsdidaktiska fältet 
och har framförallt gällt barns förståelse av bibeltext.195 Som exempel på 
området redovisas Emanuelsons studie (1998) Reception av en berättelse och 
sättet att berätta den i ett dialektiskt perspektiv: en empirisk jämförande religionsdi-
daktisk studie kring berättelsereception.  

 
Att förstå parafraserade bibelberättelser 
Emanuelson tar avstamp i Ronald Goldmans Piaget-inspirerade, kognitiva, 
forskning och de svenska studier som följt i dess fotspår. Framförallt upp-
märksammar Emanuelson Pettersons studie, 1970, ”Mognad och abstrakt 
stoff”. Hon är kritisk till de resultat som visat att barn inte förstår bibelbe-
rättelser, i synnerhet inte de abstrakta motiven. Hon menar att det i själva 

                                                                                                          
alen att döma tycks de inte ha fått det i skolan, trots läroplanens betoning av ’demokratins 
samhällssyn och människosyn’. ”. 
194 Då dessa studier uppmärksammar flera komponenter och deras interaktion kan området 
uppfattas som snarlikt ”I lärprocessens mitt”. En viktig skillnad, förutom tidsaspekten, är att 
utvärderingsstudier av denna art primärt studerar intentionella lärprocesser i klassrummet.  
195 Som exempel på sådana studier kan följande nämnas: 
Olingdahl, 1986, ”Tonåringar tolkar bibeln.” (Dahlin, 1989, s. 21; Eriksson, 1999, s. 45; 
Selander, 1993, s. 71).  
Svensson, 1986, ”Att skapa mening i bibeltexter.” (Selander, 1993, s. 37). 
Westling, Pettersson & Fägerlind, 1973, ”Mognad och undervisning i religionskunskap.” 
(Dahlin, 1989, s. 19). 
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verket till stora delar beror på hur barnen får dessa berättelser presenterade 
för sig. Emanuelson använder ofta uttrycket att det beror på sättet att be-
rätta (se t.ex. verkets titel el. s. XII:8). Det är dock viktigt att uppmärksam-
ma att sättet och berätta för Emanuelson inte enbart innebär hur berättan-
det i teknisk mening går till utan att också berättelsens innehåll innefattas. 
Sättet att berätta åsyftar framförallt vilken berättelseparafras som använts.  

För att åstadkomma så hög grad av kontroll som möjligt över variabeln 
berättelseparafras arbetar Emanuelson med förtester för att på så sätt få 
kunskap om hur olika individer, och grupper, skiljer sig åt i andra avseen-
den. Hon uppmärksammar t.ex. elevernas förtrogenhet med bibelberättel-
ser, deras attityder till dem men också deras förmåga att återberätta en 
saga. För att undersöka berättelseförmågan använder sig Emanuelson av 
verktyg hämtade från story grammar forskningen (s. X:1 f.). 

Sammanlagt ingick 200 barn från elva klasser i år fyra i undersökning-
en. Klasserna grupperades så att olika grupper fick ta del av olika berättel-
separafraser. Tre modeller testades och i ytterligare tre fall adderades drama 
till berättelsen vilket gör att totalt sex varianter förekommer i undersök-
ningen.  

Efter att lärprocesserna ägt rum gjordes en uppföljande enkätundersök-
ning och två intervjuundersökningar för att på så sätt utröna vad eleverna 
uppfattat. Dessa uppföljande undersökningar konstruerades så att de var 
möjliga att på flera punkter jämföra med Pettersson. Detta påverkade bl.a. 
några av de aspekter av förståelse som uppmärksammades.  

Bland de väsentligaste resultat som framkommer är att ”… berättelsesät-
tet är en viktig komponent vad gäller hur en berättelse mottas.” och att 
modell 1 som ”… framställde berättelsen i ’kronologisk’ ordning och info-
gad i en ramberättelse …” gav bäst resultat (s. XII:8). Störst är skillnaden i 
dimensionen religiös. För de elever som har en god förmåga att återberätta 
en berättelse fungerar modell 1 lika bra som modell 2 ”… som tog sin 
utgångspunkt mitt i berättelsens händelsekedja och utgick från den förlo-
rade sonens problemsituation.” (XII:8). Då fler etiska aspekter emanerar ur 
modell 2 beskriver Emanuelson denna som mer öppen och oftare använd-
bar i livstolkningssammanhang (VII:2). Berättelsemodell 3 som fick sämst 
resultat var den Pettersson använt som beskrivs som en förenklad bibeltext. 
Andra resultat som framkommer är att förståelsen genomgående ökar då 
drama läggs till och att flickorna generellt har bättre resultat än pojkarna. 

Som tidigare nämndes är det viktigt att uppmärksamma att det alltså 
inte bara är i metodavseende som sättet att berätta i de tre modellerna 
skiljer sig åt. Det gäller inte bara formen t.ex. kronologisk ordning eller 
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mitt i problemsituationen. Den information barnen får tillgång till i mo-
dellerna varierar också. Att använda formen ramberättelse, alltså en annan 
berättelse som parafrasen sätts in i, gör möjligheten att infoga information 
om parafrasen som man vill ska framgå större. Observera att det i princip 
kan göras utan att bibelberättelsen behöver korrigeras. En närmare analys 
av vilken information eleverna får tillgång till i de tre olika modellerna och 
hur den tillgängliga informationen korrelerar med det de kan sägas förstå 
kunde vara värdefullt. Något som tyder på det är att skillnaden till fördel 
för modell 1 är störst när det gäller den religiösa aspekten. Det är framför-
allt i denna modell sådan information framkommer som kan hjälpa ele-
verna att besvara de frågor som rör denna aspekt (jfr fotnot 132, s. 112). 196 

                                              
196 I inledningen i berättelsemodell 1 uppmärksammas läsaren på andra liknelser med 
samma tema och hur innehållet är relaterat till vad Jesus vill säga om Gud och Guds rike. 
Och i avslutningen berättas: ” ’Men jag tror också, att Jesus ville säga något mer än att bara 
berätta om en fader och hans två söner.’ ’Jaså, vad då, menar du’, sa Joram. ’Jo, när han 
berättar om den här fadern, så berättar han egentligen om Gud. Så ser jag det. Jag tror, att 
han vill säga, att det är sådan Gud är. Att Gud är som en far som älskar alla, även dem som 
är slarviga och bedrövliga. Och det tycker jag känns bra. Att tänka på Gud som en som 
älskar mig även när jag inte förtjänar det.’ ” (Bilaga III:1 s. 8).  
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Sammanfattning 
och avhandlingens placering 

 
 
 

eligionsdidaktik kan förstås som ett praxisorienterat forskningsfält. 
Lärprocessen – där kunskaper, värderingar och handlingsmönster av 

religions- och livsförståelsemässig art förvärvas – är i förgrunden.  
I denna avhandlingens andra del har uppgiften varit att skissera en karta 

över forskningsfältet. I detta sammanfattande avsnitt reses frågan hur den 
skiss som presenterats bidrar till att skärpa blicken och öka förståelsen för 
just denna avhandlings perspektiv och placering. 

Trots att framställningen representerar ett begränsat urval av verk är ett 
mönster framträdande. Majoriteten av den forskning som omnämnts har 
uppehållit sig vid vad som kan beskrivas som lärprocessens förutsättningar. 
Vanligtvis har betoningen lagts på någon av lärprocessens komponenter. 
Det har t.ex. gällt dess aktörer – elever (t.ex. Eriksson, 1999; Hallgren 
2003), lärare (t.ex. Falkevall, 1985; Törnvall, 1988) – dess innehåll (t.ex. 
Emanuelson, 1990; Härenstam, 1993) eller dess syfte (t.ex. Almén; 1999; 
Skogar, 2000b). Receptions- och utvärderingsstudier har också genomförts, 
vilka kan sägas befinna sig i lärprocessens efterarbete (t.ex. Emanuelson, 
1998).  

Denna avhandling har emellertid ambitionen att som några andra stu-
dier (t.ex. von Brömssen, 2003; Johansson & Johansson, 2003), rikta sig 
mot lärprocessens mitt och uppmärksamma skolan som en diskursiv prak-
tik där lärande äger rum, livsförståelse tar form, och skilda komponenter 
interagerar med varandra på ett tämligen svårförutsägbart sätt. Såväl inten-
tionella som icke-intentionella lärprocesser uppmärksammas.  

Att betrakta lärandet som ett diskursivt praktiserande är förmodligen 
viktigt generellt sett. Det är ett betydelsefullt perspektiv för att förstå kom-
plexiteten i människors lärande och omöjligheten i att avgränsa lärandet 
till vad vi vill lära oss eller andra. Om fokus läggs på en konkret, kontextu-
ellt bestämd, lärsituation synliggörs de lärande subjektens spontana för-
hållningssätt till det aktuella fenomenet, den abstrakta metoden. Det spon-
tana förhållningssättet kan ses som en viktig utgångspunkt för den som har 

R 
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till uppgift att stimulera elevens utveckling på bästa sätt, dvs. anlägga en 
konkret metod (Kroksmark, 1989).  

Att uppmärksamma lärandet som ett diskursivt praktiserande är speci-
ellt väsentligt ur religionsdidaktiskt perspektiv med tanke på karaktären hos 
det som är lärandets objekt i religionskunskapsämnet, dvs. religioner, tradi-
tioner och livsförståelse.  

Religionskunskapsämnet i svensk skola är inte bara ett faktaorienterat 
ämne utan också ett färdighetsinriktat. Ämnet syftar inte bara till att ele-
verna lär sig OM religion utan också AV (t.ex. Grimmitt, 1987; Hären-
stam, 2000).197 För att förstå vilken livsförståelse elever utvecklar och hur 
det går till kan inte studiet begränsas till religionsklassrummets intentionel-
la lärprocesser. I realiteten kanske inte några avgränsningar är möjliga efter-
som lärprocessen innefattar hela individens liv. Då religionskunskapsäm-
net ändå bedrivs inom ramen för skolan är det institutionsgränsen som i 
denna avhandling använts som yttre ram. Det kan dock ses som väsentligt 
att reflektera över hur skolan i sin tur är inbäddad i det vidare samhället 
och dess kultur. Det finns annars en risk för att skolan framstår som en 
isolerad ö (Osbeck, 2002b; 2004b). Detta blir ett problem inte minst då 
det gäller ungdomars livsförståelse. Diskussion i relation till vidare ung-
domskulturforskning ter sig därför väsentlig (Dahlin, 1989; Åkerberg, 
1987).  

När livsförståelse uppfattas som förståelse av hur livet fungerar, vad 
som ger värde och mening, är det viktigt att uppmärksamma de diskurser 
som utvecklas och upprätthålls elever emellan. Det är rimligt att tänka sig 
att livsförståelsediskurserna har en specifik karaktär som genom skolprakti-
kens handlingar och utsagor tolkas och förhandlas. Kamratpraktiken är 
emellertid inte bara viktig att uppmärksamma eftersom det är här som 
frågor om livets mening avgörs och lärs. Empiriska studier har också visat 
att eleverna menar att dessa relationer, i sig, utgör livets mening (Hallgren, 
2003). Det är genom att finna en uppgift och en plats man trivs med i det 
sociala samspelet som tillvaron får mening (Dahlin, 1989). Genom att 
relationerna är livets mening är det fullt begripligt att gemenskap och en-
samhet, och därtill hörande frågor, är så frekvent förekommande då elevers 
tänkande mer förutsättningslöst efterfrågas (Hartman, 1986). Att livets 
essens utgörs av interdependens människor emellan kan man också sluta 

                                              
197 Med tanke på hur väsentlig ämnets livstolkande dimension är (t.ex. Hartman, 2000b; 
Selander, 2004) kan benämningen Religionskunskap uppfattas som snäv. Man kan t.ex. 
jämföra med den rubrik ämnet hade i Lgr 80 ”Människans frågor inför livet och tillvaron; 
Religionskunskap” (Lgr 80, 1980, s. 127). 
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sig till genom existentialfilosofisk fenomenologi, ett perspektiv som betytt 
mycket för kursplaners bestämningar av svensk religionskunskap (Selander, 
1993; 2004).  

Den livsförståelse som förhandlas fram har ett specifikt innehåll. Sko-
lans diskursiva praktik är forum för idealbildning för eleverna. Man lär sig 
hur livet fungerar men kunskapens självklarhet är också normerande. Man 
lär sig samtidigt hur livet bör fungera. Förståelsen kommer att utgöra ett 
referenssystem, bland andra, för utvärdering av andras och sitt eget hand-
lande. Livsförståelsen fungerar därmed till stora delar på samma sätt som 
religioner och traditioner gör. När det gäller livsförståelselärande i skolan 
är det viktigt att hålla present hur den institutionella inramningen riskerar 
att bädda för instrumentella, prestationsinriktade och schablonmässiga 
relationer där vikten av lärande, prestation och konkurrens framhålls och 
människors unicitet ifrågasätts (jfr Grimmitt, 1987). 

Att uppmärksamma skolans livsförståelselärande är inte bara av religi-
onsdidaktisk betydelse utan också av vidare religionsvetenskaplig vikt. Per-
spektivet synliggör nämligen hur religiösa traditioner generellt lärs. Religi-
oner är inga reifikationer, utan är istället plastiska och levda av människor 
(Jackson, 1997; 2003). Därmed har möjligen Andrew Wright (2004b) rätt 
när han menar att religioner och livsåskådningar inte är helt jämförbara. 
Det beror däremot inte, som han menar, på att de med nödvändighet skul-
le ha skilda perspektiv i relation till en transcendent verklighet. Ovanstå-
ende framställning har visat att transcendens även inom ramen för ett reli-
gionsperspektiv kan förstås empiriskt immanent. Diskrepansen mellan 
religioner och livsåskådningar består snarare i att livsåskådningar som 
marxism och existentialism, vilka i Sverige varit återkommande exempel 
(Almén 2000b, s. 86), ofta inte är kollektivt levda utan begränsar sig när-
mast till kognitiva övertygelser hos individer. Givet att detta är en korrekt 
anmärkning riskerar livsåskådningsperspektivet ha en överspridningseffekt 
på religionsstudiet så att religioners levda dimension osynliggörs på mot-
svarande sätt som fokus på livsförståelse istället skulle kunna synliggöra 
den levda dimensionen.  

Att livsförståelse kontinuerligt förhandlas och lärs i diskursiva praktiker 
innebär inte att en identisk förståelse rekonstrueras gång efter annan. Det 
är inte frågan om en enkel reproduktion vare sig då element från andra 
praktiker används eller då element från tidigare överenskommelser i den 
egna praktiken lyfts fram. I konstruktionsarbetet pågår en ständig relativ 
förändring av livsförståelsen i takt med att själva praktiken och dess accep-
terade talgenrer i viss mån förändras. När skolans lärande ses som ett dis-
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kursivt praktiserande blir en avgörande fråga hur undervisningen bidrar till 
att utveckla elevernas språk och praktik och därmed deras lärande (t.ex. 
Skogar, 2000b). Med utgångspunkt i religionskunskap kan man fråga sig 
hur ämnet bidrar till att utveckla språket om livet och därmed deras livs-
förståelse. 

En viktig ståndpunkt som bl.a. Michael Grimmitt (1987) framhåller är, 
med avhandlingens begrepp, betydelsen av att religionskunskapen ger in-
syn i ett antal fler praktiker och talgenrer än vad man enbart med hjälp av 
egna erfarenheter har möjlighet att tillägna sig. En vidgad talgenre-
repertoar innebär i sig en ökad metakunskap om hur talgenrer fungerar. En 
större repertoar betyder även att aktuella förhållanden kan ses som tillfälli-
ga och inte nödvändiga. Möjligheterna att ha inflytande över och förändra 
förhandenvarande talgenrer ökar på så sätt. När religionskunskapsämnet 
förmår bidra med andra talgenrer än de aktuella bidrar ämnet till transcen-
dens. Man tror och hoppas på andra förhållanden än de som är för han-
den och kan på så vis gradvis bidra till praktikens förändring.  

Avslutningsvis kan alltså sägas att skissen över forskningsfältet bidragit 
till att visa på behovet av religionsdidaktisk forskning som tar sin utgångs-
punkt i att livsförståelse lärs i diskursiva praktiker, dvs. som inte begränsar 
sig till att uppmärksamma enskilda komponenter som kan uppfattas som 
förutsättningar för intentionella lärprocesser. Det är viktigt att få vidgade 
kunskaper om hur komponenter interagerar med varandra i tolkning och 
förhandling och hur den livsförståelse som sådana förhandlingar resulterar 
i ser ut. Även diskursiva praktikers icke-intentionella lärprocesser behöver 
lyftas fram. Perspektivet skulle kunna ha positiv överspridning när det gäll-
er förståelse av vad religioner och traditioner är och hur de lärs. Genom att 
uppmärksamma religionskunskapsämnet i relation till den vidare skol- och 
kamratpraktiken, och uppmärksamma det i termer av språkliga bidrag, 
kommer det ämnesdidaktiska perspektivet att bli funktionellt och undviker 
därmed en diskussion om ämnets kärna och kanon i sig (se t.ex. Apple, 
1990; Scherp & Scherp, 2002). 

 

~ 
I nästa avhandlingsdel ”Livsförståelse under /re/konstruktion – ungas tal 
om kränkning” visas såväl indirekta som direkta exempel på diskursivt 
praktiserande. Gruppintervjustudien befinner sig i lärprocessens mitt och 
fokuserar skolan som integrerad diskursiv praktik. Resultaten visar både 
livsförståelsekaraktäristik och väsentliga /re/konstruktionsmekanismer. 
Kränkning utgör exempel på en sådan /re/konstruktionsmekanism, ett 
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inlärningsverktyg. Kränkning ger upphov till livsförståelse men är också i 
sig ett uttryck för en specifik livsförståelse.  
 
Det är i samtal om just kränkning som studien tar sitt avstamp.  
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DEL III: LIVSFÖRSTÅELSE UNDER /RE/KONSTRUKTION –  

 UNGAS TAL OM KRÄNKNING 
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Introduktion 
 
 

 
 

uvudsakligen behandlas tre frågor i denna tredje del av avhandlingen, 
”Livsförståelse under /re/konstruktion – Ungas tal om kränkning”. 

Den första gäller karaktären på de livsförståelsediskurser som identifierats. 
Den andra handlar om hur /re/konstruktion av livsförståelse kan gå till. En 
väsentlig aspekt utgörs i denna framställning av hur kränkning fungerar 
/re/konstruerande, som ett verktyg för inlärning av livsförståelse. Kränk-
ning är dock inte den enda /re/konstruktionsmekanismen utan en bland 
många. Den tredje frågan avser hur livsförståelse kan komma att legitimera 
kränkning.  

Villkoren för dessa tre resultatområden redovisas i ett introducerande 
avsnitt. Detta inleds med att samspelet livsförståelse, /re/konstruktion och 
legitimering beskrivs. Kränkning är såväl upphov till livsförståelse som 
uttryck för livsförståelse. Trots att de tre komponenterna är så intimt 
knutna till varandra behandlas de mestadels i texten åtskilda. Deras ömse-
sidiga beroende behöver klargöras. På så sätt ges samtidigt en bild av vad 
för slags spörsmål som uppmärksammas i avhandlingens tredje del. Intro-
duktionsavsnittet innehåller dessutom en presentation av intervjustudiens 
material och metod samt en avslutande redovisning av den förskjutning i 
analysfokus, från kränkande handlingar till livsförståelselärande funktion, 
som ägt rum. De resultat som redovisas i del III gällande livsförståelseka-
raktäristik, livsförståelse/re/konstruktion, och legitimering grundar sig i 
denna redovisade fokusförskjutning. 

H 
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Samspelet livsförståelse,  
/re/konstruktion och legitimering 

 
C.O.: Kan elever kränka lärare.. eller.. liksom bete sig illa mot.. [instämmanden från flera 
håll]. Michelle: det är lärare som inte vågar säga till.. [instämmanden från flera håll] 
ja.. såna som.. bara.. Stina: dom tar bara emot.. å så säger dom ingenting utan dom 
tar emot allting å så.. skiter dom i allt annat.. C.O.: Så ni tycker att dom lärare som blir 
illa behandlade utav elever dom får skylla sig själv… Michelle: Nääe inte direkt.. dom 
kan ju lära sig att säga till liksom.. det är ju samma för oss om vi är tysta när nån sä-
ger nånting mot oss så bara fortsätter dom ju men om man säger ifrån så ger dom 
sig ju.. (Bf).  

 
Ovanstående citat uttrycker avhandlingens huvudteser då det gäller livsför-
ståelse och kränkning. Det visar hur kränkning och livsförståelse under-
stödjer varandra. Också hur en sådan förståelse synliggörs i intervjumateri-
alet framkommer. Däremot är det konkreta exemplet, elever som kränker 
lärare, mindre representativt.198 

I citatet antyds att de kränkta lärarna skulle ha kunnat undkomma 
kränkning om de hade lärt sig, på samma sätt som eleverna själva varit 
tvungna att lära sig. Det visar alltså att den kränkande handlingen uppfat-
tas ha en lärande effekt och därmed fungera /re/konstruerande, som ett 
inlärningsverktyg, i den skolmiljö, den diskursiva praktik, där flickorna 
befinner sig.  

Kränkningen är inte ett inlärningsverktyg, vilket som helst. Den är 
framförallt ett korrigerande verktyg. Kränkning riktas mot en handling 
eller ett förhållande som ogillas. Genom att individen förändrar sitt hand-
lande och anpassar sig till det som är ”gällande” i miljön förväntas kränk-
ningarna upphöra. Eftersom mönstren i kränkningarna är någorlunda sta-
bila över tid är anpassning och undkommande möjligt. Kunskap om vär-
den som äger giltighet, hur livet i skolan fungerar och vad som ger mening 
benämns i denna avhandling livsförståelse. Kränkningar kommunicerar en 
sådan kunskap om hur livet fungerar och bör fungera. Samtal om kränk-
ningar blottlägger därmed karaktären på en aktuell livsförståelse. Samtidigt 
är samtalet i sig självt en väsentlig form för livsförståelse/re/konstruktion. 

                                              
198 Elevers kränkningar av lärare togs inte spontant upp av någon intervjugrupp men frågan 
ställdes, som framkommer av citatet, ändå av mig. Materialet behandlar i störst utsträck-
ning kränkningar mellan elever. Även lärare som kränker elever tematiseras i flera grupper.  
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Kränkningen ger inte bara upphov till livsförståelse. Den kan också be-
traktas som uttryck för en specifik livsförståelse. Det är livsförståelse av ett 
särskilt slag som möjliggör att kränkningar kan uppfattas som ett, om än 
inte acceptabelt så tämligen självklart, inlärningsverktyg och inslag i varda-
gen (jfr Bliding, 2004, s. 32, 247). Livsförståelsen ger kränkningar som in-
lärningsverktyg legitimitet.  

Det finns med andra ord ett intimt samspel mellan livsförståelse, 
/re/konstruktion genom kränkning och dess legitimering även om de ana-
lytiskt kan särskiljas, vilket flera avsnitt längre fram kommer att ägnas åt. 
Här är det dock samspelet som understryks. Kränkningar är såväl upphov 
till livsförståelse som uttryck för livsförståelse.  

 
Citatet under lupp 

För att tydliggöra ett relativt abstrakt och kondenserat resonemang ska det 
inledande citatet granskas närmare. På så sätt framgår hur samspelet mellan 
livsförståelse, /re/konstruktion genom kränkning samt dess legitimering ser 
ut. Det blir tydligare hur beroende de är av varandra. Den livsförståelse 
som kommuniceras i citatet gäller hur relationen mellan lärare och elever 
bör/inte bör fungera. Förståelsen av denna relation visar sig dock implicera 
andra mer vittgående föreställningar. Inte minst dessa bidrar till att ge 
kränkningar legitimitet.  
 
Livsförståelse 
Det anförda citatet kan sägas rymma en livsförståelse. Det beskriver hur 
livet i skolan fungerar. Det beskriver vilka lärare som drabbas av kränk-
ningar och vilka som inte gör det. Det uttrycker därmed vad som värderas 
hos en lärare i denna diskursiva praktik. Vad som värderas implicerar sam-
tidigt något om vad det är för slags människa som förutsätts. 

De lärare som drabbas av kränkningar är enligt Michelle de som ”inte 
vågar säga till”. Det skulle kunna uppfattas som att hon talar om vad hon 
anser vara rädda lärare. Hennes lätt kritiska, lätt nedlåtande ton indikerar 
dock att fega lärare är ett bättre ordval. Det fångar tydligare betraktelsesät-
tet. Lärarna behöver inte vara fega i allmän mening utan just då det gäller 
att ”säga till”. Dem som läraren förväntas säga till är med all sannolikhet 
eleverna. De utsatta lärarna har alltså ett fegt förhållningssätt gentemot 
eleverna. 

Perspektivet förstärks genom att Stina säger att de drabbade lärarna ”tar 
bara emot.. å så säger dom ingenting utan dom tar emot allting”. Stina 
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uttrycker inte som Michelle en orsak till att lärarna inte säger till, dvs. vad 
som här beskrivits som ”feghet”. Däremot vidareutvecklar hon vad det är 
som ogillas hos läraren. Han eller hon tar emot utan att protestera vilket 
kan beskrivas som ett underordnat förhållningssätt.  

Stinas slutkläm är mera svårtolkad ”å så.. skiter dom i allt annat”. Vad 
det är lärarna struntar i framgår inte. ”Allt annat” är mycket. Men hennes 
budskap kan ändå förstås som att det är att strunta i saker, att vara oenga-
gerad, som Stina menar att eleverna är kritiska till. Det är inte bara ett un-
derordnat sätt man reagerar mot utan även vad som kan kallas lojt.  

Att Michelle senare kontrasterar det ogillade förhållningssättet med ett 
agerande då läraren ”säger ifrån” förstärker de tidigare tolkningarnas rim-
lighet. En lärare som säger ifrån kan uppfattas markera sin position och 
kan därmed sägas ha initiativkraft som den tidigare nämnde loje, under-
ordnade och fege läraren saknar.  

Elevernas berättelse vittnar om en livsförståelse där tillvaron fungerar 
på så sätt att en lärare bör kunna markera sin position och ha initiativkraft. 
Motsatsen kan dessutom medföra kränkningar. Att kunna stå upp för sig 
själv och säga ifrån är egenskaper som därmed får värde. Det är en tämli-
gen stark individ som resonemanget förefaller förutsätta. 

 
/Re/konstruktion genom kränkning – livsförståelse i sig 
I citatet säger Michelle närmast att kränkningen fungerar som ett inlär-
ningsverktyg. Läraren kan, precis som eleverna, undvika att bli illa behand-
lad, ”dom kan ju lära sig att säga till […] om man säger ifrån så ger dom 
sig”. 

Flickorna vittnar om en situation där å ena sidan förväntningarna på lä-
raren, enligt den gällande livsförståelsen, är att kunna markera sin position, 
ha initiativkraft, stå upp för sig själv och säga ifrån. Samtidigt finns det i 
denna kontext å andra sidan ett antal lärare som inte motsvarar dessa för-
väntningar. I denna situation då förväntningar och verklighet inte stämmer 
överens förefaller kränkningen användas /re/konstruerande, som inlär-
ningsverktyg, för att få läraren att förstå vad som gäller. Att kränkningar är 
möjliga att använda i /re/konstruerande, lärande, syfte kan i sig betraktas 
som uttryck för livsförståelse. Hur kan det komma sig att kränkning upp-
fattas som ett till buds stående medel? Hur kan det förstås?  
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Legitimerande föreställningar – uttryck för livsförståelse 
De beskrivna handlingarna implicerar en rad föreställningar som fram-
kommer vid närmare granskning. Dessa föreställningar kan sägas ge hand-
lingarna legitimitet. Föreställningarna, som kan tolkas som en del av den 
diskursiva praktikens självklarheter, ingår alltså i vad som här benämns 
livsförståelse. Några sådana föreställningar som framkommer vid vidare 
granskning av citatet numreras nedan för att tydliggöras.  

Kränkningen av individen kan uppfattas som ett uttryck för ett tanke-
sätt där det är den utsatta och inte det i den diskursiva praktiken ”gällan-
de” som är problemet. Livet fungerar så att individer snarare än kulturellt 
upprätthållna föreställningar bör ifrågasättas. (1) Det gällande är primärt. 

Kränkningen av läraren implicerar emellertid även att läraren personli-
gen är orsaken till sitt misslyckande. Alternativa förklaringar, t.ex. relatio-
nella eller strukturella, framkommer inte. Med sådana föreställningar hade 
de beskrivna handlingarna, åtgärderna, förmodligen sett annorlunda ut. (2) 
Det är individen själv som upprätthåller sin position.  

Genom att orsaken uppfattas vara individuell är sannolikheten också 
högre att ansvaret uppfattas individuellt. Livet fungerar så att (3) individen 
bär ansvar för sin position, t.ex. sin utsatthet.  

Slutsatsen ligger nära till hands att utsatta individer får skylla sig själva. 
Michelle svarar halvt nekande då jag gör min tolkning explicit. ”Nääe inte 
direkt..”. Samtidigt förstärks en sådan tolkning just genom att kränkning 
som inlärningsverktyg framhålls. Det är tänkt att de ska lära sig. (4) Att lära 
sig (att behärska) det gällande värderas i den diskursiva praktiken. Genom 
den kränkande handlingen värnas samtidigt det gällande. Livsförståelse-
lärande är ett kollektivt /re/konstruerande. Som tidigare påpekades är det 
också tydligt att (5) lärandet ses som möjligt. Den enskilde förväntas ha 
erforderliga resurser. Men hur ska då de betraktas som inte ändrar sitt age-
rande utan fortsätter att utsättas för kränkningar? Som att de får ”skylla sig 
själva”? Det är möjligt att tolka Michelles halvt nekande svar som att det 
snarare är mitt tämligen direkta sätt att verbalisera en levd livsförståelse 
som hon tar avstånd från.  

Det kan vidare antas att vissa specifika kvaliteter innefattas i föreställ-
ningen om en läraktig individ. (6) Individen uppfattas vara socialt percep-
tiv. För att det ska vara möjligt för läraren, i det här aktuella fallet, att lära 
sig förutsätts dels att hon/han kan se den kränkande handlingen som ett 
inlärningsverktyg och förstå att den kommunicerar ett budskap. Dels mås-
te han/hon kunna sätta samman den kränkande handlingen med sitt eget 
förhållningssätt och förstå att det ogillas. Individen måste alltså vara i 
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stånd att uppfatta såväl handlingen som budskapet. Därmed kan individen 
beskrivas som socialt perceptiv (jfr Björk, 1999, s. 23).  

Logiken i Michelles resonemang har emellertid vidare implikationer. 
Kränkningen/lärandet syftar inte enbart till att, läraren i det här fallet, ska 
förstå vilka förhållningssätt som är gällande. (7) Förståelse förutsätts leda 
till förändring. Den individuella förändringen ses som bekant som en reell 
möjlighet. Michelle hänvisar till sina eleverfarenheter och tycks mena att 
de som elever och kamrater i gruppen behövt ändra sig och att det funge-
rat.  

Samtidigt är det inte säkert att individen vill ändra sig även om 
han/hon förstått och kan lära sig. Läraren i det aktuella fallet kanske har en 
idé om lärar-elev-relationer som går stick i stäv med det gällande, snudd på 
auktoritära, förhållningssättet. Antingen förutsätter Michelle att sådana 
individer inte finns, eller så utgår hon ifrån att (8) individer trots eventuellt 
avvikande övertygelser väljer att anpassa sig till det gällande. De kan kan-
ske också sägas vara tvingade till det, för att undkomma kränkning.  

 
Sammanfattning 
Ovanstående utläggningar av ett citat har syftat till att visa hur sammanflä-
tade livsförståelse, /re/konstruktion och legitimering är. Citatet visar att 
flickorna beskriver förhållanden explicit som kan sägas handla om hur 
livet i den diskursiva praktiken fungerar och vad som värnas i denna miljö. 
Detta är uttryck för livsförståelse. De beskriver också hur denna livsförstå-
else kan upprätthållas och /re/konstrueras med hjälp av kränkning, vilket i 
sig själv är en livsförståelse. Dessutom implicerar deras beskrivningar vissa 
föreställningar. Dessa kan sägas ge legitimitet åt de handlingar som be-
skrivs. Föreställningarna är i sig själva uttryck för livsförståelse.  

Av de föreställningar som redovisats förefaller några mer centrala än 
andra för att förstå hur livsförståelse, /re/konstruktion och legitimering 
hänger samman. Sambandet mellan de tre skulle kunna formuleras som 
livsförståelse/re/konstruktionens logik. Denna logik kan sägas innefatta i 
varje fall tre väsentliga föreställningar. 1. Att lärandet av det gällande upp-
fattas ge värde. 2. Att lärande är möjligt, dvs. att individer är läraktiga och 
resursstarka. 3. Att handlingar kan legitimeras konsekvensetiskt.  

Dessa tre föreställningar legitimerar /re/konstruerande handlingar. De 
utgör livsförståelse. Föreställningarna kan samtidigt sägas fungera som 
motor i det kollektiva lärandet, /re/konstruktionsarbetet.  

Den tredje föreställningen, dvs. möjligheten att legitimera handlingar 
konsekvensetiskt bör ses som central för livsförståelse/re/konstruktionens 
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logik. Det handlar om hur konsekvenser berättigar handlingar. Det är möj-
ligt att ställa upp en slags kalkyl där handlingens inneboende problem 
ställs i relation till dess åtråvärda effekt. Om vinsten är större än insatsen 
kan handlingen anses motiverad. Ändamålen helgar medlen. I det aktuella 
sammanhanget är det följaktligen vikten av att lära det gällande tillsam-
mans med lärandets möjlighet som får väga upp kränkningens inneboende 
hårda, kränkande, drag.  

Människors livsförståelse återskapas inte i ett vakuum. De unga som in-
tervjuats i den här studien befinner sig i skolan. Den institutionella inram-
ningen villkorar i hög grad deras relationer. Den livsförståelse som här 
presenteras kan till dels ses som betingad av dessa villkorade relationer.  
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Intervjustudiens material och metod 
I följande avsnitt presenteras metod och material som använts för denna 
avhandlingens tredje del. Avsnittet består av tre huvudpartier. Först redo-
visas studiens genomförande. Därefter beskrivs vad som fokuserats vid 
analys av materialet. I det tredje och avslutande textpartiet diskuteras stu-
diens validitet och dess etiska spörsmål.  

 
Genomförande 

Avsikten med nedanstående parti är att beskriva hur den intervjustudie är 
gjord som ligger till grund för de analyser som genomförts och för fram-
ställningen i avhandlingens innevarande del. Bakgrunden till intervjustudi-
en presenteras liksom hur urvalet gick till och vilka grupper och elever som 
deltog. En beskrivning av hur intervjusamtalen genomfördes återfinns 
också. 
 
Bakgrund 
Materialet insamlades ursprungligen för att utgöra en delstudie av en större 
undersökning om kränkningar i skolan. Huvudstudien var en nationell 
kartläggning och grundade sig på enkätsvar från barn och ungdomar i 
skolår fem, åtta och gymnasiets år två. De kompletterande gruppintervju-
erna gjordes för att så förutsättningslöst som möjligt försöka fånga ung-
domars uppfattning om vad kränkningar i skolan är eller kan vara.199 Stu-
dien antogs bl.a. öka förutsättningarna för rimliga tolkningar av enkätsva-
ren. Anledningen till att just ungdomar i år åtta valdes berodde på att en 
översiktlig analys av enkätmaterialet visat att kränkande handlingar var 
mest frekvent förekommande i år åtta. Även tidigare undersökningar peka-
de på detta (se t.ex. Kullenberg & Ehrenlans, 1996).  

Då fokus var en kollektiv förståelse av skolfenomenet kränkning före-
föll gruppintervjuer vara bättre än individuella. Det visade sig senare vara 
bl.a. denna metodik som motiverade vidare och fördjupade analyser av 
materialet. Det fanns outnyttjade resurser. I de analyser som rapporten 
Kränkningar i skolan baserade sig på uppmärksammades framför allt de 
teman som gruppen diskuterade. Genom att de nya analyserna utgick från 
ordagranna utskrifter blev de ungas gemensamma tolkningsarbete syn-

                                              
199 Se intervjuguiden, bilaga 1.  
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ligt.200 Detta motiverade och förstärkte det teoretiska perspektiv som påta-
lar att lärande äger rum i just sådana diskursiva praktiker, i det kollektiva 
/re/konstruktionsarbetet. Sammantaget innebar detta att det i de förnyade 
analyserna var viktigt hur teman uppmärksammades, förhandlades och 
därmed i diskussionen fick sin bestämning. Samtalen kunde på så sätt be-
skrivas som exempel på diskursiva praktiker där livsförståelse tar form. 
Intervjuerna förstods inte enbart som intervjuer utan samtidigt som obser-
vationer av kollektivt tolknings- och förhandlingsarbete, dvs. /re/konstru-
erande och lärande (jfr Wibeck, 2000, s. 53).  

Samtidigt har det varit viktigt att kontinuerligt hålla i minnet att grupp-
intervjuerna inte är exempel på vilka samtal, vilka tolkningsarbeten, som 
helst. Som allt annat sådant arbete är det påverkat av sin kontext. Miljön 
är specifik genom att samtalen sker i skolan. Min medverkan, en okänd 
kvinna i dryga 30-årsåldern som uppenbarligen varit i kontakt med rektor 
för att få genomföra dessa samtal, är unik. Det på förhand bestämda äm-
net, kränkning, och Skolverkets uttalade intresse, hör inte till vardagen. 
Dialogpartnerna i gruppen, de andra eleverna, var i de flesta fall inte heller 
de som eleverna talar mest med.  

Det sammanhang som samtal förs inom har betydelse för vad som sägs, 
men hur kontexten påverkar är inte klart. Den livsförståelse och de 
/re/konstruktionsmekanismer som används i samtalen måste till dels till-
höra den kollektiva kunskapen för att kunna användas aktivt i det gemen-
samma samtalsarbetet. Därmed finns det skäl att tro att de mönster som 
uppmärksammas är tämligen stabila för de medverkande eleverna i sin 
skolmiljö.  

 
Urvalet 
De tio gruppintervjuerna genomfördes under vårterminen 2002. Var och 
en varade i cirka en och en halv timme. Sammanlagt deltog 51 ungdomar 

                                              
200 Materialet uppgår sammanlagt till 265 A4 sidor där transkriberingarna går i ett så att 
utsagor från enskilda personer primärt skrivs efter varandra och inte under varandra. Förde-
len med detta, som upptäcktes efter hand, är att karaktären av ett pågående samtal och inte 
en utfrågande intervju blir tydlig. När samtalet delvis byter spår har däremot styckebryt-
ningar gjorts. Ett problem vid överföring från ljud till text är att samtidighet, som uppnås på 
kassett, svårligen kan överföras till text. Men just samtidigheten på kassett medför också en 
osäkerhetsfaktor. Det kan vara svårt att uppfatta vem som säger vad och vad som sägs. 
Intervjudeltagarnas röster är ibland mycket lika. I denna studie, då individuella mönster i 
de gemensamma samtalen, inte varit en del av syftet har detta inte uppfattats som något 
större problem. Det har accepterats att utsagor då och då tillskrivs ”någon” eller att namn 
efterföljs med frågetecken.  
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från fem olika skolor. Grupperna bestod av cirka fem elever i varje grupp. 
Studien var regionalt begränsad till en relativt stor kommun i Mellansveri-
ge. De fem skolorna var fördelade inom ett område med en radie på cirka 
35 km. 

Urvalet av skolor och ungdomar för de aktuella intervjuerna gjordes i 
nära anslutning till syftet med kartläggningsstudien. Kränkningar skulle 
särskilt uppmärksammas i relation till kön, etnicitet, klass och sexuell lägg-
ning.  

Nedanstående tabell visar hur skolorna varierar med avseende på social 
struktur i de bostadsområden där de är belägna. Skolorna har som framgår 
tilldelats fingerade fruktnamn.  

 
Tabell 1. De aktuella skolornas karaktär beträffande social struktur i de belägna bostadsområdena.  

 

 Område201 Bebyggelse202  Andel m. utländsk bakgrund203 
Apelsinskolan Innerstad Hyreshus Högre 
Bananskolan Innerstad Hyreshus Högre 
Persikoskolan Ytterområde Småhus Lägre 
Päronskolan Ytterområde Småhus Lägre 
Äppleskolan Innerstad Småhus Lägre 

 
På varje skola genomfördes två gruppintervjuer. De utfördes i pojk- respek-
tive flickgrupper på alla skolor utom på Persikoskolan. Anledningen till att 
flickor och pojkar intervjuades för sig var att bl.a. könskränkningar skulle 
uppmärksammas och att möjligheten till friare samtal förväntades vara 
större i sådana konstellationer. Vilka pojkar respektive flickor som deltog i 
intervjuerna och hur det kom sig att det blev exakt dessa har varierat. Rek-
tor på respektive skola arrangerade samtalstillfällena (se bilaga 2).204 Han 
eller hon visste att syftet var intervjuer om kränkande behandling i skolan 
och att fokus framförallt riktades mot kön, etnicitet och homosexualitet. 

                                              
201 Indelningen av de områden där skolorna är belägna, dvs. innerstad respektive ytterom-
råde bygger på skattningar som jag gjort.  
202 Uppgifter om bebyggelse i bostadsområdena har hämtats från kommunens områdesfak-
ta. De beskrivande kategorierna avser hur majoriteten av hushållen i området bor. 
203 Lägre respektive högre andel med utländsk bakgrund utgår från uppgifter om hur stor 
andel av det totala elevantalet som har två föräldrar födda utomlands. Den genomsnittliga 
andelen i kommunen var vid årsskiftet 1999/2000 sex procent.  
204 Det informerade samtycket inhämtades på så sätt i flera steg. Dels genom att rektor 
såsom företrädare för undersökningsdeltagarna fick ge sitt samtycke (Vetenskapsrådet 2002, 
s. 9). Dels genom kommunikation mellan rektor och berörda elever och dessutom i sam-
band med intervjusamtalens början. 
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Önskemålet var även att det fanns med några elever med utländsk bak-
grund i varje grupp. På en av skolorna ville rektor att ett informationsbrev 
skulle skickas till föräldrarna vilket det därför gjordes (se bilaga 3). I övriga 
fall ansågs ungdomarnas eget samt rektors medgivande vara tillräckligt.   

I alla grupper utom Äppleskolans båda grupper och Bananskolans 
pojkgrupp var flera olika klasser representerade under samtalet. Huruvida 
det var en fördel eller nackdel att de intervjuade i huvudsak kom från olika 
klasser kan diskuteras. Det kan tänkas att ett samtal med personer som 
utgör en kamratgrupp, en diskursiv praktik där många lärande samtal dag-
ligdags förs, hade haft större potential vad gäller autenticitet. Kanske hade 
de också varit mer avslappnade inför varandra. Materialet kan möjligen 
tolkas så att en större kunskap om varandra leder till fler ”pågående proces-
ser” under samtalet.205 Tendensen är emellertid inte entydig. Även om 
deltagarna inte har den lilla diskursiva praktiken gemensam delar de den 
stora, dvs. skolan. 

Från dem som använt fokusgrupper som metod har det även hävdats 
att det kan vara problem då deltagarna känner varandra väl.206 Genom att 
de är välbekanta kan frågor vara genomtröskade och argument välkända. 
Gruppen känner därför inget behov av att säga det alla vet och mycket 
riskerar att bli outtalat (jfr Pedersen, 2004, s. 57; Wibeck, 2000, s. 53).  

Ytterligare en svårighet med att använda existerande grupper kan vara 
att maktstrukturer är så etablerade att interaktion väsentligt begränsas (Pe-
dersen, 2004, s. 57). Problemet med tillfälliga grupper är å andra sidan att 
ett positioneringsarbete där de mäter sig mot varandra kan bli en del av 
intervjuns pågående processer. Sådana mätningar, som kan anses vara tyd-
liga t.ex. bland Apelsinskolans pojkar, skiljer sig troligtvis inte särskilt 
mycket från sådana som mer eller mindre kontinuerligt äger rum på sko-

                                              
205 ”Pågående processer” innebär i detta sammanhang att ett samspel mellan eleverna sätts i 
rörelse där replikerna i högre grad förefaller motiverade av en intern interaktionslogik än av 
intervjusamtalet som sådant. Sådana processer har gjort analyser möjliga då materialet 
närmast har kunnat betraktas som observationer (jfr Wibeck, 2000, s. 53). Se vidare under 
Fokus och analys, s. 179. 
206 Denna studie gör inte anspråk på att vara en fokusgruppstudie. Den genomfördes för att 
vara en kompletterande gruppintervjustudie på det sätt som redovisats/redovisas. Det finns 
dock uppenbara likheter med fokusgruppmetoder. Det gäller t.ex. den kollektiva formen, 
att ingången i samtalet är given men strukturen i övrigt är följsam i relation till de medver-
kandes interaktion, att kollektiv kontextuell kunskap och /re/konstruktion av kunskap ses 
som väsentlig, att underliggande föreställningar, värderingar, tankefigurer och konstruktion 
av meningssammanhang ses som centrala, att såväl intervjusamtalets innehåll som form/ 
interaktion uppmärksammas vid analys (Wibeck, 2000, s. 7, 9, 20 f.).  
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lan. Huruvida det är en fördel eller nackdel att ha dessa mätningar med 
under samtalen kan alltså diskuteras. Det viktiga är att vara medveten om 
vilka förhållanden som kan antas råda och ta med denna kunskap in i ana-
lysarbetet.  

I samband med utskrifterna av intervjuerna tilldelades de medverkande 
ungdomarna pseudonymer. Ambitionen var att ge ungdomarna så ekviva-
lenta namn som möjligt med avseende på såväl kön som etnicitet.  

 
Grupperna  
För att ge respektive grupp en kontextuell inramning presenteras inte bara 
grupperna utan också skolorna och intervjusituationen närmare. Något för 
gruppen karaktäristiskt tema eller förhållande omnämns. Detta är särskilt 
viktigt då analysen och presentationen av materialet hädanefter inte pre-
senteras på gruppnivån utan sammantaget.  

Framställningen baseras framförallt på anteckningar från platsbesöken. 
Dessa noteringar gjordes snarare i impressionistisk än systematisk anda. 
Några sådana drag har bibehållits för att ge texten liv. 

 
Apelsinskolan 
Apelsinskolan är belägen i de centrala delarna av kommunen. På skolan 
går elever i skolår sex till och med nio. Den är en av de mer invandrartäta 
skolorna i kommunen även om andelen elever med utländsk bakgrund207 
är ungefär genomsnittlig nationellt sett. Skolans kringliggande bebyggelse 
domineras av hyreshus. 

För att genomföra intervjuerna användes expeditionspersonalens lilla 
fikarum som rektor hade bokat. Fikarummet är en ljus och fräsch lokal 
med pentry och flera stora fönster. Det finns två bord i rummet med sex 
platser vid varje. Det bord vi kommer att sitta runt är följaktligen praktiskt 
för intervjusamtalen. 

Den första gruppen jag möter består av fem flickor från tre olika klasser. 
Gruppen förkortas i materialet Af, Apelsinskolan flickor.208 Skolan är inde-
lad i vertikala arbetsenheter 6-9, så kallade spår. Eftersom flickornas klasser 
tillhör tre olika spår har de begränsat med varandra att göra. 

                                              
207 Med utländsk bakgrund avses här elever med två utrikes födda föräldrar (jfr Osbeck et 
al., 2003, s. 18). 
208 Sättet att förkorta är det samma för övriga grupper. Första bokstaven i skolans namn 
plus ett f eller ett p beroende på om det är en flick- eller pojkgrupp. Ett undantag utgörs 
emellertid av Persikoskolan där grupperna förkortas PI och PII beroende på att det i båda 
dessa grupper fanns såväl flickor som pojkar.  
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Till vänster om mig sitter Petra och Lisa som kommer från samma 
klass. Vid ett flertal tillfällen framkommer det att de båda flickorna är rela-
tivt besvikna på sin klass som de upplever fungerar mindre väl ordnings-
mässigt. De menar att detta beror på pojkarna. De anser att klassen har 
svårt att lära sig det de ska eftersom så liten tid av en lektion kan användas 
för lärande och undervisning. Till vänster om Lisa sitter Tanja som är en-
sam från sin klass. Till skillnad från de nyss beskrivna flickorna menar hon 
att hennes klass är mycket lugn och ”fredlig” som hon vid ett par tillfällen 
uttrycker det. Intressant nog bär Tanja en tröja med ett stort tryckt freds-
märke. Till höger om mig sitter Ada och Pauline som kommer från ytterli-
gare en klass. I förhållande till Lisas och Petras situation beskriver även de 
sin klass som lugn. Då intervjun bl.a. innefattar könskränkningar går det 
inte att låta bli att notera att det på Adas tröja tvärs över bröstet står skrivet 
”Stolt feminist”. 

Den mest centrala tematik som framkommer under intervjusamtalet 
med flickorna gäller maktrelationen lärare-elever och möjligheten att 
kränkning uppstår till följd av denna specifika relation.  

Pojkgruppen (Ap) som intervjuats består av sex pojkar från tre olika 
klasser och kallas Niklas, Ted, Andres, Mirza, Ulf och Marko. De kommer 
under intervjun att uppvisa vissa karaktäristiska förhållningssätt. Niklas är 
relativt tyst. I flera fall då han yttrar sig är det för att stödja något Ted sagt. 
Ted är också förhållandevis tyst men vid flera tillfällen gör han inlägg som 
breddar diskussionen och visar på andra tankar än de som framträder som 
dominerande. Andres är tillsammans med Marko den som pratar mest 
under samtalet. Hans repliker kan tolkas som i viss grad styrande för hur 
gruppens samtal förs. Mirza säger inte särskilt mycket. Vid flera tillfällen 
gäller hans kommentarer dock korrigeringar av tidigare utsagor. Ibland förs 
dessa fram på ett ganska dräpande eller stickigt sätt. Ulfs sätt att fungera 
under intervjun är mindre karaktäristiskt än de andras. Marko är som tidi-
gare nämnts pratsam. Många gånger försöker han att lägga frågeställningar 
på en allmän och mindre konkret nivå.  

Att gruppintervjun också är en pågående förhandling om vad som är 
väsentligt/acceptabelt/oacceptabelt är tydligt i pojkgruppen på Apelsinsko-
lan. I denna grupp är frågor kring sexuell position och relationalitet ofta 
föremål för sådana förhandlingar.  

 
Bananskolan 
Också Bananskolan är en innerstadsskola med hög andel hyreshus i upp-
tagningsområdet. Skolan har en högre andel elever med två föräldrar födda 
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utomlands än kommunens genomsnitt. Verksamheten är organiserad för 
elever i skolår sju till nio. 

Intervjuerna med pojk- respektive flickgruppen sker vid två olika tillfäl-
len. Det grupprum som används under intervjun med pojkarna är ett som 
förmodligen mycket sällan eller aldrig nyttjas. Det förefaller framförallt 
brukas som lagerutrymme. I rummet står två gamla katedrar, två halva 
cirklar till bordsytor, ett rektangelformat litet bord och ca sex stolar, huller 
om buller. Eftersom det återstår lite tid innan ungdomarna kommer mö-
blerar jag upp och skapar ett runt, om än nedkladdat, bord av de båda 
cirkelhalvorna. Förmodligen är samtalet känt av andra elever som i sam-
band med rast rycker i dörrhandtag och skriker i ventilen, bl.a. något om 
choklad som sägs vara till en av pojkarna med utländsk bakgrund. Detta är 
en del av skolmiljön och vardagen.  

Vid det tillfälle då gruppsamtalet med flickorna genomförs hittas ett 
liknande rum som det förra. Också detta rums primära syfte verkar vara 
som lager men med möjligheter till ommöbleringar. Ljudnivån från korri-
doren, framförallt inledningsvis, är dock en svårighet för vårt samtal.  

Flickorna (Bf) kommer från två olika klasser och kallas här Nora, Loui-
se, Michelle, Helga och Stina. Bland dessa fem flickor kommer Helga och 
Louise att vara något mer reserverade än de tre andra. Samtalet är en smula 
stelt inledningsvis vilket delvis verkar bero på att Nora är tydligt rättfram. 
Det löser emellertid snabbt upp sig och områden som förefaller angelägna 
för samtliga identifieras.  

Mest karaktäristiskt för samtalet som helhet är kanske just hur de till-
sammans verkar hitta perspektiv att försystras kring som inte var helt klara 
från början. Dessa föreställningar kan närmast uppfattas som en slags sub-
gruppspositioner. 

De fem pojkarna (Bp) Ali, Basil, Ragnar, Tomas och Jörgen kommer 
från samma klass. Av de fem pojkarna är det Jörgen som kommer att vara 
mest tystlåten. Det är också han som ser yngst ut av de fem. Den mest 
pratsamme är Ali men intressant nog är det också han som inledningsvis 
markerar avstånd genom att sätta sig en bit bort. Efter ett kort tag flyttar 
han fram. Då han blir uppsökt under den pågående intervjun och tvingas 
lämna samtalet väljer han att komma tillbaka trots att bara några minuter 
återstår. Det kan tolkas som att han under intervjuns gång kommit att 
uppleva samtalet som angeläget. Ett tydligt tema i denna grupp är maktre-
lationen mellan lärare och elever. 
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Persikoskolan 
Persikoskolan är belägen ett par mil utanför kommunens centrum i ett 
område som varit präglad av ett par industrier. Dessa har på senare år fått 
svårare att överleva. Bebyggelsen domineras av småhus och den aktuella 
skolan är en 6-9 enhet. Andelen elever med utländsk bakgrund är lägre än 
kommunens genomsnittliga nivå.  

Skolan är i grunden en äldre skola som är om- och tillbyggd i perioder. 
Två av flickorna från den första intervjugruppen erbjuder sig efter inter-
vjun att visa mig runt på skolan. Under intervjun framkom det att skolans 
två fik ger upphov till segregation. Klara som vill göra en poäng av detta 
har svårt att beskriva vad hon menar. Det är därför bättre att visa mig, 
menar hon. I det äldre fiket som Jelena och Klara menar målas om oftare 
än det nyare finns de ”socialt lyckade” eleverna som Klara uttrycker sig. I 
det andra fiket menar hon att de andra, eller ”loosers” som hon kallar dem, 
finns. Hon visar mig att det nyare fiket har gamla snusprillor på väggarna. 
Intressant är att jag aldrig tänkte på detta då jag tidigare gick förbi. Det 
föreföll bara trevligt, nymöblerat, ljust och med stora tavlor på väggarna. 
Att få guidning inifrån är med andra ord värdefullt.  

Intervjuerna på Persikoskolan skiljer sig från de övriga genom att dessa 
genomfördes i könsblandade grupper. Det hela måste ha berott på missför-
stånd mellan mig, rektor och den lärare som fick ansvaret för att planera 
uppgiften. I den första intervjugruppen liknade förhållandena andra inter-
vjugruppers. Däremot i den andra gruppen föreföll det finnas ett så tydligt 
heterosexuellt spel mellan elever att det påverkade vad som sades och hur 
det sades. Den form av spel och mätningar skiljer sig emellertid knappast 
från hur sådana går till i andra sammanhang på skolan. De skiljer sig kan-
ske inte heller särskilt mycket från dem som pågår t.ex. i pojkgrupper. 
Konklusionen blir alltså att såväl könshomogena som könsheterogena 
grupperingar även i vanliga fall finns på skolan. Ingen av dem kan ses som 
mer eller mindre autentisk än den andra. Någon jämförelse mellan grup-
perna där denna varierande faktor skulle bli problematisk har inte gjorts. 
Det har således inte funnits några skäl att inte använda detta material till-
sammans med det övriga. 

Skolan har ordnat så att intervjuerna kan genomföras i konferensrum-
met. Det är ett stort rum med ett mycket långt bord. Vi kommer att sitta 
vid den ena änden. Det är ett ganska gemytligt rum. Ett problem ur inter-
vjusynpunkt är dock att det har en fönsterruta som vetter in mot korrido-
ren. Det händer vid ett par tillfällen att elever går förbi och knackar eller 
gör miner genom denna. 
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Sammantaget kommer de medverkande eleverna från tre skilda men-
torsgrupper. 

Eleverna i den första gruppen (PI) kallas här Kaj, Anders, Sten, Jelena, 
och Klara. Under samtalet kommer de båda sistnämnda flickorna att vara 
mest tongivande. Ett exempel på en särpräglad fråga som de kommer att 
aktualisera är hur de på eget initiativ arrangerat ett råd mot rasism på sko-
lan. Ett annat intressant exempel är Jelenas kraftfulla yttrande om kränk-
ning som förtryck som stampar sönder ens självförtroende och konkret 
kan ta sig uttryck i att varje dag få höra hur ful man är.  

Också Stens position i gruppen är unik. Han kommer genomgående att 
hålla relativt låg profil under samtalet förutom då lärares kränkning av 
elever uppmärksammas. Något desillusionerat berättar han om sin lärare i 
lilla gruppen i matematik som talat om för dem att de är framtidens förlo-
rare. 

I den andra gruppen på Persikoskolan (PII) deltar tre flickor och två 
pojkar som här kallas Karin, Pauline, Jessika, Per och Olle. Det heterosexu-
ella spel som tidigare påtalats som tydligt i Persikoskolans andra grupp 
involverar framförallt Pauline och Per. Per kommer under samtalen vara 
tämligen aktiv på ett ibland recenserande sätt gentemot de andra. Per är 
också en av dem som höll till nere på kaféet för de ”socialt lyckade” när 
Klara och Jelena guidade där. Pauline är däremot inte lika aktiv verbalt 
men understryker sin position med hjälp av lågmälda skratt. Detta fnitter 
förefaller även ha en styrande effekt och påverkar de andra.  

Olles position i gruppen är inte okomplicerad då han har erfarenhet av 
att uppleva sig utsatt. Han vill ibland ge uttryck åt sin erfarenhet men före-
faller med det riskera att få svag respons från de andra eller att bli missför-
stådd. 

Ett tydligt tema i gruppen är vikten av att vara stark och inte framstå 
som beroende av andra.  

 
Päronskolan 
Päronskolan är belägen drygt 3 mil utanför kommunens centrum i ett om-
råde där också den kringliggande landbygdsmiljön gör sig tydligt påmind. 
Miljön domineras av småhus. Skolan är en 6-9 skola. Andelen elever med 
utländsk bakgrund är lägre än kommunens genomsnitt.  

Den lokal där intervjuerna genomförs är ett klassrum. Salen ger ett 
mycket välordnat intryck. Det är troligt att eleverna i skolår sex håller till 
här att döma av de kollage som är uppsatta på väggarna. Eleverna arbetar 
med den romerska och nordiska gudavärlden. Några har särskilt uppmärk-
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sammat den kvinnliga fruktbarhetsgudinnan Freja. Salen är bokad så att jag 
ska kunna vara där hela dagen. I mitten står ett antal rektangulära bord 
med höga stolar som dukas för intervju.  

Flickgruppen (Pf) kommer från två olika klasser. De kallas här Eva, Jo-
hanna, Åsa, Katarina och Kerstin. De båda sistnämnda flickorna som 
kommer från samma mentorsgrupp kommer att avvika från intervjun un-
der en stund för tandvård. Då Katarina har en relativt tongivande position 
i gruppen är det ingen nackdel att hon och Kerstin för en stund försvinner. 
På så sätt får andra under en period större utrymme. Katarinas starka posi-
tion kan i viss mån sägas balanseras av hennes försiktiga framtoning och 
mycket svaga röstläge. För att tydligt höra vad Katarina säger krävs an-
strängning och kanske också en smula framåtlutning.209  

Katarina är också den i gruppen som tydligast kommer att driva ryktes-
spridningens och skitsnackets centrala ställning då det gäller kränkning på 
Päronskolan. De andra instämmer i detta, konkretiserar, utvidgar och 
/re/konstruerar på så sätt gemensamma kunskaper, livsförståelser.  

I den intervjuade pojkgruppen på Päronskolan (Pp) ingår Mikael, Gert, 
Gustav, Adam och Hans som kommer från två olika klasser. Under samta-
let kommer särskilt Mikael och Gert att vara framtonade. Samtliga pojkar 
är emellertid aktiva och debatten är intensiv vilket bl.a. framgår av inter-
vjuutskrifterna. Transkriptionen av detta samtal är ungefär tio procent 
längre än genomsnittet vilket inte kan förklaras av variationer i tid.  

En intressant tematik som synliggörs under detta samtal är relationer 
mellan olika grupperingar på Päronskolan. Inte i någon annan grupp talas 
det så tydligt om rivalitet mellan elevgrupper. På Päronskolan finns det 
sedan många år tillbaka ett spänt förhållande mellan ”raggare” och de som 
gruppen benämner både ”skatare” och ”tattare”. Dessa båda grupper före-
faller dock totalt sett vara i minoritet på skolan. Majoriteten utgörs av dem 
som varken är det ena eller andra. Denna majoritet verkar emellertid inte 
vara lika synlig. Frågan är hur dessa under intervjun ska benämnas. Gert, 
som tillhör denna grupp, försöker på kollisionskurs med ”raggaren” Mikael 
lansera dem som ”de normala”. 

 
Äppleskolan 
Äppleskolan är en av de centralt belägna skolorna. Andelen elever med 
utländsk bakgrund är lägre än kommunens genomsnitt och majoriteten av 
                                              
209 Jfr hur motsvarande strategier påvisats i flera sammanhang som ett sätt att förena t.ex. 
intellektuella resurser med en korrekt feminin position (Davies, 2000, s. 118 f.; Goffman, 
2002, s. 42).  
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eleverna kommer från ett yngre villaområde. Skolan, där elever från försko-
leklass till år nio går, har rykte om sig att ha goda elevprestationer.  

Intervjusamtalet äger rum i ett mindre konferensrum i expeditionskor-
ridoren. Rummet förefaller relativt sällan användas. Längs ena väggen står 
ett antal datakartonger placerade, vilka ger en slags lagerliknande karaktär 
åt rummet. I övrigt förefaller det vara ett estetiskt genomtänkt rum. Det 
fungerar bra för ändamålet. Bordet som intervjusamtalet förs runt är ett 
lägre fyrkantigt bord med tillhörande stoppade stolar.  

Samtliga intervjuade på Äppleskolan, såväl flickor som pojkar, kommer 
från samma klass som visar sig ha en relativt ovanlig könssammansättning. 
Pojkarna är nästan dubbelt så många som flickorna.  

De intervjuade flickorna i gruppen kan kallas Ingrid, Carola, Helen, 
Jeanette och Marie. Av dessa fem utmärker sig Helen och Marie genom att 
vara särskilt tongivande. Inte minst Helens position i gruppen är intressant 
att något närmare uppmärksamma. Helen förefaller närmast förkroppsliga 
ett centralt budskap för gruppen som helhet. Det handlar om vikten av 
sammanhållning och harmoni.210 Samtidigt som Helen förefaller vara både 
initiativ- och handlingskraftig fungerar hon under samtalet ofta på ett 
harmonierande sätt. Hon transformerar t.ex. hårdare känsloyttringar som 
ilska till mjukare som ledsenhet. På samma sätt kan hennes nedtonade eller 
invändande hållning gentemot sina egna utsagor uppfattas. Hon undviker 
t.ex. att kommunicera sin egen kraft genom att stundom avsluta påståen-
den med ”eller jaa”.211 

Pojkgruppen består av fem pojkar, Petter, Henrik, Amar, Anel, och Is-
met. Petter har under våra samtal en ganska aktiv roll även om han inte 
direkt driver något perspektiv. Henrik har under intervjun ett relativt till-
bakadraget sätt. Amar beskriver sig själv som en dubbelkille vilket också är 
en illustrativ benämning på hur han kan sägas fungera under intervjun. Å 
ena sidan driver han en snabb, humoristisk och jargongartad stil. Å andra 
sidan värnar han om reflexivitet och eftertanke i samtalet. Anel och Ismet 
har i viss utsträckning gemensam erfarenhet i att ha rötter i ett annat land 

                                              
210 Det är inte orimligt att tänka sig att sammanhållning kommit att bli särskilt väsentligt 
för gruppen då flickorna i klassen utgjort en så påfallande minoritet. 
211 Inom diskursanalys är det relativt vanligt förekommande att talarens hållning i förhål-
lande till sina egna utsagor, modaliteten, uppmärksammas. Någon sådan analys har där-
emot inte gjorts genomgående av föreliggande material. I Helens fall var däremot hennes 
återkommande låga affinitet trots hennes starka ställning påfallande (jfr Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000, s. 88). Jfr även beskrivningen ovan av Katarina på Päronskolan samt tillhö-
rande fotnot. 
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och ha kommit relativt nyligen till Äppleskolan. Under intervjuns gång 
kommer de dock att positionera sig olika i förhållande till detta arv.  

Den pågående skämtsamma jargongen, en väsentlig del i gruppens 
/re/konstruktionsarbete, är ett drag som kan sägas utmärka detta intervju-
samtal.  

 
Intervjusamtalen 

 
Gemensam inledning 
Samtliga intervjuer, som kom att ha karaktär av samtal, började med att 
eleverna informerades om studiens innehåll och syfte. Jag ville på så sätt 
försäkra mig om att detta inte var oklart för dem.  

Därefter startade intervjuerna öppet genom att frågan ställdes till ung-
domarna vad de kom att tänka på när de hör orden kränkande behandling. 
Vad kan det vara för någonting? På er skola? Genomgående gjordes an-
strängningar för att undvika att få de unga att ta upp sina privata erfaren-
heter. Istället eftersträvades att de berättade om sin kunskap och erfarenhet 
av hur det fungerade på skolan. Samtidigt uppmanades de att vara konkre-
ta bl.a. genom att jag ofta betonade att det på så vis blev lättare för mig att 
förstå vad det var de var ute efter. Ansträngningar gjordes alltså för att 
också undvika ”ryktesnivån”.  

Ibland hände det att samtalet inte tog fart utifrån begreppen kränkande 
behandling. Då anledningen uppfattades vara att det var för abstrakta och 
ovanliga ord översattes de. Det gjordes på samma sätt som i den nationella 
enkäten om kränkningar. Kränkande behandling sades vara det samma 
som att bli illa behandlad på ett sätt som man blir upprörd över, dvs. arg, 
rädd, sårad eller ledsen.   

 
Varierande fokus och tematik 
Efter denna gemensamma introduktion för samtliga grupper kom intervju-
guiden att användas löst. Den fungerade framförallt som en avchecknings-
lista för att se att allt tagits upp. Den tematik som ungdomarna själva lyfte 
fram som central kom alltså i hög utsträckning att prägla samtalen och 
gången i samtalen. 

Det innebar att jag sällan gick in och styrde upp samtalet. Om de pra-
tade i mun på varandra eller avbröt varandra fick det oftast fungera så. Det 
hände emellertid att jag gick in rent ordningsmässigt med repliker som ”nu 
lyssnar vi på N..”, ”N vill komma in där”, ”kan vi ta en i taget..”, ”har du 
något exempel på det, N..”.  
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Viljan att just få ungdomarnas tankar att träda fram bidrog till att jag 
närmast oavsett vad som sades bejakade dem med formuleringar som 
”mmm”, ”nääe”, ”precis” eller återupprepning av vad de just sagt. En van-
lig replik som användes för att få ungdomarna att vidareutveckla sina tan-
kar var ”vad handlar det om”. Det hände dock att ambitionen att vara 
oförskräckt förstående misslyckades. Vid sådana tillfällen efterfrågades de 
övrigas tankar i gruppen ”vad säger ni andra, håller ni med” eller sages-
männens perspektiv efterfrågades på nytt efter sammanfattning från min 
sida. Intentionen med det sistnämnda agerandet var att indirekt ställa frå-
gan ”menar ni verkligen så här?”. 

Trots att intervjuerna alltså inte styrdes särskilt mycket beträffande de 
frågor som fick mest tid eller hur samtalet fördes var jag inte passiv. En 
viktig uppgift var att då och då sammanfatta och tolka det ungdomarna sa 
samt att lyfta upp tolkningarna och pröva dem på ungdomarna. På så sätt 
kunde de modifiera, förtydliga, vidareutveckla, instämma eller ta avstånd 
(jfr Wibeck, 2000, s. 123).  

Dessa tolkningar från min sida var bitvis långtgående. Jag provocerade, 
pekade på motsägelsefullheter och ställde resonemang på sin spets.212 Ett 
par repliker kan nämnas. Angående homofobi ”men flickor som är kära i 
er, är ni inte rädda för dom..?” (Pp) eller ”dom mobbade!? – då finns dom 
!?” (PII). Vägledande i arbetet med dessa tolkningar och provokationer var 
föreställningen att sådana är möjliga i gruppintervjuer på ett annat sätt än i 
individuella intervjuer. Att en person ändrar sig på grund av intervjuaren i 
en gruppintervju innebär oftast att han eller hon i så fall får ändra sig och 
gå emot gruppen. Sannolikheten att han/hon skulle välja att vara intervju-
aren till lags är alltså mindre i gruppintervjuer än i individuella.213  

Samtidigt var dessa tolkningar ett sätt att skapa en bättre, en mer elev-
nära, förståelse för vad de fenomen som de berättade om handlar. På så 
sätt möjliggjordes också inblick i de intervjuades logiker.214 Hur kan före-
ställningar som verkar oförenliga ändå förenas? Vad är det som möjliggör 
detta? Genom att göra dessa sammanfattningar och tolkningar i intervjusi-

                                              
212 Jfr Alvesson och Deetz (2000, s. 36) om ”objektivitet” i kritiska studier: ”Objektivitet, i 
den mån som den alls blir föremål för uppmärksamhet, växer fram i ett samspel och är 
beroende av de utforskades förmåga att göra invändningar och korrigeringar. Forskaren är 
mer en skicklig medaktör än en saklig observatör.”  
213 Min tilltro till gruppens möjlighet att ge svaren stabilitet och därmed tillförlitlighet kan 
jämföras med fokusgruppens dokumenterade förmåga att skapa ekologisk validitet (Wibeck, 
2000, s. 122, 128). 
214 Se vidare under Framväxten av ett fokus (s. 179) angående sådana logiker. 
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tuationen förflyttas ett arbete som forskaren inte sällan gör ensam på sin 
kammare ut till informanterna som på så sätt ombads vara delaktiga.  
 
Gemensam avslutning 
På samma sätt som alla intervjuer inleddes på ett gemensamt vis avslutades 
de likartat. Ungdomarna uppmanades att fundera ett ögonblick över vad vi 
talat om under samtalet som helhet och därefter ombads de lyfta fram vad 
de menade var det mest väsentliga för mig att komma ihåg från intervjun 
(jfr Wibeck, 2000, s. 62 f.). 

Sammantaget uppfattar jag att jag fick bra kontakt med grupperna. En 
avslutad intervju kändes som att ha gjort ett väsentligt arbete tillsammans 
med de unga. I någon mån, om det är möjligt efter 1,5 timma, upplevde 
jag att jag kom dem nära. Detta är emellertid inte enbart positivt. Det finns 
också risker med detta vilket behandlas närmare under rubriken Etiska 
spörsmål (s. 186). 

 
Fokus och analys 

Nedanstående avsnitt beskriver vad i materialet som fokuserats och hur 
analysen har gått till. Avsnittet består av två delar. Först beskrivs hur de 
aktuella analysernas fokus gradvis har växt fram. Här redovisas två olika 
typer av analyser som tidigare använts på materialet (Osbeck et al., 2003; 
Osbeck, 2004, 2005). Dessa båda sätt att arbeta med materialet skiljer sig 
från det här aktuella men ligger samtidigt till grund för avhandlingens ana-
lyser varför de behöver redovisas. Hur avhandlingens analyser utförts, vilka 
frågeställningar och begreppsliga verktyg som använts, redovisas i den 
andra delen av avsnittet. 
 
Framväxten av ett fokus 
Analysarbetet har, som tidigare nämnts, bedrivits i omgångar. De tre mest 
framträdande kan beskrivas som en pendling mellan 1) helhet och 2) delar 
för att återgå till 3) ett i viss mån fragmentariserat helt. Ett sådant pend-
lande uppfattas för övrigt ofta som grundläggande i allt hermeneutiskt 
arbete, dvs. tolkningsarbete (se t.ex. Sjöström, 1994, s. 82).215 

                                              
215 En förutsättning för att en sådan pendling ska vara meningsfull är att de båda nivåerna, 
delar respektive helhet, uppfattas ha något att tillföra varandra. I det här fallet är alltså 
förutsättningen att det är meningsfullt att betrakta de olika grupperna ur ett mera över-
gripande, delvis gemensamt, perspektiv.  
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I omgång ett gjordes en övergripande tematisk analys av materialet be-
träffande bl.a. hur kränkning som fenomen kan förstås, vad som uppfattas 
vara kränkande, vilka reaktioner det ger upphov till etc. (Osbeck et al., 
2003, s. 21-52).216 

Den andra omgången tog avstamp i den tematiska studiens resultat. 
Kränkning förstås som ett slags inlärningsverktyg. Den kunskap de unga på 
så vis lär varandra visade sig kunna beskrivas som livsförståelse.217 I den 
andra omgångens gruppvisa analyser fokuserades innehållet i den kollekti-
va kunskap, i den livsförståelse, som kommuniceras med hjälp av kränk-
ning och som de intervjuade berättade om. Samtidigt uppmärksammades 
att de unga under intervjusamtalets gång berättade, tolkade, förhandlade 
och gav livsförståelse bestämning. Innehållet i denna livsförståelse upp-
märksammades följaktligen också. Dessutom lyftes de /re/konstruktions-
mekanismer fram som användes i detta arbete. Intervjuerna betraktades 
följaktligen dels som berättelser om kränkning och /re/konstruktion av 
livsförståelse i skolan och dels som en slags observationer, exempel på hur 
livsförståelse kan /re/konstrueras i en sådan skolpraktik. Vid analys upp-
märksammades därför följande aspekter av intervjumaterialet: 
 
1. Beskrivningar (alltid explicita) 
2. Tolkningar  
 a. Explicita tolkningar 

Tolkningar av berättelser som genomförs mer eller mindre gemen-
samt samt blir mer eller mindre gemensamma. 

b. Implicita tolkningar 
Presenterade berättelser som inte tolkas av gruppen under samtalet 
men där en implicit logik, en livsförståelse, kan framanalyseras.218 

3. Pågående processer 
Processer som observeras under samtalet där en implicit logik, ett slags 
livsförståelsebudskap, kan analyseras fram. 

                                              
216 Studiens definition av kränkning återfinns även i avsnittet Reflektioner över några kränk-
ningsdefinitioner, s. 271. 
217 Se avsnittet Livsförståelse; Sammanfattning (s. 68) för en definition av begreppet livsförstå-
else.  
218 Jfr t.ex. hur Hartman (1986, s. 37) pekat på vikten av att uppmärksamma latenta aspekter 
då det gäller t.ex. livsfrågor. Det är vidare känt att dessa implicita premisser för samtal blir 
framträdande vid gruppintervjuer av motsvarande slag. Det som här kallas en ”implicit 
logik, livsförståelse” har av andra i fokusgruppsammanhang t.ex. benämnts underliggande 
värderingar och tankefigurer (Wibeck, 2000, s. 21). Det finns f.ö. också studier där tankefi-
gurer begreppsligt relateras till livsförståelse (Brandby-Cöster, 2001, t.ex. s. 15). 
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Varje grupp betraktades i denna analysomgång som unik. Ansatsens styrka 
var på samma gång dess begränsning. Detaljer privilegierades på bekostnad 
av mönster (Osbeck 2004b, 2005). Genom det detaljerade studiet synlig-
gjordes att det fanns variationer i resultatmönstren som den övergripande 
tematiska analysen inte förmått synliggöra. Det fanns exempel på mot-
stånd och invändningar i förhållande till den konsensus gruppen strävade 
efter att uppnå. De detaljerade analyserna resulterade emellertid i en sådan 
mängd exempel på livsförståelser och /re/konstruktionsmekanismer att det 
åter fanns behov av att skapa övergripande mönster. 

I vad som i efterhand kan kallas upptakten till omgång tre inspirerade 
litteratur om diskursanalys till att återigen uppmärksamma helheter, men 
på ett annorlunda sätt.219 Diskursbegreppet pekade på förbindelsen mellan 
individuella, kollektiva och kulturella nivåer (jfr Alvesson & Deetz, 2000, s. 
117; Broady, 1999, s. 115).220 Litteraturen bidrog till att jag också fick blick 
för vikten av att uppmärksamma diskursiva kamper, dvs. att sammanhang 
– och därmed forskningsmaterial – sällan är opolitiska. Det finns en 
diskursordning.221 De förnyade analyser som nu gjordes, som föreliggande 
framställning bygger på, hade emellertid varit omöjliga att utföra utan de 
tidigare gjorda analyserna och den förståelse för materialet som dessa resul-
terat i.  
 
Frågeställningar och begreppsliga verktyg 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att ”… beskriva livsförståelse 
som unga /re/konstruerar och i denna mening lär i skolans diskursiva prak-
tiker samt beskriva hur sådan /re/konstruktion kan gå till.” (s. 80). Detta 
innebär att de analyser av intervjumaterialet som legat till grund för av-

                                              
219 Om forskningsprocessen kan ses som en hermeneutisk process är en väsentlig poäng just 
hur likartade perspektiv som historiskt följer på varandra aldrig kan vara identiska eftersom 
tidigare erfarenheter utgör betingelser för förståelseakter. Jfr hur Bengt Kristensson Uggla 
har uttytt Ricoeur med hjälp av begreppen en första respektive andra naivitet (Kristensson, 
1987).  
220 Läsningen av litteratur om diskursanalys initierades genom att begreppet diskursiv prak-
tik användes och det fanns behov av att klargöra begreppets kontext. Också tankar kring 
gruppens /re/konstruerande förmåga och process förväntades skärpas. Däremot förutsågs 
inte att litteraturen också skulle komma att inspirera till en struktur för arbetet genom 
betonandet av det institutionella sammanhangets betydelse vilket kan ses som en materiali-
serad diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 42). Det var en överraskande läsefrukt.  
221 Winther Jørgensen och Phillips hämtar begreppet diskursordning från Norman Fairc-
loughs kritiska diskursanalys och använder det just för de aktuella diskurser som strider i 
samma terräng (2000, s. 34, s. 64). 
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handlingen kan sägas ha hållit fast vid det fokus som de tematiska analy-
serna i omgång ett resulterade i. Livsförståelse /re/konstrueras bl. a. med 
hjälp av kränkningar. För att förstå hur det är möjligt, hur de båda är rela-
terade till varandra, uppkommer frågor om legitimering (av kränkning som 
/re/konstruktionsmekanism).  

I det inledande avsnittet som benämndes ”Samspelet livsförståelse, 
/re/konstruktion och legitimering” gavs exempel på en sådan legitimering. 
Bland annat synliggjordes föreställningar om en slags konsekvensetik. 
Denna form av legitimering har i nedanstående analyser ofta uppmärk-
sammats i relation till tankesätt där man är beredd att slå vakt om vissa 
förhållanden eller värden i sig.222  

Den förståelse av materialets karaktär som tydliggjordes i omgång två, 
som ovan beskrevs som tre aspekter, har även tagits med in i de analyser 
som ligger till grund för avhandlingen. Att uppmärksamma den under 
intervjusamtalet pågående /re/konstruktionen av livsförståelse innebär att 
fler exempel på livsförståelse synliggörs. Det är inte bara den livsförståelse 
som framkommer ur de passerade och återberättade kränkningshändelser-
na som kan lyftas fram. Det är inte heller enbart /re/konstruktion genom 
kränkning som är aktuell. Också andra /re/konstruktionsmekanismer syn-
liggörs i samtalen. Exempel på annan kunskap från omgång två som jag 
burit med mig in i de förnyade övergripande analyserna gäller medveten-
het om att grupperna inte alltigenom präglas av konsensus. Det görs också 
ett antal invändningar under samtalen. 

Att mönster i livsförståelser har fokuserats har tydliggjorts genom an-
vändning av begreppet livsförståelsediskurs. Sådana livsförståelsediskurser 
är verksamma på både individuell, institutionell och kulturell nivå. Institu-
tioner kan förstås som materialiserade diskurser (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 42). Den institutionella inramningens betydelse för de 
aktiviteter, de relationer och den livsförståelse som tar form understryks. 
Detta kan förstås då det uppmärksammas att diskurser ”händer”. Institu-
tionaliseringen garanterar att vissa diskurser tar form som ”händelser”, 
upprepat och med viss regelbundenhet (Foucault, 1993, s. 38, s. 42). I av-

                                              
222 Jfr Bexell och Grenholm (1997, s. 107): ”… sådana teorier som hävdar att en handling 
kan vara rätt även om den inte medför maximalt goda konsekvenser. Dessa teorier kan vi 
kalla deontologiska teorier. Enligt dessa är det inte bara handlingens konsekvenser utan också 
andra egenskaper hos handlingen som avgör om den är rätt. Oberoende av vilka konse-
kvenser handlingen får kan den vara rätt om den har vissa andra egenskaper. Deontologer 
har olika uppfattning om vilka dessa andra egenskaper skall vara. De kan hävda att den 
skall stämma överens med en princip om alla människors lika värde.”  
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snittet Dold läroplan och implicit påverkan (s. 23), redovisades hur den insti-
tutionella ramen kan sägas villkora relationer så att ett visst slag av relatio-
ner, relationaliteter, gynnas. Ur normativt perspektiv, t.ex. värdegrundsper-
spektiv, kunde dessa villkorade relationer beskrivas som problematiska. 

Enligt det sätt att förstå lärande som här har beskrivits, som ett kollek-
tivt /re/konstruerande, blir de relationer människan ingår i också avgöran-
de för den livsförståelse som tar form. I det som i föregående avsnitt be-
skrevs som omgång två tydliggjordes detta sätt att se på lärande. Gruppens 
/re/konstruerande fokuserades i detaljerade analyser. Kamratgruppen kan 
förstås som en diskursiv praktik som kontinuerligt berättar, tolkar och för-
handlar livsförståelse. På så sätt ges livsförståelse en, om än situationell, 
bestämning. Så långt är emellertid konsekvenserna av detta sätt att förstå 
lärande bara dragna till hälften. Den lilla diskursiva praktiken ingår i en 
större diskursiv praktik och den utgörs av skolan. Det pågår en verksamhet 
i denna praktik som de närvarande inte kan frigöra sig från. När Bronwyn 
Davies menar att lärandet och /re/konstruerandet kan förstås som ett sätt 
att tillägna sig en diskursiv praktik pekar hennes teorier i samma riktning 
som t.ex. Foucault ovan.223 Det går inte att bortse från den institutionella 
inramningen. I denna avhandling betyder det att institutionens sätt att 
villkora relationer har avgörande betydelse för den livsförståelse som tar 
form. Den måste därför uppmärksammas för att skapa förutsättningar att 
begripa den livsförståelse som fokuseras.  

För de analyser som utförts har detta betytt att de relationer som be-
skrivs mellan dels elever och dels elever-lärare har setts som betydelsefulla 
att uppmärksamma. I de empiriska analyserna av dessa relationer har det 
funnits en vaksamhet inför de problematiska relationaliteter som den insti-
tutionella inramningen enligt teorin riskerar att gynna. Det gäller scha-
blonmässiga, instrumentella och prestationsinriktade.224 För de prestations-
inriktade relationaliteterna ses lärarens recenserande uppgift som väsentlig 
liksom det bristperspektiv på människor som på så sätt riskerar att anläg-
gas.225

                                              
223 Att Davies teorier går i samma riktning som Foucaults är inte förvånande då det är en 
poststrukturalistisk tradition med bl.a. Foucault som hon bygger på (Davies, 2003, s. 10). 
224 För närmare genomgång av begreppen se avsnittet Dold läroplan och implicit påverkan, s. 
23. 
225 Ovanstående framställning riskerar ge sken av att den institutionella inramningen och 
teorier om villkorade, riskabla, relationer lagts på empirin. Som tidigare beskrivits har det 
grundläggande arbetssättet i avhandlingen varit abduktivt vilket även gäller i detta sam-
manhang. Följaktligen har de ovan presenterade begreppen formulerats i växelverkan mel-
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De frågor som har ställts till materialet är: 
 

1. Angående livsförståelsens karaktär226 
a. Hur kan de relationer de unga ingår i beskrivas (hur livet fungerar) 
b. Vilken enhet (individ, grupp, mänsklighet) framträder som särskilt 

betydelsefull (hur livet fungerar) 
c. Vad värnas i de aktuella gemenskaperna (vad ger värde och mening) 
d. Synliggör den aktuella livsförståelsen någon etisk resonemangsmo-

dell (t.ex. konsekvensetisk) eller annat sätt som livsförståelsen moti-
veras på (vad ger värde och mening) 

e. Kan kvalitativt skilda synsätt avseende a-d identifieras som gör det 
möjligt att tala om olika livsförståelsediskurser som ”strider i samma 
terräng” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 34). 

 
2. Angående hur livsförståelse /re/konstrueras bl.a. m. hjälp av kränkning 

a. Hur beskrivs kränkning fungera /re/konstruerande 
b. Vilka andra /re/konstruktionsmekanismer synliggörs (t.ex. berättan-

de, tolkning, förhandling, bestämning, talgenre, analog fantasi, 
benämnande, tillslutning)227 

c. Hur görs invändningar i /re/konstruerandet (t.ex. berättande, tolk-
ning, förhandling, bestämning, talgenre, analog fantasi, benämnan-
de, tillslutning) 

 
3. Angående livsförståelsens möjlighet att ge kränkning legitimitet 

a. Vad i livsförståelse kan bidra till at ge kränkning legitimitet (identifi-
erad karaktäristik i livsförståelsediskurser) 

b. Vilka sätt att etiskt resonera (t.ex. konsekvensetiskt) kan identifieras 
som ger kränkning legitimitet 

 

                                                                                                          
lan empiriska analyser och läsning av dold-läroplans-litteratur. Det kan också påpekas att de 
institutionella ramarna i viss mån uppmärksammades redan i de tematiska analyserna, 
omgång ett. De unga diskuterade aspekter av skolans ramar. I min beskrivning uppmärk-
sammades också paralleller i förhållningssätt mellan lärare-elever och elever inbördes (Os-
beck et al., 2003, t.ex. s. 42). 
226 För närmare utredning av begreppet Livsförståelse, s. 59. 
227 Denna begreppsuppsättning presenterades närmare i Studiens huvudbegrepp. Dels under 
Diskursiv praktik; Hur lärande går till, s. 54 (berättande, tolkning, förhandling, bestämning) 
samt under Språk; Resurser i livsförståelselärande, s. 70 (talgenre, analog fantasi, benämnande, 
tillslutning). 
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Validitet och etik 
 
Studiens giltighet 
I ett forskningsperspektiv som betonar kunskap som positionerad och 
styrd av intressen (jfr Sporre, 1996, s. 94), är det naturligtvis inte okompli-
cerat att tala om studiens giltighet som om en sådan fanns i en universell 
mening. Genast reser sig frågor som för vem, i vilket sammanhang osv. 
Det är just p.g.a. att giltighet i liten utsträckning finns i universell betydelse 
som validitetsfrågan kan uppfattas sammanhänga med frågan om genom-
skinlighet eller forskarens sätt att rapportera (von Brömssen, 2003, s. 122; 
Wetherell & Potter, 1988, s. 183; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
29). Det är också bl.a. av denna orsak som fylliga beskrivningar rekom-
menderas så att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om de kontex-
tuella villkoren och förutsättningarna (se t.ex. Larsson, 1994, s. 172). På 
motsvarande sätt möjliggör långa intervjuutdrag bedömningar av de tolk-
ningar som redovisas. Därmed har läsaren möjlighet att bilda sig en upp-
fattning om studiens giltighet. Ambitionen i denna avhandling har som 
tidigare nämnts varit att verka för så hög grad av genomskinlighet som 
möjligt.  

Att frågan om studiens giltighet därmed skulle vara löst förefaller där-
emot inte rimligt. En medvetenhet om att validitetsfrågan kan besvaras på 
olika sätt och att läsaren ska ges chans att förhålla sig till den innebär inte 
med nödvändighet att forskaren inte har ett eget ansvar att diskutera studi-
ens giltighet (jfr Larsson, 2005, s. 11).  

Den föreliggande intervjustudiens giltighet gäller minst två skilda för-
hållanden. Å ena sidan handlar det om huruvida de intervjuade ungdo-
marnas erfarenhet har återgivits av dem samt uppfattats och återgivets av 
mig någorlunda korrekt så att det ger en rimlig bild av deras vardag, av 
kränkning och livsförståelse. Å andra sidan handlar giltighetsfrågan om 
huruvida de resultat som kommer ut ur intervjustudien också är relevanta i 
andra sammanhang. I båda fallen är det viktigt att vara medveten om att 
materialet utgörs av tio gruppintervjuer med sammanlagt 51 ungdomar 
som jag mötte under en och en halv timma, ca fem i varje grupp.228  

                                              
228 Ofta hävdas att studiens trovärdighet ökar med antalet observationer. Dessa tankar har 
också ifrågasatts. Jackson, Boostrom och Hansen (1998, s. 174, 235) menar t.ex. att det kan 
vara tvärtom. Den tilltagande interaktionen kan avtrubba en väsentlig inkännande förmåga 
hos forskaren.  
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När det gäller den sistnämnda frågan om studiens relevans i andra 
sammanhang, dess transfererbarhet som det ibland kallas (jfr t.ex. Wibeck, 
2000, s. 124), kan den delvis sägas vara relaterad till urvalet av medverkan-
de ungdomar och urvalet av skolor som representeras i materialet. Som 
tidigare redovisats var ambitionen att få ett så varierat urval som möjligt 
med avseende på de variabler som i kränkningsstudien var de mest rele-
vanta (jfr Larsson, 1984, s. 28). Det finns inget som säger att dessa variabler 
skulle vara mindre relevanta att använda som utgångspunkt för att försöka 
uppnå ett varierat urval då det gäller livsförståelse.  

Mer övergripande kan de båda spörsmålen om giltighet, återgivandet av 
de skolkontexter som uppmärksammats samt överförbarhet till andra kon-
texter, sägas hänga samma med tolknings- och framställningsnivån samt 
anspråks- och avgränsningsfrågan. 

Tolknings- och framställningsnivån hänger i den här studien samman 
med giltighetsfrågan genom att enskilda detaljer uppfattas vara mer eller 
mindre unika för den grupp som de härrör ur. Dessa detaljer har emellertid 
i den här framställningen framförallt använts som, och ska uppfattas som, 
belysande exempel. Den primära tolknings- och framställningsnivån har 
legat på en högre abstraktionsnivå. På så sätt har också en form av triangu-
lering kunnat användas. Med triangulering avses inte här att olika datain-
samlingsmetoder använts för att utforska samma fenomen. I vissa delar har 
dock den nationella enkätundersökningen som genomfördes på uppdrag 
av Skolverket kunnat validera resultatmönster (Osbeck et al., 2003). 
Primärt åsyftas här istället med triangulering att validering återfås både från 
andra empiriska studier som i delar kan redovisa likartade resultat som den 
föreliggande, och från framställningar av mer teoretisk karaktär. Det sist-
nämnda betyder att generalisering delvis sker på teoretisk grund.  

Sammantaget innebär detta att studien alltså uppfattas äga giltighet för 
ungas livsförståelse i skolkontext mer generellt.  

När det tidigare påtalades att giltighetsfrågan också sammanhänger med 
anspråks- och avgränsningsfrågor avsågs att studiers giltighet aldrig får åbe-
ropas bortom de anspråk som studien gör. Detta inskärper i sin tur beho-
vet av välavgränsade begrepp. De livsförståelsediskurser som här analyse-
rats fram och redovisas får exempelvis inte blandas samman med ett en-
skilt barns medvetna livsåskådning.  

 
Etiska spörsmål 
Den danske filosofen och teologen Søren Kierkegaard lär ha yttrat de när-
mast bevingade orden ”Livet kan bara förstås baklänges men det måste 
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levas framlänges”. Formuleringen är som jag förstår den en välformulerad 
konklusion av ett hermeneutiskt förståelseperspektiv. Varje ny erfarenhet 
är en betingelse för vidare förståelse. Gårdagen ter sig annorlunda i ljuset 
av nya erfarenheter. Att betrakta gårdagen i dagens ljus ger ny förståelse. 
Denna förståelse hade emellertid varit omöjlig utan tidigare erfarenheter. 

På samma sätt är ett avsnitt om forskningsetik inte okomplicerat att 
skriva efter det att en studie genomförts. Genom studien har ny förståelse 
tillägnats och frågan om studiens etiska komplikationer ter sig delvis an-
norlunda än den gjorde innan studien genomfördes. Samtidigt är det just 
de kunskaper som studien medfört som möjliggör det förändrade synsättet, 
komplexitetens vidgning. 

 
Framlänges och baklänges 
Som tidigare redovisats var intervjustudien ursprungligen en komplette-
rande studie till den nationella enkätundersökningen om kränkningar. 
Tack vare denna studie skulle ungdomar ges större möjlighet att förutsätt-
ningslöst beskriva hur kränkning som fenomen fungerade på deras skola. 
Undersökningen betraktades inte som en särskilt etisk känslig studie. In-
tresse riktades mot hur det fungerade på deras skola. De var informerade 
om studien och dessutom hade rektor såsom företrädare för dem fått ge 
sitt samtycke. På en skola hade också föräldrarna informerats (se även Ur-
valet, s. 167). 

I efterhand kan konstateras att samtalen inte alltid kunde hållas på 
skolnivå. Det kom i direkt och indirekt form även fram privat information. 
När detta görs i indirekt form finns det ingen möjlighet som intervjuare att 
kontrollera detta.  

När individuell information läggs på bordet blir det också känsligt vilka 
personer som är närvarande. Rent hypotetiskt skulle det kunna finnas möj-
lighet att såväl ”offer” som ”förövare” i en pågående kränkningsprocess är 
närvarande samtidigt. På så sätt riskerar själva samtalet att bli kränkande 
vilket förmodligen också kan få oförutsedda efterverkningar. I efterhand 
kan alltså konstateras att jag borde ha haft större kontroll över urvalspro-
cessen och inte överlåtit denna till rektor, skolan och eleverna. 

 
/Re/konstruerande och lärande samtal 
Ytterligare en komplikation är att förfinade teoretiska perspektiv på hur 
intervjutillfället kan betraktas synliggör nya problem. Om själva gruppsam-
talet kan betraktas som ett exempel på lärprocess, är det alldeles uppenbart 
att ungdomarna lär sig en hel del under dess gång. Gemensamt /re/kon-



 188 

strueras och befästs uppfattningar. Ibland är det tämligen stereotypa, när-
mast kränkande, föreställningar om andra som intervjutillfället bidrar 
till.229 En intervjuare vars hållning präglas av försök att vara oförskräckt 
förstående är därmed inte heller oproblematisk.  

I vad som kan uppfattas som /re/konstruktion av ”de andra” förekom-
mer också konkreta exempel på vad som hänt. Detta är ibland berättelser 
som kan ha känslig karaktär och där det inte är okomplicerat att intervju-
samtalet bidrar till att de läggs på bordet. På samma sätt som tidigare kan 
intervjuaren korrigera då namn nämns men även i fall då namn inte 
nämns är det rimligt att tro att ungdomarna med sin förförståelse i relativt 
hög grad kan tänka ut vem/vilka exempel handlar om.  
 
Pågående processer 
Genom att intervjusamtalen kommit att betraktas som exempel på pågå-
ende processer har också den forskningsetiska blicken skärpts. Också i des-
sa processer finns risk för kränkningar. Förhållandena mellan de medver-
kande är ojämlika. En elev med hög position kan t.ex. använda själva in-
tervjusamtalet till att recensera yttranden och demonstrera vem som är med 
och vem som inte är det. 

Ett exempel på just detta kan hämtas från grupp två på Persikoskolan. 
Per tillhör de på skolan som Klara tidigare benämnde ”socialt lyckade” och 
Olle har en darrig position. Olle har bl.a. berättat om att han tidigare varit 
mobbad. När ett helt annat ämne är på tapeten – kläder, mode och genus 
– utspelar sig följande ordväxling.  

 
Olle: det finns ju nästan bara affä.. klädaffärer för tjejer nästan ju.. C.O.: ja.. ja.. Per: 
Nej.. Någon flicka: nej.. Per: nähä.. det gör det inte.. [sägs stackatoartat, ganska 
överlägset, som att undertexten är ”nu är du helt ute och cyklar”]. (PII, Hakparente-
sen skriven vid transkriberingen). 
 

Med väldigt små medel kan alltså intervjutillfället användas för att definie-
ra ut varandra.  

                                              
229 Intervjusamtalet kan emellertid också bidra till att de intervjuade tänker igenom förgivet-
tagna uppfattningar. På så sätt kan samtalet bidra till att alternativa förhållningssätt skapas 
om de tidigare inte uppfattas hållbara. Samtalen kan även bidra till att de unga får en bättre 
blick för varandras skilda positioner. På så sätt greps t.ex. Anders av insikt och upprördhet 
över vad eleverna i den lilla gruppen i matematik fick utstå. Då samtalet i Persikoskolans 
första grupp avslutas går vi laget runt och jag frågar vad som är viktigast för mig att fundera 
vidare över och inte glömma bort. Anders svarar: ”det är väl det här.. det här med läraren.. 
[…] det att han säger att dom är dåliga..” (PI). 
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Att vara medaktör 
Tidigare då förhållandena för intervjusamtalen redovisades nämndes att jag 
upplevde att jag kommit nära eleverna. De flesta hade en avslappnad ton 
och jag kunde ofta också känna mig bekväm i den. Att få bra kontakt med 
de unga är en styrka på så sätt att förutsättningarna för autenticitet i samta-
len är större. Samtidigt innebär det svårigheter.  

Svårigheten innefattar i varje fall två aspekter. I båda fallen handlar det 
om att inte ha full kontroll över vad det är man säger som intervjuare. Å 
ena sidan handlar det om ogenomtänkta formuleringar. Jag råkade t.ex. vid 
något tillfälle tala om risken att uppfattas som lebb, jag kommenterade 
något som ovanligt, jag talade om att få vara med i tillräcklig utsträckning 
(som om jag menade att det är ok att bli utstött ibland) etc. 

Å andra sidan handlar det om utsagor där jag förmodligen primärt velat 
vara ”käck” på något sätt. I efterhand har det visat sig att utsagorna kan ha 
uppfattats kränkande. Det gäller t.ex. hur jag avrundade samtalet med 
flickorna på Päronskolan. Kerstin hade under hela samtalet en ganska låg 
profil och även vid den avslutande rundan då jag efterfrågade något sär-
skilt som är värt att uppmärksamma vet hon inte riktigt vad hon ska säga. 
Detta kommenterar jag emellertid på ett ”skämtsamt” sätt, men som sam-
tidigt kan uppfattas som en kränkande pik, inte minst för den som har 
begränsade resurser då det gäller att ta för sig i samtalet. 

 
C.O.: ..var det nått särskilt som du tycker är värt att uppmärksamma.. […] Kerstin?… 
Kerstin: Jag vet inte [xxx]230 C.O.: ..allt är redan sagt.. det kan man säga som sista man.. 
[skrattar till] ..det är legitimt då.. [skrattar till] okej.. nä men då så tror jag att jag stänger av 
den här bandspelarn.. (Pf). 
 

Ovanstående exempel är intressant i relation till vad denna studie beskriver 
som talgenrens makt, dvs. att det i en samtalsgrupp utkristalliserar sig en 
form för hur samtalet förs som också i hög grad bestämmer dess innehåll. 
Viljan att använda en ”käck” genre kan göra risken att bli plump större. 

Ett nästan ännu tydligare exempel på talgenrens makt är att jag genom 
den närhet vi har i samtalen också vid ett par tillfällen halkade med i 
gruppens skämtsamma jargong. Med tanke på vilket innehåll som kom-
municeras i dessa skämt är det inte oproblematiskt. I pojkgruppen på Ba-
nanskolan diskuterar pojkarna en kamrat som de tror är homosexuell. Ali 

                                              
230 [xxx] markerar här, liksom i andra citat, att jag inte hört vid transkriberingen vad som 
sagts. Det är troligt att Kerstin just säger att allt är redan sagt och att det är hennes replik jag 
snappar upp och spinner vidare på. 
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har nämnt att de inte gärna vill byta om i samma omklädningsrum som 
pojken. Avståndstagandena kan dock även gälla andra sammanhang som 
grupparbete. Detta har inneburit att pojken brukar arbeta med flickorna. 
De andra pojkarna stör sig på detta eftersom han inte biologiskt sett är en 
flicka. För att tydliggöra pojkens maskulinitet säger Ali att pojken inte har 
några bröst. Denna explicita beskrivning förefaller märklig och ter sig i 
sammanhanget en smula komiskt. Ragnar reagerar över detta och också jag 
hakar på. 

 
Ali: å så brukar han alltid vad heter det.. lämnas ensam när det är så här grupparbe-
te å allting.. så sa vi så här.. killar till killar.. å tjejer till tjejer.. så brukar han alltid 
hålla sig till tjejerna.. å det stör sig killarna mest på eftersom han är kille.. C.O.: 
mmm.. Ali: å så har han inga bröst eller nånting.. å så börja de kalla honom så härra 
”bög” å allting.. Ragnar: inga bröst! [skratt från flera håll som börjar efter Ragnars] 
Ragnar: har han inga bröst! [jag med spelat fånig röst] C.O.: Han menade ju stora musk-
ler…! [vi skrattar tillsammans]. (Bp). 
 

Genom att jag låtsas missförstå Ali, deltar jag i ett spel där vi gemensamt 
markerar att vi noterat att Alis explicitgörande tedde sig en aning malpla-
cerat och komiskt men att vi i humorns värme inlemmar honom och hans 
”misstag” i gemenskapen. Samtidigt kan det uppfattas som att jag deltar i 
ett utpekande av hans bristfälliga språkliga förmåga. I värsta fall kan det 
tolkas som att jag bejakar pojkarnas närmast homofoba perspektiv. Hur det 
bör tolkas är inte gott att veta. Poängen är dock den samma. Att som inter-
vjuare komma deltagarna nära och vara medaktör har sina risker.  
 
Avslutande konklusion 
Den diskussion som förts kan sägas handla om forskningsetikens svårighe-
ter. Särskilt uppmärksammas det faktum att den förnyade kunskap som 
studien bidrar med leder till en skärpning av blicken så att nya etiska pro-
blem synliggörs som forskaren tidigare varit blind för. 

Särskilt har diskuterats de svårigheter som ligger i att en gruppintervju 
också är ett lärtillfälle med konstruerande potential. Det pågår processer 
mellan de intervjuade under samtalen som intervjuaren i liten grad styr 
över. Att forskaren är medaktör vid samtalen medför även risker.  

Diskussionen har tydliggjort vikten av att ha god insyn i urvalsproces-
sen vid gruppintervjuer. Frågan kan också resas om det är lämpligt med 
gruppintervjuer vid så pass känsliga ämnen som kränkningar. Det ska dock 
påpekas att individuella intervjuer inte bidrar med motsvarande kunskaper 
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eftersom den sociokulturella kunskapen inte blottläggs i lika hög grad vid 
enskilda intervjuer.  

I Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistiskt-
samhällsvetenskaplig forskning förs inledningsvis en diskussion om forsk-
ningskravet, dvs. ”Samhället och samhällets medlemmar har därför ett 
berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor 
och att den håller hög kvalitet.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Vetenskaps-
rådet menar att forskningskravet och individskyddskravet måste vägas mot 
varandra.  

I föreliggande studie förefaller det redovisade kunskapstillskottet moti-
verat. Ungdomarna har medverkat under informerat samtycke och deras 
företrädare, rektor, har dessutom gett sitt samtycke. De komplikationer 
som här redovisats bör emellertid allvarligt beaktas inför vidare studier av 
likartad karaktär. Det hade varit bättre om forskningsetik i högre utsträck-
ning kunde ”förstås framlänges än baklänges”.231  

                                              
231 Avslutningsorden alluderar på ett Kierkegaardcitat som avsnittet inleds med.  
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Från handling till livsförståelselärande funktion 
I avsnittet Fokus och analys (s. 179) beskrevs hur den första omgångens te-
matiska analyser resulterade i en förståelse där kränkning inte enbart är en 
kränkande isolerad handling. Kränkning fyller en funktion i elevkontexten 
(jfr Björk, 1999, t.ex. s. 23, 37). Den fungerar som ett slags verktyg för in-
lärning av ”det gällande”. Det beskrevs att den andra omgångens inledande 
fas gav upphov till en förståelse där den ”gällande” kunskapen som de 
unga lär varandra genom kränkning kunde beskrivas som livsförståelse.  

Båda dessa slutsatser är grundläggande för de analyser som utförts i av-
handlingsarbetet och de resultat som presenteras nedan. För att det inte 
ska råda oklarheter om rimligheten i att använda materialet på detta sätt 
beskrivs i innevarande avsnitt hur tolkningen är möjlig.  

I avsnittet framhålls vikten av att skilja mellan berättelser om kränkande 
handlingar och kränkningars framanalyserade livsförståelselärande funk-
tion. Som konkretisering av kränkningars livsförståelselärande funktion 
beskrivs hur de fungerar som verktyg för inlärning av det gällande. Genom 
att de som avviker från det gällande utsätts för kränkningar tydliggörs för 
samtliga närvarande, inte bara de utsatta, vad som gäller. Ett livsförståelse-
lärande budskap kommuniceras. Vidare redovisas att kränkningen också är 
en möjlighet till lojalitet med det gällande för den som utför handlingen. 
Dessutom visas att kränkning är en indirekt grund för hierarki genom att 
den inskärper det gällande som i sin tur bygger de ungas hierarki. Avslut-
ningsvis redovisas att korrekt genus är en väsentlig del av en gällande livs-
förståelse.  

Innevarande avsnitt kan följaktligen förstås som en övergång mellan det 
förra material- och metodfokuserade avsnittet och de följande resultatre-
dovisande avsnitten. 

 
Berättelser om kränkande handlingar 

I de ungas sätt att explicit beskriva kränkning på sin skola kan huvudsakli-
gen tre perspektiv uppmärksammas. Det första och klart vanligaste är att 
de beskriver de handlingar som de kommer att tänka på. Med hjälp av 
uppföljande frågor från mig beskriver de närmare hur dessa handlingar 
fungerar. Ett andra perspektiv är att betona det harmlösa i kränkningarna. 
När det sägs att det i princip inte finns några kränkningar på den egna 
skolan kan det sägas vara uttryck för ett tredje perspektiv. Inte någon elev 
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förklarar explicit att kränkningar används för att lära varandra vad som 
gäller.232  

Då ungdomarna för det första berättar om kränkande handlingar på 
den egna skolan är det framförallt verbala kränkningar som nämns, att bli 
kallad saker. Sådana kränkningar kan ske både öppet och bakom ryggen. 
Många beskriver att pojkar vanligen är mer rättframma i sitt agerande än 
vad flickor är. Bland andra former av verbala kränkningar som nämns är 
härmningar frekvent förekommande. Olika former av vad som kan kallas 
recensioner uppmärksammas även. Mobbning, som ett slags paraplybe-
grepp för olika former av kränkande handlingar, omtalas. Det ses ofta som 
en särskilt allvarlig form av kränkning, som kan innehålla såväl utfrysning 
som fysiska former av kränkningar. Fysiska kränkningar sägs vara relativt 
ovanliga. Följaktligen sägs också mobbning vara ovanligt. Mobbning före-
faller för de unga ha en intensitet som andra kränkande handlingar sak-
nar.233 Företeelsen omnämns även i mer allmän bemärkelse. I ett par grup-
per tas lärares behandling av elever upp bland det första som nämns. I så 
gott som alla grupper framhålls den subjektiva dimensionen av kränkning, 
dvs. att det skiljer sig från person till person vad som upplevs kränkande. 
Kränkningars kontextuella och relationella drag omnämns. Om en hand-
ling är kränkande beror på i vilket sammanhang den utförs och vem eller 
vilka som gör det (jfr Bliding, 2004, s. 239).  

När det harmlösa betonas, för det andra, framhålls det ofta som väsent-
ligt vem det är som säger det potentiellt kränkande. Många handlingar 
utförs mellan kompisar och beskrivs som ”skämt”.234 Vissa ord uttalas 
dessutom automatiserat och förekommer så ofta att de sägs sakna innehåll. 
Det händer också att ord sägs eftersom det finns en vilja att vara värst. 
Repliker och benämningar förefaller alltså kunna ses som positioneringar. 
                                              
232 I det inledande citat som användes i avsnittet Samspelet livsförståelse, /re/konstruktion och 
legitimering (s. 160) kommer dock Michelle mycket nära en explicit utsaga om lärande syfte. 
Det finns andra exempel på detta i materialet. Se t.ex. avsnittet Verktyg för inlärning av det 
gällande (s. 195). 
233 Att fokus på mobbning tenderar att dölja vardagliga kränkningar och att det därmed är 
ett problem med begreppet mobbning har uppmärksammats i flera sammanhang (jfr t.ex. 
Björk, 1999, s. 111; Bliding, 2002, s. 222; Bliding 2004, s. 254). Av den nationella kartlägg-
ningen av kränkning framgick att 12 % blivit mobbade och 26 % upprepat kränkta (Osbeck 
et al., 2003, s. 88 ff.). Svarsmönstren visade också att den traditionella bilden av de värst 
utsatta, yngre elever och pojkar, enbart gällde vid mobbning. Fokuseringen på mobbnings-
begreppet och en därtill knuten kunskapsbild kan ha bidragit till att flickor och äldre elever 
inte fått den hjälp de förmodligen, med hänvisning till dessa resultat, kan ha behövt. 
234 För utförligare resonemang kring ”kompiskränkningar” se Kränkande handlingar miss-
känns, s. 304. 
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Stina: ja dom tänker liksom inte på vad nu är utan dom tänker ja ”det å det å det” 
liksom.. Nora: då funderar dom inte ens.. för dom reflekterar inte över vad dom sa 
liksom.. Stina: nääe.. utan de bara slänger ur en massa ord.. Nora: å så säger han å 
så fortsätter han så hela tiden.. Stina: så ska dom se vem som är värst.. (Bf). 
 

Det har också förekommit, för det tredje, att det harmlösa och de låga 
frekvenserna så till den grad betonats att slutsatsen närmast blivit att så 
gott som inga kränkningar sker på den egna skolan. Sådana berättelser 
förekom särskilt i grupp II på Persikoskolan.235  

 
Kränkningars livsförståelselärande funktion 

Hittills har konstaterats att de intervjuade – då de talar om kränkning – 
beskriver handlingar, att harmlösa drag ibland lyfts fram och att det hän-
der att de menar att det nästan inte förekommer kränkningar på den egna 
skolan. Hur kan det då hävdas att kränkning är ett verktyg för inlärning av 
det gällande, av en slags livsförståelse? Istället för att utgå från de explicita 
utsagorna är det hur de unga talar om kränkning och dess funktion som 
står i förgrunden liksom de implicita budskapen. Dessa är tydligast då de 
unga beskriver vem det är som drabbas. Det är också betydelsefullt att 
studera hur utföraren beskrivs. Genom att studera hur eleverna beskriver 
att kränkning fungerar växer bilden av kränkningar som inlärningsverktyg 
fram.236 Blicken förskjuts på så sätt från den kränkande handlingen till den 
livsförståelse som kränkningen /re/konstruerar, dvs. handlingens funktion. 
Det är på samma gång denna livsförståelse som gör att kränkningen kan 
uppfattas som en tämligen självklar /re/konstruktionsmekanism, dvs. upp-
fattas som legitimerad.  
 

                                              
235 Se de s.k. ljuva-livet-utsagorna under avsnittet Unicitet och gemenskap i praktiken, s. 256.  
236 Jfr Davies (2003, s. 47) som menar att en kränkning, som att bli retad, utgör exempel på 
”kategoriuppehållande arbete”. Pojkar ska göra pojkaktiga saker och flickor flickaktiga. 
Syftet med t.ex. retning är att avvikarna ska förstå att de hamnat snett, att gränserna för 
samtliga ska framstå som tydliga, att utföraren får chans att visa sin kompetens och katego-
rierna som sådana framstår som meningsfulla. Det är också dessa funktioner som fram-
kommer av föreliggande material och presenteras nedan. Jfr Ambjörnssons beskrivning av 
hur det kränkande tillmälet hora reproducerar den heteronormativa genusordningen (2004, 
s. 194). Jfr Björk (1999, s. 155): ”… mobbning är ett socialt ordningsskapande instrument 
…”. Jfr hur Goffman beskrivit stigmaprocessens funktion som ”… att skaffa stöd åt samhäl-
let bland dem som inte stöds av samhället …” (1972, s. 144). Goffmans tanke har också 
relevans för nästkommande avsnitt, dels för kränkning som lojalitetshandling i synnerhet 
för dem i tvivelaktig position och dels för kränkning som indirekt grund för hierarki. 
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Verktyg för inlärning av det gällande 
De som drabbas av kränkning beskrivs ofta vara sådana som uppfattas 
annorlunda.237 Det talas t.ex. om ”udda människor”, sådana som bryter 
mot ”standarden” och är ”vågade”. Ibland fälls repliker som aktivt stödjer 
kränkande handlingar mot sådana personer.238 I såväl pojkgruppen på Ba-
nanskolan som Äppleskolan talas det om personer som är för udda för att 
kunna accepteras. Det är med andra ord tydligt att kränkningarna handlar 
om brist på konformitet.  

Samma perspektiv sägs explicit då kränkningar relateras till brott mot 
det gällande. Jörgen på Bananskolan beskriver t.ex. sådana brott som miss-
tag: ”för ifall man gör nått.. minsta lilla misstag liksom så är folk på en å 
hackar hela tiden liksom..” (Bp).239 

Eftersom kränkningar sker i samband med brott mot det i den diskursi-
va praktiken gällande markerar handlingarna samtidigt för den drabbade, 
men också för andra närvarande (jfr Salmivalli, 2004), vad som gäller. På så 
sätt fungerar kränkningarna lärande. Därmed är det inte sagt att kränk-
ningen med nödvändighet skulle kvarstå som ett tillbuds stående 
/läro/medel efter en kritisk prövning från elevernas sida. När en kränkande 
handling används undervisande förefaller det rimligare att uppfatta att den 
ingår i en form av levd arsenal. I materialet finns inga tydliga explicita 
beskrivningar av kränkningen som verktyg i lärprocesser. Däremot finns 
bl.a. i Jörgens anförda replik ovan och det inledande citatet där Michelle 
och Stina diskuterar kränkningar av lärare (s. 160) uttalanden i denna rikt-
ning. Ytterligare ett exempel kan hämtas från Äppleskolan då Petter be-

                                              
237 Att det är den annorlunda som drabbas av kränkning bryter delvis med resultaten från 
enkätstudien (Osbeck et al., 2003, s. 103). Ett av de mest frekvent förkryssade alternativen 
som orsak till att man blivit utsatt är ”Ingen särskild anledning alls”, alltså ett synsätt som 
ligger ganska långt ifrån det som framhålls här. En möjlig orsak till detta är att man i enkä-
ten tar ställning till varför man själv blivit utsatt. Att välja en förklaring kan därför ses som 
en identifierande handling. (Det skedde för jag ser annorlunda ut. Jag är en person som ser 
annorlunda ut.) Att mena att det inte finns någon anledning är också identifierande. (Det 
finns ingen anledning. Jag är en person som det inte finns någon anledning att behandla 
illa.) I gruppintervjustudien talade eleverna nästan inte alls om tillfällen då de själva blivit 
utsatta. Istället talade de om kränkning som fenomen på deras skola. På så sätt kunde de 
diskutera mönster och orsaker utan att behöva relatera till sig själva och riskera att identifie-
ra sig på ett icke-önskvärt sätt (jfr Björk, 1999, s. 61). 
238 Davies har också uppmärksammat att förskolebarnen i hennes studie kan mena att 
retandet är rätt (2003, s. 64, 76 f.). 
239 Jfr t.ex. hur Anna Sofia Lundgren i Judith Butlers anda beskrivit hur en felciterad genus-
diskurs bland de ungdomar hon observerat inte ses med blida ögon (2000, s. 68).  
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skriver att ”göra något dumt” som en sista utväg att få en klasskamrat att 
förstå.  

 
..ibland när man blir riktigt arg på honom då han inte riktigt förstår vad man pratar 
om.. sen så [någon: ja för så gör man ju (??)] … sista utvägen är det ju att försöka 
göra nånting dumt mot honom utan att man tänker på det.. (Äp).240  
 

Möjlighet till lojalitet med det gällande 
Det är inte enbart när fokus riktas mot den drabbade som slutsatsen kan 
dras att kränkning bidrar till anpassning. Fokus på utföraren synliggör att 
hans/hennes agerande delvis kan förstås utifrån en vilja att framstå i en 
korrekt dager (jfr Ekholm & Fransson, 1987, s. 114). Handlingen indikerar 
en slags lojalitet med ”det gällande”. Åter framstår vikten av att inte stanna 
vid att fokusera handlingar utan att också uppmärksamma den livsförståel-
se som möjliggör den.  

Om flickorna på Bananskolan har rätt, att ord kan sägas i syfte att vara 
värst är det rimligt att uppfatta ”vara värst” som ett värde i den kontext där 
de befinner sig.241 I nedanstående citat framgår tydligare hur kränkning kan 
förstås som en lojalitetshandling gentemot den livsförståelse den kränkan-
de handlingen är tänkt att fostra till. 
 

Johanna?: killar har lättare för att kalla varandra bögar än vad tjejer har för att kalla 
varandra lesbiska.. Katarina: men det tror jag beror på att killar är mer.. lite mer 
homofoba än vad tjejer är.. [jaa från flera håll] C.O.: är killar mera homofoba.. [in-
stämmanden] ..ha... ja.. och hur uppfattar ni det eller vad liksom… Katarina: det.. eller 
just därför att dom kallar varandra bög-jävel å i den stilen nästan hela tiden.. C.O.: 
jaa.. Katarina: så dom är ju så jätterädda för att bli uppfattade som bögar eller nån-
ting så där så att dom försöker va så killiga som möjligt.. C.O.: jaa.. just det.. dom är.. 
dom är rädda för det.. och därför vill dom va så killiga som möjligt.. hur är dom då…vad är 
det som ingår i den bilden så att säga eller det idealet eller.. mmm.. Katarina?: höras och 
synas så mycket som möjligt.. säga grabbiga saker.. [instämmanden från flera håll] 
höras och synas.. säga grabbiga saker.. vad säger man om man säger grabbiga saker.. [tyst-
nad] Åsa: Bög! (Pf).  
 

Citatet pekar på vikten av att vara konform. Flickorna menar att det finns 
en påbjuden maskulinitet med heteronormativa ingredienser. Homosexua-

                                              
240 Repliker inom hakparanteser indikerar att de sägs i bakgrunden.  
241 Citatet från Bananskolan ovan är en smula motsägelsefullt. Å ena sidan menar de att 
yttranden fälls oreflekterat (som om de saknade innehåll). Å andra sidan nämns en önskan 
att vara värst. Genom att denna önskan omnämns tillskrivs yttrandet en slags intentionali-
tet som pekar mot en diskursiv praktik där ett sådant yttrande har värde och blir menings-
fullt.  
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litet ryms inte här. I flickornas beskrivning är betydelsen av att vara anpas-
sad så pass stark att de talar om en rädsla för att bli uppfattad som homo-
sexuell. Genom att förstå kränkningen som ett verktyg för inlärning, t.ex. 
av en specifik maskulinitet, blir det begripligt att många av de intervjuade 
menar att det framförallt är feminina pojkar som får sådana kommentarer 
(jfr t.ex. Äp).242 Benämningen kommunicerar ett budskap om att den utsat-
te gått utanför gränsen. Handlingen har samtidigt ett personligt värde för 
utföraren. (Han behöver säga grabbiga saker, använda bög som skällsord, 
för att inte riskera att uppfattas som homosexuell). Genom sin handling 
visar han lojalitet med det gällande.  

De exempel där personer som riskerar att avvika för mycket i något av-
seende samtidigt agerar kränkande mot andra i motsvarande position är 
därför intressanta.243 Handlingarna blir begripliga då deras lojalitetsmässiga 
funktion uppmärksammas. Nora på Bananskolan berättar t.ex. om en in-
vandrarpojke som brukar härma hennes brutna svenska. Hon beskriver det 
själv som förvånande. Han ”tänker inte själv på att han är invandrare” (Bf).  

Om härmningen inte bara uppmärksammas som en kränkande hand-
ling utan också till sin funktion, att signalera lojalitet med en hegemonisk 
svenskhet, blir händelsen begriplig. Det är rimligt att anta att det existerar 
en sådan föreställning om korrekt svenskhet. Varje individ som avviker 
utgör ett reellt hot mot perspektivets hegemoni. Subjektet riskerar med 
varje yttrande antingen diskursen eller sin egen position (jfr Foucault, 
1993, s. 30). Genom att agera repressivt mot den invandrade flickan är 
varken pojken eller diskursen om hegemonisk svenskhet längre hotad, trots 
hans egen brutna svenska. Han är lojal med den gällande ordningen och 
manifesterar detta genom att ge sig på andra i likartade positioner (jfr 
Goffman, 1972, s. 113). Kanske kan han själv på detta sätt undkomma 
kränkning.244  

                                              
242 Jfr hur Jon Swain (2002, s. 63) på grundval av sina etnografiska klassrumsstudier menar 
att bög som skällsord snarare används för att uppmärksamma någon som icke-maskulin än 
för att antyda att han skulle vara homosexuell. Hon menar alltså att det är den dominanta 
maskuliniteten som skapas och upprätthållas genom homofobin (jfr Ambjörnsson, 2004, s. 
223; Fineran, 2002).  
243 Resonemanget kring kränkning som lojalitetshandling och som potentiellt väsentlig för 
personer som riskerar att uppfattas som avvikande på de punkter kränkningen gäller skulle 
kunna vara en bidragande förklaring till vad som i mobbningsforskning benämns bull-
ly/victims. Dvs. de personer som är såväl mobbare som offer (jfr t.ex. Fineran, 2002; Hay-
nie, Nansel, Eitel, Davies Crump, Saylor, Yu & Simons-Morton, 2001; Wolke et al., 2001). 
244 Det har påpekats i studier om kränkningar att handlingarna inte bara är en lojalitets-
handling gentemot det gällande utan också mot de personer som representerar dessa per-
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Indirekt grund för hierarki 
Om kränkning kan ses både som ett verktyg för inlärning av det kontextu-
ellt gällande och som en lojalitetshandling gentemot detta är det viktigt att 
ställa frågan vilken funktion det gällande fyller. Varför är det så viktigt att 
det efterlevs? Varför försvaras det så intensivt? 

Den förståelse materialet ger gör det rimligt att mena att gällande före-
ställningar utgör en grund för den sociala ordningen,245 i det här fallet en 
hierarki.246 Att försvara det gällande handlar om att försvara hierarki och 
makt men också en ordnad tillvaro. Genom att tillvaron är ordnad kan 
den framstå som begriplig. Den sociala hierarkin förefaller vara länkad till 
det gällande på så sätt att en hög grad av överensstämmelse med det gäl-
lande i viss utsträckning svarar mot en hög social position.247 Vad det är 
som är orsak respektive verkan i ett sådant samband är inte lätt att svara 
på. Är det de med hög status som anger vad som gäller eller anpassar de sig 
till skolans diskursiva praktiker? Det finns förmodligen dels en växelverkan 
och dels bakomliggande faktorer som påverkar både kamratkulturen på 
skolan och de högt uppsatta direkt på annat sätt. Oavsett vilken faktor som 
har störst påverkanseffekt är det möjligt att mena att de med hög status, de 
populära eller högt uppsatta, vilket är andra benämningar som förekom-
mer i materialet, fungerar som en slags personifiering av det gällande. På 
motsvarande sätt utgör det gällande en slags abstraktion av personer med 
hög social status. En exemplifiering av resonemanget kan hämtas från 
Äppleskolans pojkar. Diskussionen uppkom egentligen genom att pojkarna 
menade att flickor i högre grad än pojkar är osjälvständiga.  

 

                                                                                                          
spektiv. Kränkande handlingar kan skapa samhörighet bland dem som utför dem (Björk, 
1999, s. 155; Bliding, 2004, s. 133).  
245 Jfr hur Bliding (2002, s. 205 f.) menar att pennalism mellan skolbarn i syfte att upprätt-
hålla hierarki kan ses som ett av de äldsta perspektiven på mobbning, i vid mening. 
246 Jfr hur t.ex. Tiina Rosenberg menar att negativa handlingar mot homosexuella handlar 
om att skydda den heterosexuella maskuliniteten och att anledningen till detta är att sam-
hällets hela makthierarki i annat fall riskerar att rämna (Jämställdhetsombudsmannen, 2000, 
s. 115). Jfr även Paechter (1998, t.ex. s. 51, 103).  
247 Det finns exempel på studier där själva definitionen av ”populära” hänger samman med 
möjligheter att avgöra vad som gäller och vilka som äger tillträde (Corsaro, 1997, s. 167). 
Agerandet är delvis förknippat med vad som i denna studie beskrivs som recensionsrätt (se 
t.ex. s. 226). 
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Petter: och det liksom… de ä.. huvud.. tjejerna där.. ä ju liksom Jeanette och Jo-
hanna… dom har.. dom har liksom.. [Någon: egen vilja (??)] …dom går å pratar… 
ah.. så hänger.. [Någon/Anel?: resten med].  
– – – 
C.O.: Men dom här två.. som.. som du upplevde var lite.. ah.. ledarna eller vad man ska 
säga.. vad var det dom hette.. Petter: Ja Jeanette och Johanna.. sånna är dom.. dom går 
jämt och pratar… alla vill va som dom… C.O.: Hur är dom då om ni skulle karaktäri-
sera dom… bara beskriva dom lite för mig… Någon: Britney Spears.. (Äp). 
 

Citatet visar för det första hur Jeanette och Johanna har hög social status. 
De beskrivs som huvudtjejerna. De uppfattas ha social attraktion och in-
flytande på de andra tjejerna som hänger med. Men citatet visar för det 
andra även att flickornas sätt att framträda kan abstraheras till normer som 
andra tar efter. De andra flickorna vill vara som Jeanette och Johanna me-
nar Petter. Dessutom har citatet en tredje komponent. Hittills har Jeanette 
och Johanna kunnat uppfattas som de som avgör vad som gäller och andra 
tar efter. Då någon i gruppen karaktäriserar dem i relation till Britney 
Spears synliggörs den kommersiella kulturens inflytande. Denna kultur 
kan ses som en bakomliggande faktor som har påverkat/påverkar både det 
gällande i skolkamraternas diskursiva praktiker och de högt uppsatta direkt 
utan nödvändig förmedling via skolkamraternas diskursiva praktiker. Det 
sistnämnda kan t.ex. ske genom andra praktiker, musikutbud, tevereklam 
etc. Därmed kan knappast heller de med hög status förstås som autonoma. 

Pojkarna på Äppleskolan uttrycker senare i diskussionen än tydligare 
Jeanette och Johannas relativa /o/frihet, genom att beskriva dem som 
”wanna be:s”. Deras beskrivning är en smula förvånande då det i materia-
let som helhet är vanligare att personer med socialt tvivelaktiga positioner 
beskrivs som wanna be:s. Pojkarnas tankar skulle kunna uppfattas som en 
antydan till verbalisering av en levd diskurs där alla mer eller mindre är 
wanna be:s. Vissa lyckas bara lite bättre i sin strävan än andra. De får sin 
position socialt accepterad.  

Tankesättet anknyter till Erving Goffmans teorier kring hur människor 
iscensätter sig själva i vad han kallar roller i sociala institutioner. Han me-
nar att frågan om autenticitet i framträdanden är fel ställd då människors 
intresse snarast gäller hur pass övertygande ett framträdande är. Ett fram-
trädande som inte är övertygande leder till slutsatsen att aktören inte var 
berättigad till den aktuella rollen (Goffman, 2000, s. 58).  

Vikten av att betona de högt uppsattas begränsade frihet, och därmed 
makt, i förhållande till diskurser som exempelvis den kommersiella är cen-
tral hos t.ex. Michel Foucault. Makten ligger till stora delar i den diskursi-
va formationen själv som ger upphov till en variation av mer eller mindre 
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specifika subjektspositioner (Alvesson & Deetz, 2000, s. 117; Neumann, s. 
142 f.). För sin reproduktion är diskursen dock beroende av ideologiska 
subjekt. 

Att makten snarare ligger i diskursiva formationer än hos enskilda mäk-
tiga individer innebär därmed inte att diskurserna drabbar alla lika. Vissa 
har mer att tjäna på befintliga diskurser än andra och kanske därmed större 
intresse av att de reproduceras. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 
många är beredda att försvara vad man uppfattar vara en ordnad tillvaro, 
som hegemoniska diskurser alltså tillhandahåller. Upplevelsen av en ord-
nad tillvaro är grund för annan aktivitet och produktivitet (jfr Neumann, 
2003, s. 151). Dessutom är det rimligt att en längre tids investering i en 
diskurs bidrar till en benägenhet att vilja upprätthålla den. Detta gäller 
förmodligen delvis oberoende av vilken avkastning diskursen gett. Det 
tidigare uppmärksammade fallet då en pojke härmade Noras invandrar-
svenska kan på nytt anföras. Agerandet beskrevs tidigare som en lojalitets-
handling gentemot en hegemonisk diskurs. På samma gång är det ett inve-
steringsarbete i diskursen. Pojken investerar såväl tid som kraft i diskursen 
som förser honom med en subjektsposition och ett meningsskapande ras-
ter på livet. Det är möjligt att han skulle ha mer att tjäna på en alternativ 
diskurs men ett skifte innebär samtidigt att tidigare investeringsarbete ut-
förts förgäves.  

 
Korrekt genus som gällande livsförståelse 
Flera exempel på gällande livsförståelse som ovan anförts har till sitt inne-
håll handlat om vikten av att uppvisa en korrekt framställning av genus. 
Detta är ingen slump. Överlag förefaller stor del av den kunskap som de 
unga genom kränkning lär varandra handla om vikten av att vara en ”rik-
tig” pojke eller ”riktig” flicka. I många sammanhang framhålls också ytans 
betydelse. 

Att ett korrekt yttre förefaller väsentligt i de ungas diskursiva praktiker 
verkar både rimligt och funktionellt. Å ena sidan kan förmodligen inte 
inflytandet från en kommersiell kultur som ständigt betonar det yttre över-
skattas. Å andra sidan hör det till villkoren för sociala relationer i skolor att 
diskrepansen mellan antalet människor man känner till och de man känner 
är stor vilket innebär att yta blir en framträdande egenskap.248  

                                              
248 För en vidare diskussion av detta spörsmål se Många masker och få ansikten; relationer i 
skolan, s. 302. 
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Redan de tematiska analyserna visade på vikten av att se bra ut, vara fy-
siskt vältrimmad, ha cool frisyr, fräschör, ”rätt” kläder, ”rätt” umgänge och 
gott självförtroende (Osbeck et al., 2003). Dessa normer relaterades till 
ungdomsgruppen generellt, men de betonades olika för pojkar respektive 
flickor. För pojkar var det att synas och höras (jfr Björk, 1999, s. 99), vara 
stora och starka, heterosexuellt intresserade och inte flickaktiga som lyftes 
fram. För flickornas del framhölls särskilt att se bra ut och vara sexuellt 
attraktiva. Den ganska traditionella skillnaden där pojkar i större utsträck-
ning framställs som aktiva subjekt och flickor som passiva objekt kan alltså 
sägas gå igen i materialet (jfr t.ex. Paechter, 1998).249 Dragen är komple-
mentära. 

Abstraheras dessa konkreta exempel förefaller alltså en korrekt fram-
ställning av genus höra till det som värdesätts mest i skolans diskursiva 
praktiker. Det är så livet i skolan fungerar. Vikten av korrekt genus hör 
följaktligen till en gällande livsförståelse hos de intervjuade ungdomarna.250  

På en än mer övergripande nivå kan vikten av att anpassa sig till det gäl-
lande anses vara det mest väsentliga budskap som kommuniceras. Vikten 
av anpassning handlar om den enskildes relation till makt som riktas mot 
henne. I de analyser som redovisas nedan, där mönster av livsförståelser – 
livsförståelsediskurser – fokuserats är vikten av anpassning det mest fram-
trädande draget. 
 

                                              
249 Ett antal studier uppvisar härvidlag likartade mönster. Corsaro redovisar i sin översikt av 
studier kring yngre barns kamratkulturer bl.a. hur möjligheten att få tillträde till en kamrat-
grupp, särskilt en högstatusgrupp, kan uppfattas gå via ett antagande av gruppens värden 
(1997, s. 157). Idealiserade bilder av maskulint och feminint redovisas också som betydelse-
fulla för att avgöra barnens popularitet. De aktuella bilderna är närmast identiska med dem 
som ovan redovisas från gruppintervjustudien. För pojkar var tävling, tuffhet och coolhet 
av betydelse medan det som var väsentligt för flickor i högre grad gällde utseende och 
konformitet (s. 167).   
250 Det är naturligtvis inte bara i de ungas diskursiva praktiker som heterosexualitetens 
komplementaritet utgör en reell kraft. Sociologiska livsformsanalyser, som studerar prakti-
ker där företrädelsevis vuxna människor lever sina liv, har t.ex. funnit det särskilt betydelse-
fullt att uppmärksamma kärleksformer vid sidan av arbetsformer (Jakobsen, 1999, t.ex. s. 
52, 89). Se även Davies (2003, s. 99, 171) angående komplementaritet och romantisk kärlek 
som kausal faktor.  
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Livsförståelsediskurser 
 
 
 
 

vsnittet Livsförståelsediskurser utgör det första av de tre resultatavsnitten 
i del III. I detta avsnitt redovisas karaktären på den livsförståelse, de 

tre livsförståelsediskurser, som identifierats. De resterande båda resultatav-
snitten är /Re/konstruktion av livsförståelse samt Legitimering av kränkning 
som /re/konstruktionsmekanism i de diskursiva praktikerna. 

Att det är karaktären på livsförståelsediskurser som redovisas och inte 
livsförståelse beror på att intresset riktats mot övergripande mönster i livs-
förståelser. Sådana diskurser förväntas vara verksamma både hos individen, 
kollektivet och i de institutioner där de är aktiva. Livsförståelsediskurser är 
delar av kultur och anda som återfinns i diskursiva praktiker i skolan och i 
andra samhälleliga sammanhang. Till sitt innehåll uttrycker de hur livet 
fungerar och vad som ger värde och mening i livet. 

Livsförståelsediskurser /re/konstrueras kollektivt och lärs därmed i dessa 
praktiker. Karaktären på de livsförståelsediskurser som återskapas är därför 
beroende av de slag av relationer, de relationaliteter, som präglar prakti-
kerna. Relationerna kan i sin tur sägas vara villkorade av sin institutionella 
inramning. Sådana tenderar att understödja specifika relationaliteter. I 
avhandlingens inledande del, avsnittet ”Skolans institutionella påverkan” 
hävdades det att det finns risk för att skolan gynnar schablonmässiga, in-
strumentella och prestationsinriktade relationaliteter.  

I nedanstående framställning tecknas bilden av tre diskurser som ema-
nerat ur intervjumaterialet. ”Livet som anpassning till förmån för individu-
ell konkurrens”, ”Livet som anpassning till förmån för kollektiv konkur-
rens” samt ”Livet som ansvarighet till förmån för mänsklig unicitet och 
universell gemenskap”. Av dessa tre betraktas den förstnämnda som hege-
monisk. De andra två betraktas som underordnade. Antalet intervjuutsagor 
som kan relateras till de båda underordnade diskurserna är också betydligt 
lägre än för den hegemoniska. Det kan bero på att utgångspunkten för 
intervjuerna varit kränkning. Om en annan ingång valts som t.ex. upprät-
telse hade kanske balansen mellan de tre varit annorlunda. Att detta också 
skulle kunna innebära att någon annan av dem framträtt som hegemonisk 

A 
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i de ungas diskursiva praktiker är däremot oklart. Den som här framkom-
mit som hegemonisk stöds av såväl undervisnings- som kamratpraktik. 
Frågan lämnas dock öppen. I denna studie har som tidigare redovisats det 
potentiellt problematiska haft prioritet. Det är dock väsentligt att peka på 
förekomsten av de båda underordnade diskurserna. Att de identifierats 
vittnar om en slags diskursiv kamp i praktikerna som är viktig att peka på 
och som rymmer förändringspotential. 

Eftersom det empiriska underlaget är mer omfattande för den hegemo-
niska diskursen har det inte varit möjligt att strukturera framställningen på 
ett likartat sätt för de tre diskurserna. Vid analysen av materialet har det 
kontinuerligt varit väsentligt att skapa en bild av relationernas karaktär. 
Som tidigare nämnts uppfattas relationerna delvis som villkorade av insti-
tutionen och som betingelser för den livsförståelse som tar form. Det är 
emellertid enbart vid presentationen av den hegemoniska diskursen som 
det har varit möjligt att också låta framställningen struktureras av relatio-
nerna mellan lärare och elever och mellan elever. För de övriga har ambi-
tionen varit att ge en bild av diskursernas generella karaktär och därefter ge 
empiriska exempel på detta. När den hegemoniska diskursen presenteras 
vävs citat från intervjuutskrifterna in närmast kontinuerligt. 

Som tidigare redovisats har frågorna till materialet då det gäller livsför-
ståelsediskursernas karaktär varit inriktad på a) hur de relationer som de 
unga ingår i kan beskrivas b) vilken mänsklig enhet som framträder som 
särskilt betydelsefull c) vad som värnas i de aktuella gemenskaperna d) om 
något sätt att resonera etiskt synliggörs. Det har också varit på dessa punk-
ter som kvalitativt skilda synsätt fått utgöra grund att tala om olika livsför-
ståelsediskurser.251  

 
Anpassning och individuell konkurrens 

 
Helen: Jaa att det liksom.. att det är mycket så här i skolan också att man ska… eller 
det känns lite som så här också att det är så här lite betygshets och alla är liksom.. 
man får mycket så hära komplex i skolan också så härra om… det.. det finns så 
mycket man måste tänka på.. det är liksom dels.. så här ut.. [skratt – var det utseen-
de hon tänkte säga] så härra kläder.. måste man ju veta..  vad man ska ha och sen så 
är det i skolan.. det finns ju mycket så här stress.. som man.. som får en att må då-
ligt liksom.. (Äf, hakparentesen från transkriberingstillfället). 
 

                                              
251 För en något mera detaljerad framställning av frågorna se avsnittet Frågeställningar och 
begreppsliga verktyg, s. 181. 
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Helen på Äppleskolan uttrycker i intervjuns avslutande runda, då de om-
beds ta upp det ”allra mest väsentliga utav sånt som vi har talat om”, en 
förståelse som i analyserna av materialet som helhet framstått som mycket 
central. Det är rimligt att uppmärksamma elev- och kamratpositionens 
villkor i relation till varandra.  

I citatet framkommer att Helen känner sig pressad av skolsituationen 
och att pressen kommer från såväl undervisnings- som kamratsituation (jfr 
Ambjörnsson, 2004, s. 76, 118). I båda fallen upplever hon att det finns 
krav på prestation. Återkoppling om hur man klarar sig ges kontinuerligt. I 
citatet talas närmast om betygshetsen. Vilka prestationer som värderas är 
inte slumpmässigt. Det finns gällande värden och normer som reglerar 
vilka uppträdanden som uppfattas önskvärda. Helen antyder i ovanstående 
citat hur viktigt och pressande det kan vara att hålla reda på dessa spelreg-
ler.  

En anledning till att diskursen ”Livet som anpassning till förmån för 
individuell konkurrens” betraktas som hegemonisk i materialet är att gäl-
lande livsförståelser från såväl undervisnings- som kamratsituation strålar 
samman till denna diskurs.252 

Men anpassning och konkurrens? Är inte det ett paradoxalt samband el-
ler kanske till och med två oförenliga perspektiv? Konkurrens handlar väl 
om en tävlan, att ta för sig och visa sig medan anpassning handlar om 
underordning? Begreppen förefaller vara varandras motsatser. Betraktas de 
närmare kan anpassning tvärtom förstås som konkurrensens förutsättning. 
Att vara konkurrenskraftig handlar om att vara kreativ och säljande men 
alltid inom ramen för vad som efterfrågas. Marknadens efterfrågan villko-
rar konkurrensmässigheten.253 Om anpassning i själva verket är konkurren-
sens förutsättning skulle diskursens benämning snarare riskera att vara 
tautologisk än paradoxal. Eftersom sambandet mellan anpassning och 
konkurrens, trots detta, inte kan ses som självklart används här båda be-
greppen i beteckningen av diskursen.  

I benämningen används också ordet individuell; anpassning till förmån 
för individuell konkurrens. Därmed markeras att det är en enskild (stark) 
                                              
252 Att ”Livet som anpassning till förmån för individuell konkurrens” är hegemonisk förefal-
ler också rimligt med tanke på mer generella mönster som kan iakttagas i samhället t.ex. i 
relation till ekonomiska villkor och reklam.  
253 Ett undantag från regeln om marknadens styrning som ibland diskuteras är reklamens 
funktion där det omvända närmast kan sägas råda. ”Många menar att konsumenternas 
önskemål är så starkt påverkade av företagens reklam, att det snarare är efterfrågan som 
anpassas efter produktionen än tvärtom. Det är nog troligt att denna misstanke inte är helt 
ogrundad.” (Elsässer, 1985, s. 56). 
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individ som ses som den väsentliga enheten, som anses utgöra prestatio-
nens grund. Detta gäller både undervisnings- och kamratsituation. I båda 
miljöerna är möjligheterna till framgång och avancemang många gånger 
begränsade. Därmed kommer prestationer att uppmärksammas och utföras 
på bekostnad av andra. Genom att individuell prestation i denna miljö är 
så väsentlig kan handlingar som utförs på bekostnad av andra förstås som 
konsekvensetiskt motiverade.  

I nedanstående avsnitt behandlas först lärar-elev-relationer och därefter 
elev-elev-relationer. Då en följsam framställning i förhållande till materia-
let eftersträvats har de båda textpartierna delvis olika struktur och längd. 
Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

 
Lärar-elev-relationer 

Relationen mellan lärare och elever som den framträder i intervjumateria-
let har visat sig kunna beskrivas som ett levt avtal. Beteckningen levt anger 
att förhållningssättet gentemot varandra tas för givet och är tämligen själv-
klart (se fotnot 23). Avtal avser bl.a. indikera en instrumentell hållning 
mellan parterna där verksamhetens arbetsuppgifter är i förgrunden men 
relativt strikt fördelade. Beteckningen signalerar även att det i den diskursi-
va praktiken finns en slags gemensam föreställning om hur fördelningen 
ser ut. Nedan framkommer att också handlingar som kan uppfattas krän-
kande kan innefattas i avtalet. De handlingar som de intervjuade eleverna 
själva beskriver som oacceptabla och kränkande sägs här befinna sig bor-
tom det levda avtalets ramar.  
 
Ett levt avtal  
Det levda avtalet kan sägas illustrera den relationalitet som framträder som 
hegemonisk i de ungas berättelser om den skola, den diskursiva praktik, 
där de befinner sig. I nedanstående text presenteras hur detta avtal kan 
sägas föreskriva separata åtaganden och ett fördelat ansvar. Det beskrivs att 
värdet av att prestera individuellt /re/konstrueras genom dessa relationer. 
Respektive part ägnar sig åt testning av åtagandena och varandra för att se 
om man förmår leva upp till dem. Det framhålls även att det finns områ-
den som befinner sig i avtalets gränsland. Ett sådant utgörs av att under-
visning, att lära ut, räknas till lärarens åtaganden men att lära in till ele-
vens. 
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Separata åtaganden och fördelat ansvar 
Vissa berättelser i intervjumaterialet, som fokuserat kränkningar i skolan, 
blir begripliga genom att relationen mellan lärare och elever förstås som ett 
levt avtal. Ett sådant avtal kan beskrivas som en idé om ett rättvist utbyte; 
kunskap mot respekt (Willis, 1991, s. 129). Det analyserade materialet ger 
vid handen att det är läraren som uppfattas ha det övergripande ansvaret 
för avtalet. Det är inget gemensamt ansvar som framträder. Det uppfattas 
inte ligga i båda parters intresse att allas åtaganden kan fullgöras och man 
därför är beredd att stötta upp där det behövs. Istället möjliggör avtalet en 
fördelning av såväl åtaganden som ansvar. Respektive parts fullföljande av 
sina åtaganden kan krävas och också testas.  

Uttydning av avtalet görs förmodligen inte enbart i undervisningssitua-
tionen. Såväl lärare som elever är präglade av en vidare skoldiskurs som 
finns i samhälle och kultur och som tilldelar subjektspositioner. På så sätt 
kommer respektive part att pressa kulturella föreställningar om lärare och 
elever både på sig själva och på de andra (jfr Ekholm, 1992, s. 12, 18). 
Även om de intervjuade eleverna inte explicit diskuterar sådana mekanis-
mer finns det exempel på beskrivningar av hur sådana processer går till. De 
menar t.ex. att lärare är präglade av en specifik förståelse av vad som är en 
maskulin elevposition och att detta kommer att påverka pojkarnas hand-
lingsutrymme. Positionen förstås i detta fall som utagerande. 

 
Någon: ..det finns mer.. fördomar mot killar eller vad man ska säga.. att liksom.. 
dom ska va på ett speciellt sätt.. och dom förväntas va på ett speciellt sätt å.. då ser 
lärarna bara när dom är så.. men när dom är på det andra sättet som dom kanske 
egentligen är då ser man inte det för att dom.. dom vet.. dom har en bild i huvudet 
att ”okej så här ska dom uppföra sig” ungefär.. (Af). 
 

Ett exempel på att läraren uppfattas ha det övergripande ansvaret för avta-
let, för ruljangsen, är det inledande citatet från Bananskolans flickor. 
Kränkta lärare är de som inte ”vågar säga till” eller som inte ”satt sig i re-
spekt” som t.ex. flickorna på Apelsinskolan säger. Det ankommer följaktli-
gen på läraren både att utbilda och att se till att hon/han får respekt. I 
materialet förstås respekt så gott som alltid som grundad i en förmåga till 
kontroll och dominans. Resonemanget kan även exemplifieras med hjälp 
av följande citat av Jelena på Persikoskolan, grupp II.  
 



 207

Jelena: på Sonjas lektioner förra året så liksom kunde sitt å skö.. syslöjd då.. så kun-
de dom sitta å skrika åt henne ”jävla hor” nej.. ”jävla kärring” ”du fattar ju ingenting 
du..” C.O.: mm.. Jelena: och hon bara ”men nu tar vi det lugnt” å så vidare.. C.O.: 
ja.. ja.. ja.. Jelena: det var ju det vi typ såg på mellanstadiet att öv.. det var typ.. nåra 
killar som var typ.. dom typ tog plats.. och rum och skrek.. C.O.: det var några killar 
som.. som skrek i klassrummet.. särskilt då.. och som var kränkande för läraren.. Jelena: 
jaaa.. det var just på dom här syslöjdslektionerna.. för Sonja liksom.. hon tar liksom 
inte tag i klassen utan bara ”ja.. ja… okej..” C.O.: så det har med det att göra att lärare 
inte tar tag.. Jelena: läraren är svag.. (PII).  
 

Citatet är inte bara intressant som illustration av de förväntningar som 
riktas mot läraren. Det tydliggör dessutom en förståelse av elevpositionen. 
Elever är sådana som lärare behöver ta tag i. 

En liknande replik fäller Tanja på Apelsinskolan. Hon beskriver en 
problematisk situation där läraren inte hade ”koll på oss” (Af). Formule-
ringen röjer en förståelse där Tanja ser sig själv och sina kamrater som ett 
kollektiv som behöver kontrolleras.  

Metaforen om ett levt avtal som primärt är ensidigt uppburet, där lära-
ren förväntas både undervisa och kontrollera att han/hon får respekt, kan 
fungera som en hjälp att förstå utsagor som Jelenas och Tanjas. Deras re-
pliker exemplifierar en i materialet dominerande syn på lärar-elev-
relationen. Ett gemensamt ansvar framkommer sällan. Avtalet ifrågasätts 
inte. Det lyfts inte fram som kränkande i sig för någon av de ingående 
parterna.  

 
Värdet av att prestera 
Att avtalet handlar om såväl kvalificering som differentiering ifrågasätts 
inte heller. Förhållningssättet blir tydligt t.ex. i diskussion med Anel på 
Äppleskolan. Gruppen diskuterar lärare som kränker elever och Anel be-
skriver en lärare som han har haft som gnällt mycket på honom, som han 
uttrycker det. Han berättar att hon suckat över hans prestationer och att 
hon uttryckligen sagt att han jobbar dåligt. Flera är inne i diskussionen, 
den blir en smula otydlig så resonemanget behöver sammanfattas och prö-
vas: 
 

C.O.: Så att ni menar att det här exemplet som ni tog då.. där är liksom.. kränkningen att 
man är taskig mot dom som har svårt för sig… är det så ni menar? 
Anel: asså när man bättrar sig så är dom fortfarande taskiga.. (Äp). 
 

Anel ifrågasätter inte i citatet att lärare får vara ”taskiga”, att de får recense-
ra elevers kunskaper i negativa ordalag, inte heller då det gäller elever som 
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har svårt för sig. Det antas ingå i avtalet. Däremot uppfattas det som ett 
brott mot avtalet när läraren inte ser att prestationerna förbättras utan fort-
farande är taskig. Det finns i den diskursiva praktiken en förställning där 
den recenserade bör/ska ha möjlighet att själv se till att taskiga kommenta-
rer upphör. I det återberättade fallet bryts denna föreställning. På så sätt 
blir situationen och lärarens replik kränkande. Det kommunicerade bud-
skapet var tydligt. Anel förbättrade sig och anpassade sig på så sätt till det 
gällande. Men de dåliga omdömena upphörde inte. Den taskiga kommen-
taren kunde följaktligen inte längre förstås som ett inlärningsverktyg. Där-
för kunde den inte längre accepteras. Som inlärningsverktyg befinner sig 
den kränkande kommentaren inom avtalet och accepteras. När den där-
emot inte kan förstås som syftande till lärande och prestation kan den inte 
längre legitimeras av avtalet och framstår därmed som oacceptabel.  

Att prestation i den diskursiva praktiken bygger på en förmåga att visa 
sig och att det är denna förmåga som bedöms, ifrågasätts inte heller (jfr 
Ambjörnsson, 2004, s. 77). I materialet finns exempel på att idén inte ens 
ifrågasätts då förmågan att visa sig avkrävs i dubbel form. Pojkarna på 
Apelsinskolan berättar på ett självklart sätt om idrottsläraren som efterfrå-
gar såväl prestation i ämnet som förmåga att argumentera för sin sak för att 
tilldela elever de högre betygen i ämnet. I nedanstående citat är det även 
intressant att uppmärksamma att Andres tillskriver hela gruppen pojkar en 
argumentativ förmåga medan flickan i exemplet framförallt beskrivs klara 
sig genom att få läraren att tycka synd om henne bland annat genom att 
gråta.  

 
Andres: Alltså ”alla får G nu här va men ni kan få bättre betyg om ni säger varför 
om ni ger mig en bra anledning” så vi killar då ”ok vi har kämpat bra” tycker vi – 
för min del det var lugnt ok jag klarar mig med G – men hon gick fram och började 
grina: ”Jag har ansträngt mig så mycket jag åkte in till sjukhuset och grejer, du måste 
ge mig VG” så fick hon det. (Ap). 
 

Ytterligare exempel som pekar mot prestationers betydelse i skolkulturen 
gäller fusk. Det diskuteras inte i sig i materialet, även om förekomsten av 
det omnämns. Fusk kan beskrivas som ett sätt att med otillbörliga medel 
skaffa sig framgångar som den enskilde inte gjort sig förtjänt av och är 
därför starkt misskrediterande (Ekholm & Fransson, 1987, s. 48). Ingen 
skulle ta en sån risk om inte betydelsen av prestation var stor. 
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Testning av åtagandena och varandra  
Trots att läraren ensam i många stycken uppfattas som garant för hela avta-
let, ses själva prestationerna som elevernas ansvar (jfr Bourdieu & Passeron, 
1980a, s. 28 f.). Det är möjligt att beskriva lärares agerande i samband med 
prov och läxförhör just som testning av elevernas åtagande, deras del av 
avtalet. Som framhållits tidigare, t.ex. i samband med Anels beskrivning av 
de taskiga lärarkommentarerna, kan en sådan testning ses som ett sätt att 
inför eleven tydliggöra hans eller hennes del av avtalet, åtagandet.  

I materialet används emellertid inte ordet testning som beskrivning på 
de bedömningar lärare utför. Däremot förekommer ordet i ett par grupper 
då elevers agerande gentemot lärare, vikarier eller lärarstudenter beskrivs.  

 
C.O.: ..men är det liksom.. är det nått lärarn har gjort då när man liksom råkar ut för sån 
där behandling eller.. Tanja: Nä man bara testar hur långt man kan gå.. C.O.: Aaa.. aa 
och då är det mera.. vad gäller vikarier så liksom är det för att dom är vikarier punkt slut? 
Tanja: Nä men de.. det är för att dom är nya och vet inte riktigt.. hur ma.. man är 
på an.. hur man är på andra lektioner och då kan man liksom va.. hur som helst.. 
C.O.: ..blir en [xxx] mätning.. Tanja: Jaa.. och då liksom testar man personen.. hur 
den reagerar.. och reagerar den inte då blir.. då blir det kaos.. (Af). 254 
 

Citatet uppmärksammas av flera skäl. För det första är tanken på ett avtal 
med separata åtaganden, inte gemensamma, tydlig. Det är lärarens förmåga 
att klara av sitt åtagande som testas. Elever testar hur långt de kan gå.255 
Samtidigt är det ett speciellt sätt att beskriva mänskliga relationer på. Av-
talsmetaforen, som tydliggör att relationen mellan lärare och elever har en 
instrumentell karaktär, förklarar delvis detta. Det händer t.ex. att en nyin-
köpt bil testas. Är den verkligen så snabb som det stod i broschyren att 
den skulle vara?  

För det andra påtalar Tanja särskilt att det kan ses som en förklaring att 
lärarvikarien är ny. Detta kan utlösa ett testande. En motsatt logik hade 
också varit tänkbar. Eftersom läraren är ny och befinner sig i en utsatt po-

                                              
254 [xxx] = ohörbart ljud. 
255 Jfr hur Héctor Pérez Prieto i berättelser om minnen av klassrumsarbete har noterat 
samma slags relationalitet, i det aktuella fallet mellan elever. De breder ut sig på bekostnad 
av andra (2000, s. 33). Pérez Prieto knyter fenomenet till vad han kallar det liberal-
filosofiska problemet. Utövandet av egna rättigheter leder till inskränkning av andras rättig-
heter (s. 34). Författaren betonar vikten av att istället skapa gemensamma projekt. I de levda 
avtal som i denna studie identifierats framträder det gemensamma ansvaret endast i ringa 
grad. I Tanjas replik är det tydligt att hon ser det som att ansvaret ligger på den andre att 
sätta gränser för ens egen framfart. En tanke att begränsa sig till förmån för den andre, att 
själv värna hans eller hennes väl framkommer inte här. Åtaganden och ansvar är separerade.  
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sition så är det trots det ordinarie avtalet rimligt med ett gemensamt ansvar 
för de uppgifter som föreligger. På så sätt skulle läraren snarare visas in i 
sitt åtagande än testas in i det. Det finns emellertid flera andra exempel 
som visar att en utsatt lärarposition inte primärt framkallar solidaritet. Tes-
tandet uppfattas förmodligen som ett sätt för klassen att sända tydliga sig-
naler om vad som är lärarens åtaganden och ansvar. Det stämmer i så fall 
t.ex. med Klara på Persikoskolans beskrivning av kränkta lärare som de 
som inte till sin person förmår leva upp till positionen, dvs. sin del av avta-
let. Gruppen får frågan om kränkningen är relaterad till läraren som person 
eller position. Klaras replik springer närmast fram ur ett gemensamt 
/re/konstruktionsarbete angående hur kränkta lärare kan förstås. Diskus-
sionen lutar först åt position, därefter åt person men Klara förenar perspek-
tiven.  

 
Kaj: det har egentligen bara med personen att göra tror jag.. C.O.: mm.. vad säger ni 
andra.. Klara: nä men jag tror faktiskt att det har en del med vilken position man 
är.. C.O.: mm.. att det är lite både och.. Klara: ..men det rör sig om.. det är person ock-
så eftersom den är svag eller stark person.. (PI). 
 

Återigen finns det anledning att minnas Goffmans ord om att det inte är 
en bristande autenticitet människor reagerar över utan en bristande förmå-
ga att övertyga. Den lärare som inte är övertygande i sin lärarposition, som 
är ”svag” eller ”ny” riskerar särskilt att drabbas.  

Precis som Klaras replik vittnar Tanjas avslutande kommentar i citatet, 
för det tredje, om att ansvaret ses som begränsat till individen själv. ”Jaa.. 
och då liksom testar man personen.. hur den reagerar.. och reagerar den 
inte då blir.. då blir det kaos..” (Af). Ett sådant perspektiv förutsätter en 
stark agerande individ. Kaos kan förväntas då läraren inte reagerar. Repli-
ken indikerar ett slags negativt konsekvensresonemang. Det uppkomna 
kaoset kan förklaras, om än inte nödvändigtvis berättigas, av lärarens brist 
på reaktion.  

De schablonmässiga relationaliteter som den institutionella inramning-
ens storskalighet riskerar att gynna skulle delvis kunna förklara förekoms-
ten av testning på det sätt som t.ex. Tanja berättat om. Också Klaras redo-
visade replik och parallellen till Goffman visar detta. Läraren är snarare en 
aktör som förväntas kunna inta scenen än ett nära utsatt Du (jfr Buber, 
1990).  

Att förstå förekomsten av testning ur ljuset av en schablonmässig rela-
tionalitet visar sig också fruktbart i exempel då testningen ifrågasätts. Den 
ifrågasätts nämligen därför att relationen i det aktuella fallet inte var scha-
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blonmässig utan nära. Flickorna på Äppleskolan berättar om ett sådant 
tillfälle. 

 
Marie: ..så börja han säga saker till henne så att ”du är så himla dum i huvet, jag ha-
tar dig din jävla…” Någon: …verkligen stod så här ansikte till ansikte… Marie: …ja 
typ… verkligen helt inför henne… man såg liksom att läraren fick tårar i ögona… 
och han helt sten… stenhjärtad liksom… sa allt det där.. (Äf). 
 

Av citatet framgår att det finns en implicit förståelse där lärarens nära, 
öppna och sårade ansikte borde ha bäddat för en annan reaktion. Tanken 
kan jämföras med Emmanuel Lévinas etik där det är den andres ansikte 
som appellerar till människan, inbjuder till ett möte, och påminner henne 
om hennes ansvarighet (Kemp, 1992).  

 
Lärarstudenters och vikariers oklara positioner 
Både lärare, vikarier och lärarstudenter blir testade. De båda sistnämnda 
kategorierna förefaller dock mer utsatta.256 En bidragande förklaring till det 
skulle kunna vara deras oklara positioner. Å ena sidan förväntas de ha näst-
intill samma ansvar som läraren, å andra sidan har de ofta inte tilldelats de 
maktmedel som t.ex. betygssättning innebär. Betygen förefaller underlätta 
för läraren att kunna ansvara för hela avtalet. Testningen av lärare har en 
gräns och vissa elever uttrycker oro för att den skulle kunna drabba dem 
själva i andra ändan. 

 
Ada: men så skulle man ju typ kanske inte göra mot en ny lärare eller en sån där 
som man vet att man ska ha jättelänge.. utan de.. för där vågar man ju inte göra mot 
dom kanske.. (Af). 

 

                                              
256 Om det också finns könsskillnader beträffande vilka lärare som i högst grad råkar ut för 
testningar/kränkningar är en fråga som inte uppmärksammas närmare här. Det är dock en 
viktig fråga. Ett replikskifte bland Bananskolans flickor kan sägas vittna om detta. ”C.O.: 
Ord.. kan man alltså säga oförskämda grejer till läraren.. då.. [instämmanden från flera håll] 
C.O.: vad kan det vara då.. Louise?: Din jävla kärring… [instämmanden från flera håll] 
Helga: men det säger dom ofta tyst så här så.. Stina: Ja visst gör dom bakom ryggen på 
lärarna.. Michelle: så dom låtsas inte höra.. men dom hör nog.. dom hör nog vad dom 
säger.. Louise: dom brukar aldrig säga nånting till en man.. det säger dom bara till kvinnor.. 
lärarna.. [instämmanden] […]* C.O.: ja just så att dom manliga lärarna har mer respekt med sig 
än vad dom kvinnliga har… är det så ni menar.. [instämmanden] Helga: …de får mer re-
spekt… [instämmanden från flera håll flera i mun på varandra: ja dom får mer respekt, 
ja..].” (Bf). * Som vid sedvanlig teknik för att citera används […] för att markera att citatet 
är brutet och ord utelämnade. 
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Det är möjligt att vissa saker som lärarvikarier berättas ha gjort kan förstås 
som en frustration över en oklar position, stort ansvar men ofullständiga 
maktbefogenheter. Eleverna på Äppleskolan berättar t.ex. om en vikarie 
som vid upprepade tillfällen fått aggressionsutbrott, använt sitt recense-
rande uppdrag och skrikit att elever var dumma i huvudet.  

Genom att vikarier saknar befogenheter som lärare har kan de antas få 
svårt att leva upp till lärarpositionen. Den övertygar därmed inte, som 
Goffman uttrycker det. Om ovanstående exempel från Äppleskolan skulle 
kunna ses som ett försök att stå fast vid en lärarposition, i meningen recen-
serande position, finns det andra fall där lärarstudenter/vikarier istället kan 
uppfattas närma sig en elevposition. Märk väl att det är dessa båda posi-
tioner som är tydliga i skoldiskursen och därmed de som står tillbuds. Det 
förekommer att lärarstudenter och vikarier spelar på värden och normer 
som de tror ger status bland eleverna, men inte heller sådana ageranden 
övertygar. De befinner sig inte i en elevposition.  

Det kan t.ex. handla om personer som skrattat med då någon elev blivit 
kallad hora, som haft en loj inställning till sitt läraruppdrag – lattjat bort 
tid, spelat spel på mobiltelefon, tros ha haft alkohol i katedern – (Af), lyft 
fram sina kontakter med personer i kändisvärlden för att legitimera sig 
själv (Pp), snappat upp öknamn och agerat tillsammans med elever mot 
annan elev (Bp) (jfr Björk, 1999, s. 113), anförtrott sig till elev i klassen 
angående kritiska tankar om annan elev (Äp).  

De ungdomar som berättar om sådana exempel tar avstånd från de sätt 
som vikarier/lärarstudenter betett sig på men diskuterar det inte vidare. 
Skildringarna väcker många frågor däribland vilken betydelse händelserna 
kan antas ha för elevernas förståelse av skolan som institution och sig själ-
va som elever.  

 
I avtalets gränsland 
Trots att det levda avtalet förefaller innebära att lärare har det övergripan-
de ansvaret för avtalet och eleverna har ansvar för de enskilda prestatio-
nerna uppstår det situationer där avtalet är svårtolkat. Situationer och 
handlingar ”bortom avtalet” utmärks av att de är oacceptabla, upprörande 
och kanske kränkande. Det finns emellertid också handlingar som befinner 
sig i ett gränsland mellan det acceptabla och oacceptabla. Ett par exempel i 
materialet illustrerar att elevens eget ansvar för sitt lärande kan vara ett 
sådant svårtolkat område (jfr Söderström, 2004). I regel uppfattas under-
visning, att lära ut, falla på lärarens lott och lära in samt prestera på ele-
vens. Men lärande kan ju innefatta båda momenten. Båda exemplen nedan 
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kan tolkas som att eleverna uppfattar att ökat elevansvar kan vara ett sätt 
för läraren att komma ifrån sitt ansvar.  

På Bananskolan är de intervjuade flickorna tämligen överens om att ”lä-
raren lär.. eleven lär sig” som Louise säger (Bf). Men vad gäller egentligen 
vid sjukdom? I vilken grad kan det anses vara elevens ansvar att själv ta 
igen det han eller hon missat? I vilken utsträckning bör läraren vara be-
hjälplig? Flickorna kan anses mena att situationens otydlighet gör utrym-
met för lärares godtycke stort. Kanske hänvisar lärare till elevers eget ansvar 
då de inte själva vill ta sitt ansvar?257 

Tanja på Apelsinskolan sätter frågetecken för om alla elever verkligen 
får likvärdiga möjligheter till hjälp i skolan. Hon menar att frågan är svår-
diskuterad eftersom elevens påstående om att hon inte fått tillräckligt med 
hjälp kan tydas som ett erkännande av att hon inte tagit sitt ansvar. Hade 
hon tagit sitt ansvar hade hon fått hjälp och därmed hade hon inte haft 
något att beklaga sig över (Af). Situationen förefaller närmast ha karaktär 
av Moment 22.  

Diskussionen kring eget ansvar kan alltså beskrivas som exempel på 
oklarheter kring vad avtalet i alla stycken innebär. Det finns andra exempel 
där problemet snarare är att avtalet inte accepteras, att ena parten eller 
båda vill ”säga upp avtalet”. I t.ex. Fostran till lönearbete beskriver Willis hur 
”the lads” motkultur kan uppfattas som både insiktsfull och rationell då de 
genomskådat idén om ett ekvivalent utbyte, utbildning mot underkastelse. 
”Gänget” vet att såväl förutsättningarna för som effekterna av utbildning är 
tvivelaktiga för dem.  

Generellt sett kan sägas att mycket av vad Willis beskriver som en mot-
kultur förlägger jag på basis av mitt material inom ramen för en hegemo-
nisk relationalitet som här beskrivs i termer av avtal. Den testning av lärare 
som beskrivits skulle kunna ses som exempel på detta. Det finns dock fall 
där delar av avtalet ifrågasätts. Sådana ifrågasättanden kan ge upphov till 
skolk. Det nämns vid några tillfällen i materialet men det är egentligen 
bara i Persikoskolans grupp I det utvecklas, i någon mån. I båda fallen 

                                              
257 Jfr hur Armgard (1984) diskuterat förändrade relationer i sjukvården mellan de profes-
sionella och patienten. Han menar att det skulle kunna förstås som ett skifte från manipula-
tion med patienten till en likgiltighet över vederbörandes situation. Precis som eleverna 
undrar patienterna, menar Armgard, om förändringarna är till för att läkare ska slippa ta sitt 
ansvar (s. 162). Manipulation och likgiltighet är för Armgard två likartade fenomen då de 
båda förnekar interdependensen. Resonemanget liknar på så sätt vad som ovan beskrivs 
som avtalet om separerade åtaganden och ansvar.   
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förefaller anledningen till skolkningen vara en protest mot hur lärare skö-
ter sin del av avtalet.258 

Vid det första tillfället berättar Sten på Persikoskolan om en lärare som 
undervisar dem i den sämre gruppen i matematik. Denna lärare har sagt till 
dem att de är framtidens förlorare. Relativt upprörd frågar jag vad man 
som elev gör i en sådan situation. Förstrött och kanske en smula desillu-
sionerat svarar Sten, ”skolkar” (PI).  

Sten försöker också, vid ett annat tillfälle, lära Kaj att agera på detta sätt 
gentemot lärare vars handlande ogillas. 

 
Kaj: jo.. säger man ett ord i klassrummet så är det ”ut härifrån..” typ.. så får man 
ingen rast.. schysst.. får ju inte gå på toaletten för ofta för då.. Sten: om man skolkar 
får man gå på toaletten i alla fall.. (PI). 
 

I det senare exemplet laddas begreppet skolk med mer energi. Samtidigt 
kan det betonas att skolk även i första fallet är ett sätt att visa personliga 
gränser. Sten fortsätter inte att gå till lektionerna. Han låter inte läraren 
säga fler nedlåtande kommentarer till honom.  

Trots att skolk befinner sig i avtalets utkanter, och kan uppfattas som 
ett sätt att förkasta avtalet, uttrycker det delvis en likartad livsförståelse 
som avtalets relationer ger upphov till. Det som värderas är individuell 
styrka och prestation.  

 
Bortom det levda avtalets ramar  
De relationer och aktiviteter som hittills beskrivits kan förstås inom ramen 
för det levda avtalet eller i avtalets gränsland. Det levda avtalet utmärks 
bl.a. av att det har en självklar karaktär. Alla sätt att relatera till varandra tas 
emellertid inte för givna. Vissa uppfattas av eleverna som oacceptabla och 
kränkande. Det är dessa som här beskrivs befinna sig bortom avtalets ra-
mar. Avtalets gräns är emellertid inte lätt att dra vilket föregående avsnitt 
”I avtalets gränsland” indikerar. Gränsdragningen kompliceras också av att 
oacceptabla handlingar kan ses som emanerade ur det förgivettagna avtalet 
men så pass eskalerade att de bryter de självklara föreställningarna. I flera 
fall är alltså differensen en grad- och inte en artskillnad. Sådana handlingar 
som kan förstås som härrörande från avtalet beskrivs i framställningen 
nedan som testningar som urartar. Andra förhållanden som kan sägas be-
finna sig bortom avtalets ramar gäller favoritelever, en av flera faktorer som 

                                              
258 Elever kan naturligtvis skolka också av helt andra skäl. En inte allt för ovanlig orsak i 
kränkningssammanhang är att undkomma andra elever (jfr Björk, 1999, s. 60, 100). 
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uppfattas kunna ge upphov till /o/professionella bedömningar, något som 
i sig uppfattas strida mot avtalet. Resonemanget kan sägas validera tidigare 
påståenden om att det är en instrumentell snarare än en mellanmänsklig 
lärar-elev-relation som förutsätts. Vidare framkommer att oacceptabla 
handlingar både kan utmärkas av att de har en inskränkande och en osyn-
liggörande karaktär. Avtalet kan sägas rymma såväl för mycket som för lite. 
Att avtalet kan visa sig vara omöjligt att överklaga är ytterligare ett exempel 
som eleverna finner oacceptabelt och därigenom kan sägas befinna sig 
bortom ett levt avtal. Det är inte säkert att elever får stöd hos rektor eller 
lärare då de upplever att andra lärare gått över gränsen för sina åtaganden. 
 
Testningar som urartar 
Under rubriken ”Ett levt avtal” har beskrivits att såväl lärare som elever 
kan sägas testa varandra. De testar att respektive part lever upp till de åta-
ganden som avtalet anger. I lärarnas fall handlar det primärt om att kun-
skapspröva eleverna. För eleverna gäller det snarare att testa lärarnas för-
måga att ansvara för avtalet, att inte bara svara för undervisning utan att 
också upprätthålla ordning.  

Ett sådant ömsesidigt testande riskerar emellertid att urarta. Testandet 
kan bli provocerande. Respektive part riskerar att använda sitt eget testan-
de som ett sätt att ge igen. På så sätt startas en eskalerande process. Paul 
Willis har beskrivit hur de lärare som han studerade raljerade över gängets 
bristfälliga prestationer och att pojkarnas sätt att driva med lärarna därmed 
förråades (Willis, 1991, s. 151). En sådan eskalering kan dock med fördel 
ses i relation till de instrumentella och schablonmässiga relationaliteter 
som institutionen riskerar att bädda för, dvs. det som här synliggjorts i det 
levda avtalet. På så sätt ges viss förståelse också för de eskalerade testning-
arnas, kränkningarnas, förekomst. Att elever kan utnyttja lärares utsatthet 
framstår som mer begripligt i ljuset av hur avtalet generellt fungerar. I sin 
förlängning kan de avtalsmässiga, reglerande och separerande, relationerna 
bli näst intill dehumaniserande.  

Fjärmandet från det gemensamma, uppdelningen i separata åtaganden, 
kan tänkas bidra till att den andre framstår som annorlunda, nästintill vä-
sensfrämmande. Att lärarna riskerar att bli ”de andra” på detta sätt framgår 
exempelvis av Päronskolans flickors diskussion. Johanna har en stund tidi-
gare sagt att lärare ”lever i sin egen lilla värld..” (Pf). Då frågan ställs om 
kränkta lärare /re/konstrueras bilden på nytt i gemensamt tolkningsarbete, 
diskursivt praktiserande. Det kan uppfattas som att förfrämligandet av 
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lärare bidrar till att legitimera kränkning och hejda den medkänsla för lära-
re som under den specifika diskussionen är på uppseglande parallellt. 

 
C.O.: å vad kan det va för typ utav kränkningar som.. som elever gör då eller.. görs det mot 
lärare.. som ni har reagerat på.. Åsa: jag tror.. det förekommer ju inte så mycket här 
ju.. Johanna: inte vad jag vet.. C.O.: det tycker ni inte det gör nej.. [nääe från flera håll] 
C.O.: håller ni andra med om det.. [mmm] C.O.: vad sa du Katarina.. Katarina: Nä jag 
sa att man [skrattar till] C.O.: jaaa.. Katarina: nä men.. jag vet faktiskt inte.. inte i 
våran klass väl.. Kerstin: nääe.. Katarina: men finns kanske i andra klasser.. C.O.: det 
finns i andra klasser men det är egentligen inte så mycket som ni varit med om.. Katarina: 
nääe.. Åsa: jo några gånger har vi det.. men man tänker ju inte så mycket på’t.. gör 
man inte.. C.O.: att det är kränkningar menar du.. Åsa: mm.. C.O.: mm.. Åsa: det 
kommer ju bara.. C.O.: mm.. och det kan va t.ex. att man är otrevlig eller så är det det du 
menar eller.. Åsa: nej man säger bara en.. dum sak.. C.O.: jaa.. Åsa: sen säger man ju 
liksom.. man kan ju säga ett skällsord till en lärare också.. så att den känner sig 
kränkt.. C.O.: jaa.. det är det som förekommer då.. det är den typen utav kränkning vi talar 
om.. Eva?: inte alltid.. Johanna?: Jag tror att lärare tycker.. det lärare tycker är krän-
kande är väl när eleverna inte lyssnar eller pratar eller ägnar sig åt nått annat.. det 
tror jag.. C.O.: mm.. mm.. ja.. kan va kränkande ja.. mm.. jaa.. [mmm] Katarina?: det 
tror jag dom tycker.. men vem vet hur dom tänker.. (Pf).  
 

Kränkning av lärare förekommer fast man knappast tänker på att det är 
kränkningar. Inlevelse i deras situation bidrar till att flickorna får blick för 
att det också kan upplevas kränkande att elever inte bryr sig om undervis-
ningen. Tankesättet stoppas av Katarina. ”men vem vet hur dom tänker..”. 
Hennes replik indikerar att det är tveksamt om vanligt empatiskt tankesätt 
är tillämpligt på den andra kategorin ”lärare”. Vidare reflektioner kring 
deras upplevelser av kränkningar blir på så sätt överflödiga. Kränkningarna 
kan fortgå.259  

Det finns i materialet indikationer på att handikappade lärare – lärare 
med nervösa problem, med tinnitus, sådana som är särskilt långsamma –
blir speciellt utsatta (Af, Pp). Lärarens handikapp ses alltså inte som en 
gemensam svårighet för lärare och elever som de tillsammans måste lära 
sig hantera. Istället beskrivs det som ett problem för den enskilde läraren. 
Åter kan det påpekas att den avtalsmässiga ansvarsfördelningen i det levda 
avtalet kan sägas bädda för detta. Uppdelningen i skilda åtaganden förut-
sätter och befrämjar föreställningen om en stark individ.  

                                              
259 Det avpersonifierade draget – som både schablonmässiga och instrumentella relationali-
teter kan sägas handla om – lyfts även hos Ekholm och Fransson (1987, s. 115) fram som 
en bidragande faktor vid kränkningar (jfr även Goffman, 1972, s. 14 f.). I närhet öga mot 
öga framstår den mobbade åter som person. Jfr även avsnitten Testning av åtagandena och 
varandra (s. 209) och Många masker och få ansikten; relationer i skolan (s. 302) samt fotnot 340. 



 217

Samtidigt som eskalerade testningar och recessioner kan vara relaterade 
till ett avpersonifierat förhållningssätt kan det som upplevs upprörande 
just vara att de ändå träffar personligt. I en berättelse från Äppleskolan 
beskrivs hur lärarens respons närmast blir en utvärdering av flickans poten-
tiella förmåga. Flickorna menar också att detta riskerar att ha effekt på sikt. 
Det finns gränser för hur lärarrecensioner får utföras. 

 
Marie: ..”Nä men det är ingen idé du gör det för du kommer aldrig fatta det ändå” 
det har jag vart med om… Jeanette: En lärare sa liksom till mig så här att… jag är 
inte så himla duktig på ett ämne liksom så typ var det så här att vi skulle liksom ha 
prov och sa jag ”ska jag träna på att få VG också” ”Nej det är ingen idé. Du kommer 
inte få VG så det är ingen idé du tränar på det” Och det liksom blev jag väldigt led-
sen för. Helen: Och när en lärare säger så då mister man ju självförtroendet lik-
som… Jeanette: Ja då blir jag liksom bara ”Jaha då var jag inte duktig på det” då lik-
som vet jag det.. liksom.. (Äf). 

 
Lärarrecessioner i form av deklasserande jämförelser mellan elever och 
grupper kan också vara exempel på recensioner som upplevs gå över grän-
sen och ligga utanför avtalet. Prestationer nedvärderas och olika grupper 
spelas ut mot varandra. Möjligheten för detta återfinns dock som i det 
förra exemplet inom avtalet, dvs. lärares recensionsrätt och differentieran-
de uppdrag. Det som upplevs kränkande är den förråade formen. Sättet att 
lösa uppdraget kan tyckas ha urartat. Ett exempel på detta kan hämtas från 
Persikoskolans grupp I.  
 

Sten: jaa.. Roger Svensson [instämmanden] .. han sitter å säger på våra lektioner att 
vi är dåliga.. Kaj: ja jämt.. C.O.: ja ha.. Kaj: han har.. en sämre grupp i matte.. C.O.: 
jaa.. Kaj: ..alltid klagar han på att vi är så slöa.. Sten?: å dåliga å.. C.O.: ..och hur.. 
jaa.. och han säger bara så liksom.. ”uuu va ni är dåliga eller” eller liksom.. jaa.. Anders: du 
är väl också med i den gruppen va… [till Jelena] Jelena: ja fast det var länge sedan 
jag gick på lektionerna.. [fnysskrattar till] C.O.: jaa.. Anders: för att han är så.. Jele-
na: jaa.. Klara: men jag hade honom förra året å då hade ju han den bästa gruppen.. 
Kaj?: jaa.. Klara: å då var det inte alls så.. då.. Kaj: så berömmer han alltid den bästa 
gruppen.. det gör han.. dom och dom gör det.. och ni kan ju inte ens göra det här.. 
säger han.. (PI). 
 

Citatet är intressant av flera skäl. Lärarens sätt att recensera i form av expli-
cit nedvärderande kommentarer och jämförelser uppfattas ligga utanför 
avtalet. Samtidigt ger citatet exempel på andra konkreta effekter som jäm-
förande recensioner har. De bidrar till nya etableringar av ”vi” och ”dom”. 
Läraren bidrar till att spela ut olika elevgrupper mot varandra. Kanske har 
han också delvis lyckats. Klaras replik, att hon tillhör den bästa gruppen 
och att läraren är annorlunda mot dem, hennes sätt att positionera sig i 
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opposition till de andra, kan tolkas just som att läraren lyckats slå in en kil 
i elevgruppen.260  
 
Favoritelever och /o/professionella bedömningar 
Av elevernas berättelser framgår att de menar att det finns normer för hur 
en uppskattad elev bör bete sig. Eleven bör inte säga emot läraren och bör 
vara framstående i skolarbetet. På så sätt ökar chanserna att bli favoritelev. 
I flera grupper, t.ex. Persikoskolans grupp II, framhålls ett sådant agerande 
som mer frekvent förekommande hos flickor. Samtidigt framkommer det 
bitvis att eleverna funderar över vad i sådana lärarförväntningar som kan 
vara rimliga. Vad ska tolkas som förhållanden inom avtalets ramar och vad 
befinner sig bortom dessa? På Apelsinskolan reflekterar flickorna t.ex. över 
att de upplever att lärarna vill att elever ska vara duktiga men inte för duk-
tiga eftersom det undergräver lärarnas auktoritet. De uppmärksammar ock-
så exempel då lärare underkänt andra kunskapskällor än de som lärarna 
själva förfogar över. Flickorna är kritiska till detta.  

I samband med att elevnormer och favoriter uppmärksammades disku-
terades lärares möjligheter att göra professionella bedömningar. Frågan 
kom att gälla just relationen till favoriterna men också risker för övergene-
raliseringar, dvs. att låta sig påverkas av tidigare uppfattningar vid nya be-
dömningar (jfr Ekholm & Fransson, 1987, s. 92). Förförståelsen kan också 
härstamma från andra lärare. Diskussionen kring lärares möjlighet att göra 
professionella bedömningar kan åter sägas peka mot en förståelse av elev-
lärar-relationen som i grunden instrumentell. Om relationen istället hade 
framträtt som tydligt mellanmänsklig hade förmodligen de subjektiva in-
slagen framstått som mindre förvånande.  

Då det gäller favoritelever menar t.ex. flickorna på Bananskolan att fa-
voriter tenderar att få orättvist höga betyg, att lärare överser med deras 
olater och att de kan få hjälp och stöd på sätt som andra inte får. 

I pojkgruppen på Bananskolan diskuteras övergeneraliseringar, diskri-
mineringar och möjliga fall av orättvisa betyg hett. De lyfter särskilt fram 
att impopulära elever eller elever med utländsk bakgrund kan bli diskrimi-
nerade och ifrågasätter att bedömningar sker förutsättningslöst. Lärare kan 
få sin förförståelse för eleverna i lärarrummet menar de. Detta kommer 
även att påverka de omdömen eleven får hävdar de. På motsvarande sätt 
kan den förförståelse en lärare själv byggt upp om en elev i anslutning till 

                                              
260 Jfr hur Willis beskrivit att det privata i skolan nedfryses till förmån för en individuellt 
konkurrerande elevroll (1991, s. 131). 
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undervisning i ett ämne ge överspridningseffekter då han/hon får undervisa 
eleven i ett annat ämne. Gruppen funderar också i samma banor som tidi-
gare Anel på Äppleskolan gjort, dvs. om det finns reella möjligheter att 
förbättra sig eller om dessa tenderar att reduceras p.g.a. förutfattade me-
ningar.  

 
För mycket ryms inom avtalet och lärares ansvar 
Några av de förhållanden som lyfts fram som kränkande kan tolkas som att 
avtalet och lärarens ansvar upplevs rymma för mycket. Det är framförallt 
områden som kan sägas tillhöra fostransuppdraget som uppmärksammas.  

Vissa elever ger uttryck för en känsla av att vara kringskurna. Pojkarna 
på Bananskolan undrar t.ex. vad det egentligen har för betydelse om de bär 
keps eller snusar. Tomas sätt att uttrycka detta på nedan vittnar om att han 
är på det klara med i vilken diskursiv praktik han befinner sig. I skolan är 
det arbete och prestation som värdesätts. Det utgör en del av livsförståel-
sen. Tomas kan uppfattas gjuta sitt tal i en talgenre som är hegemonisk i 
skolans och undervisningens diskursiva praktik. 

 
Tomas: eleverna får ju liksom inte va med å bestämma.. t.ex. alla.. alla.. elever vill ju 
ha keps på sig när dom jobbar.. C.O.: ...mmm… Tomas: för en del jobbar ju t.o.m. 
bättre om dom har det.. C.O.: mm.. mm.. Tomas: ..men det får man inte… Ragnar: 
för liksom jag är så här jättevan vid att.. jag går ju jämt med keps på mig jämt så 
här.. [instämmanden från flera] Tomas: å då liksom sitter man å tänker på sitt hår så 
här.. å då kan man ju inte koncentrera sig.. (Bp). 

 
Samtidigt är pojkarna medvetna om att t.ex. snus och keps utstrålar en 
attityd som skolan vill motverka.261 Kanske får dessa attiraljer därmed stör-
re betydelse för pojkarna. Ragnar menar att man t.ex. kan ha snus inne på 
lektionen bara för att retas. Ett annat exempel på kepsens funktion som 
markör kan hämtas från Päronskolan. Där beskrev pojkarna ett konkur-
rensförhållande mellan två ungdomsgrupper som de kallade skatare/tattare 
och raggare. För skatarna/tattarna var den sneda kepsen central medan 
raggarna använde cowboyhatt. Att höra Mikael, med en tydlig raggarposi-
tion, argumentera mot kepsen påminner närmast om en stereotyp lärar-
röst. Kepsens symbolvärde förbises nu. 

 

                                              
261 Jfr hur Berger och Luckmann menar att attribut kan ses som objektifieringar av mänskli-
ga tankar och känslor där språket bidrar till att kopplingarna vidmakthålls (1998, s. 49 ff.). 
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Mikael: för har man keps så kan man inte ha kepsen som man ska ha den då ska 
man fram.. det är ju.. har man keps då ska man ju.. Adam: det är det den är till 
för… Mikael: varför ska man ha den snett liksom.. har man.. den ska ju skydda från 
solen så man ska ju ha den rakt fram så jag förstår inte varför man ska ha den på 
kanten.. (Pp). 
 

Lärares värnande om en prydlig handstil är ett annat exempel där eleverna 
är tveksamma till om detta bör ingå i avtalet, i lärares ansvar. Krista på 
Apelsinskolan hävdar att hon fått lägre betyg på ett prov för att hon skrivit 
kladdigt. 

 
Krista: ..och sen sa jag ”du såg väl att det stod så och så” men ”ja det gjorde jag men 
eftersom inte du.. eftersom det var så kladdigt och du inte hade nått sudd till lek-
tionen så bestämde jag mig för att ge mi.. mindre betyg.. lägre betyg” [stönljud 
motsvarande från de andra]. (Af). 
 

Citatet är samtidigt ett exempel på att repressiva handlingar/kränkningar 
används som inlärningsverktyg. Att skriva prydligt är ett värde värt att för-
svara. I pojkgruppen på Äppleskolan berättas det om lärare som motiverar 
omarbetningar med dålig handstil ” ’nu får du sudda och skriva om’ ” 
(Äp). Citaten väcker samtidigt frågor om lärare upplever att prydlig hand-
stil har egenvärde. Läsbarhet är inte tillräckligt. Kanske är det disciplin som 
är tänkt att inskärpas under förevändning av en prydlig handstils betydel-
se? Klart är dock att exemplen får elever att uppleva att för mycket ryms 
inom avtalet.  
 
För lite ryms inom avtalet och lärares ansvar 
Intervjuade elever besväras emellertid även av att för lite kan sägas rymmas 
inom avtalet och lärares ansvar. Flera av dessa exempel kan sammantaget 
sägas handla om att lärare inte ser dem. Det är möjligt att de distanserade, 
schablonmässiga relationaliteter som tidigare diskuterats, kan ha en bi-
dragande orsak. Återigen kan flickorna på Päronskolans berättelse där lära-
re framstår som väsensskilda uppmärksammas. Flickorna upplever skit-
snack bakom ryggen och ryktesspridning som påfrestande på sin skola.262 
Då jag frågar hur lärarna ”kommer in i bilden vad gäller detta” svarar flick-
orna: 

                                              
262 Även andra studier visar på allvaret i detta snack bakom ryggen. De utgör många gånger 
reella konflikter i kamratgrupperna. Därmed är det också tveksamt om flickor entydigt kan 
betraktas som mindre konfliktbenägna. Detta sätt att kommunicera har också betydelse för 
de ungas förståelse av sina positioner och för konstruktionen av social ordning menar 
Marjorie Harness Goodwin refererad i Corsaro (1997, s. 179).  
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Åsa: dom kommer väl aldrig in i bilden.. [nääe från andra håll] Johanna: bara om 
man säger till.. [jaa från flera håll] Åsa: dom bryr sig inte så mycket.. Johanna: 
nääe.. dom lever i sin egen lilla värld.. Åsa: ja.. Johanna: allihop.. (Pf).  
 

Att lärarna inte uppmärksammar de ungas liv på skolan tillräckligt (jfr 
Björk, 1999, s. 60, 122, 139), är ett tankesätt hos de intervjuade som kan 
sägas leva parallellt med uttryck som tyder på att de inte heller vill ha lä-
rarna efter sig. I skolan som diskursiv praktik värnas individuell styrka. Att 
efterfråga stöd och hjälp är inte alltid legitimt.  

Balansgången förefaller svår och risken är uppenbar att lärare genom att 
sakna insyn i elevernas ”värld”, för att tala med flickorna på Päronskolan, 
missar väsentlig information. Marie på Äppleskolan oroas t.ex. över att 
flera av hennes kamrater har självmordstankar medan lärare och andra 
vuxna förefaller ovetande om detta (Äf). Det finns också utsagor som tyder 
på att lärare har svårt att se missförhållanden på skolan och att de blir av-
trubbade. 

Besvikelsen över vad som uppfattas vara bristande intresse, engagemang 
eller insyn är inte att ta miste på. Det visar sig bl.a. i hur Kamratstödjarna I 
Skolan, KIS:arna, beskrivs. Ett skäl till att låta yngre vuxna arbeta i skolan 
för att motverka t.ex. kränkningar är förmodligen att dessa uppfattas ha 
större förutsättningar att få insyn i elevvärlden p.g.a. sin ålder. Samtidigt 
missar lärarna själva information genom att andra får dessa uppgifter. Ele-
ver förefaller t.o.m. mena att detta är ett sätt för lärarna att komma undan 
sitt ansvar. 

 
C.O.: Finns det nånting som ni har upptäckt som lärarna här på skolan.. eller rektorn eller 
vem det nu kan va.. liksom gör för att motverka.. [kränkning]  
Ragnar:  dom skickar ut KISarna.. å de ska prata å liksom.. C.O.: jaa.. Ragnar: det är 
ingen som bryr sig om det.. C.O.: det är det inte..? [näe från flera håll]. (Bp). 
 

Att vara en god förebild är ett annat uppdrag elever uttrycker bör ligga på 
läraren. Upprördheten är stor över de fall då det inte fungerar så. Det före-
faller vara en slags tilltro som vid de tillfällena får sig en törn (jfr Björk, 
1999, s. 147, 164). De intervjuade upprörs över alltifrån lärare som är sena 
med att rätta prov till lärare som berättar rasistiska och sexistiska historier. 
Lärares förebildlighet märks även genom att deras agerande används som 
legitimerande argument för egna handlingar (se även Legitimerande lärar-
elev-relationer?, s. 303).  

 



 222 

Överklagandens /o/möjlighet 
På motsvarande sätt som att lärares bristande förebildlighet verkar kunna 
ge upphov till misstro, inte bara mot den enskilde läraren utan också mot 
systemet, verkar de tillfällen då överklaganden inte har hanterats seriöst 
drabba elevernas tilltro hårt. Med ”överklaganden” avses när elever blivit 
besvikna på lärare, uppfattat att de som elever inte blivit rättvist behandla-
de och därför vänt sig till en annan lärare eller till rektor.  

Ett kortare referat från Bananskolans pojkars berättelse är belysande. En 
lärare som undervisade dem hade vid upprepade tillfällen berättat rasistis-
ka historier. Flera av eleverna kände sig mycket kränkta och upplevde att 
det var dags att ta kontakt med rektorn, men därefter hände ingenting och 
de fick inte heller reda på varför. Pojkarna har däremot många tankar kring 
vad som har hänt. De menar att rektor och kanske även andra lärare, inte 
bryr sig, att de antar att det löser sig av sig självt, att de inte tror att pojkar-
na talat sanning. Pojkarna upprörs också över det paradoxala i att de ofta 
uppmanas gå vidare med ärenden de reagerar över. Ragnars kommentar 
sammanfattar i mångt och mycket deras diskussion: ”men dom bryr sig 
inte.. dom skyddar varandra..” (Bp).  

Lärare och rektorer är i relation till eleverna de som tilldelats formell 
makt i skolan. Pojkarna har en konkret erfarenhet av hur sådan makt ut-
övas, av hur livet fungerar. Makten lierar sig med de mäktiga. De skyddar 
varandra. Den enskilde kan knappast förvänta sig stöd uppifrån. Slutsatsen 
pekar mot den återkommande livsförståelsediskursen; anpassning till för-
mån för individuell konkurrens. Det hade varit bättre för dem om de an-
passat sig från början och inte protesterat mot läraren. Och vilket var in-
lärningsverktyget om inte den kränkande upplevelsen av att inte bli tagen 
på allvar? 
 
Lärar-elev-relationer i korthet 
I de senaste avsnitten har mönster i lärar-elev-relationer redovisats. Dessa 
relationer har beskrivits i form av ett levt avtal. Många av de handlingar 
som utspelar sig mellan elever och lärare förstås av eleverna som tämligen 
självklara och kan därmed beskrivas som placerade inom ramen för ett levt 
avtal. Förhållanden som eleverna av olika skäl upprörs över, som t.ex. upp-
levs kränkande, kan sägas befinna sig i avtalets gränsland eller bortom dess 
ramar. Avtalsmetaforiken synliggör att dessa handlingar som förstås som 
oacceptabla, bortom avtalets ramar, många gånger har sina rötter i avtalet. 

Det levda avtalet ses som villkorat av skolans storskalighet, samt dess 
differentierande, kvalificerande och instrumentella uppdrag. Ena parten lär 
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ut och den andra lär in. Detta är det främsta skälet till varför skolan finns 
och ett antal människor möts varje dag. Ibland talas det om att utbildning 
i denna process byts mot underordning. Det empiriska materialet har här 
tolkats som att läraren uppfattas ha det övergripande ansvaret för avtalet. 
Han/hon överinser att båda parter följer sina respektive åtaganden. Det 
område där eleven själv har det största ansvaret gäller den egna inlärning-
en, prestationen.  

Ansvaret för skolverksamheten ses alltså genom avtalet som fördelat. 
Det är inte gemensamt för lärare och elever. Man åser och klandrar t.ex. 
hellre en lärares oförmåga att upprätthålla ordning än rycker in för den 
gemensamma verksamheten. På så vis kan avtalet innebära en träning i att 
bortse från andra människors utsatthet och behov. Ur den utsattes per-
spektiv som utlämnad är det en träning i att anpassa sig till avtalets förvän-
tade åtaganden. Därmed kan det framgent gå bättre för individen.  

Lärarens differentierande uppdrag bidrar till att det i skolans diskursiva 
praktik är prestation, konkurrens och framgång som värnas. Detta utgör 
väsentlig livsförståelse. Eleven behöver lära sig att kunna visa sig, delvis på 
bekostnad av sina kamrater. Läraren kan i kraft av sitt recenserande upp-
drag använda relativt hårda ord, som skulle kunna uppfattas kränkande, 
men där avtalet medför att de istället accepteras och uppfattas ha lärande 
potential. Om eleven förmår förändra sig och anpassa sig till det gällande 
kan det gå honom/henne väl längre fram. 

Den form av testning som respektive part kan sägas ägna sig åt kan ses 
som en påminnelse om vad åtagandena innebär. Lärare testar och recense-
rar elevers prestationer och elever testar lärares förmåga att hålla ordning i 
klassen. Den institutionella inramningens sätt att befrämja instrumentella, 
schablonmässiga och därmed distanserade relationer underlättar genomfö-
randet av sådan testning. Den skulle annars också för utföraren kunna 
uppfattas hård. Genom att den enskilde påminns om sina åtaganden har 
han/hon större möjlighet att utföra dem väl och därmed framstå som lyck-
ad.  

Eleverna omnämner emellertid också händelser där de är tveksamma 
till om det inträffade är acceptabelt och fall som de ser som oacceptabla. 
Deras beskrivningar kan uppfattas som uttryck för att avtalet bitvis är svår-
tolkat och att det finns handlingar som befinner sig i dess gränsland. Det 
visar sig t.ex. att det inte är lätt att tilldela elever mer ansvar eftersom det 
av eleverna kan uppfattas som att lärarna försöker att komma undan sitt 
ansvar. 
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Vissa kränkningar kan dock ses som handlingar som befinner sig bor-
tom avtalets ramar. Många gånger kan de emellertid beskrivas ha sina röt-
ter i avtalet. Kränkning av lärare kan bygga på en förståelse där läraren själv 
förväntas kunna sätta sig i respekt. De hårda orden underlättas av att rela-
tionerna sällan är av nära personlig art utan snarare schablonmässiga. Lära-
res kränkning av elever grundar sig många gånger i att lärare har en tillde-
lad recensionsrätt i klassrummet.  

Avtalet kan av elever uppfattas innefatta såväl för mycket som för litet. 
Särskilt upprörda förefaller eleverna vara över lärare som inte tar sitt an-
svar. Det finns en förståelse där de som tilldelats mer makt förväntas an-
vända den också för att värna de svagare. Då lärare bryter mot den före-
ställningen och t.ex. hellre stöttar kollegor än elever får förtroendet sig en 
rejäl knäck. Samtidigt kan det i ett annat avseende uppfattas förstärka dis-
kursen som helhet. Anpassa dig till det gällande, det tjänar du mest på.  

 
Elev-elev-relationer 

Mönstren i elev-elev-relationerna uppvisar likartade drag i förhållande till 
de tidigare redovisade lärar-elev-relationerna. Det är dessa gemensamma 
drag som bidrar till att ”Livet som anpassning till förmån för individuell 
konkurrens” uppfattas som en hegemonisk livsförståelsediskurs. Det kan 
påpekas att institutionen utgör inramning för båda dessa relationaliteter. 
Samtidigt som de ingår i skilda diskursiva praktiker ingår de i en gemen-
sam verksamhet, en diskursiv praktik. Institutionen villkorar de relationer 
som tar form inom dess ramar. De båda aktuella relationaliteterna kan 
förstås som vilande på en form av avtal, med likartade drag.263 Utbytet i 
elev-elev-relationerna handlar visserligen inte om anpassning mot studie-
prestation men om anpassning för att bli accepterad av, och i bästa fall 
också populär bland, kamraterna.264 När de intervjuade talade om kontak-
ter mellan lärare och elever kunde vissa sätt att relatera uppfattas befinna 

                                              
263 Trots att de båda levda avtalen är likartade på en övergripande nivå – anpassning till 
förmån för individuell konkurrens – kan de olika formerna för vad som utgör konkurrens-
mässighet göra avtalen svårförenliga (jfr Pérez Prieto, 2000, s. 67). Bland Bananskolans 
pojkar förekommer en diskussion som delvis rör en sådan konflikt. De menar utifrån ex-
empel från sin diskursiva praktik att den sociala positionen i kamratgruppen värderas högre 
än studieprestation.  
264 Jfr hur Paul Willis citerar Fred, en av pojkarna i Willis material, som beskriver hur han 
kom loss och blev en i gänget, dvs. var med och kastade flaskor, tegelstenar och repade 
bilar. Inför inträdet uppger Fred att han just tänkte ” ’… om jag inte gör det tycker dom att 
jag är en jävla vekling …’ ” (Willis, 1992, s. 124). 
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sig bortom det levda avtalets ramar. Då eleverna däremot beskriver kamrat-
relationer framträder inte sådana distinktioner. Alla handlingar kan följakt-
ligen uppfattas befinna sig inom avtalet. Kanske kan skillnaden bero på att 
avtalen mellan eleverna är lösligare och mera mångfasetterade. 
 
Ett levt och mindre formaliserat avtal  
Avtalet mellan eleverna är mindre formaliserat än avtalet mellan lärare och 
elever. Inte någon del har juridisk status i annan mening än att alla männi-
skor är förpliktigade att följa samhällets lagar. Detta innebär bl.a. att me-
dan de flesta repressiva metoder som lärare använder sig av är samhälleligt 
godkända, t.ex. negativa omdömen och kvarsittning, betraktas många av 
de repressiva handlingar elever utför, t.ex. benämningar och utfrysningar, 
som asociala.  

Genom att studera lärares agerande i undervisningspraktiken lär sig ele-
verna bl.a. hur makt utövas. Till dels är det möjligt att överföra denna 
kunskap till kamratpraktiken, men inte fullt ut. Om skillnaderna i förut-
sättning för användning av repressiva metoder missas kan likheterna i det 
praktiska utövandet vara förvillande. Detta förefaller vara en större risk för 
pojkar än för flickor.265  

I materialet, framförallt i flickors utsagor, är det pojkar som tillåts ta 
störst plats i skolans diskursiva praktiker. Det betyder emellertid varken att 
pojkarna har de högsta betygen (jfr t.ex. Skolverket, 2001b), eller att inte 
flickor skulle ha inflytande (jfr t.ex. Öhrn, 1998). Att pojkarna uppfattas ta 
störst plats har visats i tidigare anförda citat bl.a. där Apelsinskolans flickor 
diskuterar lärares förväntningar på pojkar och Jelena på Persikoskolan be-
skriver kränkningar gentemot lärare. Mönstret är återkommande och kan 
t.ex. även illustreras med hjälp av Helens replik: ”när man ser på dom i 
klassrummet så bara då måste dom säga massa roliga saker hela tiden… 
och man verkligen… vad jobbigt att va kille..” (Äf). Helen och de andra 
flickorna i hennes grupp framställer sådana ageranden som avvikande och 

                                              
265 En eventuell koppling mellan pojkars kulturellt påbjudna sätt att vara, t.ex. att visa sig 
och att dominera, och möjligheten att bli förvillad genom att uppmärksamma lärarens 
agerande som exempel på hur makt utövas är intressant. I det enkätmaterial som presente-
rades i Kränkningar i skolan uppgav de svarande att pojkar utfört det de blivit mest upprörda 
över att ha varit med om i ca tre fjärdedelar av fallen (Osbeck et al., 2003, s. 101). Upp-
märksammas de som själva uppger att de mobbar andra elever visar det sig vara tre gånger 
så vanligt att vederbörande är en pojke (s. 92). Att pojkar är överrepresenterade bland mob-
bare är välkända resultat (se t.ex. Barnombundsmannen, 1998; Olweus, 1992, s. 10; Wolke, 
Woods, Stanford, & Schulz, 2001). 
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i kontrast till hur de själva handlar. Samma sätt att beskriva skillnader i 
flickors och pojkars agerande är tydligt i pojkgruppernas berättelser men 
där är det flickornas beteende, vilket beskrivs som tillbakadraget, som 
framställs som avvikande.266  

I nedanstående beskrivningar framkommer, för det första, hur recen-
sionsrätt och recensioner fungerar i elevrelationerna. För det andra beskrivs 
avtalet bygga på en förståelse där det är den enskildes uppgift och ansvar 
att se till att han/hon inte blir utsatt. Materialet visar, för det tredje, att det 
även i kamratpraktiken konstrueras test bl.a. som ett sätt för testkonstruk-
tören att visa sig. För det fjärde redovisas att otillbörliga medel kan sägas 
användas i jakten efter prestation och social position, men det förekommer 
också, för det femte, att man försöker förkasta avtalet och inte bry sig.  

 
Recensionsrätt och recensioner 
Då ett avtal för relationer mellan elever har färre formaliserade inslag kan 
det också antas vara mera dynamiskt. Vem som är över- respektive under-
ordnad kan antas variera mera än i lärar-elev-relationen. Det är dock rim-
ligt, precis som i relationen mellan lärare och elever, att den part som har 
recensionsrätt uppfattas som överordnad (jfr Björk, 1999, s. 98 f.; Davies, 
2003, s. 195; Ekholm & Fransson, 1987, s. 56; Gustafsson, 1981, s. 243). 
Vad som här beskrivs som recensionsrätt förefaller vara snarlikt det som i 
maktutredningar benämnts rätt att konsekrera, makt att avgöra vilka meri-
ter som ska ges värde och därmed möjlighet att bestämma vilka personer 
som ska introduceras inom ett fält (se t.ex. Flisbäck, 2005). Rätten att re-
censera innebär bland eleverna, precis som för lärarna, rätten att avgöra 
vilka prestationer som ges värde och vilka som därmed har rätt och möj-
lighet till avancemang.  

Förmodligen är det möjligheten till positiva recensioner som ur den en-
skildes perspektiv motiverar systemet både då det gäller kamrat- och un-
dervisningspraktik. Kränkande kommentarer accepteras tack vare att det 
samtidigt föreligger en möjlighet att omdömet är positivt och en personlig 
uppvärdering kan förväntas. Klara i följande citat ger uttryck för en sådan 
tanke. 

 

                                              
266 Pojkarna lär sig alltså inte bara passivt i klassrummet genom att studera läraren hur makt 
utövas. En överföring av kunskaper från undervisnings- till kamratpraktiken underlättas 
också av att pojkarna själva aktivt utövar makt i klassrummen. De får i klassrumsinteraktio-
nen lära sig hur det går till och att de har rätt till det (Wernersson, 1992, s. 97 f.). 
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Klara: ibland kan det va kul.. det beror på vilken ton man har.. C.O.: mm.. mm.. Kla-
ra: ..att man får uppmärksamhet för hur man ser ut.. (PI). 
 

Recensionsväsendet som helhet förutsätter en kontext där en uppmärk-
sammad och positivt recenserad prestation är viktig. Pojkar beskrivs ha, 
tilldelas och/eller ta sig möjligheter att recensera i betydligt större utsträck-
ning än flickor (jfr Ambjörnsson, 2004, s. 146, 168 f., 207). Recensionerna 
kan vara såväl efterfrågade som oombedda. Ibland är recensioner kränkan-
de. Ibland är kränkningen en ”bra” recension och därmed tvetydig.  

I de exempel som förekommer gäller recensionerna så gott som alltid 
utseende och attraktivitet. Det yttre har värde i de intervjuades diskursiva 
praktiker. Till sin funktion skiljer sig alltså inte omtalad karisma och attrak-
tivitet i kamratgruppen från ett antal MVG i undervisningskontexten.  

Att det framförallt är pojkars omdömen som värdesätts av såväl pojkar 
som flickor förefaller på ett sätt märkligt. Heteronormativitet, som skulle 
kunna påbjuda ett intresse för det motsatta könets recensioner, är tydlig i 
materialet som helhet. En sådan utebliven förväntan förklaras ofta inom 
genusteori med en samtidig homosocialitet bland pojkar och män. Män 
kan vara homosociala på ett sätt som kvinnor inte är genom att båda kö-
nen har en tendens att orientera sig mot social makt (Lindgren, 1999, s. 
102).267 

Flickorna på Äppleskolan beskriver recensioner som verbala kränkning-
ar som uttalas oombett och när som helst. 

 
Helen: ..typ nån tjej som kommer i.. annars brukar vara i tajta kläder och så plöts-
ligt så har den bytt till stora pösiga kläder är jätte… är inte sminkad den dan och så 
där… och då han: ”Åh Gud va schleten den personen har bleve och Gu va fult den 
klär sig ”. (Äf).  
 

De oombedda recensionerna, eller uttrycken för vad som gäller, förekom-
mer också under själva intervjutillfällena. Då en utsatt flicka beskrevs av 
Bananskolans pojkar försöker Ragnar att döma av diskussionen genom att 
säga: ”men hon är ju så ful så det är ju liksom.. det är svårt att titta på 
henne..” (Bp). Per i den könsheterogena grupp II på Persikoskolan säger 
apropå att alla flickor inte beskrivs raka benen att de borde göra det. Då 
Karins uppfattning är att det är naturligt med hår på benen även för flickor 
understryker han ”ja men killarna vill ju att tjejerna liksom..”. Repliken 

                                              
267 Hos t.ex. Fanny Ambjörnsson lyfts flickors homosocialitet fram (2004, s. 106, 126). Hon 
diskuterar dock inte homosocialitetens kraft hos flickor och pojkar i relation till varandra (s. 
321). 
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föranleder Jessika att mena att det ser mer ofräscht ut på tjejer (PII).268 
Hennes yttrande kan uppfattas som ett sätt att understödja Pers recen-
sionsrätt.  

Att negativa recensioner, då det t.ex. gäller utseende, inte är någonting 
som det tas lätt på framkommer tydligt. Ett illustrativt exempel kan hämtas 
från Persikoskolan. Diskussionen uppkommer genom att Jelena tidigare 
menat att kränkande behandling är förtryck och jag ber henne utveckla 
detta. 

 
Jelena: å jaa.. å man låtsas ju att man inte bryr sig men det gör man ju.. C.O.: mm.. 
mm.. Jelena: man käftar ju emot men man.. så här typ.. man.. det tar ju på en ändå.. 
och höra att man är ful varje dag det är ju.. det.. liksom.. det tar ner ens självförtro-
ende ganska mycket.. även om man låtsas som man inte bryr sig å även om man 
käftar tillbaka.. (PI). 
 

Det finns även exempel där pojkars homosocialitet, dvs. intresse för just de 
omdömen pojkar fäller, omnämns explicit av pojkar. Förnekandet av flick-
ors recensionsrätt förefaller i nedanstående citat från Bananskolan vara 
förbundet med en generell ovilja att visa sig beroende av andra, speciellt 
flickor. I Alis andra replik kan han uppfattas betona starka killar med ex-
klusiv recensionsrätt över sig själva.  
 

Ali: tjejer brukar klä.. klä sig snygga bara för att killar ska börja tycka om dom… 
C.O.: Men gör inte killar det då..? Ali: killar dom klär sig så härra liksom hur dom 
tycker… Basil: inte alla… Ragnar: men det är mer.. för killar är det nästan mer.. för 
kompisarna.. (Bp).  
 

Ytterligare en möjlig förklaring till pojkars homosocialitet framkommer 
bland Apelsinskolans pojkar. Det handlar inte enbart om en orientering 
mot makt utan det är också en strategi att behålla makt. Som materialet ger 
åtskilliga exempel på är det värden och normer som underbygger den soci-
ala hierarkin. Citatet kan tolkas som uttryck för att en patriarkal diskursiv 
praktik bör undvika att göra sig beroende av tjejers/kvinnors recensioner. 
Apelsinskolans pojkar menar att det är för att flickor har för feminina ideal 
som de inte anses vara omdömesgilla. 

 

                                              
268 Att flickors ”naturliga” femininitet anses sitta i rakade ben uppmärksammas av Amb-
jörnsson (2004, s. 22, 67, 140 ff.). 
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C.O.: Ahha.. Hör ni äh… det slank ur dig innan Andres att du sa att tyvärr är jag inte som 
di Caprio men i alla fall… Är di Caprio alltså inte som.. inte specifikt nu utan om man tän-
ker det mera allmänt är det nått slags ideal? 
[Både mm (svagt) och nej (tilltagande) hörs från gruppen. Någon: alla hatar ho-
nom..] Marko: Precis som tjejer gillar West Life, de flesta killarna gillar inte West 
Life… C.O.: Vad är West Life för nånting… Marko: En pop-grupp så där Backstreet 
boys och sånna där som killar typ.. som killar går och säger liksom: ’Ja dom där är 
bögar, kolla på dom’.. (Ap).269  

 
I kamratmiljön, precis som i undervisningskontexten är det viktigt att pres-
tera. Att de positiva recensionerna är så eftersträvansvärda bidrar till att 
negativa recensioner, kränkningar, kan accepteras. Därmed är det svårt att 
avgöra vad som är en kränkning. I materialet förekommer yttranden från 
såväl pojkar som flickor som tyder på att tafsningar och att få klädesplagg 
ned-/uppdragna, vad som i andra sammanhang kan beskrivas som sexuella 
trakasserier, kan uppfattas som en positiv recension. Den indikerar sexuell 
attraktivitet, vilket är ett väsentligt värde. Det beskrivs t.ex. vara de högt 
uppsatta som råkar ut för detta.  

Att det råder kulturell förvirring kring tafsningar framkommer även av 
det enkätmaterial som redovisades i Kränkningar i skolan. Även bland de 
elever som menade att tafsningar, blottningar eller avdrag av kläder var 
den mest upprörande handlingen de varit med om i skolan var den mest 
frekvent angivna orsaken att han eller hon ville flirta med dem eller upp-
märksamma dem (Osbeck et al., 2003, s. 115).  

Sammanfattningsvis kan likheterna mellan kamratpraktikens sätt att re-
censera och undervisningspraktiken uppmärksammas. Den recenserade har 
inte valt de normer som han eller hon kommer att granskas mot. Det är 
inte den enskilde utan andra människor som bedömer henne. Vid bedöm-
ningstillfällena är det inte någon som tar hänsyn till den prövades förut-
sättningar eller vilja att utveckla de kompetenser som testas. Samma scha-
blonmässighet i relationerna som tidigare uppmärksammades mellan ele-
ver och lärare kan alltså sägas råda. Samtidigt fungerar dessa recensioner 
lärande. De påminner om vilka värden och normer som gäller, vilka åta-
gandena enligt avtalen är. Recensionerna erinrar också om vilken hierarki 
som gäller, vem som recenserar vem. Eftersom individen förutsätts vara 
läraktig och därmed i stånd att förändra sitt beteende och prestation är ett 
så centralt värde kan recensionerna konsekvensetiskt anses vara motivera-
de.  
 

                                              
269 Pojkars motstånd mot West Life diskuteras även i Ambjörnsson (2004, s. 270). 
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Se till att man inte blir utsatt 
 
Andres: Jag tycker att man fixar det själv.. är man mobbad så får man fixa det själv 
typ… mm retad bara för att du luktar illa typ.. då får man väl gå hem och duscha 
eller nått så har man fixat det.. [xxx] det är man som bestämmer om man ska va 
mobbad eller inte.. (Ap).  
 

I Andres replik är det tydligt att det är en stark individ med stora resurser 
som är såväl förutsättning för resonemanget som dess centrala budskap. 
Märk väl att duschandet är ett exempel på en principiell tanke om hur 
mobbning, det ord Andres i detta fall använder, fungerar. Yttrandet är 
också ett sätt för Andres att positionera sig själv. Genom att oreserverat ta 
ställning för en stark individ kan hans chanser att själv framstå som en 
sådan möjligen öka. 

Av nedanstående beskrivningar framgår att det i att se till att man inte 
blir utsatt ingår att anpassa sig men ändå framstå som självständig, att lära 
sig säga ifrån och stå upp för sig själv samt att umgås med rätt personer.  
 
Anpassa sig men ändå framstå som självständig 
Andres resonemang är ett vågspel. Den starka individen beskrivs nämligen 
anpassa sig. Logiken kan därmed uppfattas halta. Om personen i fråga är 
så stark varför ska han/hon då anpassa sig? Det är rimligt att uppfatta den 
diskursiva praktikens normer och värden som de som gör det möjligt att 
avgöra vad som är en berömvärd prestation. De gemensamma normerna 
bidrar till att tillvaron förefaller ordnad och begriplig. Anpassning är där-
med prestationens förutsättning.270 Utan visst mått av konformitet går det 
inte att avgöra vad som är bra eller dåligt. Normerna underbygger den 
sociala hierarkin. Då det samtidigt uppfattas som ett värde att inte anpassa 
sig får en diskussion i dessa trakter en karaktär av balansgång på slak lina. 
Livet är anpassning till förmån för konkurrens.  

                                              
270 Jfr Upplysningens dialektik angående hur individens autonomi bl.a. begränsas av vad som 
uppfattas som marknadsmässigt. ”Det framsteg det innebär att marknaden inte frågar efter 
härkomst får bytesdeltagaren betala med att låta sina medfödda möjligheter begränsas till 
produktion av varor som kan säljas på en marknad. Människorna tilldelas en var för sig 
egen identitet, skild från alla andra, för att den desto säkrare skall bli en och densamma.” 
(Horkheimer & Adorno, 1996, s. 28). 
Jfr även Ambjörnsson (2004, s. 303): ”Samtidigt har jag upprepade gånger visat hur denna 
självständighet är tydligt villkorad – hur det är lättare att uppfattas som oberoende och unik 
om man håller sig i närheten av normen, och betydligt mer vanskligt om man avviker.” 
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Balansakten skulle kunna underlättas av att vikten av anpassning döljs, 
hålls okänd, och därmed också misskänns.271 Genom att anpassning sägs 
vara föraktlig istället för väsentlig kan vikten av anpassning förstås som 
misskänd. Utsagor i materialet ger underlag för att fundera över om vikten 
av anpassning till dels är misskänd och om den under intervjuerna ibland 
görs misskänd. Då ett tydligt bejakande av anpassning skulle kunna tydlig-
göra den sociala hierarkins förutsättningar kan man också fundera över om 
inte vikten av anpassning som misskänd är funktionell. Det sägs ibland att 
osynliggjorda dominansstrukturer är de effektivaste.272  

Ett par belysande exempel kan anföras. Det första är en ordväxling mel-
lan Gert och Mikael på Päronskolan utifrån ett gemensamt minne. Mikael 
har som tidigare nämnts tydligt fäste i raggarkulturen där den tidigare dis-
kuterade cowboyhatten är en väsentlig kulturell markör men också skinn-
västen som diskuteras i det aktuella exemplet. 

 
Gert: ..det var en gång du sa till mig.. jag frågade dig typ så här för då hade jag inte 
sett så många raggare.. så jag frågade dig så här ”varför har du väst på dig jämt” å då 
sa du bara ”jag tycker det är snyggt.. det borde du också ha” så här.. Mikael: sa jag 
det.. [C.O. skrattar till] Mikael: det måste va länge sen det va.. Gert: ja det var precis 
när vi börja så här.. försökte du också… Mikael: ja men jag tror rätt mycket på hur 
man är.. är det.. å så att inte alla fattar att man.. man får va hur man är.. C.O.: 
mmm..  Mikael: man får va som.. ja vem som helst.. C.O.: mmm.. Mikael: men det 
fattar ju inte alla utan.. (Pp). 

 
Det intressanta är alltså hur Gert minns att Mikael aktivt försökt påverka 
honom att anta en väsentlig markör i raggarkulturen och därmed stödja 
denna kultur och anpassa sig till den. Mikael däremot vill inte riktigt kän-
nas vid detta utan menar att det måste ha varit länge sedan. Mikaels föl-
jande replik kan uppfattas som ett sätt att bidra till att göra vikten av an-
passning misskänd genom att istället betona den fria oberoende individen 
(jfr Ambjörnsson, 2004, s. 273, 289 ff.).  

Ett sätt att göra en diskurs misskänd, i det här fallet vikten av anpass-
ning, är alltså att istället betona en annan diskurs. Ett annat sätt kan vara 
att få det att framstå som att det i själva verket är en och samma diskurs. 

                                              
271 En definition av Bourdieus begrepp misskänd återfinns i fotnot 4. 
272 Jfr hur Paul Willis (1991) diskuterar ”the lads”. Å ena sidan är de heroiska som vägrar att 
anpassa sig. Å andra sidan hade de behövt få insikt om vart deras vägran till anpassning för 
dem. Anpassning handlar alltså inte bara om underordning utan kan vara en strategi för att 
tillförskaffa sig en position som gör det möjligt att välja. Samtidigt är det inte säkert att det 
upplevs lika angeläget att obstruera ur den nya positionen. Diskussionen liknar den gamla 
frågan om systemet kan revolutioneras uppifrån (jfr Norrlander, 1994). 
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Den senare strategin demonstreras genom ett kort referat från en diskus-
sion bland Bananskolans pojkar och handlar delvis om att komma ny till 
en skola och hur en sådan situation bör hanteras.  

En av pojkarna, Jörgen, menar att man bör försöka ”smälta in i miljön” 
och de andra instämmer. Ali menar senare att man ska försöka vara sig 
själv vilket Ragnar instämmer i och säger att alla skolor har olika normer. 
Det hela kan tolkas som att Ragnar är inne på samma linje som Jörgen, en 
slags anpassningslinje där frågan är vilka normer som är korrekta på vilken 
skola, medan Ali talar om vikten av individens oberoende. Men genom att 
instämma i Alis påstående har det kommit att framstå som samma sak.  

Man skulle också kunna tolka diskussionen på Bananskolan som att 
den inte utgör exempel på harmonierande sammanlänkning av två synsätt. 
Istället är det kanske för dem tämligen självklart, det som här gång efter 
annan påpekats, att det är individens relativa styrka och oberoende som 
värdesätts kulturellt. Dvs. en individualitet och styrka som synliggörs just 
därför att den befinner sig inom ramen för gemensamma normer.  

 
Lära sig säga ifrån och stå upp för sig själv 
I materialet finns olika exempel på hur eleverna fostrar varandra till en 
stark och oberoende individ. I bilden ingår att kunna säga ifrån, ett värde 
som framkom redan i det allra första citatet då flickorna på Bananskolan 
reflekterade över lärarkränkningar.  

Bland Äppleskolans pojkar berättas exempelvis om hur de försöker lära, 
och delvis har lärt, den utsatte pojken Jan att säga ifrån (jfr Björk, 1999, s. 
105). Jan beskrivs ha både fysiska, sociala och kognitiva handikapp. Han är 
utsatt, berättar pojkarna, genom att de t.ex. härmar honom en hel del. 
Som Petter tidigare beskrivit menar de stundom att de gör detta för att Jan 
ska förstå. Gruppen menar samtidigt att de ser det som ett problem att Jan 
bara tar åt sig och mumlar ” ’å lägg av’ ” och går därifrån. Han står inte 
upp för sig själv som Amar uttrycker det. Situationen är en annan när han 
säger emot menar de.  

 
Amar: ..För jag har märkt nu att så fort han säger emot nått så får han.. han får vårt 
fulla stöd.. [fnysskratt] om han liksom blir arg på en kille… i våran klass då säger vi 
inte till honom att sluta… då tycker vi att det är bra att han lär sig å… säga ifrån så 
härra.. (Äp). 
 

På motsvarande sätt är det väsentligt att själv positionera sig som en 
som säger ifrån. Ett exempel på ett sådant sätt att presentera sig själv, 
framkom under intervjun i grupp II på Persikoskolan. Pauline positio-
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nerar sig här närmast på bekostnad av de andra. Det kan också tilläggas 
att det under intervjun som helhet förekommer något slags ömsesidigt 
uppskattande spel mellan Pauline och Per.  
 

C.O.: Om om det gällde er så att säga att ni.. ni hade reagerat på nånting som ni skulle.. som 
ni kände att ni inte klarade av och hantera själva utan ni ville gå vidare på nått sätt med 
det.. skulle ni gå till lärarna då..  
Karin: nån kränkte väl nån nått lite förut men nån.. så där vet inte.. Jessica: Föräld-
rar å sånt då.. Karin: jaa.. Pauline: jag skulle säga te dom.. [skrattar en smula skade-
glatt nästan] Per: mm [fnysskratt] Pauline: ..som hade sagt et.. [Någon: mm.. själv-
klart..] Pauline: hade bättrat nånting själv.. (PII). 
 

Man kan fundera över är om den ”någon” som i bakgrunden säger själv-
klart är ironisk och om Paulines positionering för honom/henne blir näs-
tan lite för bra. 
 
Umgås med rätt personer 
Ytterligare ett sätt att se till att man inte blir utsatt, anpassa sig på rätt sätt, 
är att vara uppmärksam på vilka man umgås med (Ambjörnsson, 2004, s. 
195; Björk, 1999, s. 96; Bliding, 2004, s. 254; Davies, 2003, s. 171; Goff-
man, 1972, s. 39; Gustafsson, et al., 1981, s. 243). I materialet framhålls 
värdet av att ha rätt umgänge vilket visar sig på två sätt. Det sägs nämligen 
å ena sidan demonstrera ens position. Å andra sidan finns det antydningar 
om att umgänget kan påverka ens personligheten och därför ha betydelse. 
Det kan antingen innebära att man bör söka sig till vissa eller att man bör 
söka sig därifrån.  

Umgängets betydelse framkommer bland annat i Persikoskolans grupp 
I. Gruppen har diskuterat de högt uppsatta och försök görs för att få en 
tydligare bild av vilka de är, vad det är som utmärker dem. Klara menar att 
”kompisar.. vilka kompisar man har är en stor del..” (PI).  

Genom att umgänget har betydelse för den sociala positionen blir de 
repliker, som t.ex. Marko på Apelsinskolan fäller begripliga. Marko ser det 
som ett sätt att undkomma utsatthet.  

 
Marko: Jag tror för att inte vara utanför så måste man, tror, själv göra lite också om 
man är utanför och gå med dom här populära gängen eller vad det är.. (Ap) 
 

Däremot visar andra exempel i materialet att det möjligen inte är så enkelt 
att gå med dom populära gängen som Marko här framställer det. En flicka 
på Bananskolan hade refererat till en populär flicka som sin vän vilket 
denna populära flicka senare berättades dementera. Ragnar på Banansko-
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lan säger: ”å frågade jag henne så var hon jätteful å så..” (Bp). Fulhet kan 
alltså uppfattas misskreditera en för vänskap, i alla fall med vissa.  

Marko på Apelsinskolan är mest explicit med tanken att umgänget på-
verkar hur individen kommer att utvecklas. Hans tankar liknar på så sätt 
vad Foucault kallat ’practice of self’ (von Brömssen, 2003, s. 62; jfr även 
Addelson, 1994, s. 4.). Marko menar att han vill ”hålla sig borta från” rasis-
ter ”hängde jag ihop mer med såna gäng så kanske det skulle påverka mig 
att ändra mig som person..” (Ap).  

Vikten av att avstå från umgänge för att inte riskera att bli utsatt antyds 
också bland Persikoskolans pojkar. Det nämns t.ex. i samband med att vara 
kompis med en ”bög” eller en ”neger” (Pp).  

Sammanfattningsvis kan sägas att det i materialet finns betydligt fler ex-
empel där eleverna diskuterar sätt att undkomma utsatthet i kamratprakti-
ken än i undervisningskontexten. Utgångspunkten för intervjuerna var 
kränkningar i skolan och i de ungas berättelser dominerar kamratmiljön. 
Samtidigt är parallellen med undervisningssituationen tydlig. Negativa 
omdömen är tänkta att visa vad som fattas, vad som behöver förbättras 
och därmed hur negativa recensioner ska kunna undvikas framgent. I un-
dervisningspraktiken händer det t.o.m. att planer skrivs för hur undvikan-
den ska gå till. Negativa kommentarer kan accepteras under förutsättning 
att de upphör då förbättring sker vilket exempelvis Anels refererade utsaga 
indikerar. 

Den replik som inledde detta avsnitt om att se till att man inte blir ut-
satt var Andres. Både repliken och tankesättet förutsätter en individ med 
stora resurser. Om individen inte har så stora möjligheter värdesätts ändå 
den lojalitetshandling med den diskursiva praktiken och dess hierarki som 
det innebär att visa sin goda vilja och anstränga sig. Viljan att umgås med 
rätt personer kan också ses som en lojalitetshandling gentemot praktikens 
värden. Bland Päronskolans pojkar framhålls en pojke med muskelsjuk-
dom, som snappat upp värdet av att spela innebandy. Trots sina fysiska 
handikapp går han in för att utöva sporten (jfr Goffman, 1972, s. 19). Att 
reflektera över brist- respektive bildningsperspektiv förefaller alltså relevant 
inte bara i undervisningskontexten utan också i kamratkulturen.273 Hur kan 
möjligheter skapas för individen att få utveckla sina gåvor? 

                                              
273 Jfr hur Broady (1998, s. 21) visar att anpassning, i undervisningskontexten, ges prioritet i 
förhållande till att utveckla kunskaper (jfr Söderström, 2004, s. 37). Ett uttryck för detta är 
föreställningen att en elev som ”i alla fall försökt” bör visas uppskattning. Mot detta menar 
Broady att en elev som i alla fall försökt har ”… tillägnat sig ett idiotiskt beteende, som jag 
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Mikael: ja.. han liksom han.. han vill ju verkligen.. han spelar bandy med oss..  å 
han är ju inte den som är bäst men han liksom kämpar.. han ger ju liksom järnet.. 
Gert: jag.. jag gick i samma klass som honom.. vi har gått i samma klass med ho-
nom sen ettan.. Adam: ja precis.. Gustav: han ger allt vad han kan.. Mikael: han gör 
sitt bästa..  
– – – 
Gert: ja ja han anstränger ju sig så mycket han kan.. Hans: det är därför.. det är där-
för vi verkligen tycker att han.. att han borde va med.. (Pp).  

 
Konstruera test och visa sig 
Spontana recensioner förefaller vara en vanlig form av utvärderande hand-
lingar i kamratmiljö. Men det förekommer också berättelser som kan tol-
kas som att test konstrueras (jfr Björk, 1999, s. 99). De som blir testade på 
detta sätt förefaller vara personer som förmodas inte klara av testen. Det är 
inte omöjligt att tänka sig att ett sådant agerande kan handla om en vilja 
hos dem som konstruerar testen att visa sig själva. Att inte bara recensera 
utan också konstruera test och bestämma tid och plats för testens genom-
förande kan antagligen i skolkontexten förstås som ett sätt att framstå i en 
överordnad position. Samtidigt är det ett tillfälle att manifestera sin lojali-
tet med gällande värden. I själva testandet och det egna synliggörandet kan 
dessutom fördelaktiga egenskaper som kvickhet och humor manifesteras. 
Dessa värden förefaller för övrigt värderas högt, inte minst bland pojkarna 
(jfr Björk, 1999, s. 73; Willis, 1991, s. 77 ff.). Testningen kan framstå som 
ett slags spel. Även om ingången är planerad behöver inte utgången vara 
det. Genom att kvickhet och humor premieras kan det snabbt och lätt dra 
iväg åt något håll som möjligen också sker oväntat.  

Ett exempel på sådan testning kan hämtas från Äppleskolan och gäller 
den utsatta pojken Jan som tidigare nämnts. I pojkarnas skildringar finns 
inslag som just förstärker bilden av ett spel med egen logik. 

 
Amar: ..det kanske är lite dåligt att vi leker lite med honom också… han förstår inte 
riktigt att vi inte… att vi skämtar med honom.. (Äp). 
 

Vid ett tillfälle gav pojkarna Jan felaktig information och indirekt ville 
testa i vilken utsträckning Jan kunde begripa det sociala spelet (jfr Björk, 
1999, s. 136, 86 f.; Bliding, 2004, s. 229, 260). Jan hade genom ett missför-
stånd uppfattat att en frisyr var inne som i själva verket ansågs töntig. De 

                                                                                                          
som pedagog egentligen borde ha skyldighet att med all kraft beivra. Eleven i fråga har ju 
ägnat sig åt att systematiskt fördärva sin förmåga att lära.”  
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andra pojkarna spädde då på missförståndet, testade honom, förmodligen 
med syfte att se vad som hände.  

 
Amar: Och så sa vi li.. lite så här lite... överdrivet så här ”Oh, vad cool du är” och 
han trodde verkligen dä.. [fnysskratt från Amar, skratt från annat håll].. så han… så 
han fortsatte ju med det.. (Äp).  
 

Själva framstår pojkarna som mäktiga testkonstruktörer eller verklighetsre-
gissörer som står i kulisserna och väntar på vad som ska hända. Kommer 
han att bestå provet och förstå att han blivit uppmanad att använda felak-
tig rekvisita eller kommer han gå rakt upp på scen utan att ha förstått? 
Kommer Jan att demonstrera sin sociala inkompetens (jfr Björk, 1999, s. 
125)? 
 
Framträda genom skämtandet 
Testkonstruerandets och skämtandets logik förefaller förenas på den punkt 
att båda aktiviteterna till stora delar handlar om att visa sig och få möjlig-
het att framträda. Även om det händer att de också förenas konkret behö-
ver det inte vara så. Skrattets logik är även värd att uppmärksamma för sig. 
Exempel kan hämtas från det pågående samtalet bland Äppleskolans poj-
kar. Pojkarna diskuterar Ann, en flicka de upplever vara maskulin till sitt 
sätt. De får frågan hur de upplever henne som tjej. De tycker kanske frågan 
kommer lite plötsligt och är en smula känslig. Anel utbrister ”Som tjej!” 
och de andra skrattar i bakgrunden. De gör ett par försök som kan uppfat-
tas som en vilja att undkomma frågan men jag återupprepar den och frågar 
om de inte tänker på henne som tjej. Henrik och Anel har lite olika tankar 
om detta men sen brakar resonemanget iväg: 

 
Amar: Ja man tänk… det är lite fifti fifti.. Någon: Nej.. 70-30.. Ismet: ..som tjej och 
kille både och.. Petter?: Trans… sexuell.. Någon: Transvestit eller nått.. Amar: Men 
nu är vi lite taskiga.. [Högt skratt från flera håll]. (Äp). 
 

Samtalet drar iväg. Det ena ger det andra. Ingen hade förmodligen planerat 
att säga att han tänker på Ann som transvestit men viljan att visa sig samt 
kvickheten och coolheten som väsentliga normer gör sitt.274 När Amar 

                                              
274 Att coolhet värnas i pojkarnas diskursiva praktiker sägs också explicit av Petter på Äpple-
skolan. Det framkommer i samband med en diskussion om rasism och Petter säger: ”liksom 
vi.. vi kan inte så mycket om politik och sånt där.. vi vet ju ingenting om det asså.. kommer 
vi ju med.. Amar: Vi går ju mer på hur man känner så här å.. Petter: Ja å högerex.. extremi-
nism.. det är sånna här konstiga.. partier och sånt.. vi fattar ju ingenting av det.. vi bara går 
med nått som man tror är coolt..” (Äp).  
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säger, nästan formulerat som ett understatement, att de är lite taskiga är det 
närmast som om han berömmer dem. Samtidigt är samtalet inte enbart ett 
sätt att framhäva sig själva. Skämtandet görs också på bekostnad av respekt 
för Anns person.  

Den form av aktiva individuella sätt att visa sig som är tydliga i skäm-
tandets logik har varken i beskrivningar eller i observationer identifierats 
då det gäller flickorna. De tar också ofta avstånd från detta ibland genom 
att uttryckligen säga att pojkarna är barnsliga och ibland bara genom att i 
tal förminska pojkarna och närmast framställa sig själva som överordnade 
(jfr Ambjörnsson, 2004, s. 61 f.).  

Bland de intervjuade flickorna på Äppleskolan sägs t.ex. att flickor tän-
ker efter mer än pojkar, att flickor kan vara sig själva på ett sätt som inte 
pojkar kan. 

 
Marie: ..liksom men… med tjejer dom är lite mer alla ska va tillsammans och dom 
är lite mer att tänka efter som jag har sett i alla fall… att dom är lite mer tänka efter 
”tänk om det var jag”… men… jag tror att det… det är även mycket grupptryck 
bland tjejer också men jag tror det är mer bland killar..  
– – – 
Jeanette?: Ja vi kan va oss själva inför kompisarna det kan inte killarna dom måste 
verka coola hela tiden och göra liksom bra saker… Marie: Dom måste va lika all-
ihopa för att inte bli utstött ungefär… ser det ut som… Någon: Dom gör allt för att 
passa in liksom.. (Äf) 
 

I flickors mer eftertänksamma sätt lägger alltså Marie in en inlevelseförmå-
ga (jfr Ambjörnsson, 2004, s. 79). Samtidigt ser de kulturella och psykolo-
giska förklaringar till pojkarnas agerande. De lyfter fram deras behov av att 
vara coola. De positionerar sig själva i motsättning till sådana behov. Är 
det återigen ett sätt att beskriva sig själv, den egna gruppen, som så fri och 
oberoende som möjligt? Ett sätt att göra vikten av anpassning misskänd?  

Det framkommer nämligen i andra delar av materialet exempel där 
flickor visst förefaller ha behov av att visa sig, framställa sig själva på sär-
skilda sätt och därmed anpassa sig. I de intervjuades berättelser finns ett 
tämligen stereotypt genusmönster. Medan pojkar framträder som subjekt 
visar sig flickor oftare som objekt. Men det är ändå ett sätt att visa sig. I 
intervjun med Bananskolans flickor uttrycker Nora vad hon uppfattar vara 
väsentligt för de flickor som anses vara populära: 

 
Nora: å sen när dom visar sig i sina värsta snygga kläder bara.. […] sen kommer 
dom till skolan då bara.. dom tror att skolan är nån modeshow eller nånting sånt 
där [instämmanden från flera håll] …dom kommer inte för att lära sig nånting utan 
bara för att visa upp sina kläder å smink å så där [instämmanden]. (Bf). 
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Materialet visar åter på en livsförståelse där det som uppfattas som värde-
fullt för pojkar respektive flickor tydligt skiljer sig åt. Genusmönstren är 
traditionella, stereotypa och komplementära. Diskursen är dock inte 
allomfattande. Nora och flera av flickorna i Bf är kritiska till detta.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det i såväl kamrat- som undervisnings-
kulturen ses som värdefullt att visa sig och framträda. Att framträda i re-
censerande eller testkonstruerande position kan ses som ett uttryck för 
makt. Positionen liknar lärarens. I recenserandet finns också möjlighet att 
visa lojalitet med det kulturellt gällande. Både testandet och skämtandet, 
ett annat väsentligt sätt att visa sig på, riskerar emellertid gå ut över andra. 
Kanske uppfattas det konsekvensetiskt motiverat. I testandet synliggörs 
också vad som gäller. Det betyder samtidigt att grunden för den sociala 
hierarkin framträder. Vad som anses väsentligt för flickor respektive pojkar 
skiljer sig tydligt åt. Medan värdet av att framträda som subjekt understryks 
för pojkar har det som framhålls för flickor objektifierande karaktär.  
 
Använda otillbörliga medel 
I den livsförståelse som emanerar ur kamratrelationerna uppfattas det vä-
sentligt att bli accepterad men också att bli populär. Ett viktigt medel för 
att nå detta mål som återkommande redovisats är att anpassa sig till det 
gällande i de ungas diskursiva praktiker men att göra det på ett sätt så att 
man samtidigt framträder som en relativt stark och oberoende individ, dvs. 
anpassning till förmån för konkurrens. I det recenserande som beskrivits är 
vissa attribut att förstå som meriter.  

Då undervisningskontexten och relationen lärare-elev tidigare upp-
märksammades konstaterades att en av de mest tabubelagda gärningar som 
där kunde tänkas var att fuska. Fusket kan beskrivas som att den enskilde 
med hjälp av otillbörliga medel försöker skaffa sig meriter som han eller 
hon inte förtjänar. 

På motsvarande sätt kan lögnen beskrivas i elev-elev sammanhanget. 
Den kan fungera som ett sätt att skaffa sig meriter som individen inte gjort 
sig förtjänat av. Att ljuga framställs i alla sammanhang i materialet som 
förkastligt. I berättelser om svårt utsatta elever är det inte sällan som de 
sägs ha blivit ertappade med lögner (jfr Björk, 1999, s. 89). Därmed är det 
inte sagt vad som har varit orsak eller verkan. Har de ljugit och därför bli-
vit svårt utsatta, eller har de varit svårt utsatta och kanske sett lögnen som 
en möjlig utväg?  

Att lögnen betraktas som så pass föraktlig kan tänkas bero på den skada 
som lögner som passerar kan vålla. Ett socialt sammanhang baserat på 
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lögner är inte längre ordnat utan godtyckligt. Hierarkin kan uppfattas sak-
na grund. 

Förmodligen är också den uppenbara lögnen illa sedd eftersom indivi-
dens misstag så tydligt avslöjas. Det är möjligt att benämningen ”wanna 
be” som diskuterats är relaterad till den form av misstag som en avslöjad 
lögn uppenbarar. Benämningen uttrycker en vilja att vara någon man inte 
förmår vara. I en individuell prestationskultur är möjligen genansen än 
större då det uppenbaras att individen inte själv kan acceptera sin 
/o/förmåga (jfr Goffman, 2000, s. 205 f.).275  

Under intervjutillfället bland Bananskolans pojkar uppkommer en situ-
ation då det antyds att Ali under en tidigare period försökte ljuga. Den 
hetta som flammar upp i samtalet är med tanke på hur lögn som fenomen 
hittills diskuterats inte svår att förstå. Basils inlägg kan tolkas som ett för-
sök att gjuta olja på vågorna. Ali beskriver sina erfarenheter då eleverna i 
början av högstadiet var nya inför varandra. 

 
Ali: ..alla kom ifrån olika skolor när vi började skolan å vi kände inte till varandra å 
allting.. alla tyckte liksom.. Ragnar: å du ljög som en dåre.. Ali: den där personen 
liksom.. äh.. typ.. jag tyckte.. å så där olika personer så där den personen är så å så å 
så.. men när man väl har lärt känna dom så är dom inte så.. C.O.: mmm… Ali: nu 
har liksom.. äh.. ja.. skitmånga bra kompisar i klassen både tjejer å killar.. C.O.: 
mmm… Ragnar: förut skö.. ljög han ju hela tin om att hade var.. att han hade gjort 
saker.. Basil: jag har hört att många ljög i klassen när dom börja… C.O.: mmm… Ba-
sil: jag gick inte här.. Ragnar: ja Ali höll på ljög om vad han gjorde på Bergdalen 
hela tiden.. Ali: jag ljög aldrig.. jag sa det som stämde.. Ragnar: viss.. vissa grejer ljög 
du om.. Ali: stämde allting.. Basil: å nu går vi inte in i.. i detalj.. (Bp). 
 

Ungdomarnas berättelser om föraktade elever som ljuger är intressanta i 
ytterligare ett avseende. Innehållet i deras lögner ger viss information om 
vad som betraktas som meriter i de diskursiva praktiker där de befinner sig. 
Berättelserna förstärker sådana mönster som tidigare uppmärksammats. 
Pojkarna på Bananskolan berättar t.ex. om en utsatt flicka som sagt sig ha 
en pojkvän som aldrig fanns. Flickan berättade om honom som äldre och 
attraktiv bland flickor. Delvis är det alltså åter en berättelse om betydelsen 
av rätt umgänge. En sådan pojkvän hade eventuellt fått flickan att framstå 
som attraktiv.276 
 

                                              
275 Jfr även referat av Goffman under avsnittet Indirekt grund för hierarki, s. 198. 
276 Jfr även hur Ambjörnsson (2004, s. 133) beskrivit att ett långvarigt heterosexuellt förhål-
lande kan ge vuxenstatus bland unga flickor.  
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Förkasta avtalet och inte bry sig 
Det förefaller inte alltid så lätt att leva upp till avtalets grundläggande drag, 
anpassning mot acceptans. Vore det inte lika bra att bara strunta i alltiho-
pa? Finns det inget sätt att förkasta avtalet på motsvarande sätt som tidiga-
re skolkandet i undervisningskontexten beskrevs?  

Att ”inte bry sig” är en strategi som används för att undkomma kränk-
ning. Det skulle också kunna beskrivas som ett sätt att förkasta avtalet. För 
att det ska ha effekt behöver det emellertid göras på särskilda sätt. Det är 
viktigt att det inte förefaller som att man gett upp och p.g.a. begränsade 
resurser förkastat avtalet. Istället bör det framstå som att man står över 
normerna och därför kan välja bort dem.  

Flickgruppen på Päronskolan menade t.ex. just att inte bry sig var den 
metod som stod till buds när det gällde att bemöta det skitsnack de upp-
rördes över. Samtidigt menade de att metoden kunde förväntas ha begrän-
sad effekt. 

 
C.O.: vad kan man göra mot det då.. Eva?: ja det går ju inte å hindra folk från att 
snacka skit... för att göra det dom vill.. C.O.: jaa.. så vad gör man.. Åsa?: vet inte.. Jo-
hanna?: fortsätter va sig själv å inte bry sig.. [instämmanden från flera håll]. (Pf). 
 

Att inte bry sig är också det råd som Nora på Bananskolan får av sin lärare 
då hon berättar om att hon upplever sig utsatt av en pojke. Samtidigt före-
faller reglerna för hur detta ska göras, att framställa sig som stående över 
normerna, inte helt enkla att efterleva. Johannas replik i det anförda citatet 
pekar även den mot att det inte kan göras hur som helst. Hon menar att 
man bör fortsätta att vara sig själv parallellt med att inte bry sig. Det är 
möjligt att mena att också reglerna för att inte bry sig delvis vilar på sam-
ma hegemoniska livsförståelsediskurs som tidigare. Det förutsätter en stark 
individ som har förmåga att rädda sig själv. Slutsatsen pekar på hur svårt 
det är att komma bortanför avtalet. Också i de fall det lyckas kan spelet 
vara ihåligt vilket Jelenas tidigare anförda yttrande vittnar om. Den drab-
bade bryr sig i många fall då han eller hon försöker se ut som att så inte är 
fallet.  

Även om flickorna på Bananskolan var tveksamma till om inte-bry-sig-
metoden hade reell effekt var de flesta överens om att det är en avsevärt 
mycket bättre metod än att visa att man tar åt sig. Att ta åt sig kan i själva 
verket förvärra situationen vilket följande citat visar. 

 
Lisa?: är det nån som tar illa upp av det.. då går dom ju på den jättemycket.. men 
har man.. bry.. bryr man sig inte då.. så säger dom liksom.. då.. går dom runt med 
nån annan liksom.. (Af).  
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Logiken är densamma som tidigare. Att ta åt sig är att visa sig ”svag” vilket 
prestationskulturen har svårt att acceptera. Av samma skäl är det proble-
matiskt att vända sig till lärare då man är utsatt. 

 
Klara: jo men det är ju lite stämpel om man går pratar med läraren.. liksom du kla-
ra’t inte själv.. du är för svag å så vidare.. (PI). 

 
Samtidigt som alltså individens inte-bryr-jag-mig-min framställs som det 
medel som står till buds för att undkomma kränkningar är det samma inte-
bryr-jag-mig-min som ibland legitimerar t.ex. hackandets fortgående. Detta 
beskrivs inte minst i de intervjuade pojkgrupperna. Det kan fortgå efter-
som den andre inte tar åt sig. De inblandade känner varandra och är kom-
pisar som Mikael på Persikoskolan säger: ”jag känner ju han så jag tar ju 
inte åt mig..”. Samtidigt uppger 70 procent av de tillfrågade eleverna i en-
kätundersökningen att det mest upprörande som de varit med om just 
utförts av en kompis (Osbeck et al., 2003, s. 101).   

 
Elev-elev-relationer i korthet 
Ovanstående avsnitt har presenterat några karaktäristiska drag i elev-elev-
relationerna så som de framträder i intervjumaterialet. Relationerna har 
beskrivits i form av ett levt avtal. Det finns vissa självklara föreställningar 
om hur relationerna fungerar. De sätt att relatera till varandra som fram-
kommit har alla beskrivits befinna sig inom avtalets ramar. Dess gränser 
kan därmed uppfattas som i viss mån rörliga.  

I sättet att relatera lär de unga varandra vad som gäller i kamratgruppen, 
hur livet fungerar i denna diskursiva praktik. Därmed lär de varandra en 
livsförståelse, ”anpassning till förmån för individuell konkurrens”. Genom 
att anpassa sig till det gällande ökar deras möjlighet att bli accepterade och 
populära i kamratgruppen. Prestationen som värnas kan sägas handla om 
socialt avancemang.  

Lärandet av det gällande kan också innefatta repressiva metoder, hand-
lingar som kan uppfattas kränkande. Flera av dessa kan beskrivas som re-
censioner. Trots att sådana handlingar av individen kan uppfattas upprö-
rande ses dess förekomst som tämligen självklar i de diskursiva praktiker 
där de unga är verksamma. De recenserande kommentarerna kan ses som 
förtydliganden av vad som gäller i praktiken, vilka åtagandena är enligt 
avtalet. Det är avvikelsen gentemot det gällande som synliggörs och förkas-
tas i de negativa recensionerna. Det finns exempel på utsagor där elever 
motiverar egna repressiva handlingar med dess lärande effekt.  



 242 

Rätten att recensera kan uppfattas som en maktposition. Det fram-
kommer i materialet att den tas/ges/innehas i större utsträckning av pojkar 
än flickor. Pojkars omdömen uppfattas som efterfrågade och legitimerade. 
Att recensera är samtidigt ett sätt att visa sig. Det kan uppfattas som en 
lojalitetshandling gentemot det gällande och gentemot dem som i högre 
grad än en själv har inflytande över det som gäller i den diskursiva prakti-
ken. Följaktligen konstrueras också test för att bl.a. ge sig själv och andra 
möjlighet att recensera och framträda.  

Det hårda recenserandet legitimeras även av att det kan sägas vara upp 
till den enskilde att se till att han eller hon inte blir utsatt. För att inte bli 
utsatt kan hon/han anpassa sig. Det bör dock göras med viss försiktighet. 
De diskursiva praktiker som framträder i de ungas berättelser förefaller 
misskänna vikten av anpassning. Det kan bero på att en stark individ sam-
tidigt är så väsentlig. Trots anpassningen bör den enskilde framstå som 
självständig. Anpassningen kan riktas dels mot det kontextuellt gällande 
men också mot dem som representerar detta, dvs. de med hög position. 
Vikten av att umgås rätt understryks. Den enskilde bör även för att undvi-
ka att bli utsatt kunna stå upp för sig själv och säga ifrån.  

Det framkommer också att det i de ungas miljöer förekommer använd-
ning av vad som kan beskrivas som otillbörliga medel att uppnå social 
position. Det händer att man ljuger om sig själv och sina erfarenheter för 
att på så sätt framstå som mer korrekt i relation till det gällande än vad 
man är. Bland de unga uppfattas dessa lögner som bland det mest miss-
krediterande som finns. Att det trots allt förekommer visar på den kontex-
tuella betydelsen av att prestera rätt.  

Det finns dock också i materialet exempel som kan uppfattas som att 
man vill förkasta avtalet. Det finns möjlighet att visa att man inte bryr sig 
om de negativa recensioner, kränkningar, som uttalas. Det är emellertid 
inte helt säkert att det också innebär att man inte bryr sig. Det viktiga ver-
kar även här vara att presentera sig själv som en stark individ som i varje 
fall förefaller vara kapabel att stå över det i den diskursiva praktiken gäl-
lande. 

 



 243

Sammanfattning 
De ovanstående avsnitten har uppmärksammat livsförståelsekaraktäristik 
som framkommit vid gruppintervjuerna med de fjortonåriga ungdomarna. 
Sammantaget har tre livsförståelsediskurser identifierats som kan sägas 
strida i samma terräng (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 34). Den 
hittills presenterade diskursen ”Livet som anpassning till förmån för indi-
viduell konkurrens” ses som hegemonisk. 

I ovanstående text har å ena sidan lärar-elev-relationer och å andra si-
dan elev-elev-relationer uppmärksammats. Dessa två relationaliteter, slag 
av relationer, skulle kunna beskrivas som hegemoniska. Ovan beskrivs de i 
form av två levda avtal, dvs. två kontextuellt självklara sätt att relatera till 
varandra. Dessa båda avtal har visat sig ha likartade drag (se avsnitten Lä-
rar-elev-relationer i korthet, s. 222 respektive Elev-elev-relationer i korthet, s. 
241). Det är bl.a. dessa likheter som ger den aktuella livsförståelsediskursen 
så stark ställning. 

Människors relationer uppfattas ha stor betydelse för livsförståelsen. 
Livsförståelsen ses som kollektivt /re/konstruerad i de diskursiva praktiker 
där människor lever sina liv. Relationerna uppfattas i sin tur som i stor 
utsträckning villkorade av den institution där de tar form. På så sätt kan 
vissa relationaliteter, och därmed livsförståelser, sägas understödjas av in-
stitutionen.  

De specifika slag av relationer som här empiriskt identifierats i de båda 
avtalen kan förstås som villkorade av den institutionella ramen. Tre villkor 
har särskilt uppmärksammats. Det gäller skolans storskalighet samt dess 
kvalificerande och differentierande uppdrag. Dessa villkor kan tänkas bäd-
da för schablonmässiga, instrumentella och prestationsinriktade relationa-
liteter. Sådana drag har identifierats i det levda avtalet mellan lärare och 
elever, men även relationerna eleverna emellan bär sådana spår. I det sena-
re fallet förefaller det rimligt att uppfatta den institutionella inramningens 
påverkan som förmedlad av bl.a. lärar-elev-avtalets förebildlighet.  

Institutionens storskalighet och antalet elever per vuxen försvårar för lä-
raren att skapa nära relationer. De intervjuade har beskrivit ett ömsesidigt, 
stundom ganska hårt, testande och recenserande mellan lärare och elever. I 
anslutning till intervjucitat har visats och diskuterats att relationernas di-
stans kan uppfattas bidra till det. Människors mänsklighet och utsatthet 
hålls på avstånd. Enskilda människor framträder istället som kategorier 
”lärare” respektive ”elever”. Att också eleverna inbördes präglas av det stor-
skaliga sammanhanget är rimligt. Ytans betydelse, utseende och kläder, har 
visat sig värnas i de ungas diskursiva praktiker. Det har diskuterats om det 
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är möjligt att sätta detta i samband med att de unga vistas i en kontext där 
diskrepansen mellan dem man känner till och dem man känner är stor. I 
ett sådant sammanhang är det rimligt att det yttre får stort utrymme. 

I skolan ska de unga kvalificeras inför kommande yrkesliv och vidare 
studier. Det är den främsta anledningen att ett antal människor möts i 
grundskolan varje dag. Givet detta uppdrag kan människors sätt att relatera 
till varandra förstås som underordnat kompetensmålet. Det kan påpekas 
att detta inte är läroplanens sätt att beskriva skolans uppdrag (se avsnittet 
Värdegrund och explicit påverkan, s. 16). Uppdraget kan sägas ha lett fram till 
ett levt avtal mellan elever och lärare. På så sätt kan uppdragets instrumen-
tella karaktär uppfattas ha förstärkts. Det har skett en fördelning av åta-
ganden och ansvar så att verksamhetens gemensamma karaktär i stort sett 
är frånvarande i elevernas berättelser. Föreställningen om en uppdelning 
bidrar till att förklara hur det ömsesidiga testandet och recenserandet är 
möjligt. För såväl elever som lärare är den enskilde individen prestations-
enhet. Det är individens möjlighet att klara sina åtaganden som testas. Det 
är också i stor utsträckning hos den enskilde själv som potentialen till för-
bättrad situation uppfattas ligga. Det kan t.ex. gälla att framgent undkom-
ma negativa recensioner. I relationen lärare-elev är denna del av avtalet 
påverkat av skolans uppdrag vilket avser individers lärande. Omdömen 
och betyg är individuella. Däremot skulle ansvaret för undervisning, läran-
de och ordning i högre grad kunna ses som gemensamt. Uppdraget om 
individuellt lärande förklarar inte heller omedelbart varför också elev-elev-
relationerna ger uttryck för att det är den enskildes ansvar att se till att han 
eller hon inte blir utsatt. Frågan är om det är rimligt att tänka sig att det 
finns ett empiriskt samband mellan hur avtalet lärare-elev förstås och hur 
avtalet elev-elev förstås. 

Både lärar-elev-relationerna och relationerna elever emellan äger rum i 
skolan som diskursiv praktik. Denna praktik är villkorad. Skolan har också 
ett differentierande uppdrag att fälla omdömen och sätta betyg. Det kan 
beskrivas som att sortera, rangordna och etikettera människor. Den som 
utför sådana recensioner har makt. Skolans differentierande uppdrag utförs 
av lärare. I skolans praktik sker emellertid många andra recensioner. Elever 
testar och recenserar lärare liksom varandra inbördes. Även här kan frågan 
resas om det är möjligt att förstå dessa skilda former av recensioner och 
maktutövningar som relaterade till varandra. I samtliga fall uppfattas den 
måttstock som människor mäts emot som gällande. Bristperspektiv anläggs 
på individen. Hon har i liten grad inflytande över de värden och normer 
som hon testas mot. Hon kan inte heller bestämma om det är kompeten-
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ser hon vill utveckla. Möjligheten att ta tillvara den enskildes gåvor och 
intentioner, ett bildningsperspektiv, kunde på flera håll i skolans diskursiva 
praktiker ha varit större.  

Ur dessa relationer, dessa levda avtal, tar de ungas livsförståelse form. 
Den hegemoniska livsförståelsediskursen har, på grundval av elevernas 
berättelser och den förståelse som redovisas, benämnts ”Livet som anpass-
ning till förmån för individuell konkurrens.” Livet i skolans diskursiva 
praktiker fungerar så att individuell prestation och konkurrens värnas. Det 
kan därmed sägas utgöra en väsentlig del av vad som ger livet i skolan vär-
de och mening. Livet fungerar så att konkurrensmässighet kan uppnås om 
individen anpassar sig till det gällande i den diskursiva praktiken. På så sätt 
har den enskilde också möjlighet att undkomma negativa recensioner som 
kan vara kränkande. Samtidigt finns det i skolan en konsekvensetisk förstå-
else som kan sägas bidra till att legitimera denna livsförståelse. Avsikten 
med negativa recensioner är god. Individen har på så sätt möjlighet att lära 
sig. Att konkurrensmässighet, studieprestation och socialt avancemang, ses 
som så väsentligt kan motivera de stundom hårda tagen. Den individ som 
på så vis förutsätts är stark och läraktig. 

 
Anpassning och kollektiv konkurrens 

Både den aktuella diskursen ”Livet som anpassning till förmån för kollek-
tiv konkurrens” och den tredje avslutande ”Livet som ansvarighet till för-
mån för mänsklig unicitet och universell gemenskap” kan förstås som un-
derordnade den ovan presenterade ”Livet som anpassning till förmån för 
individuell konkurrens”. Att den sistnämnda diskursen dominerar i mate-
rialet kan bero på att utgångspunkten för samtalen varit förståelse av 
kränkningar. Det är inte omöjligt att en annan utgångspunkt skulle ha 
förändrat deras relativa styrka. De empiriska utsagor som kan relateras till 
de båda övriga diskurserna är färre. Ändå är det viktigt att de synliggörs. 
Verkligenheten är komplicerad, sammansatt och sällan så entydig som 
framställningar av generella mönster kan ge intryck av. Det kan sägas råda 
en slags kamp mellan diskurserna. I underordnade, men existerande, dis-
kurser finns förändringspotential. Därför är det viktigt också ur ett makt-
perspektiv att synliggöra dem. 

I nedanstående text presenteras först grundläggande perspektiv och in-
nebörd i livsförståelsediskursen ”Livet som anpassning till förmån för kol-
lektiv konkurrens”. Därefter ges empiriska exempel på dessa för livsförstå-
elsediskursen karaktäristiska drag.  
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Diskursens grundläggande perspektiv och innebörd 
Den mest väsentliga skillnaden mellan den aktuella diskursen och den 
tidigare redovisade gäller subjektsperspektiven, vilken mänsklig enhet som 
framträder som betydelsefull. I den tidigare redovisade är det individen 
som är basen medan det i den aktuella diskursen är gruppen/kollektivet 
som är i centrum. De grupper som framträder är sådana som ofta benämns 
subgrupper då de är i opposition till en hegemonisk kultur, i det här fallet 
livsförståelse.  

Paradoxalt nog kan sådana subkulturer bidra till att synliggöra den he-
gemoniska kulturen eftersom det blir tydligt vad det är subgrupperna tar 
avstånd från (jfr Addelson, 1994, s. 13 f.; Neumann, 2003, s. 144; Lind-
berg, 1991, s. 8).277 

Genom att tänka i kollektiva termer, inte bara individuella, förändras 
perspektivet. Ett strukturellt seende möjliggörs vilket bäddar för ett kritiskt 
perspektiv.278 I det individuella perspektivet faller kritik så lätt tillbaka på 
den enskilde. När återkommande mönster osynliggörs ligger slutsatsen 
nära tillhands att ”felet” ligger hos den enskilde (jfr Ekholm & Fransson, 
1987, s. 107). Det i den diskursiva praktiken gällande blir svårt att ifrågasät-
ta. Med blick för gruppen och de gemensamma villkoren synliggörs struk-
turer. Det framstår som mer relevant att ifrågasätta gällande värden och 
normer än att ifrågasätta dem som mår dåligt av dem (jfr Goffman, 1972, 
s. 134). Samtidigt finns det risk för att vi-dom-kulturen ger upphov till 
andra blinda fläckar. Uppmärksammade tillfälliga skillnader mellan grup-
per kan konstrueras som nödvändiga väsensskillnader. Tankesättet kan 
bädda för övergeneraliseringar. Subkulturens perspektiv anläggs på pro-
blemställningar då andra infallsvinklar skulle ha gett större förklarings-
kraft.279  

Diskursbyten förändrar förståelsen av tillvaron. Inom en individualis-
tisk diskurs skulle en grupp flickors tendens att söka sig till varandra kunna 

                                              
277 Subgrupper behöver inte uppstå till följd av avståndstaganden utan kan också ta form då 
flera uteslutits från t.ex. en hegemonisk kamratkultur (jfr Corsaro, 1997, s. 153, 157; Gus-
tafsson et al. 1981, s. 243). Det skulle t.o.m. kunna vara så att skilda subgrupper i en diskur-
siv praktik är hierarkiskt ordnade (jfr Osbeck et al., 2003, s. 29). 
278 Jfr hur Paul Willis kan sägas ha pekat på svårigheten för subgruppen att utveckla ett 
radikalt strukturellt seende. De hegemoniska perspektiven finns med även hos subgruppen. 
”Att ’dom’ överlever i ’oss’ förbises vanligen. […] Den hindrar ’oss’ från att bli ett kollek-
tivt, självmedvetet ’vi’.” (1991, s. 287). 
279 Subgrupper riskerar att bli till slutna sekter som kan försvåra vidare gemenskaper. Jfr hur 
Berit Larsson (2002) i utläggning av Hannah Arendt värnat vikten av att människor går ”på 
besök” hos varandra och på så sätt utvidgar sin föreställningsförmåga. 



 247

beskrivas som osjälvständigt. Samma fenomen skulle inom ramen för ett 
kollektivistiskt perspektiv kunna förstås som strategiskt.  

Ett perspektivbyte från en hegemonisk kultur till en subkultur kan med-
föra att de hegemoniska normerna och hierarkierna ifrågasättas. Inte sällan 
förespråkas alternativa värden och normer som kan underbygga alternativa 
hierarkier (jfr Goffman, 1972, s. 16). 

Grundläggande drag i diskursen ”Livet som anpassning till förmån för 
individuell konkurrens” synliggjordes genom att relationerna beskrevs i 
avtalsform, anpassning mot studieprestation eller social position. ”Livet 
som anpassning till förmån för kollektiv konkurrens” kan också förstås 
som vilande på ett slags avtal. Beskrivningen av avtalet kompliceras dock 
av att subdiskursen också relaterar till den hegemoniska. De relationer som 
åsyftas kan vara av flera slag. Det behöver t.ex. klargöras om avtalet avser 
gruppens relation till andra grupper eller individens förhållande till den 
egna gruppen. Det avtal som gett upphov till diskursens benämning rör 
individens relation till sin subgrupp. Gruppen ställer krav på individuell 
anpassning för att den på så sätt ska kunna få gemensam kraft och hävda 
sina kollektiva perspektiv.280 Tillsammans kan de verka för andras anpass-
ning i relation till de egna idéerna.  

Subdiskursen skiljer sig från den hegemoniska då det teoretiskt är möj-
ligt att enbart ha tillgång till den hegemoniska medan det närmast är 
otänkbart att ha tillgång till subdiskursen utan att också vara medveten om 
den hegemoniska. Detta innebär en ständig växling mellan diskurser för 
submedlemmen vilket ibland sägs utveckla en särskild förmåga till perspek-
tivtagande (jfr t.ex. Davies, 2003, s. 182; Frykman, 1998, s. 97; Goffman, 
1972, s. 117; Holmberg, 1995, s. 53 ff. ). Ibland hävdas även att individens 
möjlighet att förändra diskursiva praktiker är beroende av hans/hennes 
tillgång till andra diskursiva praktiker (Davies, 2003, s. 11; jfr även Ekholm 
& Fransson, 1987, s. 108; fotnot 83, s. 75). 

Subgrupper är en benämning på en skara grupper som i själva verket är 
heterogena. Ett par variabler som visat sig intressanta att uppmärksamma 
är acceptans för avvikelse samt grad av politiskt medvetande. Vilka krav på 
homogenitet finns? Fungerar gruppen enbart internt stödjande eller driver 
de också sina perspektiv externt?  

Relationerna inom ramen för ”Livet som anpassning till förmån för in-
dividuell konkurrens” beskrevs till viss del som präglade av instrumenta-

                                              
280 Jfr hur Ekholm & Fransson (1987, s. 108) redovisar att särskilda behov av renlärighet kan 
utvecklas i vad som här benämns subgrupper.   
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lism och schablonmässighet. Det instrumentella draget sades hämta sin 
näring bl.a. från skolans institutionella uppdrag medan det schablonmässi-
ga spårades till storskaligheten. Dessa drag undkommer naturligtvis inte 
subgruppsmedlemmen. Också den aktuella subdiskursen befinner sig inom 
skolans institutionella inramning. Subdiskursen existerar bredvid den he-
gemoniska. Relationaliteten kan även inom den aktuella subdiskursen be-
skrivas i avtalsliknande termer. Det skulle kunna indikera ett visst mått av 
instrumentellt utbyte. Samtidigt präglas gruppens relationer av en slags 
närhet. Den kollektiva dimensionens ”vi” behöver däremot inte nödvän-
digtvis rymma ett ”jag-du-perspektiv” (jfr Buber, 1990), dvs. en närhet på 
individnivå.  

Den hegemoniska diskursen karaktäriserades av en slags konsekvensetik. 
Den uppfattades ha den individuella prestationen som mål och grund-
läggande värde. Den aktuella diskursen kan sägas vara präglad av en likar-
tad etik med den skillnaden att dess mål och grundläggande värde är den 
kollektiva prestationen, gruppens framskjutna positioner. I de aktuella 
exemplen förefaller subgrupperna mera stödjande inåt än agerande utåt. 
Grupperna är alltså mindre politiska. Samtidigt utvecklar de en stark ge-
menskap vilket alltså blir ett värde i sig. På så sätt kommer ”prestation” att 
få konkurrens av ”gemenskap” som värde vilket gör den konsekvensetiska 
kalkylen mera komplicerad.  

 
Empiriska exempel 

I nedanstående avsnitt redovisas förekomsten av några olika slags subgrup-
per. Vad ett perspektivbyte från en hegemonisk diskurs till en subdiskurs 
kan betyda illustreras. En flickgrupps grad av politisering diskuteras. I de 
båda avslutande textpartierna diskuteras den individuella anpassningen 
som förutsättning för den kollektiva kraften.  
 
Olika slags subgrupper 
I materialet finns olika exempel på verksamma subgrupper. Några kan 
sägas vara relaterade till kön och etnicitet. Andra utgår från synen på ut-
bildning, om man är lojal med utbildningsavtalet eller inte.281 Från Päron-
skolan ges exempel som vittnar om stabila konkurrerande kamratkulturer 
raggarna mot skatarna/tattarna. Att vara ”datanörd” förefaller också kunna 
ge upphov till en subgruppsposition.  
                                              
281 Jfr hur illojalitet med utbildningsavtalet skilde gänget från övriga i Fostran till lönearbete 
(Willis, 1991). En sådan /il/lojalitet kan alltså vara klassrelaterad. 
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Det är rimligt att anta att alla i någon mening är medlem av en sub-
grupp. De flesta deltar i någon mer eller mindre bestämd kamratkultur. I 
vilken grad denna bryter mot den hegemoniska varierar dock. Ju mer av-
skild och varaktig gruppen är desto större är sannolikheten att den uppfat-
tas och uppfattar sig som alternativ (Berger & Luckmann, 1998, s. 192).  

I materialet utgörs det tydligaste exemplet på en fungerade subgrupp av 
flickorna på Äppleskolan. De var i minoritet och utgjorde ungefär en tred-
jedel av klassens totala elevgrupp. Sannolikt har detta bidragit till att ge-
menskapen blev så intensiv. Genom den begränsade skaran har avvikelse 
dessutom blivit synlig och sammanhållning väsentlig.282  

Flickorna på Bananskolan kom under pågående samtal att utveckla ten-
denser till gemensam subposition. Tillsammans tar de avstånd från vad de 
beskriver som de högt uppsatta flickorna. Gentemot dessa identifierar de 
sig själva som utbildningsorienterade.  

Markos position i intervjun från Apelsinskolan är intressant då han så 
tydligt pendlar mellan ett generellt hegemoniskt perspektiv och ett subori-
enterat. I hans fall förefaller positionen som datanörd vara central. Vid ena 
tillfället pläderar Marko för individuell anpassning på hierarkins villkor. 
Individen har ett eget ansvar att se till att han eller hon inte blir utanför 
och att detta kan avhjälpas genom att ”gå med dom här populära gängen..” 
(Ap). Vid andra tillfället är det individens kollektiva förankring han vill slå 
vakt om. Anpassningsbehovet förnekas. 

 
Marko: Jag tycker man ska ta eget ansvar helt enkelt… [Flera instämmer]. Den per-
sonen passar vi med, han och jag med. Det här är mina kompisar dom kommer jag 
bra överens med. Jag ska inte behöva gå och göra mig till nått som jag inte är för att 
passa in med dom som kanske är mer inne. (Ap). 
 

I Markos beskrivning av subgruppen är gemenskapen framträdande. Av 
hans yttrande att döma förefaller det också finnas en tillit. Det kan uppfat-
tas som en förutsättning för gemenskapens kraft. Samtidigt kan en tillta-
gande tilltro till gruppen vara parad med en tilltagande misstänksamhet 
mot de andra.  
 

                                              
282 En mer detaljerad analys av denna grupps kultur har gjorts och presenterats i artikeln 
Gemenskaper har sina gränser. Om livsförståelsedidaktik. (Osbeck, 2005). 
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C.O.: ..upplever ni att dom här som du pratade om innan.. som då gör allt vad dom kan för 
att va populära.. är det sånna som man vill va vän med eller..283  
Louise?: nääe jag tror inte dom skulle va nån bra vän.. Stina: näe för att liksom om 
man säger.. dom kan ju typ gå å prata skit bara för att dom vill bli populära.. Så där 
typ om.. jag skulle prata med Michelle.. C.O.: mmm.. Stina: …och [skrattar till] jag 
vill bli populär.. så går jag å pratar skit om Michelle sen.. så att… C.O.: ja.. ja.. ja.. 
ja.. ja.. så ni menar att det är ingen man skulle liksom lita på så då.. det vore inga riktiga 
vänner på det sättet.. nääe.. [nääe från flera håll]. (Bf). 
 

I det aktuella fallet förefaller det vara de populäras orientering mot social 
position som gör att deras lojalitet misstros. Gemenskap som värde ges 
prioritet framför socialt avancemang.  
 
Perspektivbyte 
Det perspektivskifte som byte av diskurs medför kan synliggöras med hjälp 
av flickorna på Bananskolan. Till det dominerande perspektivet hör att 
mena att det är annorlunda eller udda människor som blir utsatta. Likarta-
de uttryck förekommer även bland Bananskolans flickor. Också de behärs-
kar den hegemoniska diskursen. Med tanke på att de gemensamt utvecklar 
en slags subgruppsanda bör det uppmärksammas att också andra tankar 
om ”de mest utsatta” finns representerade här. De utsatta är också ”sånna 
som inte vågar säga liksom vad dom.. vad dom själva tycker..” (Louise?, 
Bf).284 

I den hegemoniska diskursen är alltså de som inte anpassat sig de utsat-
ta. I subdiskursen däremot kan det vara de anpassade som är utsatta. Dis-
kursen får perspektiven att skifta. Utsagan /re/presenterar och /re/konstru-
erar subgruppspositionen. Det är viktigt att den sägs. Den hegemoniska 
diskursen och subdiskursen förefaller emellertid förenas på en punkt. Båda 
är berättelser om starka individer, läraktiga eller modiga, som räddar sig 
själva för att undkomma kränkning. Livets goda får man inte. Det skaffar 
man sig.  

 
Grad av politisering 
Subgruppers grad av politisering är intressant att uppmärksamma i relation 
till den tydligast framträdande subgruppen, flickorna på Äppleskolan. En 
viktig fråga är om gruppen primärt fungerar som ett stöd inåt eller om den 

                                              
283 Jfr den hegemoniska diskursens värnande av rätt umgänge (s. 233). 
284 Observera att det även i den hegemoniska diskursen finns spärrar mot att allt för explicit 
uttrycka vikten av anpassning eftersom den delvis är misskänd. Se avsnittet Anpassa sig men 
ändå framstå som självständig, s. 230. 
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också har en uppgift utåt. Flickgruppen på Äppleskolan förefaller ha den 
dubbla funktionen. Både i relation till pojkar och till lärare utvecklas stra-
tegier för att föra fram sina intressen. Utgångspunkten i följande exempel 
är det som tidigare anförts på s. 217. Jeanette upplever att hon själv och 
hennes prestationer nedvärderats av en lärare.  

 
C.O.: Men du tar inte upp det med nån annan lärare liksom… Jeanette: Nääe… Någon: 
Vi går ihop tjejerna [skratt] Marie: Därefter så är det ingen som får respekt för den 
läraren för att den har vart så taskig.. (Äf). 
 

Flickorna förefaller ha funnit ett sätt att föra ut sitt budskap och sitt per-
spektiv så att den som går emot dem kan förlora på att göra det. När grup-
pen däremot får den direkta frågan om de ser det som ett aktivt motstånd 
eller om det är ett förakt i det tysta svarar Marie att det är ett förakt i det 
tysta och flera andra instämmer i detta.  

Diskrepansen mellan deras beskrivning och deras tolkning skulle kunna 
bero på att förståelsen av sig själva som en grupp med politiska intressen, 
strategier och reellt inflytande är mera levd än verbaliserad. Om en sådan 
tolkning kan anses rimlig är det intressant att en diskurs om flickors osjälv-
ständighet identifierats bland de intervjuade pojkarna i samma klass. Att 
flickorna nekar till att beskriva sig som politiska skulle kanske kunna vara 
relaterat till den hegemoniska diskursens koloniserande tendenser (jfr Da-
vies & Banks, 1992; Saukko, 2000). Flickorna riskerar att bli oförmögna att 
se sin egen kraft. 

 
Gemenskaper har sina gränser 
Det är tydligt att det i Äpple-subgruppen finns gränser för vad gemenska-
pen kan rymma (jfr Pérez Prieto, 2000, s. 41). Utrymmet för avvikelse är 
begränsat. Gemenskap och harmoni har ett värde i sig som gruppen på 
flera sätt också under intervjun månar om (jfr Ambjörnsson, 2004, s. 65). I 
klassen finns Ann, en flicka som sägs föredra att vara med pojkarna efter-
som hon inte värdesätter harmoni i lika hög grad som de andra flickorna. 
För henne har också konflikt sitt värde. Flickorna menar att pojkars mer 
direkta och explosiva sätt har bidragit till att Ann föredrar dem. Samtidigt 
kan det tolkas som att Ann inför flickorna uttrycker missnöje med att 
hennes sätt att vara inte ryms i flickgruppen.285  

                                              
285 Forskning har visat att den konfliktskygga, harmoniinriktade femininiteten kan ha star-
kare ställning i vita medelklasskontexter än i andra kontexter (jfr Ambjörnsson, 2004, s. 96; 
Corsaro, 1997, s. 167 f.). Samtidigt har harmoni visat sig vara ett värde som skolan på ett 
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Någon: Hon säger ju det tjejer har sånna töliga vaner… Helen: Ibland känns det 
nästan som hon har så här en anledning att å bli arg på oss liksom… hon tar så här-
ra.. (Äf). 
 

Att inte flickorna vill acceptera divergerande uppfattningar förefaller på ett 
sätt logiskt. Gruppens kraft vilar på konsensus, harmoni och gemenskap 
vilket återkommande uttrycks på flera sätt.  

Samtidigt är det inte lätt att få tillträde till en annan grupp. Pojkarna 
berättar att de retar sig på Ann och menar att hon gör sig till. Henrik säger 
t.ex. ”Hon går runt och säger att hon inte… hon tycker alla tjejer liksom är 
fjantiga t.ex. att hänga med i grupp..” (Äp). Citatet vittnar om hur 
/il/lojalitet med en viss grupp och en viss diskurs används som strategi för 
att försöka få tillträde. Det Ann gör kan just uppfattas som att hon avko-
dar, anpassar sig till och visar lojalitet med den hegemoniska diskursen. 
Flickor är osjälvständiga, men hon är inte som dem. 

 
Deras anpassning – och vår 
De redovisade exemplen illustrerar båda de former av konsekvensetik som 
uppmärksammats för subdiskursen. Utåt, i relation till andra grupper, kan 
de andras anpassning motiveras av det egna intressets expansion. Att lära-
ren fick skamfilat rykte och anledning att förändra/anpassa sig motiveras 
av Jeanettes, och därmed flickornas, integritetsbehov.286 Inåt, kan logiken 
från fallet Ann tyda på att hon skulle ha behövt anpassa sig för att rymmas 
inom gruppen utan att riskera sammanhållningen och den gemensamma 
kraften. ”Livet som anpassning till förmån för kollektiv konkurrens”. 

 
Sammanfattning 

Den aktuella livsförståelsediskursen ”anpassning till förmån för kollektiv 
konkurrens” handlar om subgruppers förhållande till den hegemoniska 
livsförståelsediskursen och/eller till de grupperingar den hegemoniska dis-
kursen gynnar. Diskursen är alternativ i förhållande till den hegemoniska. 
Den handlar om gemenskapens ifrågasättande av det gällande. Huruvida 
gemenskapen föregår ifrågasättandet, eller om ifrågasättandet bidrar till 

                                                                                                          
relativt långtgående sätt uppmanar sina elever till (Johansson & Johansson, 2003, s. 88, 91). 
Se även avsnittet om Etiska möten i skolans praktik, s. 145 
286 Observera hur den enskildes anseende i grupper som den aktuella riskerar att misskredi-
tera gruppen som helhet (Addelson, 1994, s. 57). En sådan föreställning har naturligtvis 
betydelse även för förståelse av ”gemenskapens gränser” i fallet Ann ovan. 
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gemenskapen kan inte sägas. Det är inte orimligt att tänka sig en växelver-
kan. Det är dock viktigt att påpeka att det är ur gemenskapen som kraften 
till ett fortgående ifrågasättande hämtas. Gruppen utvecklar en gemensam 
alternativ livsförståelse. Gemenskapen möjliggör ett strukturellt och per-
spektiviserat seende.287 Tack vare en sådan blick kan det avslöjas att ”felet” 
inte behöver ligga hos individen utan att det kan vara gällande värden och 
normer som behöver ifrågasättas. Normer, som är tillfälliga snarare än 
nödvändiga, konstruerar människors positioner som /miss/lyckade.  

Subgruppen ifrågasätter den hegemoniska livsförståelsediskursens kon-
sekvensetiska kalkyl, att anpassa sig för att uppnå en individuell position. 
Det är inte säkert att den sociala framgång i kamratgruppen som anpass-
ningen skulle kunna bidra till är värd anpassningen. Gruppen ifrågasätter 
därmed den hegemoniska diskursens centrala värde. Det finns andra vär-
den som är väsentliga, kanske mer väsentliga, som kan uppnås på annat 
sätt än genom anpassning till det hegemoniskt gällande. Subgruppen till-
handahåller en alternativ gemenskap. Det är snarare andra som anses be-
höva anpassa sig. 

Om däremot subgruppen studeras inifrån blir det tydligt att också den-
na gemenskap försvarar värden som inte kan frångås hur som helst. Den 
gemensamma kraften bygger på sådana kollektiva värden och normer. För 
att bibehålla styrka behöver individerna inom gruppen anpassa sig. På så 
sätt kan kollektiv konkurrensmässighet uppnås. Subgruppen kan med 
andra ord också sägas bygga på en konsekvensetisk kalkyl om anpassning, 
om än en annan än den hegemoniska. 

 
Ansvarighet, unicitet och universell gemenskap 

Den tredje och sista livsförståelsediskursen som identifierats har fått be-
nämningen ”Livet som ansvarighet till förmån för mänsklig unicitet och 
universell gemenskap”. I beteckningen används ord som närmast känns 
igen från läroplanens beskrivning av skolans värdegrund. Den empiriska 
studien kan sägas bidra till att komplicera värdegrundsdiskursen. Mänsklig 
unicitet och universell gemenskap är inte okomplicerade värden i en hie-
rarkisk diskursiv praktik. 

Avsnittet inleds med att diskursens grundläggande perspektiv och inne-
börd presenteras. Därefter redovisas empiriska exempel.  

                                              
287 Jfr även begreppet dubbelt seende i avsnittet Ansvarighet, unicitet och universell gemenskap, 
nedan. 



 254 

Diskursens grundläggande perspektiv och innebörd 
Precis som den förra livsförståelsediskursen är den aktuella att betrakta som 
underordnad. Materialet vittnar om dess förekomst men få utsagor, totalt 
sett, ger uttryck för diskursen. Det kan bero på att intervjusamtalen utgick 
från hur eleverna menade att kränkning fungerade på den egna skolan.  

Mönstret i det empiriska materialet som utgör grund för den aktuella 
livsförståelsediskursen är vid jämförelse med tidigare fall mindre klart. Det 
framkommer utsagor med likartat innehåll som kan relateras till varandra 
men vilket mönster dessa utsagor sammantaget ger upphov till är inte helt 
tydligt. Kanske kan det därför anses vara för pretentiöst att presentera utsa-
gorna som en diskurs. Jag menar ändå att en sådan redovisning är möjlig 
givet de förbehåll som redovisas.  

De tre redovisade diskurserna har fått namn efter livsförståelsens karak-
täristiska drag. Då mönstret i det aktuella fallet inte är helt tydligt är inte 
rubriceringen given. ”Mänsklig unicitet och universell gemenskap” är ändå 
en relativt självklar del då de empiriska utsagorna just uttrycker hur olika 
människor är, måste få vara, samt vikten av att ändå kunna verka tillsam-
mans. 

”Ansvarighet” är inte en lika given term. Den kan dessutom förstås på 
flera sätt. Begreppet har valts primärt då det kan uppfattas som en slags 
ansvarighet att i en diskursiv praktik som betonar anpassning och indivi-
duell konkurrens bredda diskussionen och uppmärksamma andra värden 
som unicitet och universell gemenskap.  

Termen ansvarighet ställs mot anpassning som i de andra diskursernas 
rubriker har motsvarande position. Anledningen är att ett av diskursens 
centrala värden är mänsklig unicitet. En förståelse av människan som unik, 
med oändligt egenvärde borde rimligen inte bara gälla andra människor 
utan också den enskilde själv. Ansvarighet kan alltså även uppfattas som en 
spärr gentemot en långt driven individuell anpassning.  

Samtidigt är det möjligt att tänka sig att en individ kan värna unicitet 
utan att inkludera sig själv. Den egna uppgiften skulle kunna förstås som 
att i omsorg till varje pris värna andras unicitet (jfr Skeggs, 2000). I så fall 
skulle de andra diskursernas anpassning passa bättre. Relationer förstås då 
på ett slags konsekvensetiskt sätt så att den egna utarmningen kan legitime-
ras av andras ökade välbefinnande. Det är inte otänkbart att detta skulle 
kunna få den enskilde att framstå som beundransvärd. Om det också skul-
le vara målet för den enskilde, att osjälviskt värna om andra för att framstå 
som beundransvärd, blir plötsligt även gränsen till den första diskursen 
”anpassning till förmån för individuell konkurrens” hårfin.  
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Ungdomarnas tal har inte tolkats så här, även om sådana möjligheter 
inte helt kan uteslutas. Diskursen uppfattas inte i första hand som konse-
kvensetisk. Istället ger den uttryck för mänsklig unicitet och universell 
gemenskap som värden i sig.  

Materialet möjliggör inga tolkningar av hur de båda värdena unicitet 
och gemenskap är relaterade till varandra. Samtidigt är flera tillfällen tänk-
bara då de står emot varandra och en värdekonflikt föreligger. Att det inte 
finns några utsagor som indikerar en värdehierarki skulle kunna tyda på att 
de relateras till varandra situationellt. Dvs. deras relativa värde avgörs i 
situationen.  

Den aktuella diskursen förstås som underordnad den först presenterade 
”Livet som anpassning till förmån för individuell konkurrens”. Det inne-
bär att värdena som dominerar i den aktuella diskursen – ansvarighet, uni-
versell gemenskap och unicitet – till stora delar värnas i en hierarkisk dis-
kursiv praktik. I en sådan situation utvecklas lätt en blindhet parallellt med 
ett dubbelt seende (jfr Ambjörnsson, 2004, s. 318). De som i högst grad 
uppvisar överensstämmelse med hegemoniska normer riskerar bli blinda 
för att det existerar alternativ. De som representerar alternativa synsätt 
tvingas emellertid att bli varse att det finns hegemoniska (jfr Ambjörnsson, 
2004, s. 172; Goffman, 1972, s. 40; Gustafsson et al., 1981, s. 277; Lewis, 
1990, s. 474; Paechter, 1998, s. 10). På så sätt kan de komma att utveckla 
ett dubbelt seende. 

Till skillnad från den förra diskursen karaktäriseras den innevarande, 
liksom den hegemoniska, av ett universellt perspektiv. Ett problem med att 
värna ett universellt perspektiv i ett hierarkiskt sammanhang är att det ris-
kerar att bädda för asymmetriska relationer.288 Denna risk uppstår bland 
annat till följd av blindheten och det dubbla seendet. Värnandet av uni-
versell gemenskap och unicitet riskerar att vara asymmetriskt (jfr Lewis, 
1990, s. 473 f.; Skeggs, 2000). Tentativt kan fenomenet benämnas asym-
metrisk altruism.289  

I redovisningen av de andra diskurserna har graden av instrumentalism 
och schablonmässighet i de mänskliga relationerna uppmärksammats. I 
den nu aktuella diskursen hämmas möjligen det instrumentella draget av 
unicitetsvärdet. Relationer och individer har egenvärde som gör att de inte 
gärna kan underordnas, eller fungera som medel för, andra mål som t.ex. 

                                              
288 Jfr skolans värdegrundsuppdrag och hur t.ex. Ola Sigurdson (1995, s. 87 f.) diskuterat 
värdegrundsfostrans potentiellt segregerande effekter. Etiken skapar lydiga undersåtar och 
fungerar som olja, aldrig grus, i samhällsmaskineriet. 
289 Jfr asymmetrisk altruism med asymmetriska rollövertaganden (Holmberg, 1995, s. 55).  
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prestation. Att framhålla människans unicitet skulle också kunna dämpa 
en schablonmässighet. Människor är inte utbytbara. Samtidigt skulle en 
identifikation med hela mänskligheten kunna tänkas bidra till ett visst 
mått av just schablonmässighet.  

Avslutningsvis ska det återigen framhållas att det som tydligast ger den-
na diskurs sin karaktär är betonandet av människors olikhet och allas ge-
menskap. Samtidigt framkommer det av empirin att det i de aktuella dis-
kursiva praktikerna inte är lätt att uttrycka och få gehör för tankar om uni-
citet och universell gemenskap. De talgenrer som praktiken främjar är av 
ett annat slag (jfr Bachtin, 1997, s. 203; Wertsch, 1991, s. 85). Det kan 
tolkas som ett uttryck för den hegemoniska diskursens genomslag.  

 
Empiriska exempel 

Av nedanstående avsnitt framgår att de intervjuade ungdomarna har erfa-
renhet av den aktuella diskursen, av unicitet och gemenskap i praktiken. 
Citaten visar även att de unga uttrycker en längtan efter unicitet som kan 
framkomma på skilda sätt. Det blir också tydligt hur den hegemoniska och 
aktuella diskursen kan existera sida vid sida i de ungas diskursiva praktiker, 
att ungdomarna rör sig mellan dessa, och på så vis ger uttryck för diskursi-
va växlingar. Samtidigt visar empirin att det är långt ifrån självklart att in-
dividen kan uttrycka och få gehör för den unicitets och gemenskapspräg-
lade diskursen. Utgången kan bero på vilka talgenrer det finns acceptans 
för i den diskursiva praktiken. Avslutningsvis redovisas samtalets möjlighe-
ter när det gäller att få livsförståelsediskursen ”Livet som ansvarighet till 
förmån för mänsklig unicitet och universell gemenskap” att träda fram. 
 
Unicitet och gemenskap i praktiken 
Den hegemoniska diskursen beskrevs tidigare som bidragande till en för-
ståelse av mänskliga relationer som instrumentella och schablonmässiga. 
Detta gällde inte minst lärar-elev-relationen. Detta är dock inte de enda 
mönster som framkommer i materialet trots att diskussionerna utgått från 
samtal om kränkningar. Några av de intervjuade har också berättat om 
relationer till lärare som kan sägas gå bortom det beskrivna avtalet på så 
sätt att de istället ger uttryck för mänskligt seende och närhet. Ada berättar 
t.ex. med viss beundran om den lärare som under en lektion noterat att 
hon inte mådde bra och därför ringde hem till henne på kvällen för att 
prata närmare (Af). I exemplet är det alltså inte längre den presterande 
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eleven och de institutionella uppdragen som är lärarens fokus utan Ada 
som person. 

Tanja i samma grupp berättar om hur läraren som sympatisk människa 
kan tränga framför bilden av läraren som motpart med sina separata åta-
ganden och ansvar. Det innebär t.ex. att eleven kan bli villig att hjälpa 
läraren med avtalet. Den tydliga uppdelningen av åtaganden luckras upp. 

 
Tanja: ..a men den.. den.. om det är en lärare som är snäll så här men som ändå inte 
har satt sig i respekt då kan man typ.. om det är nåra som är jättejobbiga mot den 
personen då kan så här typ hjälpa till lite så här å få dom å hålla käften typ.. (Af). 
 

Den hegemoniska förståelsen av avtalet är alltså Tanja inte beredd att läm-
na. Det faller på lärarens lott att ansvara för respekten men han/hon kan få 
hjälp. Tanjas förståelse av respekt är tämligen auktoritär. Lärare bör sätta 
sig i respekt. Den uppgift som eleven tar på sig när han/hon hjälper läraren 
är också auktoritär, ”få dom å hålla käften”.  

Det finns också i materialet exempel på tillfällen när en slags närhet i 
mänskliga relationer bryter igenom under samtalets gång. Gruppen pojkar 
på Päronskolan var avståndstagande beträffande homosexualitet. Mikael 
oroades över att en bög kanske skulle ”gå på” honom (jfr Ambjörnsson, 
2004, s. 224). Men så säger han plötsligt tankfullt och inkännande då de 
diskuterar en pojke de tror är bög ”liksom det är ju svårt för just honom 
tror jag å liksom acceptera själv..” (Pp). Gruppen svarar med skratt och rop 
i bakgrunden.  

Eleverna berättar också om hur de genomfört aktioner för att värna den 
gemensamma miljön. Flickorna i PI har t.ex. varit med och startat ett råd 
mot rasism. De hade tröttnat på rasistiskt klotter på böcker och väggar 
liksom på tillmälen. Därför tog de eget initiativ men fick stöd av några 
engagerade lärare, som flickorna kallar dem (PI).  

Flickorna på Äppleskolan agerade aktivt mot vad de uppfattade skulle 
kunna leda till spekulationer om rasism. Pojkarna ville ha med en svensk 
flagga på kortet i skolkatalogen. Flickorna bestämde sig för att bojkotta 
fotot om pojkarna insisterade på ha med flaggan. När fotot väl togs så 
fanns ingen flagga med (Äf). 

Detaljerade analyser av flickgruppen på Äppleskolan (Osbeck, 2005), 
har visat att flickorna förefaller agera mer aktivt och öppet i altruistiska 
projekt än i partiska, för den egna gruppen. Detta skulle kunna tolkas som 
uttryck för en sådan asymmetrisk altruism som tidigare uppmärksamma-
des. I de flesta exempel där det berättas om aktioner som gjorts för den 
gemensamma miljön har det varit flickor som utfört dem.  
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En samling yttranden som skulle kunna ses som uttryck för en befintlig 
vidare gemenskap i /skol/praktiken är de här kallade ljuva-livet-utsagorna. 
Under intervjuerna hände det att det plötsligt inte fanns några problem 
utan allt var bra på alla sätt. Vad dessa utsagor står för är inte klart. Det är 
möjligt att de bidrar till att göra vikten av anpassning misskänd. Men det 
är också tänkbart att det finns en slags både-och-upplevelse så att det ljuva 
livet är exempel på hur skolan också upplevs. Tydligt är i alla fall att det 
kan växla snabbt. Samma Olle som säger ”man blir utstött man blir jävligt 
ledsen” (PII), har tidigare sagt ”det är ju rätt så här att skolan vore en hel 
familj ibland ju” som ett sätt att konkretisera Pers replik om att det inte 
finns allvarligare bråk på skolan (PII).  
 
Längtan efter unicitet 
I flera utsagor kan en slags längtan skönjas efter mänsklig unicitet som en 
levd praktik på skolan. Detta uttrycks på olika sätt i materialet. 

Det förekommer repliker som uttrycker en slags antropologisk förviss-
ning om unicitet. Bland Äppleskolans pojkar diskuteras att Ann är med 
dem och inte är med flickorna. Samtidigt som pojkarna retar sig på detta 
finns det andra replikskiften som kan förstås som uttryck för att de värde-
rar det Ann gör.  

 
Petter: det är ju lite bra samtidigt också så att det inte blir det därra… Amar: att det 
inte blir en.. att det inte blir som så därra… strikt.. C.O.: ..nääe uppdelning menar du? 
Amar: Så att alla har sin egen personlighet så där då.. (Äp). 
 

Kanske är det den strikta uppdelningen Amar vill ta avstånd från. Det han 
vill värna förefaller i alla fall vara att alla är unika och att personligheten 
tillåts komma till uttryck.  

En beundran för de som uppfattas vara sig själva och inte arbetar på att 
göra sig till och anpassa sig förekommer också i materialet. Jag uppfattar en 
sådan tendens i diskussionen bland Päronskolans flickor och ställer dem 
inför den explicita tolkningen: 

 
C.O.: ..när ni säger dom som är sig själva.. jag tycker att i.. som ju flera utav er har sagt så 
ligger det nån slags beundran.. att det liksom är strongt gjort..  
Johanna: det klart.. Åsa: det är ju verkligen det.. Katarina: speciellt i ett sånt litet 
samhälle som i N.. [instämmanden] då är det ju verkligen.. (Pf). 
 

Möjligen är exemplet uttryck för en slags diskursblandning. Flickorna be-
undrar dem som är sig själva och som framträder i sin unicitet. Samtidigt 
kan citatet läsas som att det är styrkan i att våga gå mot strömmen som 
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beundras. Individuell styrka är ett centralt värde som synliggörs i den he-
gemoniska diskursen.  

Den uttryckta längtan efter att låta människan få framträda visar ibland 
på en förståelse där människan uppfattas ha en kärna av autenticitet som 
ofta döljs i vardagen.  

 
Andres: T.ex... det är bara ett exempel… om han skulle va rasist och kalla han för 
svartskalle… han kanske är det för han är.. men man blir inte.. jag är det.. men han 
kan inte känna människan så bra.. tänk om de fick en chans att snacka med var-
andra.. tänk om de har jättemycket gemensamt.. (Ap). 
 

Människans egentliga kärna kan alltså befinna sig tämligen långt ifrån den 
bild som möter. Även rasister och svartskallar kan ha mycket gemensamt 
om bara den egentliga människan fick chans att framträda.  

Ett par intervjugrupper berättar även om personer som lyckats vara sig 
själva,290 som inte har anpassat sig till det gällande. Genom att berättelser-
na kan vara så pass utförliga, och att flera engageras och dras med, är det 
intressant att tänka på dem som en genre som ger uttryck för en tro på 
möjligheten att undkomma det gällande.291  

 
C.O.: Om jag skulle sammanfatta lite av vad vi har pratat om nu under den här stunden så 
har det handlat väldigt mycket om att på nått sätt försöka va så lik varandra som möjligt för 
att man inte bli.. om man liksom sticker ut på nått sätt.. som inte är bra så kan man råka illa 
ut för det.. är det rätt uppfattat…  
 
Ragnar: jaa.. men liksom det är inte alla som är.. ibland så kan det va coolt att va 
lite udda.. om man t.ex. är som.. det var en kille som gick här förra året som hette 
N.. [Basil i bakgrunden: N…] han var skitomtyckt bara för att han var så här lite 
udda.. han var cool å snäll å.. alla ville va med han faktiskt.. 
 
C.O.: På vilket sätt var han udda då... 

                                              
290 I vissa diskursiva /skol/praktiker kan att våga vara sig själv uppfattas som ett gällande 
krav (jfr Björk, 1999, s. 89). 
291 Jfr hur klassiska berättelser kan ingjuta tro på det omöjligas möjlighet och därmed utgöra 
en kausal kraft. Genom att se paralleller mellan sin egen situation och den fantastiska berät-
telsen, genom analog fantasi, kan individen transcendera kusligheter (Tracy, 1981, s. 363). 
Det finns även exempel på empirisk forskning som beskriver hur t.ex. familjer bygger upp 
repertoarer av berättelser som kommer att fungera som verktyg för förståelse av mänsklig 
interaktion. Psykologen Peggy Miller har kallat detta narrativa praktiker (Corsaro, 1997, s. 
73). Jfr även Tappan (1992) angående narrativa representationer.  
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Någon: punkare… Jörgen: Nä han var inte.. inte punkare men liksom.. Ragnar: han 
hade.. Jörgen: ..han gick kostymklädd.. Ragnar: han är kommunist är han.. så har 
han så härra.. palestinasjal är lite sminkad å hängande svart hår å gula glasögon å så 
där.. tjejerna.. en del tjejer tycker att han är.. så här jätte.. snygg å sånna här grejer.. 
C.O.: mm.. Ragnar:  å så vill dom typ gå å krama han å säger att han är rolig så här.. 
me.. vad heter det.. Jörgen: han är jättesnäll liksom han… Tomas: Han var schysst 
mot alla.. Jörgen: ja liksom.. det var det han vann på.. Ragnar: typ skojar så här 
bara.. ”å du är så här lite rasist” så här bara på skoj.. (Bp). 
 

I vilken utsträckning pojken i fråga bröt mot/uppfyllde gällande värden 
och normer hade varit värt en närmare analys. Om individen har tillräck-
ligt mycket kulturellt kapital i ett avseende förefaller det rimligt att tänka 
sig att förutsättningarna är större att komma undan med avvikelse i ett 
annat avseende (jfr Bourdieu & Passeron, 1980a, s. 34, 38; Goffman, 1972, 
s. 145).292 Det kan också tilläggas att det förmodligen är lättare att avvika 
då stilen är tydligt udda. Det är när den framstår som tänkbar för många 
som den utgör ett hot (jfr Berger & Luckmann, 1998, s. 143).  

 
Diskursiva växlingar 
De tre diskurser som här presenterats uppfattas existera inom ramen för 
samma diskursiva praktiker. De är konkurrerande men den enskilde kan 
röra sig mellan dem. Diskursernas parallellitet innebär att skilda livsförstå-
elser ligger sida vid sida. Det är dock inte troligt att den enskilde upplever 
det som ett problem. Ändå tillhandahåller de skilda diskurserna olika bil-
der av t.ex. hur tillvaron ska förstås, hur den avvikande ska uppfattas och 
hur den egna uppgiften bör tolkas.  

På Äppleskolan menar flickorna att de vill försöka undvika bråk med 
pojkarna. Deras samtal visar dock att denna beskrivning av tillvaron kan 
förstås på minst två olika sätt beroende på vilken diskursiv tolkningsram 
som används. I en diskurs som betonar individuell styrka och prestation 
kan det ses som ett tecken på svaghet. En sådan tolkning ligger nära poj-
karnas tidigare omnämnda bild av flickorna. De är osjälvständiga. De för-
mår inte stå upp utan faller undan. Däremot kan det i en diskurs där uni-

                                              
292 Det förekommer också i materialet att de unga ger uttryck för vad som i den diskursiva 
praktiken kan utgöra hinder för mänsklig unicitet att träda fram. De nämner t.ex. kollektiva 
benämningar, som ”invandrare” (Äp). Även den diskursiva praktiken med sin specifika 
hierarki omnämns som en svårighet för individer att vara sig själva. ”Ted: Det är ju upp till 
det här starka gänget då att… det är ju inte bara den mobbade, offrets fel utan det är ju, de 
måste ju acceptera även sånt som skär sig.” (Äp).  
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versell gemenskap betonas ses som klokt och omsorgsfullt att undvika bråk 
och värna gemenskapen.  

Flickorna förefaller själva leva med och vara medvetna om båda diskur-
serna. Däremot verkar de ta avstånd från den hegemoniska diskursen där 
de framstår som osjälvständiga = ”rädda” till förmån för den här aktuella 
då de framstår som inriktade mot omsorg = ”snälla”.  

 
Helen: Eller ja det är väl egentligen så att fall man inte vill gå i bråk med killarna… 
kan det ju va… för då dom kan ju typ säga… vad som helst… sånna saker kan det 
ju också va… Men jag… jag är inte så rädd så… Någon: Nej… det är man inte… 
Helen: Mig har det inte… det har inte hänt så ofta så man.. 
C.O.: Nej men om man kommer i bråk med killarna och dom kan säga vad som helst… vad 
säger dom då då? 
Helen: Ja det kan ju vara vad dom kommer på [skratt i bakgrunden?] Helen: Man 
avviker ju helst för man försöker ”ha ha” va snäll mot dom.. (Äf). 
 

Olika diskurser ger också olika tolkningar av hur den utsatte ska förstås. 
Relativt oreserverat berättas det om kränkningar som utförts där den utsat-
tes eget agerande framhålls som orsak. Mitt i sådana resonemang kan det 
skjutas in meningar som ”det är ju synn om en” (Pp). Motsägelsefullheten 
kan uppfattas som uttryck för olika diskurser. Om den utsatte förstås ut-
ifrån att varje människa har ett oändligt värde och bör få framträda just i 
sin unicitet, dvs. den aktuella diskursen, är det logiskt att tycka synd om en 
utsatt. Om däremot den hegemoniska diskursen anläggs, där kränkning 
kan ses som motiverad utifrån den enskildes agerande och kränkningens 
lärande potential, blir den utsatte istället en som får skylla sig själv. Han 
borde ha lärt sig tidigare.  

Tvetydigheter och oklarheter framkommer också kring den egna upp-
giften. Amar uttrycker detta genom att beskriva sig som en dubbelkille i 
förhållande till den utsatta pojken Jan. Amar kan uppfattas ha mycket att 
vinna på att fortsätta utsätta Jan för ”skämt” och ”härmningar”. Att 
genomföra t.ex. skämten är ett sätt för utföraren att synliggöra sig och sina 
förmågor. På samma gång visas lojalitet med det i den diskursiva praktiken 
gällande. I klassen har det däremot på senare år vuxit fram en större förstå-
else för Jan som person menar Amar. Inom ramen för en sådan diskurs, 
den här aktuella, är Amars kränkande position svårare att motivera. Varken 
den egna vinsten eller Jans potentiella lärande kan anföras då Jans person-
liga värde står i centrum. Att en diskurs om människors unicitet har vunnit 
mark innebär dock inte att den andra försvunnit. 
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Amar: Ja men jag kan erkänna att jag fortfarande gör sånna här skämt ibland när jag 
blir.. riktigt irriterad alltså.. Henrik: [xxx] Amar: Jag känner mig lite mer som en sån 
där dubbel… dubbel-kille.. för ibland är jag jättesnäll och säger ”jag förstår dig Jan” 
och sånt där och ibland blir jag jätteförbannad så jag… ja liksom… Anel: det beror 
på vad han gör.. (Äp). 
 

Anels kommentar kan tolkas som ett försök att re-presentera en slags an-
passningsdiskurs. 

Diskursiva inkongruenser förefaller kunna passera obemärkt. På Päron-
skolan berättar pojkarna tämligen oreserverat om hur de är med och utsät-
ter en pojke med ADHD för kränkande handlingar.293 Inte långt dessförin-
nan har det berättats om en pojke som var mobbad och som nu har slutat 
på skolan. Denna pojke var också handikappad. Tämligen indignerad ut-
brister Mikael: ”det stör mig när nån handikappad får skit för nånting.. 
[…] då har man bara lust att gå fram och dra till han som håller på så… 
det är så störande..” (Äp). 

 
Uttrycka och få gehör för diskursen 
Med Mikaels replik i färskt minne ska svårigheten i att uttrycka värdet av 
unicitet och gemenskap uppmärksammas. I de intervjuades diskursiva 
praktiker kan den hegemoniska diskursen ses som relativt materialiserad. I 
nedanstående textpartier redovisas det att gjuta sitt tal i en accepterad tal-
genre kan bidra till att man lättare får gehör för den diskurs man avser ge 
uttryck för. Detta medför emellertid viss barlast eftersom innehåll och 
form är förbundna i talgenren, vilket illustreras. Det sista textpartiet som 
behandlar transformering av utsagor till en accepterad talgenre visar att 
unga har stora kunskaper om vilka talgenrer som accepteras och vikten av 
att gjuta sitt tal i en korrekt sådan.  
 
Gjuta sitt tal i en accepterad talgenre 
Det är knappast en tillfällighet att Mikael gjuter sin solidaritet med den 
handikappade pojken i vad som skulle kunna kallas en våldspräglad talgen-
re (jfr Paechter, 1998, s. 96; Willis, 1991, s. 85). På så sätt går han i land 
med projektet. När Mikael däremot uttryckte inlevelse i den homosexuelle 

                                              
293 Jfr hur BO redovisat att elever med funktionshinder i högre grad än andra anger att de 
blir såväl retade som slagna. Värst utsatta är elever med ADHD (Barnombudsmannen, 
2002).  
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pojkens situation utan att transformera inlevelsen till en accepterad talgen-
re fick Mikael utstå både skratt och tillrop.294  

Svårigheter med att uttrycka t.ex. unicitet och gemenskap och få gehör 
för det rör i materialet så gott som uteslutande pojkgrupper. Tidigare har 
det uppmärksammats hur pojkarna i sitt sätt att diskutera ibland faller in i 
en slags skämtandets logik präglad av skratt, jargong och kvickhet, ett sätt 
att visa sig. Detta sätt att kommunicera kan sägas vara exempel på en tal-
genre. En genre ger såväl möjligheter som begränsningar. 

Diskursiva praktiker varierar bl.a. med avseende på förekommande tal-
genrers kvalitet och kvantitet. Antalet talgenrer i bruk kan tänkas samvarie-
ra med grad av acceptans för andra talgenrer än de mest frekvent använda. 

Uttryck för unicitet och gemenskap kan i pojkarnas diskursiva praktiker 
uppfattas ha något pretentiöst, snusförnuftigt eller moralistiskt över sig. 
Sådana uttryck kan också uppfattas hotfulla. Alternativa värden kan bädda 
för alternativa hierarkier. Inget samtal är ofarligt.295 Varje diskussion är ett 
förhandlings-, /re/konstruktions- och lärtillfälle av vilken livsförståelse som 
gäller. Samtal är handling.296  

Möjligheten att unicitetsdiskursen uppfattas som pretentiös får delvis 
stöd av ett replikskifte på Bananskolan. Då Ali betonar att människor är 
olika och att man måste ha rätt att klä sig olika, upprepas denna replik 
konkluderande, av en kamrat. Sättet som det görs på får Ali att framstå 
som en mästrande lärare och själv blir han närmast en obstruerande elev. 
Det hela kan ses som en strategi för att misskreditera Ali och samtidigt 
hans budskap. Lite väl snusförnuftigt kanske? En annan tänkbar tolkning 
är att problemet med Alis användning av unicitetsdiskursen inte bara är 
dess snusförnuftighet, utan att den förefaller ambivalent och därför mindre 
trovärdig.  

 

                                              
294 Det kan finnas andra skäl än skilda talgenrer till att gruppen i större utsträckning accep-
terade solidaritet med den handikappade pojken än med den homosexuelle. Just avstånds-
taganden mot homosexuella var starka i de intervjuade pojkgrupperna.  
295 Jfr Løgstrup (1992, s. 50): ”Hur skiftande kommunikationen oss emellan än kan te sig, 
består den alltid i att våga sig fram för att bli tillmöteskommen. Det är nerven i den och det 
är det etiska livets grundfenomen.” 
296 Jfr diskursens händelsekaraktär (Foucault, 1993, s. 36). 
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Ali: ..så alla.. alla liksom så härra.. alla kallar ju varandra för saker som dom inte 
tycker om så här liksom.. ifall jag skulle kalla N för nånting.. liksom för att jag vet 
att jag är bättre än han då kan man ju inte liksom.. gå ut på han liksom så här bara 
”du din jävla tönt” å allting ”du klär dig som en tönt” å allting bara för att jag klär 
mig normalt.. [Ragnar: bög ??] å är så härra bättre.. C.O.: nääe.. Ali: det kan man 
inte göra liksom.. alla klär sig olika.. C.O.: mm Ali: ..så vi får liksom ifall.. [Någon: 
alla är olika så var det..]. (Bp). 
 

Samtidigt som Ali värnar om olikheten behåller han hierarkin bland män-
niskor. Vissa är bättre men bara för det kan inte de sämre behandlas hur 
som helst.  

Den jargong, och kanske i viss mån också den hastighet, som t.ex. finns 
i pojkgruppen på Päronskolan synliggörs nedan. Även talgenrens gräns 
framkommer. Gustavs utredande repliker, hans vilja att ta avstånd från att 
mäta människor i förhållande till en norm och skilja ut ”normala”, ter sig 
malplacerade. Han förlorar gruppens intresse. Hans repliker bemöts inte 
utan jag blir tvungen att gå in och driva samtalet vidare. Resonemanget 
utgår från en beskrivning av raggare och skatare/tattare som motkulturer 
men så finns det ju de som varken är det ena eller andra. Hur ska de be-
skrivas? 

 
C.O.: Dom som ni kallar er.. vilka är det.. 
Gert: Vad då? C.O.: Ja men du sa.. Gustav?: [skratt] ditt gäng Gert..! Adam?: Dom 
tyska.. Mikael: ja men vad kallar ni er.. eller är ni normala ni då eller.. vad.. Adam?: 
Ja jag har inget emot att vuxna trakasserar oss (??) Mikael: å du liksom.. Gustav: vil-
ka är normala.. Hans?: ja du å jag å Gert.. Adam?: Jag är väl också normal..  Mikael: 
det är det är inte nor.. Gustav: det finns inga normala klädstilar.. [nääe från något 
håll] det gör inte det.. det är så man.. det är ju stilar.. det är det man tycker om å.. 
tycker är behagligt.. Gustav: det finns bara onormala.. C.O.: mmm.. okej…ja.. ja.. nä 
men hur liksom.. äh.. mm.. jaa.. okej.. äh..  
C.O.: Å sen så är det massa liksom checking emellan då dom här grupperna.. (Pp).  

 
Innehåll och form är förbundna i talgenren 
För att få gehör för sitt budskap kan talaren behöva gjuta det i en accepte-
rad talgenre. Mikael använde t.ex. en våldspräglad talgenre när han ut-
tryckte sin solidaritet med den handikappade pojken. Detta budskap togs 
väl emot av gruppen. Samtidigt är detta inte okomplicerat, om det är rik-
tigt som t.ex. Bachtin menar att innehåll och form är intimt samman-
bundna. Att Mikael använder en slags våldsinriktad talgenre påverkar inte 
bara formen utan också innehållet. På samma gång som han har uttryckt 
sin solidaritet med den handikappade pojken har han också antytt att fy-
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siskt våld kan vara berättigat, eller i varje fall att en vilja till våld är en mer 
eller mindre självklar känsla. 

Också när Helen på Äppleskolan gjuter sin acceptans för homosexuali-
tet i en hegemonisk föreställning om det eftersträvansvärt coola kan man 
fundera över hur budskapet påverkas.  

 
Helen: men du tänk va.. Gu va coolt det skulle va typ om vi hade en kompis som 
typ va bög eller nånting sånt där.. (Äf). 
 

På köpet får hon en bibetydelse av homosexualitet som något exotiskt. 
Genom att den ”coola” talgenren väljs kan det också uppfattas som det 
coola har prioritet och/eller ges prioritet. Problemet om coolhet får före-
träde är att allt inte kan gjutas i en cool förpackning.297 Att använda en 
accepterad talgenre får lätt konserverande effekter genom att stöd därmed 
indirekt ofta ges till hegemoniska diskurser.   

 
Transformera utsagor till en accepterad talgenre 
På en levd nivå har förmodligen många ungdomar stora kunskaper om 
/o/acceptabla talgenrer. Under samtalet med Apelsinskolans pojkar upp-
stod ett tillfälle då de också demonstrerade sådana kunskaper. Andres be-
skriver en pojke som han tror är homosexuell. Andres anför att han har ett 
feminint sätt att uttrycka sig på. 

 
Andres: ..Och när han kom in i mitt rum han: ”Oj vilken fiiin färg du har på dina 
väggar..!” Man bara typ ”Du… vad är det med dig” typ… eller vad är det för.. Skit-
samma vad jag har för färg där typ.. (Ap). 
 

Vid intervjutillfället uppfattade jag först att det just var att uppmärksamma 
färgen som de menade var feminint. I själva verket var det sättet att säga 
det på som åsyftades. Pojken borde ha använt en korrekt, maskulin, talgen-
re. 

 
C.O.: Låt oss.. låt oss anta att nån utav er skulle komma hem med… vi säger att.. att.. äh.. 
ja du Ulf skulle komma hem till Andres och verkligen tycka att han hade jättefina färger på 
väggarna skulle man undvika att säga det då? 
 [Näe, flera i bakgrunden] Andres: Det beror på vilket sätt man säger det… Marko: 
”Grym färg på väggen” Andres: ”Faan vad coolt” typ.. ”Ja kolla det är coolt”… [Nå-
gon: det vet killar på [xxx] ] Andres: Men ”fiiint det va!” man bara: ”Okej…” Mar-
ko: ”Rosa gardiner!” [Skratt i gruppen] ”Rosa gardiner jag älskar!” [Det sista sägs 
alltså på någon form av skämtsamt sätt – flera röster i luften]. (Ap). 

                                              
297 Olika kategorier som klass, kön, etnicitet och sexuell läggning riskerar att spelas ut mot 
varandra när det gäller att avvika på ett ”korrekt” sätt (jfr Skeggs, 2002). 
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Samtalets möjligheter 
Avslutningsvis kan nämnas då det gäller livsförståelsediskursen ”Livet som 
ansvarighet till förmån för unicitet och universell gemenskap” att den före-
faller gynnas av samtal och reflektion t.ex. över hur den hegemoniska dis-
kursen fungerar. Några använder sin avslutande replik på ett sätt som indi-
kerar att samtalet har fått dem att reflektera över vad de upplever som vä-
sentligheter. Flera avslutar med att värna andras situation och rikta ljuset 
mot missförhållanden som dessa elever på skolan är drabbade av. Marie på 
Äppleskolan talar t.ex. om de självmordsbenägna eleverna hon menar mås-
te få hjälp av någon psykologiskt inriktad expertis. Men också Anders som 
under samtalet fått syn på hur det kan vara att gå i den sämre gruppen i 
matematik vill använda sin sista replik till att fästa uppmärksamhet på 
deras situation.  

 
C.O.: Vad säger ni andra då.. vad är det viktigaste att fundera vidare över å inte glömma 
bort.. 
Anders?: det är väl det här.. det här med läraren.. det är väl det enda som jag tyck-
er.. C.O.: …som.. som just detta med.. med mm.. Anders: det att han säger att dom är 
dåliga.. (PI).  

 
Sammanfattning 

”Livet som ansvarighet till förmån för mänsklig unicitet och universell 
gemenskap” är en av tre presenterade livsförståelsediskurser. Sammantaget 
utgör dessa tre exempel på livsförståelse av olika karaktär som finns repre-
senterade i de intervjuades diskursiva /skol/praktik. Den aktuella utgör en 
av två som betraktas som underordnade ”Livet som anpassning till förmån 
för individuell konkurrens”. De tre diskurserna existerar emellertid paral-
lellt och de unga rör sig mellan dem och växlar därmed livsförståelse.  

Den aktuella diskursen utmanar tanken att människor kan/bör anpassa 
sig till gällande föreställningar och därmed underordna sig såväl föreställ-
ningarna som dem som förkroppsligar och/eller förespråkar dem. Någon 
konsekvensetisk kalkyl av den art som presenterats i samband med den 
hegemoniska diskursen blir varken önskvärd eller möjlig. Den form av 
social status som en sådan anpassning skulle kunna gynna ifrågasätts som 
centralt värde med den aktuella diskursen. Istället framträder mänsklig 
unicitet och universell gemenskap som mål i sig. Den väsentliga mänskliga 
enheten är varken individen eller gruppen utan mänskligheten. Materialet 
visar att detta är värden som stundom praktiseras, som den enskilde kan 
hävda som en slags förvissning, eller som något efterlängtat.  
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I det senast redovisade avsnitten har exempel på diskursiva växlingar 
presenterats. Diskurserna tillhandahåller skilda förståelser av livet och till-
varon. Livsförståelser kan följaktligen sägas variera med anlagd diskurs. De 
empiriska exemplen har också visat på de förhärskande talgenrernas bety-
delse för vidmakthållandet av hegemoniska diskurser. Det är svårt för den 
enskilde att komma bortom talgenrernas makt. Det sätt att tala som domi-
nerar styr också till dels vad som kan sägas. Med ett avvikande sätt att ut-
trycka sig på riskerar talaren att varken blir lyssnad på eller förstådd. Form 
och innehåll är intimt sammanbundna i talgenrerna.  

Hävdandet av en universell gemenskap, av en slags altruism, komplice-
ras dock av sammanhangs hierarkiska uppbyggnad. Vanan att ta andras 
perspektiv varierar strukturellt mellan sociala kategorier. På så sätt riskerar 
ett värnande om altruism att i praktiken förvandlas till asymmetrisk altru-
ism. I de aktuella exemplen uppmärksammades detta som en särskild fara 
för de unga flickorna. 
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/Re/konstruktion 
 
 
 
 

vsnittet ”/Re/konstruktion” är det andra av de tre resultatavsnitten i 
avhandlingens del III. I detta avsnitt förflyttas fokus från livsförståel-

sekaraktäristik till livsförståelse/re/konstruktion, hur livsförståelse lärs. Då 
livsförståelsens karaktär uppfattas som sammanlänkad med /re/konstruk-
tionsmekanismer och deras legitimering lämnas däremot inte området. 

På motsvarande sätt har det redan konstaterats en hel del då det gäller 
hur livsförståelse lärs. I nedanstående avsnitt kommer flertalet beskrivning-
ar av /re/konstruktion och dess mekanismer utgå från samtalets relativt 
detaljerade nivå. Processer som pågick under själva intervjusamtalen upp-
märksammas särskilt. I beskrivningarna tas bl.a. hjälp av de diskursiva red-
skap som presenterades i avsnittet Studiens huvudbegrepp (s. 52). Det kan 
dock vara på sin plats att inleda med att sammanfatta vad som framkom-
mit om livsförståelselärande under det föregående resultatavsnittet där 
livsförståelsekaraktäristik i form av tre diskurser presenterats. 

Livsförståelselärandets kontextuella, relationella, aktiva och hierarkiska 
karaktär har synliggjorts. Den diskursiva praktikens verksamhet är påverkad 
av den institutionella inramningen, av de uppdrag och fysiska betingelser 
som gäller för en skola. Institutionen villkorar de relationer som tar form i 
den diskursiva praktiken. Genom att vara verksam i den diskursiva prakti-
ken tillägnar sig individen praktikens förhållningssätt och diskurser. Detta 
görs aktivt i ett gemensamt /re/konstruerande. Den diskursiva praktiken 
föregår dock individen. Det finns en ordning och hierarki som individen 
träder in i. Det innebär att det kollektiva och kreativa /re/konstruerandet 
är begränsat. Det är villkorat.  

Begränsningarna kan delvis ses som förmedlade via de slag av relationer 
som institutionen gynnar. I tillägnandet av den diskursiva praktiken ingår 
att förstå de relationaliteter som strukturerar praktiken. Utifrån föregående 
avsnitt kan detta beskrivas som att elever i tillägnandet av skolan som dis-
kursiv praktik utvecklar en förståelse/känsla för de båda levda avtal som 
beskrivits. Det gäller å ena sidan avtalet mellan lärare och elever och å 
andra sidan avtalet elever emellan. Dessa båda avtal har dessutom uppvisat 

A 
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likartade drag. Resultatet är logiskt då avtalen visserligen kan beskrivas ingå 
i två skilda diskursiva praktiker men samtidigt utgör en gemensam diskur-
siv praktik. 

Att individen tillägnar sig praktiken innebär att han eller hon i samspel 
med andra drar slutsatser av sina erfarenheter. Lärandet handlar om ett 
kontinuerligt begripliggörande av livet och tillvaron. I det successiva 
/re/konstruktionsarbetet kommer den diskursiva praktikens förhållnings-
sätt, t.ex. dess karaktäristiska relationaliteter, att framstå som självklara eller 
levda. 

I föregående avsnitt har flera exempel på händelser med lärande poten-
tial, en slags /re/konstruktionsmekanismer, uppmärksammats. Kränkande 
händelser har fått särskilt utrymme då de utgjort utgångspunkt för inter-
vjusamtalen. En sammanfattande redogörelse av kränkningars sätt att fun-
gera /re/konstruerande följer i avsnittet ”Kränkning som /re/konstruktions-
mekanism” nedan. Kränkningar har emellertid i ovanstående presentation 
beskrivits ingå bland en slags av recenserande handlingar. Såväl lärare som 
elever har beskrivits ge återkopplingar på individers prestationer. Recen-
sionerna kunde alltså innefatta både positiva, negativa och potentiellt 
kränkande omdömen.  

Att bli testad och recenserad samt att testa och recensera är exempel på 
hur lärande går till i skolans diskursiva praktiker. Test och recensioner ut-
gör /re/konstruktionsmekanismer. I möten mellan människor och de hän-
delser som där äger rum /re/konstrueras livsförståelse, är /re/konstruktions-
mekanismer verksamma. Att bli utlämnad med sina åtaganden och sitt 
ansvar samt att utlämna sin medmänniska med sina åtaganden och sitt 
ansvar är exempel på hur lärande går till i skolans diskursiva praktiker. 
Utlämnanden utgör /re/konstruktionsmekanismer. Att bli upptagen i ge-
menskaper och att skapa gemenskaper är exempel på hur livsförståelse-
lärande i skolan går till. Inlemmandet är ett exempel på en 
/re/konstruktionsmekanism. Att bli sedd som människa och att se andra är 
exempel på hur livsförståelselärande i skolans diskursiva praktiker kan gå 
till. Synliggörandet kan betraktas som en /re/konstruktionsmekanism. Att 
ta del av berättelser och att berätta är en del av lärandet i skolan. Det ge-
mensamma berättandet är en /re/konstruktionsmekanism med livsförståel-
selärande potential. 

Då intervjumaterialet granskats med avseende på hur livsförståelse 
/re/konstrueras har tre frågor varit vägledande a) hur beskrivs kränkning 
fungera /re/konstruerande b) vilka andra /re/konstruktionsmekanismer 
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synliggörs c) hur görs invändningar i /re/konstruerandet. Dessa tre frågor 
har också fått ge avsnittet sin struktur.  

 
Kränkning som /re/konstruktionsmekanism 

Beskrivningen av hur kränkning fungerar /re/konstruerande har delats in i 
tre sektioner. Först följer en kort presentation av vad som hittills empiriskt 
konstaterats angående kränkning som /re/konstruktionsmekanism. Däref-
ter uppmärksammas några kränkningsdefinitioner. Den avslutande sektio-
nen redovisar möjliga konsekvenser av att betrakta kränkning ur ett funk-
tionellt perspektiv. Dessa effekter som lyfts fram får betydelse för den res-
terande delen av avsnittet ”/Re/konstruktion”. 
 

Kränkning som /re/konstruktionsmekanism i korthet  
Hur kränkning i gruppintervjumaterialet framstår som en /re/konstruk-
tionsmekanism av livsförståelse framgår kanske allra tydligast av avsnittet 
”Från handling till livsförståelselärande funktion” (s. 192). Inte minst ge-
nom att den utsatte beskrivs som avvikande i specifika avseenden fram-
kommer mönster av värden och normer som den enskilde förväntas leva 
upp till. De gällande föreställningar och förhållningssätt som de unga lär 
varandra genom dessa repressiva handlingar – föreställningar om hur livet 
fungerar, om vad som ger värde och mening i den diskursiva praktiken – 
benämns livsförståelse. Av de intervjuades berättelser framgår följaktligen 
att kränkande handlingar, framförallt är det verbala kränkningar och recen-
sioner som nämns, kan förstås som ett verktyg för inlärning av denna livs-
förståelse. Handlingarna kommunicerar ett budskap om brott mot det 
gällande och att denna överträdelse inte accepteras. Ofta indikerar också 
kränkningen, direkt eller indirekt, vad som förväntas istället. Kränkning 
kan ses som ett inlärningsverktyg för livsförståelse, eller en slags /re/kon-
struktionsmekanism.  

Av föregående avsnitt, om livsförståelsediskurser i de ungas diskursiva 
praktiker, framgår att kränkning som inlärningsverktyg faller in under ett 
vidare mönster av recensioner i skolan, både i undervisnings- och kamrat-
praktik. Dessa recensioner är tänkta att fungera lärande. De sänder signaler 
om vad som bör åtgärdas. Negativa omdömen förväntas upphöra då indi-
viden lärt sig. På så sätt uppfattas det ligga på den utsatte att se till att 
han/hon framgent blir bättre behandlad. Att prestation, studiemässigt 
såväl som socialt, är ett så centralt värde kan uppfattas konsekvensetiskt 
motivera de hårda tagen. 
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Det har också tidigare diskuterats i anslutning till intervjumaterialet att 
kränkningars /re/konstruerande funktion kan sammanfalla med utförarens 
intressen. Genom att kränka eller hårt recensera demonstrerar utföraren 
vetskap om och lojalitet med det gällande. Att recensera, att i den diskursi-
va praktiken ha recensionsrätt, är förknippat med makt. Pojkar har/ges/tar 
sig den rätten i betydligt högre utsträckning än flickor.  

Genom att fungera som /re/konstruktionsmekanism för det gällande 
kommer kränkning också att utgöra en indirekt grund för praktikens hie-
rarki. Den diskursiva praktikens gällande kultur, livsförståelse, värden och 
normer skiljer låg från hög och ger samtliga en ordnad tillvaro.  

Nedan presenteras några vanligt förekommande sätt att diskutera 
kränkning, några kränkningsdefinitioner.  

 
Reflektioner över några kränkningsdefinitioner 

Hur kränkning ska definieras är inte givet. Skolverket skriver t.ex. i All-
männa råd och kommentarer för arbetet mot alla former av kränkande behandling 
(2004) att kränkande behandling i styrdokumenten för skolans verksamhet 
används som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. All-
männa rådet uppmärksammar mobbning, diskriminering, sexuella trakas-
serier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.298  

De former som omnämns kan dock definieras på olika sätt. Mobb-
ningsdefinitioner kan t.ex. vara ”objektiva” medan definitioner av sexuella 
trakasserier i hög grad är ”subjektiva”, dvs. stor vikt läggs vid den enskildes 
upplevelse av vad som inträffat (jfr Björk, 1999, s. 34).  

Många skolor har använt Dan Olweus definition av mobbning (Skol-
verket, 2000), där ”En person är mobbad när han eller hon, upprepade 
gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en 
eller flera personer.” (Olweus, 1992, s. 4). Olweus reserverar för begreppet 
mobbning även en obalans i styrkeförhållandet mellan parterna (s. 5). 
Trots att Olweus alltså försökt att finna ett mått som har ”objektiva” inslag 
finns en viss grad av subjektivitet kvar. Vad som upplevs vara en negativ 
handling varierar mellan personer.  

Olweus definition har emellertid kritiserats för att ha för hög grad av 
”objektivitet”. Skolverket skriver t.ex. i sin nationella kvalitetsgranskning 
(2000) ”För den som blir utsatt och för skolans skyldigheter är det dock 
ovidkommande om det är en eller flera som plågar, ofredar, förtrycker osv. 

                                              
298 Den 1 april 2006 träder en ny lag i kraft som reglerar området (se Regeringens proposi-
tion 2005/06: 38). Den nya lagens innebörd diskuteras inte här närmare. 
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Likaså borde beteendet självfallet betraktas som oacceptabelt även vid ett 
enstaka tillfälle, eftersom det avgörande är en individs upplevelse av 
kränkning.” (s. 17). 

Synliggörandet av den individuella upplevelsen är den subjektiva defi-
nitionens styrka. Jämställdhetslagen avser med sexuella trakasserier ”… 
sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet upp-
trädande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet.” 
(Jämställdhetsombudsmannen, 1997, s. 37; 2005, s. 2). Hur centralt ordet 
”ovälkommet” är framkommer även då JämO hänvisar vidare till EU-
kommissionens handledning för att motverka sexuella trakasserier på ar-
betsplatsen.299 300 

I den nationella enkätundersökning som jag tillsammans med Werners-
son och Holm genomförde på uppdrag av Skolverket (Osbeck et al., 2003), 
använde vi oss oftast av subjektiva innebörder. Kränkning definierades 
som att ha blivit ”illa behandlad på ett sådant sätt att man blivit upprörd, 
dvs arg, rädd, sårad eller ledsen”.301  

                                              
299 ”Sexuella trakasserier är ord eller handlingar av sexuellt slag som orsakar att den som 
utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Kännetecknande för sexuella 
trakasserier är att de är ovälkomna och oönskade. Det är den som utsätts för orden eller 
handlingarna som avgör om de kan accepteras och är välkomna eller om de är kränkande 
och ovälkomna.” (Jämställdhetsombudsmannen, 1997, s. 37). 
300 Ovanstående text är skriven utan särskilt beaktande av den nya lagen (2006:67) om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (Reger-
ingskansliet, 2006, s. 3). Rent allmänt kan dock sägas att lagen förstärker elevens skydd bl.a. 
genom att också ”annan kränkande behandling” innefattas så som t.ex. mobbning (s. 3). 
Lagen ger även annan kränkande behandling en mer subjektiv definition än t.ex. den forsk-
ningsdefinition av mobbning som ovan redovisades. Annan kränkande behandling definie-
ras som ”… ett uppträdande som annars kränker ett barns eller en elevs värdighet.” (Propo-
sition 2005/06:38, s. 8). Och om bevisbördan sägs ”18 § Om ett barn eller en elev som 
anser sig ha blivit diskriminerad enligt 9–12 §§, utsatt för annan kränkande behandling 
enligt 13 § eller utsatt för repressalier enligt 14 § visar omständigheter som ger anledning 
att anta att hon eller han blivit diskriminerad, utsatt för annan kränkande behandling eller 
utsatt för repressalier, är det huvudmannen för verksamheten som skall visa att diskrimine-
ring, annan kränkande behandling eller repressalier inte förekommit. 19 § Om ett barn eller 
en elev visar att han eller hon har blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande be-
handling av ett annat barn eller en annan elev i samband med att verksamheten genomförs, 
skall huvudmannen för att undgå skadeståndsansvar visa att alla skäliga åtgärder för att 
förebygga eller förhindra behandlingen hade vidtagits.” (s. 11). Citatet ger dock anledning 
att fundera över konkreta innebörder i ”anser sig ha”, ”visar omständigheter som ger anled-
ning att anta att” (18 §) och ”visar” (19 §). 
301 Kränkning relaterades till strukturerande faktorer i den sociokulturella kontexten så som 
klass, etnicitet, kön och sexuell läggning. Faktorerna betraktades alltså snarare som struktu-
rella, samhälleliga och situationella egenskaper än som individuella och psykologiska egen-
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Svårigheten med subjektiva definitioner är att samma händelse kan tol-
kas på så olika sätt. Det kan uppfattas svårt, t.ex. för en skola, att veta vilka 
slags handlingar som särskilt bör uppmärksammas. I Kränkningar i skolan 
arbetade vi även med en definition där kränkningar kan vara budskap som 
kommuniceras, t.ex. via händelser, miljöer eller material, där det karaktäris-
tiska är att principen om alla människors lika värde är ifrågasatt. Skolverket 
(2004, s. 6) skriver för övrigt: ”Gemensamt för all kränkande behandling är 
att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.” 
 
Substantiella och funktionella definitioner av kränkning 
Det dominerande perspektivet när kränkningar uppmärksammas gäller de 
handlingar, i vid mening, som individen upplever som negativa, upprö-
rande eller just kränkande. Sådana definitioner och förståelser av kränk-
ning som tar fasta på handlingarnas karaktär benämns hädanefter substan-
tiella kränkningsperspektiv. Dessa ställs i relation till funktionella perspek-
tiv som uppmärksammar de kränkande handlingarnas funktion.302 Synsät-
ten är inte uteslutande.  

                                                                                                          
skaper (se t.ex. Corsaro, 1997, s. 25, 151). Påpekandet är viktigt då detta missförståtts (Bli-
ding, 2004, s. 31). 
Genom enkäten inhämtades information om dessa faktorer på flera sätt. Dels var de poten-
tiellt kränkande exempel som eleverna ställdes inför relaterade till dessa fyra aspekter. Dels 
efterfrågades uppgifter om respondenterna när det gällde klass, kön och etnicitet. Dessutom 
uppmärksammades signaler som skolmiljön sänder, t.ex. att rasistiskt material sprids eller 
att undervisningen osynliggör homosexualitet. Sådana signaler kan vara särskilt kränkande 
för de sociala kategorier som direkt berörs, men kan samtidigt uppfattas vara kränkande för 
alla. Sådana signaler kan nämligen sägas kommunicera att principen om alla människors 
lika värde är ifrågasatt. Vikten av att uppmärksamma kränkning på ett sådant sätt har också 
betonats i andra sammanhang (Regeringens skrivelse 2000/01:59, s. 8; Skolverket, 2004, s. 
6). 
302 Distinktionen mellan substantiella och funktionella definitioner av kränkning är inspire-
rad av religionsvetenskapens sätt att skilja mellan substantiella och funktionella definitioner 
av religion. ”Den substantiella försöker bestämma vad religion ’är’ och den funktionella vad 
religion ’gör’. Vi kan förtydliga det sagda med att tänka på begreppet ’cykel’. En substantiell 
bestämning av cykel innebär att säga att den består av två hjul, en ram, en sadel, en styr-
stång etc. Den substantiella definitionen kan ytterligare preciseras genom att man tillfogar 
andra detaljer, vilket gör att man kan skilja cykeln från en moped, vespa eller tandemcykel. 
Man säger vad cykel ’är’. En funktionell beskrivning av cykel skulle kunna vara ett fortskaff-
ningsmedel med vars hjälp en individ av egen kraft snabbare kan förflytta sig mellan två 
orter än till fots. Då säger definitionen vad cykeln ’gör’ .” (Geels & Wikström, 1999, s. 13). 
Definitionerna omnämns även i del II i avsnittet Unikt bidrag? Om transcendens och helighet, s. 
127. 



 274 

Kränkningar fokuseras i den här studien primärt ur ett funktionellt per-
spektiv. Förståelsen av en handlings funktion varierar dock beroende på 
vems perspektiv som funktionen beskrivs ur. Utgångspunkten för den här 
studien har varit gruppintervjuer med skolungdom. Kränkningars funktion 
betyder här följaktligen ungas kollektiva förståelse av hur kränkning funge-
rar i skolans diskursiva praktiker. Genom tematiska analyser av deras berät-
telser kunde det i rapporten Kränkningar i skolan konkluderas att kränk-
ningar  

 
… när man utgår från elevernas beskrivningar, [inte kan] förstås som en särskild 
form av handlingar som avviker från andra handlingar i skolan. För de intervjuade 
eleverna skulle istället den kränkande handlingen kunna beskrivas som en av flera handlingar 
som syftar till upprätthållande av de kulturella normer som den sociala hierarkin bygger på 
… (Osbeck et al., 2003, s. 23). 
 

Perspektivet kan jämföras t.ex. med Solveig Hägglunds förståelse av 
mobbning. 

 
Mobbning ses som en icke önskvärd, negativ social företeelse där individer agerar 
och samspelar på ett sätt som är logiskt och begripligt i ljuset av hur regler och ko-
der för social samvaro förstås och tolkas av de som är närvarande i situationen. Den 
kränkande handlingen initieras och utförs i ett socialt sammanhang, ett samman-
hang som ger mening och kvalitet åt det som händer. Därför kan man anta att det 
som är asocialt i mobbningssituationen inte är väsensskilt från andra asociala di-
mensioner i de närvarandes vardag. Om man på det här sättet försöker se mobb-
ning i det totala sammanhang som bestämmer förutsättningarna för barns och ung-
as lärande, växande och agerande, är mobbning både en konsekvens av dåliga upp-
växtvillkor och en del i själva uppväxtvillkoren. Både ett resultat av och villkor för 
utveckling och lärande. Både en effekt och en orsak. (Hägglund, 1996, s. 2). 
 

I Hägglunds beskrivning relateras mobbning intimt till barnens sociokultu-
rella koder i övrigt. Mobbning ses både som effekt av och orsak till upp-
växtvillkoren. Till viss del reserveras sambandet mellan mobbning och den 
sociokulturella samvaron till att gälla den asociala dimensionen. 

I denna studie där kränkningens funktionella dimension fokuseras är 
det relationen till de ungas gemensamma livsförståelselärande i skolans 
diskursiva praktiker som är central. Någon reservation för sambandet till 
att gälla asociala dimensioner görs inte. Däremot är det rimligt att anta att 
fokus på kränkning påverkar vilken information som ges om den gemen-
samma tillvaron, vilket ovan diskuterades i samband med presentationen 
av de tre identifierade livsförståelsediskurserna.  

Det finns ett närmast oändligt antal /re/konstruktionsmekanismer när 
det gäller livsförståelse. Vissa kan uppfattas välkomna och andra ovälkom-
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na. Ur funktionellt perspektiv är det svårt att dra en gräns mellan välkom-
na och ovälkomna handlingar. Båda formerna kan bidra till att upprätthål-
la en hegemonisk livsförståelsediskurs.303 Ur substantiellt och subjektivt 
perspektiv, då själva handlingen och individens negativa upplevelse sätts i 
centrum, blir däremot en sådan åtskillnad avgörande.304 

 
Konsekvenser av ett funktionellt perspektiv 

Med ett funktionellt perspektiv på kränkningar kommer ljuset att riktas 
mot den kultur och den livsförståelse som kränkningen syftar till att 
/re/konstruera. Denna livsförståelse möjliggör och legitimerar användning 
av kränkning som /re/konstruktionsmekanism. Kränkningen återskapar 
livsförståelsen. Kränkning är såväl upphov till som uttryck för livsförståel-
se. 

Funktionella perspektiv förefaller väsentliga för att uppmärksamma 
möjliga orsaker till kränkningar (jfr Hägglund, 1996, s. 2). Det är viktigt att 
inte enbart uppmärksamma handlingarna (jfr Harju, 1999, s. 7). Det skulle 
kunna vara så att de utgör symptom men inte är orsak i sig själva.305  

                                              
303 Sättet att hålla samman kränkning med andra handlingar som syftar till att upprätthålla 
hegemonisk livsförståelse kan jämföras med Stina Jeffners (1997) beskrivning av ungdomars 
förståelse av våldtäkt. Jeffner menar att våldtäkt inte uteslutande kan betraktas som något 
extremt eller avvikande. Det går inte att dra en tydlig gräns mellan vad eleverna beskriver 
som normal sexualitet, å ena sidan och våldtäkten å andra sidan eftersom båda företeelser-
na är relaterade till kulturella föreställningar om vad manlig respektive kvinnlig sexualitet 
är. 
304 Att studera kränkningars funktion utan att särskilt uppmärksamma att mycket skilda 
handlingar på så sätt kommer att inbegripas kan förefalla problematiskt. Alldeles uppenbart 
är det två olika saker att t.ex. vid några tillfällen ha blivit utsatt för tillmälen och att ha 
blivit så illa behandlad som Lina Olofsson i det uppmärksammade Umeåfallet. Lina kom 
bl.a. att utveckla posttraumatisk stress (Löfving, 2004, s. 18). Med utgångspunkt i de inter-
vjuade ungdomarnas berättelser är poängen här dock att peka på att ”kränkande” handling-
ar i skolan som de intervjuade ungdomarna uppmärksammar dem utgör en gråskala. I deras 
berättelser är en funktionell definition mer framträdande än en substantiell. Det betyder 
inte att substantiella definitioner inte är väsentliga. Det är dock inte detta arbetes fokus. Att 
försöka att dra gränser mellan kränkande handlingar och andra repressiva handlingar som 
utförs i en diskursiv praktik är dessutom inte okomplicerat (jfr Corsaro, 1997, s. 157; Ek-
holm & Fransson, 1987, s. 55). Problemet förefaller hänga samman med att man å ena 
sidan bör skilja mellan art- och gradskillnader men att å andra sidan gradskillnader som är 
tillräckligt stora också förefaller variera i kvalitet.  
305 Jfr hur Björk (1999, s. 155 f.) har varnat för att se mobbning som tecken på en proble-
matisk miljö. Hon menar att det kan bidra till att t.ex. skolor försöker dölja mobbning. Det 
kan upplevas svårt att göra något åt. I föreliggande arbete hävdas, trots dessa rimliga in-
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Att uppmärksamma kränkning ur ett funktionellt perspektiv förmår 
synliggöra – för det första – att kränkningar i skolan, liksom vissa andra 
handlingar, syftar till och har sina rötter i bl.a. en hegemonisk livsförståel-
sediskurs som betonar anpassning och konkurrens. Det är för att anpass-
ning och den därpå följande konkurrensmässigheten ses som så väsentliga 
som kränkningen konsekvensetiskt kan ges legitimitet. Om kränkningar 
istället betraktas som avvikande handlingar kommer betydelsen av anpass-
ning och konkurrens att förbli dold liksom att den hegemoniska livsförstå-
elsediskursen fyller praktikens behov av ordning och hierarki. De därtill 
sammanhängande problemen uppmärksammas inte. 

Ett funktionellt perspektiv synliggör inte bara att kränkning har sitt ur-
sprung bl.a. i en specifik livsförståelse. Insikten möjliggör reflektion över 
denna livsförståelse som ett potentiellt problem i sig. Det funktionella 
perspektivet gör det möjligt – för det andra – att resa frågan om det även 
skulle kunna betraktas som en slags kränkning att låta unga individer vara 
verksamma i diskursiva praktiker där de med hög sannolikhet kommer att 
tillägna sig en sådan livsförståelse.  

Den hegemoniska livsförståelsediskursen skulle ur normativt, kritiskt, 
perspektiv kunna uppfattas som ett problem både till sin form och till sitt 
innehåll. Att livsförståelsen till sin form är så pass trång talar för möjlighe-
ten att uppfatta ett tillägnande av den som en kränkning. Det är alltså inte 
utsättandet för och tillägnandet av diskursiva praktiker generellt som upp-
fattas vara kränkande. Ofta citeras den pedagogiska ledaren från Regio 
Emilia, Loris Malaguzzis, bevingade ord ”Ett barn har hundra språk, men 
berövas nittionio av dem” som exempel på hur skolan och kulturen beskär 
unga människors möjligheter (Lerner, 2002). Men det förefaller inte rimligt 
att kritisera livets oundgängliga villkor. Att få möjlighet att vara verksam i 
en social och kulturell praktik är den process som ger individen språk 
överhuvudtaget.306 Barn föds utan språk. Det kan dock diskuteras hur 
många språk, för att fortsätta använda Malaguzzis metafor, som är rimliga. 
Då tillägnande av en diskursiv praktik med en hegemonisk livsförståelse-
diskurs kan diskuteras i termer av kränkning p.g.a. sin form gäller det en-
                                                                                                          
vändningar, ändå vikten av att diskutera frågan brett och att våga se länkar mellan mil-
jö/kultur/livsförståelse och förekomst av kränkningar. 
306 Tillägnandet av en diskursiv praktik bör rimligtvis beskrivas dialektiskt. Processen är 
både produktiv och begränsande. Produktiv då den ger tillvaron sin ordnande karaktär och 
begränsande då människor beskärs på alternativa tolkningsmöjligheter. Möjligheten torde 
ligga däremellan. Dels genom att individen i ökande grad tillägnar sig allt fler diskursiva 
praktiker och dels genom att de diskursiva praktikerna visar sig ha fler frihetsgrader än det 
omedelbart kan tyckas (jfr Davies, 2003, s. 16; Neumann, 2003, s. 151).  
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dimensionaliteten. Det gäller livsförståelser där värde, mål och mening 
reduceras till närmast en enda aspekt, t.ex. framgång. När livet uppfattas på 
ett sådant sätt är det väldigt många medel som i en konsekvensetisk kalkyl 
kan tänkas bli helgade för att målet ska uppnås. Få andra värden komplice-
rar kalkylen. 

Tillägnandet av en diskursiv praktik med en hegemonisk livsförståelse-
diskurs skulle också kunna uppfattas som kränkande p.g.a. livsförståelsens 
innehåll. Detta skulle t.ex. kunna gälla ett innehåll som bryter med princi-
pen om alla människors lika värde. Att låta en ung individ vara verksam i 
en diskursiv praktik där patriarkala värden, underordning av kvinnan, ingår 
i den hegemoniska livsförståelsen skulle alltså kunna diskuteras i termer av 
kränkning.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det funktionella kränkningsperspekti-
vet förmår synliggöra för det första att kränkningen har sitt ursprung i en 
specifik livsförståelse och att därför, för det andra, ett tillägnande av en 
sådan livsförståelse inte är oproblematisk. Den skulle t.o.m. kunna diskute-
ras i termer av kränkning. I de ungas diskursiva praktiker finns det många 
andra handlingar och utsagor än de som betraktas som kränkande som 
syftar till att /re/konstruera denna livsförståelse. Fokus på kränkningars 
funktion medför att också dessa andra /re/konstruktionsmekanismer upp-
märksammas. Ett funktionellt perspektiv för blickarna tillbaka till den dis-
kursiva praktikens kultur och livsförståelse. 

I nedanstående text beskrivs olika sätt som den hegemoniska livsförstå-
elsediskursen, anpassning till förmån för individuell konkurrens, /re/kon-
strueras på. Tydliga livsförståelser i denna diskurs handlar om vikten av yta 
och en korrekt framställning av genus. Sådana livsförståelser /re/konstru-
eras genom såväl välkomna som ovälkomna handlingar.  

 
Skilda /re/konstruktionsmekanismer i funktion 

Av ovanstående avsnitt har framgått att den hegemoniska livsförståelsedis-
kursen ur normativt, kritiskt, perspektiv kan uppfattas som ett problem i 
sig. Det skulle följaktligen kunna innebära att det /re/konstruktionsarbete 
som individen i den diskursiva praktiken deltar i, de /re/konstruktions-
mekanismer som han/hon utsätts för, skulle kunna betraktas som kränk-
ningar. Ovan konstaterades att såväl välkomna som ovälkomna handlingar 
kan utgöra exempel på effektiva /re/konstruktionsmekanismer.  
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Ytterligare ett skäl att inte skilja på välkomna och ovälkomna /re/kon-
struktionsmekanismer, /re/konstruerande handlingar, är som tidigare 
nämnts att de unga själva menar att det är problematiskt.  

 
C.O.: ..kränkande behandling i skolmiljö vad är det för nått… […] Åsa: men det finns 
väl olika uppfattningar om kränkning.. (Pf). 
 

Trots ansträngningar för att försöka ta reda på vad det är som gör att dessa 
personer ”mår dåligt”, som Åsa uttrycker det nedan, är det svårt att komma 
vidare. 

 
Åsa: nej jag vet inte riktigt men.. det beror väl på vad personen tycker.. känns krän-
kande liksom.. C.O.: mm.. Åsa: det är ju upp till den vad den.. mår dåligt för.. (Pf). 
 

Apropå ord som kan uppfattas kränkande sägs t.ex.:  
 
C.O.: bryr ni er om det då.. om nån.. om nån säger till er.. [nääe i bakgrunden]C.O.:  ”ja 
du din jävla hora” är det nått man bryr sig om.. Helga: det beror på vem som säger det.. 
Stina: ja det beror på vem som säger det å vad som sägs liksom.. (Bf). 
 

Vad som är ovälkommet och kränkande uppfattas variera (jfr Bliding, 
2004, s. 239). Det är subjektivt. Det finns relationella och innehållsliga 
aspekter som bidrar till att påverka utfallet. Om det finns en systematik i 
hur dessa aspekter bidrar till handlingens tolkning förefaller komplext att 
utreda.307  

Vad individen uppfattar som välkommet respektive ovälkommet är vi-
dare beroende av de livsförståelser han eller hon tar för självklara. Då den 
enskilde är aktiv i flera diskursiva praktiker med motsägelsefulla värden 
och normer kan även de egna upplevelserna te sig motsägelsefulla. 

Elevernas tankar kring tafsningar som tidigare redovisades visar hur 
knepigt detta kan vara. Den händelse som eleven upplevde som mest 
kränkande tolkades samtidigt som ett försök till uppmuntran, en flirt.308 
Då handlingen förmodligen tolkades på ett likartat sätt av kamratkollekti-
vet kan slutsatsen dras att vad som är ovälkommet respektive välkommet 
är komplext.  

                                              
307 En avsevärt försvårande omständighet för att utreda systematik i vad som upplevs krän-
kande är att det ligger i den hegemoniska livsförståelsen att inte erkänna att man blivit 
kränkt. Det kan ses som ett tecken på svaghet (se även Kränkande handlingar misskänns, s. 
304).  
308 Se avsnittet Recensionsrätt och recensioner, s. 226. 
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Resonemanget pekar åter mot vikten av att uppmärksamma diskursiva 
praktikers livsförståelser och dess /re/konstruktionsmekanismer i sig, oav-
sett subjektiv upplevelse. Hur går det till när människor t.ex. lärs/lär sig att 
betrakta objektifieringar och t.o.m. i vissa fall sexuella trakasserier som 
”välkomna” (jfr Francis & Skelton, 2001, s. 17; Lewis, 1990, s. 479 f.)? 
/Re/konstruktionsmekanismer som leder till sådana föreställningar ter sig 
väsentliga att uppmärksamma oavsett om de utgörs av harmoniska ordväx-
lingar eller våldsammare handlingar.  

 
Samtal – skämt – tillmäle 

I nedanstående text är det lärandet av den hegemoniska livsförståelsedis-
kursen, inte minst de livsförståelser som handlar om anpassning till stereo-
typa genusmönster, som är i centrum. Exemplen illustrerar flera olika 
/re/konstruktionsmekanismer. Samtal, skämt och tillmäle ställs i relation 
till varandra.  
 
Samtal 
Genom ett diskursivt praktiserande /re/konstrueras livsförståelse kontinu-
erligt i skolan. De unga tolkar, förhandlar och /åter/skapar livsförståelse. 
Det sker på flera olika sätt t.ex. genom att man berättar för varandra om 
handlingar som utspelat sig och erfarenheter som vunnits. I samspelet 
växer en förståelse fram där en handling ter sig möjlig och en annan omöj-
lig. Handlingar tillskrivs förklaringar och innebörder. Tillsammans utveck-
las kunskap om av hur livet fungerar och vad som därmed ger värde och 
mening. Om kommunikationen utifrån ter sig harmonisk eller konflikt-
fylld behöver inte säga så mycket varken om hur parterna känner i förhål-
lande till det som sägs eller om vilken effekt det kommunicerade kommer 
att få. Eftersom samtal till sin karaktär är sociala och många gånger snarare 
handlar om att upprätta gemenskap än om att utbyta information 
(Wertsch, 1991, s. 34), uppvisar samtal viss grad av konsensus. Därmed är 
de integrerande. Varje yttrande är samtidigt en självpresentation. Talaren 
riskerar antingen sin egen position eller diskursen vid vart tillfälle då utsa-
gan bryter med det förväntade (Bernstein, 1983a, s. 191; Foucault, 1993, s. 
30). Samtal är komplicerade och känsliga fenomen. 
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Beskrivning, bekräftelse, argument  
I varje samtal kan ett antal olika /re/konstruktionsmekanismer av livsför-
ståelse sägas vara verksamma. Nedanstående citat där flickorna diskuterar 
hur man kan reagera om man blivit kallad hora och upprörts illustrerar 
detta.  

 
Helen: och sen så kanske man blir ledsen och så… och så kanske man snackar skit 
om.. om honom för tjejerna typ… C.O.: Ja ja ja.. [fniss från flickorna] Helen: Ja 
men det är ju så tjejer är.. C.O.: Och så får man stöd av varandra… Helen: Ja precis.. 
[Ja från flera håll]… Typ ”Åh Gud vad dum han är” åh åh så tycker alla illa om den 
personen typ C.O.: Ja ja man gaddar ihop sig… på nått vis… Jeanette?: Så är det ju 
väldigt mycket faktiskt med tjejer.. Helen: Ja det är väldigt bra det tycker jag.. [ja 
från flera håll] …då känner man sig så därra… C.O.: Man blir trygg i det  [de in-
stämmer] Marie: Dom vet ju att man har fått med sig som också vet att… liksom… 
om det är nån dum person då vet man att ”nej men jag har mina kompisar här 
som… dom skyddar mig också” liksom att skulle han säga nått mer så skulle alla 
vara emot honom och han.. (Äf). 
 

För det första är själva beskrivningen som Helen yttrar i det gemensamma 
rummet väsentlig. Det bidrar till att medvetandegöra, förstärka och likrikta 
flickornas förståelse av hur verbala kränkningar hanteras. För det andra är 
bekräftelsen av utsagan en kollektiv /re/konstruktionsmekanism. Den kan 
utföras passivt, genom att utsagan får stå okommenterad. Men bekräftelse 
kan också ske aktivt genom instämmanden eller genom återupprepningar, 
spontana eller beställda (eller hur?). I citatet ovan bekräftar Jeanette Helen 
genom att instämma och återupprepa Helens påstående om att det är så 
flickor är. Påståendet är inte bara ett instämmande utan dessutom ett ar-
gument för att Helens tidigare beskrivning ”man blir ledsen och […] 
snackar skit” är riktig. Att förse sina utsagor med argument är en viktig 
tredje /re/konstruktionsmekanism. I det här fallet är det flickors påstått 
generella sätt att vara som åberopas. Flickor antas ha en essens och i denna 
ingår alltså att bli ”ledsen” och ”snacka skit”. Citatet illustrerar därmed hur 
olika beskrivningar länkas till varandra i s.k. ekvivalenskedjor, där sub-
jektspositioner får sina bestämningar (jfr Neuman, 2003, s. 83 f.). I det 
aktuella fallet gäller det framförallt positionen flicka.  

Förståelsen av positionen flicka skiftar beroende på vilken diskurs som 
anläggs. Av tidigare anförda citat har framgått att Äppleskolans flickor 
förefaller ha en viss grad av dubbelt seende. De kan t.ex. sägas uppfatta sig 
själva som å ena sidan osjälvständiga och å andra sidan som omsorgsansva-
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riga.309 Å ena sidan är de en stödtrupp för varandra med intern funktion å 
andra sidan utgör de en politisk konstellation med externa uppgifter.310  

Med tanke på denna dubbelhet hade det varit möjligt att tänka sig att 
flickorna istället beskrivit sin situation på ungefär följande sätt: ”Vanligtvis 
då vi blivit kallade hora eller något annat vi uppfattat nedlåtande och 
orättmätigt som vi blir upprörda över och arga311 brukar vi kalla till ett 
möte med gänget, vi som uppfattar oss vara bundsförvanter. Vi brukar 
inleda med att redogöra för läget varefter vi förbereder oss för eventuella 
gemensamma motangrepp.” (Författarens berättelsekonstruktion utifrån en 
identifierad alternativ men i huvudsak levd diskurs).   

Om ett förstärkande argument angående flickors essens även i detta fall 
använts, ”det är ju så flickor är”, hade den tillhandahållna subjektspositio-
nen snarare kunnat beskrivas som strategisk, medveten och kollektivt ori-
enterad.  

Huruvida man förstår sig själv som strategisk och medveten eller ledsen 
och skitsnackande har naturligtvis betydelse, även för hur livet som helhet 
förstås. De båda subjektspositionerna underlättar respektive försvårar skil-
da futurala handlingar.  

Samtidigt är det rimligt att anta att flickorna själva inte uppfattade att 
samtalet handlade om /re/konstruktion av feminina subjektspositioner. 
Det konkreta innehållet var hur man kan reagera om man blivit kallad 
hora. Dessutom förs samtal många gånger primärt utifrån sociala behov. 
De tillhandahållna subjektspositionerna följer, så att säga, med på köpet. 

Trevliga samtal är emellertid inte mer oskyldiga än andra. Samtal som 
det förda kommer att ge flickorna vissa möjligheter och beskära dem på 
andra. Även genom trevliga samtal som det anförda kan flickorna inriktas 
mot traditionella underordnade genuspositioner och på så vis vidmakthål-
la ett patriarkalt synsätt där principen om alla människors lika värde kan 
anses vara ifrågasatt. Därmed skulle alltså själva /re/konstruktionen kunna 
diskuteras i termer av kränkning. Men det finns ingenting som föranleder 
tanken att samtalet skulle vara ovälkommet.  

                                              
309 Se tidigare beskrivningar under avsnittet Diskursiva växlingar, s. 260. 
310 Se tidigare beskrivningar under avsnittet Grad av politisering, s. 250. 
311 Ord som arg, ilsken och förbannad används av Marie i replikerna som föregår det an-
förda citatet och som även de beskriver reaktion på att bli kallad hora. Helen förefaller 
emellertid vid detta tillfälle, men också vid andra, att transformera en känsla som arg till det 
mjukare ledsen. Jfr tidigare beskrivningar av gruppen (s. 175). Jfr även hur Ambjörnsson 
(2004, s. 118 f.) visat att de gymnasietjejer hon studerat var tämligen medvetna om vikten 
av att framställa sig som tillbakadragna snarare är utagerande. På så sätt ökade den egna 
heterosexuella attraktionskraften.  
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En benämnande, kreerande, förmåga 
Då pojkarna på Päronskolan berättar om grupprivaliteten mellan raggare 
och skatare/tattare uppstår tveksamheter om hur andra som t.ex. Gert i 
intervjugruppen ska benämnas. Gert är snabb och använder benämningen 
”normala”.312 Men Mikael är även han verbal. Mikael ser implikationerna 
av Gerts utsaga och förstår att han måste bemöta den nu med en gång i det 
offentliga rummet. 

 
Gert: men det är väl typ.. det är väl nästan inga skatare eller så här på skolan ändå.. 
Mikael: Nä men det.. ju.. det händer ju ingenting.. det är ingen som slåss eller nån-
ting.. Gert: nä det är ju bara raggare å normala människor.. [skrattar till ganska 
högt..] Mikael: Hur uttrycker du dig.. normala människor.. du menar att du är 
normal då.. (Pp). 
 

Diskussionen fortsätter. Gert tar senare tillfället i akt att just beskriva rag-
garna som en grupp onormalt klädda. Mikael börjar beskriva raggarna som 
de normala. Men faktum kvarstår. Gert har identifierat en lucka i den ge-
mensamma vokabulären. Det finns ingen benämning på dem med samma 
stil som han själv. Tack vare att Gert var kvick i tanke och ord blir även 
Mikael för kommunikationen beroende av den benämning som Gert lan-
serat då han ska beskriva de med samma stil som Gert. ”Mikael: ja men 
vad kallar ni er.. eller är ni normala ni då eller.. vad..” (Pp).  

Mönstret återupprepar sig. Mikael tvingas åter använda uttrycket ”nor-
mala” om Gert m.fl. Att på detta sätt ha fallit till föga är något Gerts kam-
rat Adam inte kan låta bli att häckla Mikael för. 

 
Mikael: ja men det är ju mycket snack om tattare å raggare.. ni normala ni är ju lika 
egentligen.. lika på det också för ni.. Adam?: normala.. nu sa du det igen.. (Pp). 
 

Om Gert skulle få igenom att han själv och hans gelikar hädanefter skulle 
benämnas normala skulle det naturligtvis ge dem en framskjuten position. 
Med en strategisk medvetenhet och verbalitet kan man alltså påverka det 
gemensamma /re/konstruktionsarbetets riktning. Gerts benämnande för-
måga är kreerande. Subjektspositioner, som t.ex. Gerts och hans vänner, 
får i språket en bestämning. En koppling som initialt ter sig tillfällig kan 
med tiden uppfattas som nödvändig. 

                                              
312 Jfr även citat från gruppen i detta ämne under avsnittet Gjuta sitt tal i en accepterad talgen-
re, s. 262. 
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Tillslutning och samtal 
Tillslutning kan i sig själv betraktas som en /re/konstruktionsmekanism, 
ett sätt att konkludera. Yttranden ges en tydlig avslutning så att budskapet 
är lätt att uppfatta. På så sätt styrs lyssnarens tankar. Sättet att avsluta ytt-
randen kan alltså vara ett sätt att styra samtalets /re/konstruerande rikt-
ning. Tillslutning kan också användas som benämning på en egenskap hos 
en annan /re/konstruktionsmekanism som gör den effektiv och konklude-
rande. Tillslutandet ska inte uppfattas som en bestämning som gäller en 
gång för alla i den diskursiva praktiken. Tillslutningar är temporära. 
/Re/konstruerandet fortgår, eventuellt med hjälp av nya tillslutningar.  

I ovanstående avsnitt är det /re/konstruktion och lärande genom samtal 
som uppmärksammats. I anslutning till citat från intervjusamtalen identifi-
erades underkategorier till samtalet som /re/konstruktionsmekanism. Vik-
ten av beskrivning, bekräftelse, argument och benämning synliggjordes. 

I båda de exempel som användes gav samtalen upphov till bestämning-
ar av subjektspositioner. Det gällde flickor som kategori och det gällde 
Gert och hans vänner. Dessa bestämningar är alltså vad det gemensamma 
/re/konstruerandet resulterade i, dvs. vad som momentant lärdes i den 
diskursiva praktiken.313  

Det som gör samtalet till en sådan effektiv /re/konstruktionsmekanism, 
som ger det sin tillslutande karaktär, kan sägas vara dess självklarhet. 
/Re/konstruerandet sker under gemytliga och självklara former. Eftersom 
samtals primära syfte ofta är mänsklig gemenskap innebär det att det är 
svårt att vara kritisk i det pågående samtal man deltar i.  

Kunskap om samtals /re/konstruerande effekter och föga oskyldiga ka-
raktär kan i viss mån antas bidra till en större medvetenhet om vad som 
pågår. Genom en utvecklad verbal känslighet så ökar möjligheten både att 
uppfatta vad som sägs och att styra samtalets /re/konstruerande riktning. 
Sådana verbala resurser är emellertid inte jämlikt fördelade. Språket är en 
av flera maktfaktorer i den diskursiva praktiken. /Re/konstruerandet är inte 
egalitärt även om det görs i gemenskap.  
 

                                              
313 Jfr hur Michel Foucault menar att ”makten” ligger i den diskursiva formationen och dess 
upphov till subjektspositioner (Alvesson & Deetz, 2000, s. 117; Neumann, s. 142 f.). 
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Skämt 
 
Berättelser om skämt 
På samma sätt som harmoniska samtal oftast är välkomna hör skämt van-
ligtvis inte till något som lyfts fram bland kränkningar. I den nationella 
kartläggningen av kränkning hade vi t.ex. inte med någon fråga om skämt i 
enkäten. Det visade sig emellertid under gruppintervjuerna att vi borde ha 
haft det. Kategorin skämt är tvetydig. Mycket kan göras och accepteras 
under förevändningen att det sker på skämt på samma sätt som att mycket 
sägs vara okej om det görs av en kompis.314 I Persikoskolans andra grupp 
menade de t.o.m. att fysiskt våld kan utföras på skämt och behöver därför 
inte alltid betraktas som allvarligt.  

 
C.O.: Och egentligen nån.. nån fysiskt våld så att säga förekommer det på skolan.. Per: på 
skämt i alla fall det gör det ju.. Karin: på skämt å så där men inte.. Olle: så allvarligt 
ju.. är det inte på skolan.. C.O.: men hur är det när det är på skämt då.. hur kan fysiskt 
våld va på skämt.. Per: ja men om jag går runt å hejar på min kompis så tar jag hans 
Cola å dricker den hur mycket som helst.. C.O.: jaa.. Per: ..så kanske han kommer å 
drar han till mig allt vad han har på axeln.. C.O.: mmm.. ja.. på det sättet.. Karin: men 
det.. man tar ju inte illa upp för det liksom.. [skrattar till] Per: man får bara ont i 
axeln.. [vi skrattar alla]. (PII). 
 

Det är naturligtvis betydelsefullt hur detta beskrivs. Med en annan be-
skrivning av samma huvudkomponenter blir intrycket annorlunda. Tänker 
man sig att man skulle smaka på en kompis dricka och han plötsligt slår 
till en allt vad han orkar så är det inte så självklart att man skulle uppfatta 
det som ett skämt. Tanken är dock att om det inträffade kan förstås som 
ett skämt är det ok. Hur överenskommelsen om en sådan tolkning upprät-
tas är naturligtvis central och kan ses som en fråga om makt.  

I det aktuella fallet kan skämtet sägas /re/konstruera ett stereotypt ge-
nusmönster där en pojkes missnöje (över en urdrucken Cola) uttrycks med 

                                              
314 Marie Bliding använder i sin avhandling Goffmans teorier för att bl.a. förklara hur till-
synes likartade handlingar av de inblandade barnen kan uppfattas vara på skoj eller på allvar. 
Situationer ges socialt en inramning. Genom överenskommelser, keys, mellan deltagare kan 
situationens mening transformeras. Goffman kallar detta keying (Bliding, 2004, s. 52). Av 
empirin framgår dock att det inte är så alldeles självklart för alla deltagare att veta vad som 
är det ena eller det andra (se t.ex. s. 111, 216). Utifrån föreliggande studie förefaller det 
viktigt att påpeka att sådana ”överenskommelser” fattas i en hierarkisk diskursiv praktik. 
Olika personer har olika stort inflytanden över ”överenskommelser”. De kan vara såväl 
skenbara som temporära. (Jfr även Amars repliker i avsnittet Ett inspirerande empiriskt exem-
pel, s. 315).  
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hjälp av våldshandlingar. Samtidigt lär händelsen och berättelsen de närva-
rande att våldsyttringar kan accepteras om de kan sägas göras på skämt.  

Viss skepticism i förhållande till skämt hade dock börjat gro hos några 
av de intervjuade. Bland Äppleskolans pojkar framkom att skämt kunde 
användas som förevändning att säga saker. Den möjligen tvetydiga avsik-
ten får skämt att framstå som luriga. 

  
Amar: Och ibland så där.. så kan det hoppa upp.. kan man dra ett skämt… som är 
liksom…  man tycker är oskyldigt själv men… jag som har invandrarbakgrund har 
fått känna på sånnahärra små skämt… alltså så här säger nått dåligt… jättedåligt 
skämt och sen bara... liksom.. säger att det var på skämt och sen var det inget med 
det… Anel: fast ändå tar man åt sig… Amar: jaa.. det vet jag att sånna där skämt är 
nog dom… farligaste som finns för de är liksom så där små.. som kommer fram 
hela tiden och det är inge så därra… mobbing så man kan inte göra någonting åt 
det asså.. (Äp). 
 

Skämt kan alltså vara sårande i dubbel mening. Först är det sårande när 
skämtet sägs och därefter blir det sårande då man tvingas skratta med. Att 
skratta med är det samma som att instämma (Horkheimer & Adorno, 
1996, s. 162). 

Många av de skämt som omnämns i materialet kan beskrivas som en 
slags ”coola” kommentarer. De kallas ibland i skolmiljö för sänkningar 
(Kimber, 2001, s. 10 f.). En del litteratur grundad på klassrumsobservatio-
ner har visat att sådana kommentarer i viss utsträckning används av lärare i 
avsnoppande syfte, som ett sätt att försöka upprätthålla sin position (jfr 
t.ex. Francis & Skelton, 2001; Halson, 1989; Lundgren, 2000; Swein, 2002; 
Willis, 1991). Hur relationer mellan lärare och elever kan fungera förebild-
ligt för elev-elev-relationer är som tidigare redovisats väsentligt att upp-
märksamma. 
 
Pågående processer; Practical jokes 
Skämt och sänkningar kan utföras som en form av practical jokes. Sådana 
utspelar sig ibland under de pågående intervjusamtalen. I sin bok Fostran 
till lönearbete beskriver Paul Willis hur hela sättet att bygga upp och utföra 
skämt är centralt för den position ”the lads” representerar. Också i mitt 
material förefaller det var mera frekvent bland pojkarna. Någon möjlighet 
att reflektera över det i termer av klass, på det sätt Willis gjort, ger inte mitt 
material underlag för.  

I diskussionen bland Äppleskolans pojkar fick Henrik kommentarer 
som skulle kunna tolkas som antydningar om att hans ”maskulinitet” var 
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ifrågasatt.315 I de antydningar som gjordes kopplades detta samman med 
hans intresse för skolarbete, hans ”pluggighet”. Henrik betonar emellertid 
själv ett visst avståndstagande från bögar då ämnet senare kommer upp 
eftersom han menar att de är ”fjolliga”.316 När jag försöker få gruppen att 
beskriva vad de menar med att vara fjollig är Henrik den första att ta or-
det.317 

 
Någon, Henrik?: Typ ”Ahh.. va coolt…” Amar: Ja lite så därra… C.O.: Med rösten 
menar du? [Ja från flera håll] Någon: rörelser.. Amar: inte tåla stryk eller.. ah liksom 
fotboll och sånna där grejer om man blir nedfälld så där bara [spelad gråt/klag?] 
Henrik: vricka handleden och lillfingret… [illustrerar med gester] C.O.: Ja ja det 
här.. mm.. Ismet: du är bra på det här [till Henrik? ”Oj, oj, oj” från flera håll]. (Äp). 
 

Henriks vilja att manifestera sin skepsis lyckades inte utan kom att vändas i 
sin motsats. Ismet fångar situationens möjlighet till ett practical joke. Hans 
kommentar är snabb och antyder att den fjolliga gesten antingen ligger för 
Henrik eller att han har tränat mycket på den. Skämtet faller de andra på 
läppen och de hänger på. Med det kollektiva ”oj, oj oj” har de visat att de 
håller med Ismet på ett sätt som förmodligen känns en smula genant för 
Henrik. Genom skämtet har Henriks position som en pojke med tvivelak-
tig sexualitet/maskulinitet /re/konstruerats.  

Händelsen liknar andra episoder som de unga beskrivit som skämt vil-
ket gör det rimligt att betrakta det inträffade som ett representativt exem-
pel på hur skämt kan göras. Om Henrik skulle beskriva händelsen som 
ovälkommen förblir okänt. Om jag skulle gissa skulle jag tro att han inte 
tyckte det var särskilt roligt men att han förmodligen inte uppfattade det 
som kränkande. De andra hade roligt. Det var ett slags skämt på det sätt 
som skämt fungerar. Vid ett annat tillfälle kanske det är Henrik som är 
kvick och fäller en motsvarande replik.318  

Det inträffade kan te sig ganska harmlöst. Skämtet gav inte uttryck för 
andra normer än de Henrik själv artikulerade. Henriks personliga sympati-

                                              
315 Exempel på citat där Henriks maskulinitet under samtalet antyds vara tvivelaktig åter-
finns under rubriken Invändningar av varierande slag, s. 291. 
316 Intressant nog har gruppen strax tidigare anmärkt att skämt om bögar är ”supergrymma” 
eftersom ingen tänker på eller tar hänsyn till att det faktiskt kan finnas homosexuella närva-
rande. 
317 Jfr tidigare beskrivningar av hur kränkande handlingar kan vara ett sätt att visa lojalitet 
med det gällande som är av betydelse för personer i tvivelaktiga positioner (s. 196). 
318 Personligen tror inte jag att skämt formuleras och sägs av alla i lika hög utsträckning 
men jag uppfattar att det bland de unga finns en sådan föreställning som bidrar till att 
skämten som företeelse kan fortsätta och uppfattas ok.  
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er kan inte materialet informera om. Samtidigt kan episoden förmodas 
bidra till att /re/konstruera stereotypa genusföreställningar. Detta gäller 
oavsett om händelsen uppfattas kränkande eller inte. Den fungerar troligen 
lärande inte bara för Henrik utan för gruppen som helhet.  
 
Tillslutning och skämt 
Det som gör skämt till effektiva /re/konstruktionsmekanismer är att de, 
och dem som iscensätter skämten, i så hög grad framstår som oåtkomli-
ga.319 På så vis fungerar de tillslutande.320 Varken Henrik eller någon annan 
kan i exemplet ovan invända i någon högre grad. De kan inte diskutera 
sakfrågan. Gustavs tidigare redovisade försök att utredande ta avstånd från 
att applicera normer på människor illustrerar detta ganska väl.321 Henriks 
möjliga val kan sägas vara att gjuta sitt tal i den påbjudna talgenren. Gen-
ren styr emellertid också innehållet. För att vinna poäng skulle en sådan 
replik kanske kunna låta något i stil med ”Och jag ser, Ismet, att du är 
duktig på att avgöra det.” (Författarens citatkonstruktion). Men en sådan 
replik skulle bara förstärka de kommunicerade föreställningarna.  

Diskussionen kring vad som utgör en kränkning behöver problematise-
ras. All /re/konstruktion av livsförståelse som är så trång att enbart en mas-
kulinitet uppfattas som korrekt, och ”avvikande” människor måste utstå 
repressalier, borde rimligtvis kunna diskuteras som kränkande. Den 
/re/konstruerande och lärande effekten behöver inte bli mindre av att de 
/åter/skapande handlingarna upplevs välkomna. 
 

                                              
319 Det är nästintill omöjligt att invända mot skämt utan att framstå som fånig. Jfr hur Paul 
Willis beskrivit den enskildes förhållningssätt till skratt som bryter ut då han/hon just 
passerat i korridoren ”Det är lika förnedrande att stanna som att gå vidare.” (1991, s. 53). 
320 Skämtets tillslutande egenskap kan jämföras med den konkluderande förmågan som kan 
bidra till att en talare får sista ordet i ett replikskifte. I materialet framkommer att ett emfa-
tiskt sätt att förklara hur det ”egentligen” är (Bf), utgör exempel på en sådan tillslutande, 
konkluderande, förmåga. Ett annat sätt är att formulera sig i ordspråkliknande termer. Klara 
på Persikoskolan vinner poäng genom att konkludera att ”man [kan] ju inte begära allt av 
lärare heller liksom det är ju deras jobb inte deras liv..” (PI, min kursivering för denna fram-
ställning). 
321 Se avsnittet Gjuta sitt tal i en accepterad talgenre, s. 262.  
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Tillmäle 
”Bitch, Luder, Subba, Hora, Slyna, Slampa, Fnask, Kärring eller liknande” 
utgjorde den kategori ord som flest markerade att de upprörts över bland 
de enskilda ord som fanns med i den nationella enkätundersökningen om 
kränkningar (jfr Ambjörnsson, 2004, t.ex. s. 187). Elva procent av de totalt 
nästan 3400 eleverna från år 5, 8 och gymnasiets år II, uppgav att de vid 
upprepade tillfällen det senaste läsåret blivit kallade något av dessa eller 
liknande ord. Sex procent menade att de också hade brytt sig över detta 
eller i varierande grad blivit upprörda (Osbeck et al., 2003, s. 81). 

Om de unga menade att dessa ord hade någon innebörd eller om de 
var att betrakta som skällsord vilka som helst framgick inte av enkätmateri-
alet. Däremot diskuterades frågan i gruppintervjuerna. Tankarna gick isär i 
denna fråga. Vissa menade att orden inte hade någon särskild innebörd alls 
medan andra menade att de hade det och bidrog med exempel som illu-
strerade detta.  

Att gå emot pojkarna, vilket kan tolkas som att gå över gränsen för ett 
lämpligt flickbeteende, kunde vara ett skäl menade flickorna på Apelsin-
skolan att bli kallad hora (jfr Jämställdhetsombudsmannen, 2000, s. 39; 
Lundgren, 2000, s. 107).  

 
Petra: aa men typ om man säger bara emot dom eller liksom om dom inte får som 
dom vill så bara ’jävla hora’ liksom..  
– – – 
Lisa: jag har blivit kallad det.. jag blev ju kallad det av några killar som jag vägrade 
hjälpa på ett prov.. hjälpa dom typ fuska.. å då.. dom blir ju jättesura och så där.. 
Petra: men det är ju så där.. bara nått.. så är det ju liksom bara.. ”ah vilken hora du 
är”.. Lisa: ja om det inte går som dom vill så är det ju liksom.. (Af).  
 

Viss kunskap om hur de som blir kallade t.ex. hora kan reagera finns ge-
nom enkätmaterialet. Drygt femtio procent av dem som vid upprepade 
tillfällen blivit kallade hora eller likartade ord anger att de reagerat negativt 
över det (Osbeck et al., 2003, s. 81).  

Det är rimligt att anta att tillmälen är mer ovälkomna än harmoniska 
samtal och förmodligen också mer ovälkomna än skämt. Det är däremot 
inte säkert att benämningens /re/konstruerande effekt är lika stor som för 
de båda föregående formerna. Tillmälen är sällan på motsvarande sätt som 
samtal en del av självklarheterna. Både den som det riktas till och andra 
uppmärksammar det. Tillmälet är inte heller som skämtet särskilt raffine-
rat. Möjligheten att komma med direkta invändningar kan därmed uppfat-
tas som större för benämningar än för de båda tidigare /re/konstruktions-
mekanismerna. Kanske undviks invändningar ändå. De väcker trots allt 
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uppmärksamhet och den enskilde kan riskera en eskalering. Möjligen skul-
le också själva känslan, obehaget, och rädslan för att behöva utstå det igen 
kunna ses som en tillslutning. Lisa berättar att hon trots eventuellt obehag, 
valt att regelmässigt säga emot. Hon tycker att det är viktigt.  

 
Lisa: jag tar inte illa upp men jag skriker tillbaka.. å då.. blir det ju väldigt liv i klas-
sen ibland å så men.. man kan ju inte bara sitta där å hålla käften heller.. men.. 
C.O.: men vad säg.. Lisa: ..men man ska inte behöva bli.. man ska inte behöva ta jät-
teilla upp för då.. det liksom vad dom är ute efter.. (Af). 
 

De som kallar andra hora ska inte få som de vill. Utsatta ska inte behöva ta 
”jätteilla” upp. Detta driver Lisa att säga emot. Frågan är om Lisa på så sätt 
har möjlighet att undkomma tillmälets /re/konstruerande potential i rikt-
ning mot en underordnad genusposition. Hon är klar över att det finns 
förväntningar om underordning och hon protesterar mot dem. 

Tillmälet kan naturligtvis verka på andra sätt även för Lisa. Eftersom 
hon uppfattar att det kan bli ett ”väldigt liv” då man säger emot kanske 
hon trots allt är beredd att försöka undvika det framgent. Kanske väljer 
hon vid nästa tillfälle det blir aktuellt att underordna sig och visa pojken 
sina resultat på provet så att han kan skriva av dem. Kanske hör hon i 
samband med att hon gör det orden ”jävla hora” ringande i öronen oavsett 
om det skulle vara ett reellt hot eller inte. Efter ytterligare ett par tre gånger 
reflekterar hon inte längre över vilka möjligheter som står tillbuds utan 
visar bara provet. Det medvetna har blivit omedvetet och levt. 

 
Invändningar i /re/konstruktionsarbetet 

I det första av de tre huvudsakliga resultatavsnitten, ”Livsförståelsediskur-
ser”, presenterades hur övergripande mönster i livsförståelser som 
/re/konstrueras genom bl.a. kränkning kan förstås. Dessa mönster beskrevs 
som tre diskurser varav en sågs som hegemonisk. I det innevarande resul-
tatavsnittet ”/Re/konstruktion” har redovisats hur det kan gå till när livs-
förståelse /åter/skapas. Artgemenskapen mellan kränkningar och andra 
/re/konstruktionsmekanismer har betonats genom att kränkningar har 
uppmärksammats ur ett funktionellt perspektiv. Det innebär inte att 
kränkningen inte kan skiljas från andra handlingar t.ex. med avseende på 
hur sårande eller rent hälsovådligt ett agerande kan vara. Ett sådan sub-
stantiellt perspektiv har sina förtjänster. Däremot är det ett funktionellt 
perspektiv som här har anlagts. Några karaktäristiska sätt som livsförståelse 
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/re/konstrueras på i en diskursiv praktik som skolans har uppmärksam-
mats. 

I första hand är det /re/konstruktion av livsförståelser som hör hemma i 
den hegemoniska diskursen som uppmärksammats. Nedan redovisas hur 
några explicita invändningar görs bl.a. i förhållande till den hegemoniska 
diskursen. 

Att närmare uppmärksamma hur invändningar utförs är angeläget bl.a. 
då en potential till förändring kan sägas ligga i diskursiva kamper. Dessa 
invändningars resultat beskrivs däremot inte här.322 Invändningar i sig, när 
de väl förekommer under gruppsamtalen, är så pass intressanta att dess 
resultat kan anses vara sekundära. Alla utsagor som blir sagda i det gemen-
samma rummet är väsentliga. De blir en del av den kollektiva, verbalisera-
de, erfarenheten.  

Användning av analog fantasi har visat sig vara en återkommande form 
för invändningar. Benämningen vill peka på individens bruk av sin associ-
ativa förmåga så att t.ex. tidigare erfarenheter, tankar och idéer får belysa 
och/eller kontrastera aktuella förhållanden. På så sätt ger talaren de andra 
möjlighet att se det förhanden varande i ett nytt ljus. De exempel som 
nedan presenteras verkar syfta till att visa just detta.  

I andra invändningar utgår talaren från en egen etablerad motposition. 
Dessa yttranden är ofta mer direkta och mindre övertalande vilket skulle 
kunna bero på att de just utgår från en motposition. Behovet av att överty-
ga andra som har en annan position är mindre. Invändningarna fyller sna-
rare en markerande funktion.  

Redovisningen inleds med att kort visa att invändningar också kan vara 
av andra och varierande slag.  

 

                                              
322 Det hade kunnat vara väsentligt att vid varje uppmärksammad invändning också redovi-
sa dess resultat. På så sätt skulle t.ex. framgångsfaktorer kunna identifieras. För att på ett 
nyanserat sätt föra en sådan diskussion krävs dock ett större empiriskt underlag. I förelig-
gande material är invändningar ovanliga. Mer generellt kan dock sägas att möjligheten att 
få gehör för sina tankar förefaller vara större om talaren är observant på vilken talgenre som 
används och även kan gjuta sin invändning i en aktuell sådan. Problemet är som tidigare 
nämnts att formen också styr innehållet och att det därför kan vara svårt att gjuta sin in-
vändning i en existerande genre. 
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Invändningar av varierande slag 
De invändningar som i detta avsnitt presenteras har gemensamt att de 
framställs så att antingen en konkret uppgift eller talaren personligen ifrå-
gasätts. Tankarna kan relateras till retoriken. Talaren är ett med sitt bud-
skap. Om publiken misstror talaren kommer också budskapet att ifrågasät-
tas.323 Att misskreditera enskilda uppgifter eller talaren kan tolkas som ett 
sätt att förflytta fokus från det saken kan uppfattas gälla.  

När diskussionens vågor bland Äppleskolans pojkar går höga om huru-
vida ”din-mamma-skämt” är kränkande menar Ismet att de verkligen är 
det. Han beskriver hur det går till genom att säga att först talar man om 
horor och därefter kan man lägga till ”din mamma..”. Det kränkande är 
alltså antydningen. För att invända mot Ismets ståndpunkt, att din-
mamma-skämt är kränkande, ifrågasätts den empiri Ismet använt för att 
illustrera det hela.  

 
Amar: men det är ingen som har gjort det Ismet? [Näe från flera håll] Amar: pratar 
om horer och sen din mamma eller? Är det någon som har gjort det eller? (Äp). 
 

Samtal är känsliga. Utsagor och positioner hänger samman. Gruppen går 
på så vis balansgång när din-mamma-skämten diskuteras. De känner för-
modligen visst behov av att inte framställa din-mamma-skämt som krän-
kande utan tona ned deras existens. Detta skulle annars kunna riskera bli 
stort i den rapport jag förväntas skriva. Samtidigt är det troligt att dessa 
skämt är en del i deras ”coola” positionering som de förmodligen inte är 
villiga att sälja ut hur som helst. De har därför också ett behov av utsagor 
om skämtens existens. Detta innebär att gruppen gemensamt måste känna 
av när det är läge att svänga. 

 
C.O.: Ja, ja.. okej… men det förekommer och vissa tar det på allvar och andra tar det inte på 
allvar… men alla elever på skolan säg.. säger det ungefär lika mycket då eller… Ismet: Nej 
vissa använder det väl mer.. Någon: vissa som.. Amar: vissa som tycker det är kul att 
få en häftig reaktion av nån annan [Någon: som.. som..] Amar: ..som alla i våran 
klass.. ja.. [Någon: alla?] Henrik: jag säger det nästan aldrig… Amar: nä men… 
[Någon annan: nä men] ..alla killar förutom dig då [skratt].. C.O.: Många killar i 
klassen använder sig utav detta för att få se liksom lite granna [Någon: inte Henrik].. hål-
ler du med om det Henrik? Henrik: Näee.. [flera i mun på varandra: nej inte alla..] 
Amar: dom här så kallade pluggisarna som som..[skratt]. (Äp). 
 

                                              
323 Resonemanget kan jämföras med den tidigare presenterade Goffmanska, att ett framträ-
dande måste övertyga och aktören måste kunna axla sin roll (Goffman, 2000, s. 58). 
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Min inledande kommentar kan tolkas som att jag ger gruppen grönt ljus. 
Jag har inte tolkat det för allvarligt. Jag har i varje fall uppfattat att det finns 
en variation. Vissa tar det på allvar, andra inte. Kanske är det för att jag ger 
dem grönt ljus som det kan uttryckas att dessa skämt faktiskt är knutna till 
någon form av positionering. Det är ”en häftig reaktion” (Äp), som efter-
stävas. Samtidigt är området fortfarande känsligt. Om dessa skämt av mig 
kommer att beskrivas som kränkningar riskerar de som utför dessa att posi-
tioneras som kränkare. Det kan uppfattas som att detta kan vara en orsak 
till varför det är viktigt att mena att dessa skämt utförs brett, av många.324  

Henriks rättframma invändning, att han inte gör det, är därför i kollek-
tivt /re/konstruktionshänseende inte ofarlig. Amar invänder mot Henrik 
genom att ifrågasätta hans position. På så sätt riskerar inte utsagorna om 
din-mamma-skämt som oförargliga att framstå som tvivelaktiga. Henriks 
position ifrågasätts först genom att antyda att han inte har en korrekt mas-
kulinitet och därefter genom att mena att han tillhör pluggissarna, vilket i 
sammanhanget framställs förminskande. Citatet åskådliggör samtidigt hur 
ekvivalenskedjor via Henriks position kommer att knyta samman det fe-
minina och det pluggiga (jfr Frykman, 1998, s. 175; Swein, 2002, s. 65; 
Willis, 1991, s. 290).  

 
Användning av analog fantasi 

När analog fantasi användas är det framförallt erfarenheter och inlevelse 
som anförs som grund för perspektivbyten. Erfarenheterna kan vara både 
direkta, dvs. personliga, och indirekta, dvs. sådana erfarenheter som andra 
berättat om. 
 
Direkt erfarenhet  
Bland Äppleskolans pojkar fanns en explicit uppfattning att flickor är 
osjälvständiga. Under själva intervjusamtalet /re/konstruerade pojkarna 
denna föreställning tillsammans (se Osbeck, 2005, s. 46). Den ena beskriv-
ningen följde på den andra så att Henrik så småningom fann den precisa 
formuleringen ”Killarna är mer självständiga än tjejerna…” (Äp).  

I klassen på Äppleskolan finns emellertid Ann som tidigare nämnts. 
Ann kan sägas bryta denna föreställning bland annat genom att hellre um-
gås med pojkarna än med flickorna, vilket delvis irriterar pojkarna. Upp-

                                              
324 I en analys av ett av de här redovisade pojkgruppssamtalen (Osbeck, 2004b), visade sig 
frekvent förekommande handlingar ses som legitima. Jfr även fotnot 334, s. 301. 
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fattningen är emellertid inte kompakt. Anel inleder vid ett tillfälle ett så-
dant perspektivbyte. Att Ann är annorlunda, att hon är mera självständig 
är också positivt. Han får delvis stöd av de andra och utvecklar hur han 
kom att tänka på detta. 

 
Anel: Jag kommer ihåg i min förra klass eller förrförra.. då var det så där helt… när 
jag gick i sexan alltså… jaa.. då var det helt jämlikt alltså… då satt tjejerna och pra-
tade med killarna allihopa och… ibland… det beror på liksom hur det var det.. 
(Äp). 
 

Anels kommentar kan uppfattas som att han vill synliggöra att de diskursi-
va praktikerna och deras livsförståelser kan se olika ut. Han har erfarenhet 
av det och utifrån en sådan erfarenhet är inte Anns självständighet, hennes 
vilja att umgås med dem, något att störa sig på. Då är det, som han inleder 
med att säga, något positivt. Att han presenterar sin interna analoga fantasi 
och gör den extern kan uppfattas som ett sätt att understryka sitt, delvis, 
invändande perspektiv. 

 
Indirekt erfarenhet 
Också Andres på Apelsinskolan invänder genom att explicitgöra erfaren-
het. Den här gången är den inhämtad genom berättelser från hans äldre 
bror.  

I gruppen dominerar ett avståndstagande förhållningssätt gentemot 
homosexualitet. Alla står dock inte bakom det. Som i många andra grup-
per är ”rädslan” knuten till möjligheten att bli uppvaktad eller ”pågången” 
av en bög. Ted i gruppen invänder mot detta perspektiv och utgår från 
sina erfarenheter av hur heterosexualitet, hur flickor, fungerar. ”Det är inte 
många tjejer som kommer fram till en börjar smeka en hur som helst!” 
(Ap). Ulf invänder dock att det just beror på könet. Killar är mer framåt 
varför risken med bögar är större. Ted hävdar ändå att det är mer förstån-
digt att hålla det för osannolikt att denna pojke just skulle falla för en själv.  

Andres invänder nu mot Ted och stödjer sig på indirekt erfarenhet, sin 
brors. Han vill vända diskussionen genom att få gruppen att se det hela ur 
broderns perspektiv. 
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Andres: Ja men kolla… det hände på min brorsa en gång… han har långt hår så 
här… [mycket skratt i bakgrunden] han har långt hår verkligen… och så gick nå-
gon… fest och grejer… och så kom en kille fram så här… han bara ”Du vill du 
komma med och dansa så där, vi dansar där borta” [Marko: Ähh. Wej.. ta inte på 
mig – svagt skratt] ..saken är att han bara okej typ skutta (?) till dom och börja 
springa därifrån typ. Man kan tänka fel så där.. ”Okej jag kanske ser bögig ut..” Han 
klippte håret och grejer.. han var skitskraj.. va faan en bög kom fram till mig och sa 
att.. han ville dansa med mig typ.. (Ap). 
 

Andres budskap är tydligt. Se det ur min brors perspektiv! Det händer 
faktiskt att bögar stöter på en och det är faktiskt inte så roligt. Andres kan 
alltså uppfattas varna för Teds mer toleranta förhållningssätt genom att 
kontrastera med ett inifrånperspektiv. Att han gör detta i form av en gans-
ka levande berättelse gör förmodligen graden av övertygelse större. 

Homosexualitet uppmärksammades också bland Päronskolans pojkar. 
De betonade att homosexualitet, inte minst i relation till heterosexualitet, 
var att betrakta som onormalt. Gustav i gruppen har haft en mer positiv 
hållning och bland annat berättat att han bor granne med två homosexuel-
la tjejer som är ”gör-snälla”. Apropå det onormala invänder Gustav att ”det 
finns ju djur som är homosexuella” (Pp). Hans kommentar kan uppfattas 
som att han försöker få gruppen att skifta perspektiv. Gustav tycks mena 
att det med ett bredare biologiskt perspektiv, där även andra arter än män-
niskan inkluderas, blir svårare att hävda att homosexualitet är onormalt.  

 
Inlevelseförmåga 
Som grund för analogin används också en slags föreställningsförmåga som 
möjliggör perspektivbyten och rollövertaganden, en slags inlevelseförmåga.  

Klara på Persikoskolan invände och t.ex. nyanserade diskussionen om 
förväntningar på lärare genom att växla perspektiv och betrakta situationen 
från en föreställd lärarhorisont. Hennes konkluderande sätt att formulera 
invändningen på är förmodligen också att uppfatta som betydelsefullt (se 
fotnot 320, s. 287). ”Det är ju deras jobb inte deras liv” (PI).  

Det är dock viktigt att påpeka att exemplet också skulle kunna ses som 
en illustration av hur just underordnade parter lever sig in i överordnade 
parters situation. Alla måste tillägna sig maktens blick medan andra per-
spektiv utvecklas mera selektivt (Holmberg, 1995, s. 53). I likhet med vad 
som tidigare benämnts asymmetrisk altruism kan det alltså vara viktigt att 
uppmärksamma att ”Rollövertagandet är asymmetriskt.” (Holmberg, 1995, 
s. 55). 
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En tydlig motposition 
Exemplet från Äppleskolan då Henriks påstående ifrågasattes genom hän-
visning till hans tvivelaktiga position, feminin och pluggig, kan också vän-
das på. Henrik avsåg kanske att positionera sig i opposition och därför 
invände mot diskursen om din-mamma-skämt som ett utbrett fenomen. 
Kvickt replikerar han att han minsann inte går runt och drar din-mamma-
skämt. 

Motpositioner verkar spela roll i flera invändningar som görs.325 In-
vändningar utifrån oppositionella positioner förefaller kunna göras mer 
direkt och tydligt. Sådana invändningar behöver kanske inte vara så förkla-
rande eller övertygande. Det är ändå tydligt vad kritiken gäller. Syftena 
med invändningarna kan eventuellt också skilja sig åt. Ur ett externt mot-
perspektiv kan det räcka med att markera sin ståndpunkt. Däremot kan det 
ur inifrånperspektiv finnas en tydligare önskan om att gruppen som helhet 
ska skifta perspektiv. Om det generellt är så att varje yttrande individen 
fäller utgör ett hot antingen mot den egna positionen eller mot diskursen, 
kan motpositionen göra invändningen lättare. Något behov av att positio-
nera sig i samklang med de andra föreligger inte.  

Flickorna på Apelsinskolan menade att man som uttalad feminist har 
en förväntan på sig att i vissa avseenden reagera snabbare och starkare än 
andra. ”Dom provocerar henne lite för ’stolt feminist’ [en T-shirt flickan 
bar].” (Krista, Af). Även Tanja i samma grupp, som inte lika artikulerat var 
feminist, använde sin genusposition som grund för invändning och snabb 
reaktion gentemot pojkars sexistiska repliker. När hon berättar om hur det 
kan gå till säger hon ”vi håller på att slå ihjäl dom” (Af). Tanjas sätt att 
uttrycka sig på, hennes talgenre, kan jämföras med den våldspräglade tal-
genre som Mikael använde i avsnittet Diskursiva växlingar, s. 260.326 Mot-
positioneringen, hennes vägran att framstå som objektifierad flicka, kan ha 
bidragit till den maskulina talgenren. 

 

                                              
325 Jfr tidigare presentationer av subgrupper under avsnittet Anpassning och kollektiv konkur-
rens, s. 245. 
326 Jfr hur Fanny Ambjörnsson visar att graden av ”feminina” respektive ”maskulina” tal-
genrer (mitt ordval) är klassrelaterat så att flickor från lägre socialgrupper använder ett mera 
maskulint, i betydelsen grövre, språk (2004, s. 86 ff.).  
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Sammanfattning 
Avsnittet /Re/konstruktion har visat att livsförståelse /re/konstrueras och 
lärs bland annat med hjälp av kränkning. Därmed kan sägas att kränkning 
uppmärksammats ur ett funktionellt perspektiv. Ett sådant perspektiv ska 
skiljas från ett substantiellt som framförallt fokuserar handlingens egen-
skap, t.ex. dess kränkande karaktär. Ur substantiellt perspektiv kan kränk-
ningen skiljas från andra handlingar genom att t.ex. ta fasta på individens 
upplevelse av det inträffade. Ur ett funktionellt perspektiv är det svårare. 
Kränkande handlingar kommer med ett sådant synsätt att ingå bland ett 
antal andra handlingar som också syftar till att /re/konstruera den diskur-
siva praktikens hegemoniska livsförståelsediskurs. 

Det funktionella perspektivet synliggör inte bara att kränkning ger upp-
hov till livsförståelse utan dessutom att kränkning är uttryck för livsförstå-
else. Kränkningen emanerar ur en livsförståelse där det är möjligt att an-
vända kränkningar som /re/konstruktionsmekanismer eller inlärningsverk-
tyg. Livsförståelsen ger handlingen legitimitet. Individuell prestation och 
konkurrensmässighet ses som väsentliga värden i den hegemoniska livsför-
ståelsediskursen. Anpassning uppfattas som ett sätt att uppnå detta. 
Kränkningen kan följaktligen konsekvensetiskt motiveras genom att den 
får den enskilde att förstå vad som gäller och anpassa sig. Förutsättningen 
för att en sådan kalkyl ska gå ihop är dock att den individuella prestatio-
nen är ett så pass hegemoniskt värde att andra värden har svårt att konkur-
rera. Det föregående resultatavsnittet har identifierat livsförståelsediskurser 
som ifrågasätter individuell prestation som ett så centralt värde. Dessa dis-
kurser uppfattas dock som underordnade den hegemoniska livsförståelse-
diskursen.  

Resonemanget ger vid handen att en normativ ambition att minska 
kränkning i skolan inte enbart kan ta fasta på kränkande handlingar i sig. 
Den kränkande handlingen kan snarare ses som ett symptom än en orsak i 
sig själv. Det är istället livsförståelsen, som ger den kränkande handlingen 
legitimitet, som kan förstås som kränkningens orsak, i vid mening. Andra 
/re/konstruktionsmekanismer av en sådan livsförståelse blir därför också 
väsentliga att uppmärksamma. Det kan t.o.m. diskuteras om det kan upp-
fattas som ”kränkande” att få vara verksam i en diskursiv praktik där tilläg-
nande av en sådan livsförståelse framstår som högst sannolik.327 Det skulle 
kunna uppfattas som ”kränkande” dels p.g.a. att livsförståelsens form är så 

                                              
327 Det kan påpekas att den diskursiva praktik där denna livsförståelsediskurs identifierats är 
skolans, vilket är en för barn och ungdom obligatorisk praktik. 
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trång. Individuell prestation är så väsentlig att få andra värden kan konkur-
rera. Dels skulle livsförståelsen kunna uppfattas som ”kränkande” då den 
till sitt innehåll uppvisar drag som bryter mot alla människors lika värde.  

Givet att det kan uppfattas ”kränkande”, eller i varje fall problematiskt, 
att diskursivt praktisera – att lära – en sådan livsförståelse, är det inte säkert 
att ovälkomna /re/konstruktionsmekanismer som kränkning är mer pro-
blematiska än välkomna. Ur ett substantiellt perspektiv som fokuserar den 
enskildes upplevelse blir däremot den ovälkomna handlingen värre än den 
välkomna. Däremot är inte detta självklart ur ett funktionellt perspektiv 
där gradskillnader snarare utgörs av handlingens /re/konstruerande poten-
tial. Vardagliga, välkomna, samtal kan uppfattas ha en hög grad av 
/re/konstruerande potential eftersom de utgör en del av det levda livets 
självklarheter. Skämt, såväl välkomna som ovälkomna, kan ses som effekti-
va /re/konstruktionsmekanismer då de ofta ter sig oåtkomliga. Den enskil-
de får svårt att invända. Ovälkomna tillmälen kan paradoxalt nog vara 
lättare att bemöta. De kan däremot genom sin sårande karaktär leda till att 
den enskilde gör allt för att undvika att framgent bli benämnd på ett likar-
tat sätt. Därmed kan också ovälkomna tillmälen antas ha en hög grad av 
/re/konstruerande potential.  

En väsentlig tes i avsnittet är att såväl välkomna som ovälkomna hand-
lingar kan bidra till /re/konstruktion av livsförståelse som kan ge kränk-
ningar legitimitet och ifrågasätta alla människors lika värde. Frågan kan 
följaktligen resas om all sådan /re/konstruktion inte är att betrakta som 
”kränkande”? 

Avsnittet har också redovisat exempel på hur invändningar, bl.a. mot 
en sådan livsförståelse, diskursivt kan praktiseras. Exemplen har visat att 
användning av analog fantasi och en tydlig motposition kan fungera som 
väsentliga inslag i sådana invändningar. Analog fantasi används för att 
uppmana till perspektivbyte. Det görs dels genom användning av direkt, 
personlig, erfarenhet och dels genom att hänvisa till erfarenhet som indi-
rekt vunnits. Att fantisera analogt utifrån inlevelse i en annan människas 
situation kan också ses som en väsentlig grund för invändning. När en 
motposition används som utgångspunkt för invändningar behöver inte 
resonemanget vara lika övertygande. Sådana invändningar syftar inte alltid 
till att förändra perspektivet i gruppen utan kan snarare uppfattas handla 
om ståndpunkts- och positionsmarkeringar.  
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Legitimering 
 
 
 
 

 nedanstående avsnitt presenteras de drag i den hegemoniska livsförståel-
sediskursen som bidrar till att ge kränkningar legitimitet i skolans diskur-

siva praktiker. Då dragen hämtas ur den hegemoniska livsförståelsediskur-
sen har de redan delvis uppmärksammats i de tidigare två resultatavsnitten 
”Livsförståelsediskurser” och ”/Re/konstruktion”. Detta tredje och sista av 
de huvudsakliga resultatavsnitten kan därför sägas ha sammanfattande 
karaktär.  

De frågor som har ställts till intervjumaterialet gällande legitimering har 
varit a) vad i livsförståelsen kan bidra till att ge kränkning legitimitet (iden-
tifierad karaktäristik i livsförståelsediskurser) b) vilka sätt att etiskt resonera 
(t.ex. konsekvensetiskt) kan identifieras som ger kränkning legitimitet. 

 
Livsförståelsens legitimerande självklarhet 

Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att fisken inte är medveten om 
att den simmar i vatten förrän den hoppar över vattenytan. Ordspråket har 
använts i flera sammanhang för att försöka illustrera människans förhål-
lande till sin livsförståelse, i vid mening (se t.ex. Emanuelson, 1990, s. 16; 
Skogar, 1986, s. 1). Formuleringen fäster uppmärksamhet på att människan 
har svårt att förhålla sig till det som hon dagligdags omges av. Det tillhör 
det självklara, det hon tar för givet och som hon därför kanske inte heller 
är medveten eller formulerad kring. Det är inte förrän hon byter ut varda-
gens kontext mot en annan, som när fisken hoppar över vattenytan, som 
det för givet tagna framträder i kontrast till det nya. 

Elevens förhållande till skolans diskursiva praktiker kan liknas vid fis-
kens förhållande till vatten. De intervjuade betraktade kränkningar som ett 
relativt ”normalt” inslag i sin kontext.328 Med normalt avses här att kränk-

                                              
328 Det kan dock inte uteslutas att elevernas perspektiv påverkades av utgångspunkten för 
intervjuerna, dvs. deras efterfrågade förståelse av kränkning. En sådan utgångspunkt kan 
också sägas ta kränkningar för givna.  

I 
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ning tillhör vardagen och är så pass frekvent förekommande att det tas för 
givet. Att kränkningar uppfattas som tämligen självklara behöver inte in-
nebära att de i reflexiv mening uppfattas som acceptabla.329  

Hur det kan komma sig att också handlingar som uppfattas ovälkomna 
och sårande kan bli självklara inslag i vardagen är viktigt att uppmärksam-
ma. För att förstå det måste åter blickarna riktas mot de diskursiva prakti-
kerna och den identifierade hegemoniska livsförståelsediskursen.  

I nedanstående text uppmärksammas den hegemoniska livsförståelse-
diskursen som trång. Värdet av prestation och konkurrensmässighet domi-
nerar. Det är en stark och läraktig människa som förutsätts. Skolans stor-
skalighet och de schablonmässiga relationaliteter som storskaligheten kan 
tänkas bädda för uppmärksammas under rubriken ”Många masker och få 
ansikten: relationer i skolan”. Dessutom lyfts misskännandet av kränkning 
fram som en bidragande orsak till att kränkande handlingar kan ges legiti-
mitet. Det ligger i den hegemoniska livsförståelsen att kränkning inte gärna 
erkänns eftersom det kan få individens styrka att framstå som tvivelaktig. 
Att prestation uppfattas ha ett värde i sig bidrar till att ge kränkning legiti-
mitet eftersom kränkningar eller recensioner kan uppfattas som prestatio-
ner där individen synliggör sig själv som en med recensionsrätt, och där-
med makt.  

 
Trång livsförståelse 

På grundval av de intervjusamtal som förts har tre livsförståelsediskurser 
identifierats. Diskursiva kamper kan sägas råda men ”Livet som anpassning 
till förmån för individuell konkurrens” ses som hegemonisk. Denna livs-
förståelsediskurs kan uppfattas som relativt trång och endimensionell. Det 
är framförallt vikten av prestation, konkurrens och individuell styrka som 
värderas och därmed ger mening. I undervisningskontexten är det studie-
prestationer som framhålls och i kamratmiljön är det sociala positioner. 
Att gällande föreställningar försvaras på ett så pass intensivt sätt beror för-
modligen inte enbart på dess värde i sig. Det gällande i den diskursiva 
praktiken utgör samtidigt grund för den sociala hierarkin. Att försvara gäl-
lande värden och normer är samtidigt att värna ordning, hierarki och 
makt. Det är mer som står på spel än vad som vid första anblicken är tyd-
ligt.  

                                              
329 Jfr hur t.ex. Paul Willis betonat att handlingar legitimeras inifrån en kultur i vars praktik 
handlingarna utförs. Det handlar inte om rätt eller fel i sig (1991, s. 285). 
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Att de gällande värdena är så pass dominerande, att den hegemoniska 
livsförståelsediskursen är så trång, är en bidragande orsak till att kränkning 
som /re/konstruktionsmekanism kan uppfattas motiverad. Eftersom det är 
så pass tydligt vad den enskilde behöver kunna för att ha möjlighet till 
avancemang kan också den kränkande handlingen uppfattas som en tjänst 
gentemot den drabbade.330 I den trånga kulturen finns få alternativ. Att 
inte visa prov på färdigheter och attribut som är gällande framstår som en 
brist. Att var och en har sina gåvor får en marginell betydelse i en diskursiv 
praktik som värdesätter en specifik form av gåvor. Om det bara finns ett 
mål kan kanske fler vapen bli helgade.331 Resonemanget är konsekvens-
etiskt. Den trånga kulturen bidrar till att kränkning i viss mån kan accepte-
ras. I en bredare livsförståelse med fler konkurrerande värden är det svårare 
att motivera anpassning till ett specifikt värde och därmed svårare att mo-
tivera kränkning.332 

 

                                              
330 Jfr avsnittet Verktyg för inlärning av det gällande, s. 195. 
331 Jfr hur Gustafsson m.fl. beskrivit socialisation av förstaklassare. I intervjuer med barnen 
försökte de ta reda på hur barnen skulle hantera om en annan elev kom fram till dem vid 
bänken under tiden som de arbetade. Sättet att resonera, som författarna tar fasta på, ex-
emplifierar det konsekvensetiska tankesätt som ovanstående framställning syftar till att 
illustrera. Författarna skriver: ”Detta innebär ett så uppenbart brott emot regelsystemet att 
den som sitter (och arbetar och sköter sig) anses vara i sin fulla rätt att snäsa av den andre så 
att han ger sig iväg oberoende av vad han säger.” (1981, s. 211). Författarna uppfattar ele-
vernas agerande som syftande till lärande. Kamraten gör fel och behöver tillrättavisas (s. 
210). Relationen undervisningspraktik och elevpraktik är åter intressant.  
332 Jfr Björk (1999, s. 92): ”Eftersom det är organisationen som avgör vad som ska räknas 
som en resurs så är sannolikheten liten att Mats kommer att bli integrerad i denna grupp. 
Detta utesluter inte att möjligheten finns. En förutsättning är att gruppens attityder ändras 
och kanske på hela skolan, d.v.s både elever och personal. En slutsats kan vara att en inte-
grering lättare kommer till stånd i en heterogen grupp och en grupp där inställningen är att 
olikheter är bra.” Av Björks intervjumaterial framkommer att problemet med den homoge-
na gruppen (jfr trånga livsförståelsen), också uttrycktes av högstadieungdomarna själva (s. 
75).  
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En läraktig människa 
Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att en sådan konsekvensetisk 
kalkyl ska vara logisk.333 Om avsikten ska kunna framstå som ”god” och 
handlingen lärande måste individen som utsätts betraktas som läraktig. 
Hon måste ha en utvecklad social perception så att hon förstår vilket bud-
skap som kommuniceras genom kränkningen. Hon måste antas vilja ändra 
sitt beteende i riktning mot det gällande, oavsett inre sympatier. Den 
trånga hegemoniska livsförståelsediskursen kan antas bidra till en sådan 
förståelse. Få andra värden är tänkbara. Förutsättningen är dock att han 
eller hon kan ändra sig, att människan är läraktig. Att pika en person som 
inte är i stånd att förändra sitt beteende kan inte motiveras med att 
han/hon ska lära sig (jfr Goffman, 1972, s. 132 f.). Är inte människan 
läraktig är en hård undervisande handling bara elak.  

Bestraffande handlingar behöver dessutom uppfattas som effektiva och 
rimliga /re/konstruktionsmekanismer för att resonemanget ska harmoniera. 
I ovan presenterade beskrivningar av lärar-elev-relationer finns indikationer 
på att detta är synsätt som i varje fall i någon mån finns i skolans under-
visningspraktik. De hårda recensionerna antas upphöra då vederbörande 
väl lärt sig. Ansvaret för kränkningen förflyttas på så sätt från utföraren till 
den utsatte. Hon behöver ju inte bete sig på det där sättet.334 Hon får skylla 

                                              
333 Den konsekvensetiska kalkylen uppfattas i denna framställning ligga i den hegemoniska 
livsförståelsediskursen. Aktörerna i den diskursiva praktiken uppfattas till stora delar agera i 
enlighet med diskursens levda avtal. Gunilla Björk har emellertid utifrån sitt teoretiska 
perspektiv (strategianalys, Michel Crozier) diskuterat möjligheten att det kan finnas med-
vetna drag i delvis likartade kalkyler i mobbningssituationen. Hon skriver: ”I aktörens 
huvud har det alltså skett en bedömning, något av ett individuellt övervägande av vilka 
möjligheter till fördelar som finns att få i det aktuella ögonblicket, om än på omedveten 
nivå. Detta ’kalkylerande’, om ett så värdeladdat begrepp tillåts i sammanhanget, detta mer 
eller mindre medvetna övervägande av situationens inneboende möjligheter utgör alltså 
grunden till ett beslut. Detta beslut avgör valet av strategi och kommer att utgå ifrån regeln om 
första tillfredsställande lösning som garanterar möjligheten till fortsatt spel.” (1999, s. 38). I relation 
till de analyser som i denna avhandling genomförts tolkar jag att ”fortsatt spel” kan motsva-
ra ett bibehållande av hegemoniska föreställningar, förhållningssätt och därmed hierarkier i 
den diskursiva praktiken.  
334 I Osbeck (2004b) redovisas närmare genom en detaljerad analys av samtalet i en av 
pojkgrupperna hur de resonerar och gemensamt arbetar för att förflytta ansvaret för kränk-
ning bort från dem själva. ”Gruppen kan sägas mena bl.a. att villkor kan accepteras om 
individen har sig själv att skylla, om man själv inte är inblandad, om de är tillräckligt vanli-
ga eller ovanliga, om de är övergående eller sanktioneras av en auktoritet.” (s. 9).  
I det här sammanhanget är det snarare den individcentrerade och prestationsinriktade 
livsförståelsen som uppmärksammas då legitimering av kränkningar diskuteras. Den diskur-
siva praktikens levda avtal bidrar förmodligen till att individen kan uppleva att han eller 
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sig själv (jfr Björk, 1999, s. 93). Ansvaret för den lärande verksamheten i 
skolan är inte gemensam utan fördelad i enlighet med de levda avtalen. Att 
lära in ligger primärt på den lärandes ansvar. De fördelade åtagandena och 
ansvaret bidrar också till en slags träning i att bortse från den andres ut-
satthet.  

 
Många masker och få ansikten; relationer i skolan 

Schablonmässiga och instrumentella relationaliteter i skolan tenderar att 
gynnas av institutionens storlek och dess specifika uppdrag. Diskrepansen 
mellan antalet man känner till och dem man känner är i många fall stor. 
Denna skillnad skulle kunna beskrivas som relationen mellan antalet mas-
ker och ansikten. I en miljö där människor sällan är mer än förbifladdran-
de är det inte förvånande att yta beskrivs som väsentlig.  
 

Anders: Men jag tror folk dömer folk. Jag tror folk får ett visst rykte efter dom klä-
derna dom har. […] C.O.: Håller ni andra med om det? Att man liksom dömer folk lite 
grann efter vad dom har för klädstil och så… Ted?: Ja det är ju absolut första intrycket är 
det liksom… Ulf?: Ja när det är så många människor omkring en så första intrycket 
blir avgörande tycker jag.. (Ap). 
 

Ingen av de intervjuade beskriver miljöns storlek eller de ytliga relationer-
na som förklaring till eller legitimerande omständighet för kränkning. Där-
emot är det rimligt utifrån t.ex. Lévinas redovisade perspektiv att anta att 
tröskeln är högre när det gäller att såra en vän eller person som framträder 
med sitt utlämnade ansikte. Avpersonifierade, kategoribetonade, relationer 
kan komma att fungera legitimerande. En sådan förståelse har också påvi-
                                                                                                          
hon inte är ansvarig eftersom någon annan är ansvarig. Den andres ansvar tycks kunna 
eliminera mitt ansvar.  
Hur faktumet att något är vanligt kan bli till en legitimerande omständighet är värt att 
uppmärksamma i sig. Det förefaller bygga på en förståelse där deskriptivitet och normativi-
tet inte hålls isär. Att det är normalt (= vanligt) indikerar samtidigt hur det bör vara. Där-
med har normalt förvandlats till normalism. Resonemanget kan i sin tur relateras till beto-
ningen av anpassning i den hegemoniska livsförståelsen.  
Också tanken att en omständighet är acceptabel eftersom den är övergående är intressant. 
Konkret omnämns homofoba och sexistiska förhållningssätt som övergående och inget 
som kommer att finnas med i vuxen ålder. Tanken förefaller bygga på en stark tilltro till 
biologisk mognad. Därvidlag liknar den en dokumenterad tilltro till mognad i undervis-
ningskontexten som ibland förs tillbaka på mer eller mindre missuppfattningar av piageti-
ansk stadieteori (jfr t.ex. Säljö, 2000, s. 64).  
Sammantaget kan man utifrån artikeln fundera över om ett system där belöning och be-
straffning, externa regulativa instrument, är frekvent återkommande gynnar en moral och 
etik där det är viktigare att förflytta ansvaret än att reflektera och ompröva. 
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sats i materialet.335 När medmänniskorna framstår som masker snarare än 
ansikten är det svårt att uppfatta de krav och det ansvar som deras existens 
riktar mot mig. Distans mellan människor, såväl fysisk som social, kan 
dessutom ge upphov till rädsla (jfr Ekholm & Fransson, 1987, s. 127). I en 
miljö med många masker och få ansikten är det rimligt att förvänta sig fler 
kränkningar än i miljöer med andra fördelningar.336 

Skolans kvalificerande och differentierande uppdrag bidrar även till att 
skapa distans i relationerna mellan elever. Detta görs t.ex. genom att kräva 
av eleverna att de ska klara av att vara ensamma bland andra, vilket just 
kan tolkas som att låta ansikten träda tillbaka till förmån för masker. En 
övning i att prestera på bekostnad av sina klasskamrater kan antas leda i 
samma riktning.  

 
Legitimerande lärar-elev-relationer? 
Instrumentella relationer innebär också ”masker” i större utsträckning än 
”ansikten”. Individens mänsklighet får träda tillbaka till förmån för läran-
det och prestationen i sig.  

Detta drag i lärar-elev-relationen kan tänkas få överspridningseffekt på 
elev-elev-relationerna. Lärarens recensions- och testningsrätt har påfallande 
likheter med de kränkande elevernas ageranden. I både undervisnings- och 
kamratpraktik saknar den enskilde till stora delar inflytande över såväl be-
dömningar som prestationskrav. 

Lärarnas agerade kan också uppfattas i mer konkret mening som legiti-
merande (jfr Willis, 1991, s. 107). Pojkarna på Äppleskolan som t.ex. berät-

                                              
335 Jfr avsnitten Testning av åtagandena och varandra (s. 209) samt Testningar som urartar (s. 
215). 
336 Att den numerära storleken på skolverksamheten skulle påverka förekomsten av kränk-
ning tillbakavisas av empirisk forskning som t.ex. den Olweus bedrivit. Han har inte funnit 
några skillnader mellan stora och små skolor eller klasser då det gäller mobbningsfrevenser 
(1992, s. 17). Detta behöver emellertid inte betyda att logiken i det redovisade resonemang-
et är felaktigt. Det skulle också kunna vara så att variationen i storlek skulle behöva vara 
större för att kunna påvisa ett eventuellt samband. Det skulle i så fall kunna jämföras med 
att effekten av små klasser på elevers studieresultat först blir tydlig i klasser med betydligt 
färre elever än vad som exempelvis är vanligt i Sverige (Gustafsson & Myrberg, 2002). Re-
sultaten i studien Kränkningar i skolan bekräftade i princip Olweus och andras resultat på 
dessa punkter (Osbeck et al., 2003, s. 170, 172), med samma förbehåll som ovan. En viss 
tendens till högre kränkningsfrekvens i större skolor framkom dock (s. 170). I rapporten 
diskuteras även att det skulle kunna vara så att färre elever samtidigt ökar graden av social 
kontroll vilket skulle kunna gynna kränkningsförekomst (s. 172). I större elevgrupper skulle 
också chansen kunna vara större att finna likasinnade (jfr Corsaro, 1997, s. 154). 



 304 

tar om hur Jan behandlas av dem själva och andra elever, adderar till berät-
telsen att en lärarstudent påpekat att han är ”småkonstig” och att ordinarie 
lärare ”inte [orkar] med längre..” (Äp).  

Materialet uppvisar även exempel där pojkar använder lärares sexualise-
rade jargong för att legitimera objektifierande och sexistiska förhållnings-
sätt gentemot flickor (Osbeck, 2004b).337  

 
Kränkande handlingar misskänns 

Kränkning legitimeras vidare av att livsförståelsen inte bara förutsätter en 
läraktig utan också en stark individ vilket för de intervjuade inte verkar 
kunna betyda en kränkt individ. Vissa av de intervjuade uttrycker sig expli-
cit i termer som stark-svag, vilket framkommer av tidigare anförda citat. En 
stark individ innebär bl.a. en som inte blir/visar sig sårad (jfr avsnittet 
Förkasta avtalet och inte bry sig, s. 240). Många som tar illa vid sig erkänner 
följaktligen inte detta, kanske inte ens inför sig själva, eftersom de inte vill 
verka svaga. Genom att handlingar som upplevs kränkande misskänns och 
istället för kränkande sägs vara ok/oväsentliga kommer hårda handlingar 
att ges legitimitet i den diskursiva praktiken. Resonemanget visar även på 
subjektiva kränkningsdefinitioners problem.  

Misskännandet av kränkande handlingar innebär att respons inte ges 
om att gränser överträtts. Eva Johansson (2001), som observerat förskole-
barns agerande, menar att en bristande återkoppling är problematisk ur 
lärperspektiv eftersom risken finns att det olämpliga i handlingen inte 
framgår. Möjligheten att i en sådan kontext utveckla lyhördhet för andra 
människors signaler, vilket Johansson ser som en betydelsefull etisk eller 
moralisk kompetens (s. 181 ff.), försvåras då de signaler som ges är otydliga 
eller spelade (jfr Aspelin, 1999, s. 204). Ett sådant agerande bidrar följaktli-
gen till att hårda och avtrubbade förhållningssätt /re/konstrueras i den 
diskursiva praktiken. Potentiellt kränkande handlingar ges på så sätt legiti-
mitet.  

                                              
337 Flera studier har visat på förekomsten av sexualiserad jargong och ”skämt” bland manli-
ga lärare (se t.ex. Coffey & Delamont, 2000; Kullberg & Ehrenlans, 1996; Francis & Skel-
ton, 2001; Halson, 1989; Lundgren, 1998; Swein, 2002). Francis och Skelton diskuterar i 
sin artikel resultaten i relation till skolan som feminiserad miljö där sexualiserad jargong 
från de manliga lärarnas sida blir ett sätt att försöka undgå att uppfattas som feminina. 
Utifrån sina resultat komplicerar Francis och Skelton idén om behovet av fler unga män till 
läraryrket för att pojkarna ska få manliga förebilder (s. 19).  
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I materialet framkommer exempel där det kan te sig mer naturligt att ge 
igen än att visa sig sårad (jfr Willis, 1991, s. 154). Vikten av att förefalla 
stark kan återigen sägas ha betydelse.  

 
Ali: Man vill ju inte förlora sin respekt i fall nån är.. nån retar mig.. så vill jag lik-
som.. då måste jag kunna säga ifrån så att inte förlora respekten… C.O.: Jaa.. [Rag-
nar med lågt enstaka fniss: vilken respekt..] …liksom man vill ju inte att bli kallad.. 
äh.. man vill.. man vill inte bli kallad för saker typ resten av.. ja.. tiden som man går 
på den här skolan… C.O.: Så man ger igen för att liksom sätta stopp för en viss typ utav 
mobbning eller vad man ska säga.. Ali: Ja precis.. Ragnar: Ja.. man vill ha sin heder.. 
man vill ha sin heder kvar.. (Bp). 
 

Alldeles uppenbart leder en kultur som betonar vikten av att ge igen, och 
denna slags styrka, till eskaleringar. Samtidigt varnade det tidigare resone-
manget för att tona ned konflikter. Argumenteringen kan te sig motsägel-
sefullt men förenas på den punkten att båda sätten att handla förnekar den 
verkliga upplevelsen, dvs. att en individ blivit sårad.  

Kanske är risken för misskännanden särskilt stor vid hårda 
tag/kränkningar mellan kompisar. I den kollektiva förståelsen ingår nämli-
gen att kränkningar mellan kompisar i princip inte är möjliga.338 Det var ju 
kompisen som gjorde det! Däremot kan handlingar utföras på ”skämt” (jfr 
Menckel & Witowska, 2002).339 Av individuella yttranden framgår dock att 
många ändå upplever sig kränkta av kompisar. Det finns alltså skäl att tro 
att kränkning ofta misskänns.  

 
Prestation som värde i sig 

Individuell prestation kan i den hegemoniska livsförståelsediskursen förstås 
som ett värde i sig. Det gäller alltså delvis oberoende av vad prestationen 
innebär eller förväntas leda till. Tidigare har uppmärksammats att en krän-
kande handling fyller en funktion för utföraren. Han eller hon kan genom 
handlingen manifestera sin lojalitet med den hegemoniska livsförståelse-
diskursen. På så sätt synliggör också individen sig själv. Kränkande hand-
lingar förefaller att tillta i kollektiv (jfr Björk, 1999, s. 98). Denna upp-
märksamhet kan bidra till att kränkning, ur utförarens perspektiv, kan te 
sig motiverad i enlighet med devisen ”all publicitet är bra publicitet”.  

                                              
338 Jfr hur Goffman (1972, s. 37) menar att användandet av tillmälen mellan kompisar kan 
vara ett sätt att markera för varandra hur nära vänner man är.  
339 Jfr även avsnittet Skämt, s. 284. 
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Stina: men det är ju mycket lättare att prata med dom också om dom är ensamma 
än om dom är med kompisar.. [instämmanden från flera håll] …för när dom är 
med kompisar så vågar dom liksom säga hur mycket som helst.. Nora: jaa.. det är 
tävling liksom.. Helga: ..att dom ska va värst.. Stina: men sen är det liksom.. när 
man är.. person mot person liksom då.. då är det en helt annan sak.. (Bf). 340 
 

Att kränkande handlingar kan tänkas utföras för att utföraren vill visa sig 
tuff/cool framkom även i den nationella enkätundersökningen. Det visade 
sig vara den vanligast/näst vanligast angivna förklaringen till att man blivit 
utsatt för de ord/handlingar som man skattat som mest upprörande.341  

Frågan är hur det ska förstås att kränkning kan vara ett sätt för den en-
skilde att synliggöra sig själv. Om det är riktigt att den enskilde vill visa sig 
”cool” och kanske också vara värst, återstår fortfarande frågan; varför?  

Det är naturligtvis möjligt att som i Hjalmar Söderbergs klassiska for-
muleringar från Doktor Glas tänka sig närmast psykologiska motiv bakom 
en sådan strävan.  

 
Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå av-
skydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser 
för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst. (1943, s. 80).   
 

Men frågan bör också kunna gälla vilka kulturella förklaringar som kan 
finnas. Vad är det i de diskursiva praktikernas kultur och livsförståelse som 
gör det möjligt att uppfatta kränkning som ett sätt att visa sig ”cool” på, 
dvs. framhäva sig på ett ”positivt” sätt. 

Rollo May menar att det i vår samtid förekommer en sammanbland-
ning av hjältar och kändisar. Han menar att vi lätt glömmer att en kändis 
är en som just är ” ’… känd för att vara känd’.” (May, 1992, s. 59). Sedan 
May skrev dessa ord har fenomenet dokusåpa uppstått och massmedia 
spekulerat i samma banor som May. Frågan återstår emellertid om hyll-
ningen av en kändis verkligen är helt tom på innehåll.  

                                              
340 Citatet skulle kunna tolkas i linje med Lévinas etik som tidigare uppmärksammades och 
som f.ö. utgör en teoretisk grund för Eva Johanssons ovan anförda forskning. Kanske är det 
alltså inte bara faktumet att gruppen försvunnit som förändrar situationen utan också att en 
person och hennes utlämnade ansikte nu framstår. (Jfr tidigare diskussioner om ”masker” 
och ”ansikten”). 
341 Den vanligaste förklaringen som angavs till att man själv blivit utsatt för den handling 
man skattat som mest upprörande var ”Ingen särskild anledning alls” (30 %). Svarsalternati-
vet ”För att visa sig tuff/cool” stod för 26 % av markeringarna. När det gällde de mest 
upprörande ord man blivit kallad var förhållandena snarlika om än omvända. ”Tuff/cool” 
låg kvar på 26 % och kom på så sätt att vara den vanligaste markeringen. ”Ingen särskild 
anledning” svarade nu för 23 % av markeringarna. (Osbeck et al., 2003, s. 115 f.). 
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Bland Bananskolans pojkar hävdades det att det är viktigt att ge igen ef-
tersom det får en att bibehålla respekt och heder. Varför då? Hur är det 
möjligt? Perspektivet kan liknas vid hur Nora i Bananskolans flickgrupp 
beskiver en av pojkarna i sin klass.  

 
Nora: han tränar boxning.. jaa.. å då måste han slå alla liksom bara.. ”skulle du pro-
va här bara se om jag är tränad” så bara.. slår han alla liksom..  
– – – 
Nora: det var i klassen då.. sen börja dom.. öh.. prata så där om.. boxning å en mas-
sa grejer å så säger han bara.. ”ja.. jag är bäst.. jag är bäst.. jag är bäst.. jag är starkast i 
klassen” å så där… C.O.: mmm… Nora: å sen så där så börja han bråka.. (Bf). 
 

Det är rimligt att tänka sig att dessa uttryck hänger samman med den he-
gemoniska livsförståelsediskursen ”Livet som anpassning till förmån för 
individuell konkurrens”. Det är svårt därmed att som Rollo May beskriva 
kändisskapet som innehållslöst. Kändisar är framgångsrika, var och en 
inom sin genre. Om det så ”bara” handlar om att ha v-formad överkropp 
och en tvättbrädsliknande magmuskulatur så har ett antal andra med 
mindre kvalifikationer inom detta område gallrats ut på vägen. På samma 
sätt kan det förmodligen ses som en prestation i sig att formulera en 
”sänkning” som får en hel klass att kikna av skratt.342 På motsvarande sätt 
får de intervjuade pojkarna på Bananskolan respekt för att de är framgångs-
rika då det gäller att ge igen. Den pojke som Nora beskriver demonstrerar 
sin fysiska styrka genom att slå andra vill ha uppmärksamhet för det. Dessa 
drag är inte innehållslösa. I den hegemoniska livsförståelsediskursen utgör 
konkurrensmässighet ett värde i sig, ” ’jag är bäst.. jag är bäst.. jag är bäst..’ 
” (Nora, Bf). 

Resultatmönstret kan liknas vid ett resonemang som artikulerades tydli-
gare i den tematiska redogörelsen av gruppintervjustudien presenterad i 
Kränkningar i skolan (Osbeck et al., 2003). I redogörelsen söktes förklaring 
till att rasister och antirasister hamnade i gräl genom att antirasisterna kal-
lade rasisterna för ”blöjrasister”. Det visade sig att antirasisterna med denna 
benämning antydde att rasisterna inte visste vad de talade om. På så sätt 
förnedrades rasisterna som blev väldigt upprörda. Samtidigt implicerade 
konflikten en delvis gemensam livsförståelse. Det är värre att vara 
                                              
342 Jfr hur Willis visat att ”the lads”/”gänget” (Lindberg, 1991, s. 25) uppfattade förmågan 
att få andra att skratta som en kompetens som utmärkte dem. ” ’ Vi kan få dom att skratta, 
dom kan inte få oss att skratta’. ” (1991, s. 77). Willis menade själv att skämtandet på detta 
sätt kunde vara skarpt och krävde skicklighet. Det centrala i detta skämtande beskriver 
Willis som sökandet efter svaghet (s. 83). Jämför ovanstående beskrivningar av kränkning 
som inlärningsverktyg. 
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naiv/dum/oinsatt än rasist. Individen förväntas vara framgångsrik om det 
så är rasism som är hans eller hennes gebit.343  
 

Sammanfattning 
I det tredje och sista resultatavsnittet i avhandlingens del III, ”Legitime-
ring” söks förklaringar till att kränkningar av de intervjuade kan uppfattas 
som tämligen självklara handlingar. Framställningen visar hur den hege-
moniska livsförståelsediskursen och dess diskursiva praktik kan sägas ge 
kränkande handlingar legitimitet. Då livsförståelsediskurs, /re/konstruktion 
och legitimering samspelar har detta tredje avsnitt en slags sammanfattan-
de karaktär.  

Den hegemoniska livsförståelsediskursen kan beskrivas som relativt 
trång. Detta bidrar till att ge kränkning legitimitet då diskursens centrala 
värde, individuell konkurrensmässighet, har så pass stark ställning att få 
andra kan konkurrera. Alternativa värden i de båda underordnade diskur-
serna – t.ex. gruppgemenskap, mänsklig unicitet och universell gemenskap 
– har identifierats men uppfattas just som underordnade. Att individuell 
konkurrenskraft har en så pass stark ställning medför att lärande av en så-
dan kompetens kan ses som så positiv att ett antal negativa handlingar för 
att uppnå detta mål ändå kan få det positiva att väga över. Andra skäl till 
varför det gällande försvaras med sådan kraft kan vara att dessa värden och 
normer bär upp den sociala hierarkin och därmed skiljer låg från hög. På så 
sätt utgör de grund för en ordnad värld, vilket många fler än de högt upp-
satta kan vara beredda att försvara.  

En förståelse av människan som läraktig och stark kan också sägas utgö-
ra en betydelsefull faktor för att kränkning som /re/konstruktions-
mekanism ska kunna ges legitimitet. Den konsekvensetiska kalkylen där 
kränkning som ”inlärningsverktyg” ses som motiverad förutsätter att män-
niskor förstår vad som kommuniceras, vill/väljer att anpassa sig och kan 
ändra sig. Det kan dessutom tilläggas att bestraffande handlingar bör kun-
na ses som effektiva och rimliga verktyg. Möjligen finns det delar i under-
visningspraktiken som kan bidra till en sådan förståelse.  

De former av relationaliteter som den institutionella inramningen kan 
sägas understödja, dvs. schablonmässiga och instrumentella kan också 

                                              
343 Jfr hur Bronwyn Davies visat att prestation är det värde som kan få de förskolebarn hon 
intervjuat att åsidosätta vikten av korrekt genusframträdande. En pojke som dansar kan 
accepteras om han är duktig (2003, s. 46, 72). Prestation förefaller alltså vara ett värde som 
går utanpå flera andra värden och i denna mening är att betrakta som hegemoniskt.  
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antas bidra till att kränkningar kan fortgå. De schablonmässiga relationerna 
bidrar till distans mellan människor så att den andres utsatthet kan döljas. 
När lärare och elever träffas i skolan av instrumentella skäl får de mänskli-
ga relationerna träda tillbaka till förmån för lärandet. Sådana omständighe-
ter underlättar en acceptans för kränkning som inlärningsverktyg. 

Att individuell styrka är ett så centralt värde bidrar till en rädsla för vad 
som kan uppfattas som svagt. Kränkning misskänns gärna för att de utsatta 
individerna inte vill riskera att framstå som svaga. Istället för att handlingar 
erkänns som kränkningar misskänns de som t.ex. skämt. Ett sådant ageran-
de bidrar till att ge handlingarna legitimitet.  

Kränkning kan dessutom fylla en väsentlig funktion för den enskilde. 
Han eller hon ges genom kränkningen möjlighet att visa sig i allmänhet, 
och visa sig lojal med den hegemoniska livsförståelsediskursen, i synner-
het. Det förefaller kanske inte helt självklart att det kan vara en poäng för 
den enskilde att framträda genom kränkningar. En tänkbar förklaring till 
detta för tillbaka till avsnittets startpunkt. Prestation och individuell styrka 
utgör egenvärden i den hegemoniska livsförståelsediskursen. Då i varje fall 
vissa former av kränkningar kan ses som prestationer ges de på detta sätt 
legitimitet.  

 
 

~ 
 
Av de tre huvudkomponenterna i innevarande avhandlingsdel – livsförstå-
elsekaraktäristik, livsförståelse/re/konstruktion och legitimering – är det vid 
en ytlig betraktelse bara tydligt att den första behandlar livsförståelseinne-
håll. Genom att kränkning har förståtts, inte bara som upphov till livsför-
ståelse utan dessutom som uttryck för livsförståelse, har fokus gradvis för-
flyttas från kränkning till livsförståelse. Också andra /re/konstruktions-
mekanismer av den hegemoniska livsförståelsediskursen än kränkning 
framstår som centrala. Förståelse av den hegemoniska livsförståelsediskur-
sen blir dessutom betydelsefull för att kunna beskriva hur kränkningar kan 
framstå som mer eller mindre legitima i den diskursiva praktiken.  

Livsförståelse lärs genom diskursivt praktiserande, kollektivt /re/kon-
struerande. Innevarande del har identifierat en hegemonisk och två under-
ordnade, men förekommande, livsförståelsediskurser. En väsentlig uppgift 
för skolan är att bidra till ungas språk så att de inte bara förmår instämma 
utan också problematisera och invända i det diskursiva tolknings- och för-
handlingsarbete som de ingår i.  
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Följande del, avhandlingens fjärde, uppmärksammar i form av en läro-
boksstudie potentiellt religionsvetenskapligt bidrag i relation till den he-
gemoniska livsförståelsediskursen. Vad är det för slags språkliga bidrag som 
ges?
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Religionslärobokens 
potentiella bidrag i de ungas praktik 

 
 
 

ed den fjärde delen av avhandlingen uppmärksammas delsyftet ”att 
beskriva potentiellt bidrag från religionskunskapsämnet till ungas 

/re/konstruktion av livsförståelse” (s. 80). Det görs genom att en empirisk 
studie av Religion och liv (R.o.l.), den mest frekvent använda läroboken för 
ungdomar 13-16 år, redovisas och diskuteras. 

Framställningen är indelad i fem huvudavsnitt. En introduktion redovi-
sar bakgrunden till samt förutsättningarna och utgångspunkterna för studi-
en. Därefter följer de tre resultatavsnitten som benämns ”Internt överty-
gande och auktoritativa texter”, ”Analoga fantasier” samt ”Alternativa eller 
bekräftande språkliga bidrag”. Del IV avslutas med en sammanfattning. 

 
Introduktion 

Det introducerande avsnittet inleds med att läroboksstudiens plats i av-
handlingen tydliggörs. Här summeras några av de väsentligare slutsatserna 
som framkommit hittills och som läroboksstudien tar sin avstamp i. Ge-
nom ett empiriskt exempel från gruppintervjustudien redovisas hur bety-
delsen av att diskutera religionskunskapsämnets potentiella bidrag klar-
gjordes under analysen av intervjumaterialet. Vilka bidrag, som skulle 
kunna utgöra resurser i ett livsförståelselärande samtal om kränkning, bi-
drar ämnet med? I ett kort repeterande avsnitt redogörs för frågans teore-
tiska förankring vilken tidigare redovisats utförligare (s. 69 ff.). Det intro-
ducerande avsnittet avslutas med att läroboksstudiens metod, bl.a. de frå-
gor som ställts till materialet, presenteras.  

 
Delen i helheten 

Gruppintervjustudien visade att ”Livet som anpassning till förmån för 
individuell konkurrens” var den hegemoniska livsförståelsediskurs som 
förekom bland de intervjuade i skolår åtta. Det behov av anpassning som 
redovisades hänger samman med hur makt erfars i den diskursiva prakti-

M 
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ken. Intervjusamtalen visade att de unga uppfattade ett anpassningsbehov 
gentemot de som hade eller tog sig recensionsrätten i skolan. För att bli 
positivt recenserad, eller för att undvika att bli negativt recenserad/kränkt, 
var det viktigt att anpassa sig till praktikens gällande livsförståelser och 
värden. Ett sådant förhållningssätt gällde i såväl undervisnings- som kam-
ratpraktiken, gentemot såväl lärare som andra elever. En konkurrensmäs-
sigt bättre position kunde uppnås genom att man anpassade sig. I under-
visningskontexten gällde konkurrensen studieprestation och i kamratgrup-
pen social position. Att vara en ”riktig” flicka respektive pojke, i relativt 
stereotyp mening, visade sig vara väsentligt för den sociala positionen i 
kamratgruppen. Den hegemoniska diskursen var emellertid inte allomfat-
tande. Intervjuundersökningen visade också på förekomsten av andra dis-
kurser bl.a. ”Livet som ansvarighet till förmån för mänsklig unicitet och 
universell gemenskap”. Studien identifierade diskursiva växlingar och 
pendlingar mellan diskurser.  

Hur resultaten ska bedömas beror på vilket perspektiv som anläggs och 
vilka förväntningar som finns. I avhandlingens inledande del diskuterades 
två skilda diskurser, två olika sätt att tala, om skolans institutionella påver-
kan. Dels presenterades den explicita värdegrundsdiskursen, dvs. läropla-
nens och därmed den officiella uppfattningen om vilken påverkan i livs-
förståelsehänseende som ska förekomma i skolan. Dels beskrevs diskursen 
om förekomsten av en dold läroplan i skolan, dvs. att den institutionella 
inramningen i själva verket villkorar relationer som bäddar för en annan 
påverkan än den föreskrivna. 

Den empirsiska undersökningen kan sägas visa hur skolans samlade på-
verkan har auktoritära inslag. Respekten för människors egenart är begrän-
sad när behovet av anpassning i relation till det i den diskursiva praktiken 
gällande är starkt. Det är svårt att utveckla en levd kunskap om alla männi-
skors lika värde i en praktik som är så prestationsinriktad och differentie-
rande som skolans. Också solidaritet med svaga och jämställdhet är be-
gränsad. 

Ur värdegrundsperspektiv är resultaten problematiska. Om det är de 
värden som nämns i läroplanen som ”vårt samhällsliv vilar på” kan den 
empiriskt identifierade påverkan uppfattas missriktad. De unga riskerar att 
bli dåligt förberedda för livet och känna sig främmande i samhället. Skulle 
läroplanen däremot ha fel så att vårt samhällsliv också vilar på andra vär-
den, t.ex. de som möter i marknadens logik, förefaller en påverkan i rikt-
ning mot anpassning till förmån för konkurrens högst relevant.  
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Värdegrunden, som den uttrycks i läroplanen, kan inte ses som enbart 
deskriptiv. Den är också till stora delar normativ. Den utgör en replik om 
hur det borde vara snarare än en beskrivning av hur det i alla stycken är (jfr 
Cöster, 2003, s. 29; Hedin, 2001, s. 98). Att ett didaktiskt forskningsper-
spektiv med självklarhet ska göra skolans normativa perspektiv till sitt är 
inte givet.344 Värdegrundsperspektivet har dock här bedömts som en rimlig 
utgångspunkt för att fundera över skolans och religionskunskapsämnets 
uppgift. Den diskrepans mellan ideal och praktik som påvisats får betraktas 
som relativt stor. Det går inte heller att bortse från att skolans egen institu-
tionella inramning bidrar till detta genom att villkora relationer och där-
med understödja specifika relationaliteter. Samtidigt bär en stor del av 
skolans kontinuerliga verksamhet också prägel av värdegrundens intentio-
ner.  

De ungas livsförståelselärande kan förstås som ett diskursivt praktise-
rande, enligt de teoretiska perspektiv som anlagts i denna avhandling. Det 
gäller inte minst de kamratgrupper de unga ingår i. En rik repertoar av 
talgenrer kan ha betydelse för möjligheten att utöva inflytande över sam-
talsriktningar, komma med invändningar och eventuellt utmana förhärs-
kande perspektiv. Att bidra till utveckling av språk och talgenrer förefaller 
därför vara en av skolans viktigare uppgifter. I gruppintervjuerna fanns 
exempel där invändande inlägg skulle kunna uppfattas som att bidrag från 
skolan påverkat de unga.  

 
Ett inspirerande empiriskt exempel 

Pojkgruppen på Äppleskolan utgör exempel på hur sådana invändningar i 
tolknings- och förhandlingsarbetet kan gå till.  

Skämts betydelse och hur skämt utförs i skolans praktik var som redovi-
sats en betydelsefull tematik i gruppen. Skämtandet pågår också av och till 
under samtalet. En del av pojkarnas diskussion kring skämt berör den ut-
satte pojken Jan, hur han blir föremål för skämt och hur man driver med 
honom.  

I gruppen finns ett visst mått av förgivettagande både då det gäller 
skämt och Jans utsatthet. Samtidigt uppmärksammas av och till att skämt 
inte är oskyldiga och att de har effekter. Vilket perspektiv som anläggs 
varierar, delvis beroende på vem eller vad det är som diskuteras. I gruppen 
ingår Amar. Han kan sägas utmärka sig på flera sätt. Å ena sidan kan han 
beskrivas som en kvick, skämtande, pratkvarn. Å andra sidan fäller han ett 
                                              
344 Jfr t.ex. avsnitten Kritik av skolans värdegrund (s. 18), En skiss av ett forskningsfält (s. 96). 
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antal repliker som kan uppfattas som ett uttryck för och en vilja till en 
djupare eftertänksamhet. Han förefaller själv medveten om detta och ka-
raktäriserar sig vid något tillfälle som en ”dubbel-kille”. Hans ambition till 
eftertänksamhet avviker delvis från de andras och uppskattas måttligt. Det 
är möjligt att det delvis kan förklaras av en slags kollektiv föreställning om 
att vissa självklara tankar inte bör utsättas för logisk prövning. 

Sex episoder, spridda under intervjuns andra tredjedel, uppmärksam-
mas närmare. Alla sex handlar om skämt. De fyra första gäller Jan. Amar 
driver genomgående en mer reflexiv, självkritisk linje. De andra är inte 
särskilt förtjusta.  

Amar förefaller i de båda första fallen gripas av dåligt samvete över hur 
han skämtar/driver med Jan. I dessa båda fall bemöts Amars tankar av 
påpekanden från olika pojkar om att skämtandet är knutet till vad Jan själv 
gör. Det är alltså tanken att den utsatte har sig själv att skylla som illustre-
ras.  

I det tredje och fjärde fallet anlägger Amar en slags allmän, kritisk håll-
ning gentemot hur Jan behandlas. I båda fallen bemöts detta av olika poj-
kar med byte av samtalsämne.  

I de tre sista fallen – det fjärde, det femte och det sjätte – är Amar mer 
utförlig i sitt resonemang. De båda sista episoderna möter inga repliker 
från de andra vilket under intervjun fick mig att gå in och ställa uppföljan-
de frågor. Det kan alltså tolkas som att Amars yttrande bemöts med tyst-
nad. Trots detta skiljer sig gruppens förhållningssätt i de båda sista fallen. 
Här är det inte Jans situation utan invandrarskämt som uppmärksammas. 
Man är mera överens om att skämtens försåtlighet utgör ett problem. 
Gruppen kan alltså sägas ha förskjutit sin position då det gäller skämt från 
en slags förgivettagen – den utsatte får skylla sig själv position – till en mer 
problematiserande och kritisk ståndpunkt. Det kan bero på att fokus tidi-
gare var Jans utsatthet men att det nu gäller invandrarskämt. Det skulle 
också kunna bero på att Amars oppositionella tankar påverkat gruppens 
hållning i denna riktning. Amar är dock inte heller i de båda sista fallen 
helt i samklang med gruppen. Han kan åter uppfattas driva på gruppens 
position, i de båda sista fallen – det femte och sjätte – genom att resonera 
mera utförligt.  

Redan i det fjärde fallet är Amars repliker mer omfattande. Han funde-
rar över om orsaken till dessa skämt är en slags dumhet, en brist på efter-
tänksamhet. Han funderar över vem Jan som person är och att människor 
bör få vara olika. 
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Amar värnar i det femte fallet om vikten av inlevelse genom att återbe-
rätta hur han tagit intryck av en lärare. I det sjätte fallet uttrycker han sig 
mer principiellt kring det tidigare antydda eftertänksamhetsmotivet. Han 
kan sägas utlägga talesättet om att tänka först och tala sen. Initialt vänder 
han på resonemanget i talesättet vilket jag betraktar som en lapsus. Genom 
att resonemanget är mer principiellt kan det också betraktas som i högre 
grad konkluderande. Utsagorna kan uppfattas ha en tillslutande effekt.  

 
Amar: ..för när jag hörde så här om mobbning när vi gick i… sjuan tror jag.. så sa 
jag så här när Annika, en av lärarna, sa så här.. ”ja tänk om inte dom gillar det var 
bara på skämt..” då tyckte jag det var jättetöntigt så där å bara ”ah.. liksom är du 
dum eller” klart [fnysskratt] det är väl ingenti… gör väl inget om man drar dåliga 
skämt… men sen vet jag ju själv att dom här dåliga skämten.. a det är ju på riktigt.. 
– – –  
Amar: Ja det är ju alla dom gamla vanliga grejerna som man har hört och bara slagit 
bort.. dom här att man ska [xxx], prata och sen tänka och sen prata allt det här är ju 
jätteviktiga ord som vi bara slår bort och tar för givet liksom.. (Äp). 

 
De båda sistnämnda fallen är av särskilt intresse då de kan ses som direkta 
exempel på skolans möjlighet att indirekt påverka livsförståelselärandet i 
kamratgruppen genom att bidra med språk. I det första av de två anförda 
citaten är skolans påverkan explicitgjord genom att läraren Annika nämns. 
I det sista fallet är källan okänd men den skulle mycket väl kunna här-
stamma från t.ex. svenskundervisningen.  

Ur normativt värdegrundsperspektiv är inläggen väsentliga. Både inle-
velse och eftertänksamhet är viktiga för den föreskrivna relationaliteten. 
Inläggen är endast i begränsad utsträckning transformerade. Amar kan inte 
sägas buktala genom en accepterad talgenre och han blir inte heller beja-
kad. Snarare kan hans inlägg ses som försök till vad som här kallats att 
förhandla såväl språk som kontext. Han kan indirekt till de andra sägas 
förespråka en vidgning av praktikens accepterade talgenrer.  

Amars båda repliker är lätta att associera t.ex. till den gyllene regeln el-
ler de motsvarande formuleringar som finns inom andra religioner. Ut-
trycket handlar om såväl inlevelse som eftertänksamhet i bemötandet av 
nästan. Religionskunskapsämnet har uppenbarligen ett innehåll som kan 
ses som språkliga bidrag att berika t.ex. ungas diskussioner om kränkning 
eller deras kontinuerliga livsförståelseförhandlande. Det gäller förmodligen 
inte minst i transformerad form.  

Det finns i religionskunskapsämnet en potential att utveckla de ungas 
språk i t.ex. värdegrundshänseende (jfr Härenstam 2000, s. 156). Ämnet 
skulle kunna bidra till en ökad reflexivitet i relation till en hegemonisk 
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livsförståelse som ”Livet som anpassning till förmån för individuell kon-
kurrens”. En rikare språklig repertoar, och därmed tankevärld, skulle kunna 
medföra såväl distans som alternativ i förhållande till den hegemoniska 
diskursen. Därmed inte sagt att det fungerar så.  

 

Teoretisk repetition 
I avsnittet Didaktik – utveckling av elevers språkliga resurser (s. 74) redogjordes 
för förhållanden som skulle kunna tänkas gynna transformeringar från 
texter, ”opersonligt språk”, till röster, en personlig tillägnelse eller intern 
analog fantasi, och till accepterade talgenrer i den diskursiva praktiken. 
Nedan följer en kort repetition där drag som kan tänkas gynna språkliga 
transformeringar av detta slag uppmärksammas. Ett övergripande antagan-
de är att individens uppfattning om den diskursiva praktiken kommer att 
ha avgörande betydelse, såväl medvetet som intuitivt, för vad han/hon 
kommer att säga. Samtal förs många gånger av sociala skäl där människor 
strävar efter att bli förstådda och bekräftade. Att gjuta sitt tal i en accepte-
rad talgenre gynnar en sådan process. 

Möjligheten att transformera texter till accepterade talgenrer hänger 
bl.a. samman med hur det språkliga bidragets karaktär uppfattas. Det finns 
anledning att skilja mellan auktoritativt och internt övertygande språk. 
Auktoritativt språk kan sägas uppvisa en lägre grad av transformeringspo-
tential. Texter som uppfattas auktoritativa kan endast i begränsad utsträck-
ning laboreras med. De godtas eller förkastas (Wertsch, 1991, s. 78). Där-
emot används texter som förstås som internt övertygande friare. De kan 
kombineras med andra texter, annat språk och andra röster samt därmed 
läggas ut i nya former. På så sätt kan alltså internt övertygande texter 
komma att gjutas i accepterade talgenrer.  

De yttranden som fälls i de diskursiva praktikerna har en adress och 
emanerar ur en förståelse som just utmärks av den svarande hållningen 
(Bachtin, 1997, s. 211). Såväl förståelsen som yttrandets formulering kan 
sägas bygga på en relaterande förmåga. Möjligheten att transformera kan 
just beskrivas som en förmåga att relatera, vilket här kallas förmåga till 
analog fantasi. Individens förståelse kan beskrivas som en slags intern ana-
log fantasi där den enskilde relaterar det sagda till sitt eget liv. Redan på 
detta stadium sker alltså en slags transformering från vad som kan kallas 
opersonligt språk till röst. I förståelseakten talar språket till individen så-
som en röst. Möjligheten att få gehör för ett yttrande kan uppfattas vara 
förknippad med möjligheten att relatera sin konklusion till den diskursiva 
praktiken och de accepterade talgenrerna. Analog fantasi kan också fungera 
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som ett sätt att övertyga sina samtalspartners. Den analoga fantasin är då 
extern. Länkningen mellan det tidigare sagda och en situation, som gett 
upphov till en specifik förståelse, redovisas.345 

Förmågan till analog fantasi behöver förmodligen som många andra 
kompetenser uppövas. Enligt de perspektiv som i denna avhandling redo-
visats understryks betydelsen av att övning sker socialt inte minst när det 
gäller kompetenser som befinner sig i sin linda. De unga kan med andra 
ord tillsammans med andra behöva öva på att relatera utsagor i t.ex. religi-
onskunskapsämnet till den gemensamma diskursiva praktiken. Genom 
samtal kan de ungas förutsättningar att relatera utsagor t.ex. från religioner 
till sitt eget liv för att förstå dem antas öka (jfr Ahlzén, 2002, s. 155). Un-
dervisningen borde också kunna fungera exemplariskt i den meningen att 
olika former av religionsvetenskapligt stoff skulle kunna användas för att 
visa på möjliga analogier till liv här och nu. På så sätt skulle också bilden 
av religionsvetenskapligt stoff som internt övertygande snarare än auktori-
tativt tydliggöras. 

 

Läroboksstudiens metod 
Ungas lärande sker till stora delar i diskursiva praktiker där deras kamrat-
grupper kan antas ha stor betydelse. Till deras diskursiva praktiserande har 
skolans undervisning, t.ex. religionskunskapsämnet, möjlighet att bidra 
bl.a. genom att ge möjligheter till vidgade språkliga repertoarer och talgen-
rer. På så viss skulle hegemoniska livsförståelsediskurser kunna utmanas, 
alternativ synliggöras och debatter om livet – hur det fungerar, bör fungera 
och vad som ger värde och mening – animeras. Ur skolans värdegrunds-
perspektiv kan en sådan utveckling anses vara väsentlig då den diskurs som 
beskrevs som hegemonisk ”Livet som anpassning till förmån för individu-
ell konkurrens” behöver problematiseras.  

Att religionskunskapsämnet har potential att bidra betyder inte nöd-
vändigtvis att så också sker. I översikten över det religionsdidaktiska forsk-
ningsfältet diskuterades bl.a. att ämnet inte bara fungerar färdighetsinriktat 
utan också faktaorienterande. Att sådana utsagors karaktär uppfattas som 
internt övertygande är inte givet. Det är inte heller säkert att utsagorna 
bidrar till förståelse, dvs. en akt som involverar den enskildes liv och ger 
upphov till en svarande hållning hos individen (jfr Ahlzén, 2002, s. 149). I 
det faktaorienterande förhållningssättet är en förmåga till analog fantasi 
inte nödvändig, vilket skiljer perspektivet från det färdighetsinriktade. Det 

                                              
345 Jfr gruppintervjustudiens avsnitt Användning av analog fantasi, s. 292. 
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kan inte heller tas förgivet att de språkliga bidragen innehållsligt skiljer sig 
från den hegemoniska livsförståelsediskursen. 

För att belysa och diskutera dessa frågor empiriskt genomfördes en stu-
die av läroboken Religion och liv (Berg & Husén, 1999).346 Denna lärobok 
har under lång tid varit den dominerande läroboken i religionskunskap på 
vad som kallats högstadiet och är förmodligen fortfarande en av de allra 
mest använda.347 Den version som studerades var tryckt 1999. Vilken bety-
delse en lärobok kan ha för undervisningen och påverkan på eleverna har 
diskuterats (se t.ex. Härenstam, 1993, s. 28 ff.). Det har t.ex. framförts att 
en viktig uppgift skulle vara den indirekta, dvs. att läroboken kan fungera 
som en hjälp för läraren att uttyda kursplan och lägga upp undervisningen. 
På senare år, då det t.ex. blivit vanligare att använda Internet, har dess be-
tydelse ifrågasatts. Det finns dock studier som tvärtom menar att lärobo-
ken har större betydelse än på länge. Det självständiga arbetet förefaller ha 
blivit vanligare. I detta par- och bänkarbete är det till läroboken och dess 
direkta påverkan som elever är hänvisade (Lindblad & Sahlström, 1999, s. 
87). 

Studien ska inte betraktas som en traditionell läroboksstudie utan har 
genomförts för att empiriskt diskutera just de avgränsade frågeställningar 
som aktualiseras av avhandlingens specifika empiriska resultat och teore-
tiska perspektiv.348 Undersökningen inriktades mot textens karaktär, läro-
bokens relaterande förhållningssätt samt språkliga och livsförståelsemässiga 
budskap i relation till de dominerande livsförståelseperspektiv som identi-
fierats bland ungdomarna.  

Utifrån studiens teoretiska och empiriska perspektiv formulerades en hy-
potes. 

                                              
346 Att genomföra t.ex. en klassrumsobservationsstudie hade i sammanhanget blivit för 
omfattande. Samtidigt sågs det som värdefullt att få ett konkret exempel på hur en del av 
religionskunskapsämnets bidrag kan se ut på ”högstadiet”.  
347 Härenstam (2000, s. 92) benämner Religion och liv ”… den mest använda religionsläro-
boken för högstadiet …”. 
Orlenius (2004, s. 162) beskriver den på motsvarande sätt ”… the most widely spread text-
book during the period 1970-2004 …”. ”The examined textbook is ‘Religionskunskap’ 
[Religious Studies] from 1970 and from 1994 called ‘Religion och liv’ [Religion and life], 
published by Natur & Kultur.”  
”There are other textbooks in school but this one has probably been used in about 75 % of 
all schools in Sweden.” (Orlenius, 2004, s. 163).  
348 Jfr t.ex. avsnittet Bilden av islam i läroböcker, s. 138. 
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Religion och livs potential att fungera språkligt vidgande är större om: 
 

1. Textens karaktär snarare är internt övertygande än auktoritativ. 
2. Läroboken bidrar till att utveckla elevernas förmåga till analoga fantasi-

er genom att:  
a. i framställningen använda religionskunskapsstoff i analoga fanta-

sier. 
b. i förekommande övningsuppgifter uppmana till analog fantasi. 

3. De innehållsliga perspektiven är alternativa i förhållande till den hege-
moniska livsförståelsediskursen ”Livet som anpassning till förmån för 
individuell konkurrens”. Väsentliga områden gäller: 

a. Maktutövning och konsekvenser för den enskilde 
b. Social ordning 
c. Yta och genus 

 

Denna hypotes operationaliserades till analysfrågor som justerades efter en 
pilotstudie. Analysfrågorna och närläsningen av Religion och liv fungerade 
som en kartering av läroboksexempel. Exemplen placerades efter:  
 

1. textens karaktär då det gällde stil samt ”religionsfältet”  
a. internt övertygande 
b. auktoritativ  

2. slag av analog fantasi i  
a. lärobokens framställning 
b. övningsexemplen 

3. Perspektiv på maktutövning (krav på anpassning) 
a. alternativt i förhållande till den hegemoniska livsförståelsediskur-

sen (t.ex. mer demokratiskt) 
b. bekräftande i förhållande till den hegemoniska livsförståelsen 

(auktoritärt) 
4. Perspektiv på social ordning 

a. alternativt i förhållande till den hegemoniska livsförståelsen 
(platt, inkluderande) 

b. bekräftande i förhållande till den hegemoniska livsförståelsen  
 (hierarkiskt, segregerande) 

5. Perspektiv på yta och genus 
a. alternativt i förhållande till den hegemoniska livsförståelsen  
 (betydelsen av det yttre tonas ner, jämställda genusmönster) 
b. bekräftande i förhållande till den hegemoniska livsförståelsen 

(det yttre väsentligt, stereotypa genusmönster) 
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Insikter av principiellt slag 
Pilotundersökningen och studien som helhet kom följaktligen inte bara att 
tillföra konkreta exempel utan också principiella insikter.  

Det visade sig att en läroboks språkliga bidrag inte generellt kan bedö-
mas som auktoritativt eller internt övertygande. Vad som avses med en 
läroboks språkliga bidrag behöver klargöras. Det visade sig att väsentliga 
områden att fokusera är lärobokens stil och komposition samt karaktären 
på det innehållsliga fältet. 

Det blev också tydligt att analog fantasi var svårt att diskutera generellt. 
Det finns olika former av analoga fantasier. Religionsfältet relaterades till 
flera skilda sfärer. Den form av analog fantasi som studien efterlyste, som 
skulle kunna uppfattas öka lärobokens potential att fungera språkligt vid-
gande, kunde nu preciseras till existentiell analog fantasi. Hos Michail 
Bachtin är den existentiella dimensionen invävd i begreppet förståelse. På 
motsvarande sätt kan existentiell analog fantasi närmast för David Tracy 
sägas vara den analoga fantasin. Mötet med empirin komplicerade en sådan 
förståelse. Om analog fantasi är en relaterande förmåga finns det andra 
former som inte nödvändigtvis är existentiella. 

Fokus på lärobokens språkliga bidrag som alternativt eller bekräftande i 
relation till den hegemoniska livsförståelsediskursen visade åter på behov 
av att precisera detta begrepp. Alternativa perspektiv är inte oproblematis-
ka. Det är enbart i ett avseende något är alternativt. Det alternativa kan 
därmed vara bekräftande i andra avseenden. Studien tydliggjorde dessutom 
svårigheter vid all form av kulturarvstradering. Dessa principiella kunska-
per om läroböckers villkor redovisas närmare i anslutning till den empiris-
ka genomgången av detta avsnitt (se s. 336 f.).  

 
Internt övertygande och auktoritativa texter 

De språkliga bidragens karaktär som eleven möter i Religion och liv är bety-
delsefulla för hans/hennes möjlighet att använda dem. En förutsättning för 
att transformeringar ska kunna ske är att texten inte uppfattas auktoritativ. 
Den auktoritativa utsagan kan enbart accepteras eller förkastas. Eftersom 
Bachtin nämner såväl religiösa texter som lärarröster som exempel på auk-
toritativa uttryck skulle sannolikheten kunna antas vara hög för att också 
Religion och liv kan karaktäriseras som auktoritativ. Gränsen mellan en auk-
toritativ respektive en internt övertygande text kan förmodligen inte avgö-
ras utifrån specifika kriterier utan är en subjektiv fråga för den enskilde. 
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Däremot kan ett antal karakteristika tänkas som påverkar oddsen för hur 
den enskilde kommer att uppfatta texten.  

 
Närbesläktade begreppsliga distinktioner 

Distinktionen mellan auktoritativa och internt övertygande texter uppvisar 
likheter med begreppsparet informativa och livstydande texter/berättelser 
som ibland använts i religionsdidaktiska sammanhang (se t.ex. Cöster, 
1982, t.ex. s. 55; Emanuelson, 1998, I:3; Osbeck, 2002b, s. 139; Skogar, 
1992, s. 32). Medan den informativa berättelsen framförallt svarar på fakti-
citetsfrågor – är det sant, har det hänt, hur gick det till – svarar den livsty-
dande berättelsen på frågor om vad berättelsen kan tänkas säga om livet. 
Precis som den auktoritativa texten ställer den informativa berättelsen läsa-
ren inför det dikotoma valet att förkasta eller acceptera. Däremot uppvisar 
den internt övertygande och livstydande texten ett funktionellt bruksper-
spektiv med ett oändligt antal tolknings- och användningsmöjligheter. 

Även den religionsdidaktiska diskussionen om ämnets syfte, att lära om 
religioner eller lära av religioner, kan uppfattas tangera samma problem-
komplex (se t.ex. Grimmitt, 1987, s. 141; Härenstam, 2000, s. 147; Skogar, 
2000b, s. 32). När ämnet syftar till att orientera om religion är bidraget i 
huvudsak auktoritativ och perspektivet informerande. Man kan t.ex. hävda 
att kristendomen är den religion i världen som har flest anhängare. Förut-
satt att det är möjligt att bli ense om vad kristendom är och vad som avses 
med anhängare är detta en information som antingen är korrekt eller felak-
tig. Religionskunskap ses ur detta perspektiv som primärt ett faktaämne 
som ska vidga elevernas ”vetskap” (Ekholm, 1992, s. 8). 

När religionskunskapsämnet uppfattas syfta till att lära av religioner ses 
det snarare som ett språkligt färdighetsämne.349 Ämnet bidrar till att ut-
veckla elevernas livstydande förmåga och skapa förutsättningar för vidgade 
språkliga repertoarer.350 

 
Analysresultat 

 
Textens stil och religionsfältets karaktär 
Den analys som genomförts visar att utsagorna i Religion och liv i huvudsak 
kan beskrivas som informativa och därmed uppfattas auktoritativa. Detta 
                                              
349 Att lära av respektive lära om bör inte uppfattas som en dikotomi.  
350 Jfr avsnittet Tillbaka till livstolkningsperspektivet, s. 131. 
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hänger å ena sidan samman med textens stil och å andra sidan samman 
med hur karaktären på religionsfältet beskrivs, dvs. det innehåll som 
kommuniceras. Dessa båda aspekter, som analytiskt är möjliga att hålla 
åtskilda, är i praktiken ofta intimt förbundna.351  

 
Kortfattat informerande stil 
Eftersom läroboken har ambitionen ett gripa över många och stora fält, 
vart och ett med ett antal interna problemkomplex, blir utrymmet för varje 
enskild frågeställning starkt begränsat. Meningarna är många gånger korta 
påståendesatser som läsaren möjligen förväntas ta till sig. Förutsättningarna 
för att den enskilde lever sig in i en sådan text, att han eller hon utvecklar 
en analog fantasi i relation till den, är alltså av naturliga skäl ganska liten.  

 
Religion - vetskap om det ovetbara  
Den bild av religion som fenomen som möter i Religion och liv (R.o.l.) kan 
sägas sippra fram på flera ställen utan att den uttrycks explicit. På något 
ställe är det emellertid tydligare än på andra. I läroboken för elever i år nio 
sägs t.ex. att många menar att konfucianismen är en samhällsfilosofi och 
inte en egentlig religion då Konfucius inte skapade någon ”… troslära om 
hur världen blivit till eller om frälsning, uppståndelse, helvetesstraff och 
paradis efter döden.” (s. 3279).352 Formuleringen kan ses som typisk inte 
bara för lärobokens perspektiv på religion utan också för den kondensera-
de stil som används. Inom ramen för en mening har flera teologiskt kom-
plicerade begrepp som frälsning och uppståndelse staplats på varandra 
utan att det klargörs vad som åsyftas. Dessa begrepp har inte heller disku-
terats tidigare förutom att sjuans bok informerat om att det i Bibeln är 

                                              
351 Jfr hur innehåll och form ses som förbundna i talgenren (s. 70). 
352 Den upphöjda siffran i anslutning till sidans nummer, i detta fall nio, indikerar att sidan 
återfinns i skolår nio:s bok. Upphöjda siffror 7 och 8 förekommer följaktligen också.  
Religionsförståelsen vidgas delvis genom den bildtexten som framkommer på samma sida. 
Bilden sägs vara tagen på 1970-talet och föreställer några unga maoistflickor. I den löpande 
texten berättas om den kinesiska kommunismens religionsfientliga drag. Bildtexten uttryck-
er emellertid att ”I vissa avseenden fungerade kommunismen som en religion. Den gav 
sammanhållning och sporrade särskilt de unga till hängiven kamp för någonting som de 
upplevde som långt viktigare än det egna livet.” (s. 3279). Religion som gemenskaps- och 
meningsskapande, vilket här kan sägas framkomma, är ett perspektiv som i övrigt har en 
mindre framskjuten position i Religion och liv. 
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Guds räddning som kallas frälsning och att det man enligt Jesus räddas 
från är ”… det eviga mörkret hos djävulen.” (s. 987).353  

Utöver dessa komplicerade begrepp, frälsning och uppståndelse, får lä-
saren alltså veta att en religion är en troslära om hur världen blivit till och 
vad som händer efter döden. Eftersom detta är frågeställningar som ingen 
människa, inte ens fysiker eller medicinare, kan sägas veta blir det alltså en 
fråga för tro. Att religionen tar vid där människans kunskap tar slut är ett 
perspektiv som ofta återkommer i läroboken.  

Uppfattningen att religionens område börjar där vetskapens slutar skul-
le kunna tänkas bädda för att hålla fast vid ovissheten. Men förståelsen av 
tro som fenomen har inte sällan i R.o.l. karaktär av säkerhet. Tron är en 
visshet så säker som om det handlande om pengar på banken (jfr Wingren, 
1990, s. 116). Det dominerande perspektivet är alltså att själva spörsmålet 
kan karaktäriseras som en fråga om tro (= obevisbarhet) men att svaret på 
frågan hos den troende bör ha karaktären av visshet.354 Detta perspektiv 
framkommer vid flera tillfällen hos Religion och liv. Att fältet kan karaktäri-
seras som ”vetskap om det ovetbara” kan förmodas vara en anledning till 
att fakticitetsfrågor får ett sådant utrymme i läroboken.355  

Som exempel på hur sanningsfrågan, i närmast korrespondensteoretisk 
mening, lyfts fram i läromedlet kan bl.a. nämnas hur man försöker klargö-
ra frågan om Bibelns karaktär. ”För troende kristna är Bibeln inte en vanlig 
bok. Den är en helig skrift, Guds ord, som ger svar på livets svåra frågor 
om varför vi finns till, hur vi ska leva och vad som händer efter döden.” (s. 
557). Olika förhållningssätt till bibeltexter diskuteras visserligen under av-
snittet om skapelseberättelserna (s. 617), men denna diskussion kommer att 
få marginell karaktär då det dominerande perspektivet, även i avsnittet om 
skapelseberättelserna, diskuterar sanningsfrågan i termer av korrespondens 

                                              
353 Att använda komplicerade begrepp utan att diskutera dem är relativt vanligt i Religion 
och liv. Redan på första sidan i boken för år sju talas det om ”evigt liv” och ”livets mening” 
som om begreppen vore givna (s. 37).  
354 Logiskt sett blir alltså religion i detta perspektiv en orimlighet då de båda ståndpunkter-
na inte är förenliga. 
355 Att religion förstås som ”vetskap om det ovetbara” stämmer överens med en förståelse 
av religion som framkommer i Bo Dahlins undersökning (1989, s. 66). Elever i år nio me-
nade bl.a. att religion var tron på en överjordisk makts existens. Perspektivet överensstäm-
mer också med Ingemar Hedenius första religionspsykologiska postulat (se avsnittet 
Fokuserade studier av barns tänkande, t.ex. fotnot 127, s. 110). Likheten är inte förvånande 
med tanke på hur präglad svensk teologisk diskussion varit av den debatt Ingmar Hedenius 
skapade. Den kom att påverka den teologiska agendan (jfr t.ex. Lindfelt, 2003, s. 46 ff.; 
Skogar, 1993, s. 234). 
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(jfr Osbeck, 2002b, s. 139). Detta synsätt förstärks ytterligare med hjälp av 
de frågor som läroboken ställer till eleverna.356 Andra exempel där san-
ningsfrågan lyfts fram på motsvarande sätt är bl.a. då man diskuterar om 
Abraham verkligen funnits och anmärker att människor i alla fall ”... inspi-
rerats av berättelserna om Abraham och trott på dem.” (s. 667). Man disku-
terar också om Mose verkligen har funnits (s. 727), om Jesus har funnits 
och om han i så fall var Messias (s. 93 f.7),357 om underberättelserna om 
Jesus är sanna (s. 1027) och om Muhammed verkligen fick Koranens texter 
som uppenbarelser från Gud förmedlade av ängeln Gabriel (s. 2699). 

 
Försök att vidga perspektivet 
Bitvis kan en ambition att vidga läsarnas förståelse av sanning iakttagas. 
Den tenderar emellertid att gå om intet genom att sanningsfrågan i termer 
av korrespondens är den osynliga punkt från vilken många resonemang 
utgår. Det finns t.ex. yttranden som tyder på att graden av religiositet en-
ligt läroboken delvis kan mätas efter denna måttstock. Ju mer religiös desto 
mer bokstavstroende och kanske också i viss mån desto mer fanatisk. Ex-
empel som tyder på detta är bl.a. det i fotnot 357 nämnda fallet där man 
ställer frågan om man kan ha den uppfattning Bultmann har och ändå 
vara kristen, att de troende muslimerna menar att en fördjupning i klippan 
i klippmoskén i Jerusalem är avtryck av Muhammeds fot (s. 2699), att en 
bild med starkt utagerande bedjande judar vid Västra muren i Jerusalem 
beskrivs som ”troende judar” i bildtexten (s. 847).  

Ändå diskuterar R.o.l. explicit t.ex. att religiösa traditioner och texter 
kan förekomma i olika genrer. De som uppmärksammas är myt, legend, rit 
och saga. Samtidigt dominerar det informativa perspektivet över det livs-
tydande även då t.ex. mytens funktion beskrivs. ”Myterna ger också besked 
om vad som är rätt och orätt; hur man ska handla mot gudarna och mot 
medmänniskorna. Man kan säga att myterna lär människorna hur de ska 
leva och förklarar meningen med tillvaron.” (s. 147). Enligt läroboksförfat-

                                              
356 I arbetsfrågorna uppmanas läsarna först beskriva hur skapelsen stegvis enligt texten gick 
till. Därefter ombeds de ta ställning till berättelserna och sedan själva formulera hur de 
menar att allt blivit till.   
357 Läroboksförfattarna har även ambitionen att föra in och diskutera andra perspektiv. 
Sådana resonemang blir emellertid lätt avancerade och kryptiska då de utgör del av en 
överkurs som avhandlas på begränsat utrymme. T.ex. uppmärksammas Bultmanns tankar 
om avmytologisering. Läroboksförfattaren ställer en fråga om man kan vara kristen om man 
tror så och menar att Bultmann skulle ha svarat att ”… det enda viktiga är vad tron på den 
korsfäste och uppståndne Jesus betyder i människors liv.” (s. 1127). Det är inte säkert att ett 
sådant yttrande för en trettonåring uppfattas klargörande.  
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tarna kan alltså även myten sägas ha en auktoritativ funktion snarare än en 
internt övertygande eller livstydande.358  

På motsvarande sätt får den religiösa riten auktoritativ karaktär i den 
meningen att man förväntas acceptera eller förkasta den. Man använder 
den inte internt övertygande i livstydning. Genom att den tydande funk-
tionen hos riten inte uppmärksammas kommer den religiösa riten och den 
sekulära att uppfattas olika. ”En rit är en helig handling. [...] Vanligen tän-
ker man sig att gudomliga krafter verkar genom riten. […] Det finns också 
riter som kanske inte har med religion att göra, t ex brasor och smällare 
sista april.” (s. 147). En anledning till att jag menar att den religiösa riten 
framställs auktoritativ, som något man accepterar eller förkastar, är de mys-
tifierande dragen i framställningen. Dessa drag accentueras genom textens 
stilistiska kortform. Vad innebär det att en handling är helig eller att gu-
domlig kraft verkar? Genom att inte visa på ritens funktion, t.ex. som en 
handling för ”ökat numedvetande” (Ziehe, 1993, s. 111) eller gemenskap 
och tydning, blir det logiskt att dra en gräns i relation till valborgsmässofi-
rande. Konfirmation eller nattvard, som bland andra nämns som exempel, 
är religiösa riter vilket valborgsmässofirande inte är. 

Det informativa perspektivet på myter återkommer även då det gäller 
t.ex. hinduistiska myter eller afrikanska. Man berättar t.ex. att Vishnu, 
Rama och Shiva lär hur man ska leva och avslöjar tillvarons gåtfulla hem-
ligheter (s. 2889), och hur afrikanska myter avslöjar ”... allt som är viktigt i 
den egna kulturen, om vad som är rätt och orätt.” (s. 3389). Samtidigt 
framhåller läroboken att det finns en skillnad mellan västerländsk religion 
och afrikansk. ”De så kallade naturfolken offrar till de döda och tror på 
andar. De frågar sig om en tro eller rit ger dem nytta eller makt. Vi i Väster-
landet frågar gärna först om det är sant det som tron och riten säger och 
lovar. Är det säkert att vårt tänkesätt är bättre?” (s. 3399). Det är intressant 
att uppmärksamma å ena sidan att den sanningsfixerade förståelsen av 
västerländsk religion skrivs ut i klartext och å andra sidan att ett mer funk-
tionellt perspektiv tillskrivs den afrikanska religion och hur dessa båda 
ställs mot varandra.  

                                              
358 Ytterligare ett exempel som kan nämnas är berättelsen om uttåget ur Egypten där det 
berättades ha regnat manna från himlen. Författarna menar att grunden kan ha varit det 
mjöl som bildas på tamrisbusken i Sinaiöknen än i våra dagar. Författarnas intention är 
uppenbarligen att visa på fler tolkningsmöjligheter. Samtidigt befinner de sig fortfarande 
inom ett informativt perspektiv. Även ett försök att applicera ett livstydande perspektiv 
tenderar att bli auktoritativt och slutet. ”Syftet med berättelsen om vaktlarna och mannat är 
att visa att Gud hjälper sitt folk när det verkligen gäller.” (s. 727).  
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I korthet 
Analysen har alltså hittills visat att stilen kan karaktäriseras som kortfattat 
informerande och att religion till stora delar uppfattas handla om vetskap 
om det ovetbara. Som Bachtin påpekar hänger form och innehåll samman. 
I det här fallet bidrar alltså båda dragen hos texten till att ge det språkliga 
bidraget en auktoritativ snarare än internt övertygande karaktär.  

Att skilja mellan lärobokens/författarnas framställning och de utsagor 
från religioner som presenteras förefaller väsentligt. Sannolikheten att lä-
roboken uppfattas auktoritativ förefaller hög då stilen är informerande och 
syftande till att med ett kritiskt deskriptivt förhållningssätt orientera om 
religion.  

Hur religionsutsagorna ska uppfattas är enligt lärobokens framställning 
en fråga för den enskilde att ta ställning till. Bortom ett auktoritativ per-
spektiv förefaller emellertid inte särskilt mycket återstå. Ett tankesätt där 
religioners utsagor, i termer av t.ex. berättelser, skulle kunna fungera in-
ternt övertygande och i nya skepnader användas under t.ex. samtal om 
kränkningar förefaller inte finnas. 

 
Analoga fantasier 

Analog fantasi kan beskrivas som en förmåga att relatera t.ex. en berättelse 
till det pågående livet. Enligt den formulerade hypotesen kan R.o.l.:s po-
tential att fungera språkligt vidgande antas vara större om läroboken an-
vänder och övar analoga fantasier. Nedanstående framställning inleds med 
att analog fantasi tydliggörs och diskuteras ur ett kunskapssociologiskt 
perspektiv. Därefter följer analysresultat, först beträffande lärobokens an-
vändning av analog fantasi och sedan gällande bokens eventuella övande 
av analog fantasi.  

 
Att praktisera religionskunskap – att fantisera analogt 

Begreppet analog fantasi beskrevs ovan (s. 72) i relation till David Tracy. 
Analog fantasi är en förmåga att relatera t.ex. en berättelse till en aktuell 
situation. I mötet får berättelsen ny innebörd och livet tillförs insikter. 
Förståelse innebär att kunskapens horisont förskjuts. I enlighet med sitt 
korrelationsteologiska synsätt är analog fantasi för Tracy vad teologi hand-
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lar om.359 Motsvarande tankesätt kan också beskrivas ur ett kunskapssocio-
logiskt perspektiv.  

Religioner kan, enligt Berger och Luckmann (1998), beskrivas som 
symboliska universa. Vi människor har behov av att beskriva den verklig-
het vi uppfattar som begriplig och meningsfull. Utifrån vardagens praktik 
konstrueras därför tankesystem som svarar upp mot dessa behov. Hur 
sinnrika dessa konstruktioner behöver vara beror på hur komplex verklig-
het vi befinner oss i. För de flesta uppfattas konstruktionerna inte som 
konstruktioner utan som mer eller mindre givna föreställningar. Det beror 
för det första på att konstruktionerna utgår från den konkreta materiella 
verkligheten och för det andra på att de delas av andra som ingår i samma 
kultur, som fanns där före oss. Konstruktionerna kan alltså därmed sägas 
vara sociokulturella. Sådana konstruktioner finns på skilda nivåer där de 
mer abstrakta och mer allomfattande hos Berger och Luckmann benämns 
symboliska universa. Religioner kan alltså i denna mening beskrivas som 
kulturellt givna, sociala konstruktioner.  

Symboliska universa riskerar emellertid lätt att börja leva sitt eget liv, 
frikopplade från verkligheten i övrigt. Detta fungerar bra under förutsätt-
ning att verkligheten är någorlunda stabil. Eftersom tillvaron emellertid 
ofta är föränderlig har t.ex. teologer arbetat både med att nytolka och för-
ändra traditionen i relation till en sådan föränderlig värld. Det kan också 
tänkas att om symboliska universa får tillräcklig legitimitet i sig, t.ex. ge-
nom samhällelig hierarki, kanske det inte längre uppfattas nödvändigt att 
relatera sig till den föränderliga verkligheten utan ideologer kanske hellre 
arbetar med att ge tankesystemet en högre grad av internlogik. 

För den uppväxande generationen som socialiseras in i ett specifikt 
sammanhang är det sällan problematiskt att sociala konstruktioner till dels 
är frikopplade från sin uppkomst. De tas ofta för givna under förutsättning 
att de används. De blir självklara verktyg att arbeta vidare med hjälp av, i 
en likartad mening som modersmålet blir ett verktyg för kommunikation. 
Att lära sig ett andra språk, som inte används i den diskursiva praktik man 
själv ingår, följer däremot i regel en annan logik. Det blir plötsligt väsent-
                                              
359 Det Tracy kallar analog fantasi är ett grundläggande hermeneutiskt förhållningssätt. Ofta 
utgör texttolkning någon slags balansgång eller pendling mellan ett rekonstruktions- och ett 
integrationsarbete (jfr Wind, 1987, s. 17 ff.). Detta grundmönster återfinns t.ex. också i 
Cristina Grenholms och Daniel Pattes texttolkningsmodell, Scriptural Criticism. För att 
undvika att konkreta livssituationer inte uppmärksammas i tillräcklig grad har de emellertid 
beskrivit processen som tripolär istället för bipolär (Grenholm & Patte, 2000, s. 22 f.). Tan-
kesättet är dock i grunden likartat. Grenholm och Patte menar att det är så t.ex. präster i 
predikoförberedelser konkret arbetar (s. 13).  
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ligt med en grammatik så att systemet kan begripas. Men själva motivet för 
att lära sig ett andra språk är sällan att man vill kunna beskriva systemet i 
sig utan att man vill kunna kommunicera. Vidgade förståelser, erfarenheter 
och uttryck möjliggörs genom kommunikation. Motivationen att lära ökar 
om man ser att systemförståelse ger möjligheter som ligger bortom syste-
met i sig.  

Religionskunskapsundervisning i svensk skola skulle kunna beskrivas 
som undervisning i ett antal olika språk (jfr t.ex. Ford, 1997, s. 343 ff.). 
Syftet med att lära sig sådana språk skulle i enlighet med resonemanget 
ovan vara att begripliggöra livet, både det abstrakta fenomenet och det 
pågående konkreta, eller få bättre verktyg att använda i samtal om livet. 
Motivationen att lära kan alltså också i detta fall tänkas vara högre om 
man ser en funktion med studierna bortom systemen i sig. Svårigheten 
med religioner är att dessa symboliska universa så till den grad kommit att 
leva sina egna liv att många inte uppfattar att de är kopplade till det kon-
kreta livet utan ser dem istället som system att acceptera eller förkasta.360 

Kompetensen att se dessa kopplingar mellan religion och konkret liv, 
mellan språk och praktik, kan kallas förmåga till analog fantasi. Det var 
förmågan till analog fantasi som gjorde det möjligt för Amar på Äpplesko-
lan att relatera den pågående diskussionen till ordspråket om att tänka 
först och tala sedan. Den analoga fantasins potential på religionens områ-
de ligger i möjligheten att berika det pågående samtalet om livet. 

 
Analysresultat 

 
Lärobokens användning av analog fantasi 
Det är inte givet var en analog fantasi har sin startpunkt. Den kan starta i 
en konkret situation och relateras till ett religiöst fenomen, t.ex. en berät-
telse. Den analoga fantasin kan också starta genom att en berättelse synlig-
gör vad som t.ex. dolts eller behöver problematiseras i en konkret situa-
tion. Gudstjänstens predikan är ett exempel på hur utgångspunkten är en 
bibeltext som ofta relateras till en konkret situation.361 Predikan kan där-
med sägas undervisa eller bidra till reflektion, inte bara i en konkret inne-

                                              
360 Pietismens påverkan kan tänkas ha haft betydelse för utvecklingen av ett sådant perspek-
tiv på religion (jfr t.ex. Cöster, 1992b, s. 7; Skogar, 1993, s. 35 f.). 
361 Hans Almer (1999, s. 184) beskriver de båda utgångspunkterna i predikan, åhörarna 
respektive texten, som induktiva respektive deduktiva sätt att bygga upp framställningen.  
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hållslig fråga. Den kan dessutom sägas lära hur det religiösa språket funge-
rar livstydande genom analoga fantasier. 

En fråga som ställts till Religion och liv gäller därför i vilken utsträckning 
läroboken använder analoga fantasier, dvs. i vilken utsträckning beskriv-
ningar av religiösa fenomen relateras till aktuella konkreta situationer. De 
typer av analogier som görs kan fungera lärande och normerande för ele-
verna. De ger en bild av vilka analogier som är möjliga inom ramen för det 
religionsvetenskapliga fältet.  

Studien visade att författarna i relativt liten utsträckning använder sig 
av analog fantasi. Bland de exempel som förekommer har jag funnit det 
relevant att skilja mellan psykologisk, kunskapsteoretisk och existentiell 
analogi.  

 
Psykologisk analogi 
En psykologisk analogi kan sägas bygga på att vissa grundläggande förhål-
landen i livet är generella och utlöser specifika känslomässiga reaktioner. 
En sådan gemensam betingelse är att livet är ändligt och att vi under re-
sans gång kommer att förlora människor som står oss nära. För de flesta av 
oss kommer detta att framkalla sorg och saknad vilket kräver bearbetning. 
Begravningsceremonier är en form för sådan bearbetning. Vissa ceremoni-
er, i annan tid och annan kultur, som för oss i Sverige idag kan upplevas 
främmande går att begripliggöra via psykologisk analogi. Även om former-
na varierar är de känslomässiga förutsättningarna gemensamma. ”Säkert 
kände de [jägarfolk i nuvarande Irak för 60 000 år sedan] detsamma som vi 
när vi lägger blommor på en grav: sorg och saknad efter den döde och en 
önskan att hedra honom.” (s. 47). 
 
Kunskapsteoretisk analogi 
Det ofrånkomliga villkor i livet som den kunskapsteoretiska analogin byg-
ger på är att det finns gränser för vad vi människor kan veta. Det finns 
förhållanden som vi trots allt inte kan förklara eller ha kännedom om. 
Eftersom många har svårt att acceptera detta har människor försökt finna 
förklaringar också till dessa fenomen. Vilka förhållanden som anses vara 
oförklarliga varierar i tid och rum men föreställningar som kan uppfattas 
avlägsna kan förstås då man uppmärksammar att också våra kunskaper, i 
Sverige idag, är begränsade. R.o.l. ger några exempel på frågeställningar 
som vi fortfarande inte kan besvara. ”Vad händer efter döden? [...] Hur har 
allting kommit till? [...] Varför finns vi på jorden? Varför går det bra för 
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somliga människor, medan andra drabbas av sjukdomar, olyckor och elän-
de?” (s. 77).  
 
Existentiell analogi 
Med existentiell analogi avses en relation mellan ett religiöst fenomen, 
t.ex. en berättelse, och en aktuell situation som går via ett gemensamt in-
nehållsligt tema av existentiell karaktär. I R.o.l. relateras berättelsen om 
Babels torn till det moderna industrisamhället som projekt genom temat 
högmod (s. 637). På motsvarande sätt relateras Jesajas text om att ” ’... smi-
da sina svärd till plogbillar ...’ ” till FN då människans vilja till fred upp-
märksammas (s. 807).  

 
Att öva läsarna i analog fantasi 
Även om läroboksförfattarna själva i liten utsträckning använder sig av 
analog fantasi i framställningen skulle de ändå kunna tänkas uppfatta det 
som en viktig kompetens för eleverna att uppöva. Till viss del skulle det 
kunna vara så eftersom det finns frågeställningar i anslutning till textavsnitt 
som kan sägas träna eleverna att reflektera i dessa banor. Generellt sett är 
emellertid analogiträning en marginell företeelse också i arbetsuppgifterna. 
Någon eller några frågor i en serie kan ha sådana inslag.  

Analogierna är framförallt av två slag. I någon mån används den typ av 
kunskapsteoretisk analogi som tidigare diskuterades också för eleverna, dvs. 
eleverna uppmanas att fundera över frågeställningar som det empiriskt sett 
inte finns något svar på. Men den dominerande formen av analogi skulle 
kunna kallas samhällelig. Eleverna uppmanas med utgångspunkt i en be-
stämd föreställning eller företeelse att relatera till nutida, företrädelsevis 
svenskt, samhällsliv. Det bör särskilt observeras för det första att riktningen 
i analogin alltså är från ett bestämt religiöst fenomen till en aktuell situa-
tion och för det andra att den aktuella situationen på detta sätt sällan blir 
särskilt konkret eller näraliggande eleverna. Det sistnämna skulle kunna 
betraktas som givet då dem man vänder sig till utgör en stor och antagli-
gen heterogen skara. Samtidigt finns det mer generella teman i ungdoms-
kultur som skulle kunna ha använts.362  

 

                                              
362 Jfr t.ex. den hegemoniska livsförståelsediskurs som här presenterats, ”Livet som anpass-
ning till förmån för individuell konkurrens”.  
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Kunskapsteoretisk analogi 
De frågor som visar på en kunskapsteoretisk analogi och som lärobokför-
fattarna vill att eleverna ska fundera över eller svara på är av den art som 
tidigare redovisats. Det kan t.ex. gälla vad som händer efter döden, hur allt 
blivit till eller existens av övernaturliga krafter (s. 347, 617, 2308). 
 
Samhällsanalogi 
De samhällsanalogier som frågeställningarna uppmanar till är huvudsakli-
gen av två olika slag. Det dominerande perspektivet är ett slags tillämp-
ningsperspektiv då läsaren uppmanas applicera ett visst förhållningssätt på 
vårt samhälle idag. Det andra är en form av förklaringsperspektiv där ele-
ven uppmanas förklara samhälleliga fenomen med hjälp av kunskaper 
vunna från religionsstudiet.  

Tillämpningsfrågor finns både i etisk och mer livstydande form. De 
etiska tillämpningsanalogierna innebär till stora delar att läsaren uppmanas 
fundera över vad som skulle hända eller hur det skulle te sig om de aktuel-
la reglerna/förhållningssätten realiserades i Sverige idag. Det gäller t.ex. 
vedergällningsprincipen öga för öga tand för tand (s. 247), de tio budorden 
(s. 717), och den gyllene regeln (s. 987). Ett mer livstydande tillämpnings-
perspektiv uppfattar jag det vara då t.ex. det bevingade uttrycket ”profet i 
sin hemstad” uppmärksammas och läsaren ombeds fundera över vad det 
innebär och om det fungerar på så sätt också i vårt samhälle (s. 987).363 

Exempel där eleven uppmanas till samhällsanalogi av förklarande art 
kan t.ex. gälla att relatera sina religionskunskaper till konflikten kring Jeru-
salem (s. 2859) eller Hebron (s. 667) för att förklara vad konflikten handlar 
om. 

 

                                              
363 En tillämpad samhällsanalogi av livstydande form närmar sig den existentiella analogi 
som läroboken i något exempel i sin egen framställning använder. Existentiella analogier 
förekommer också i övningsuppgifter även om de är sällsynta. Ett par frågeställningar kring 
narcissosmyten får illustrera detta. ”Hur kan man tolka myten om Narcissos och Eko? Vad 
vill den säga, tror du? Var det riktigt att straffa Narcissos?” (s. 517). Observera hur den 
första, öppna, frågeställningen snävas in och till sist hamnar i ett rätt eller fel perspektiv.  
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I korthet 
Den genomförda analysen i relation till begreppet analog fantasi har visat 
att läroboken i mycket marginell utsträckning använder sig av analogier 
mellan religiösa fenomen och aktuella situationer. Det dominerande per-
spektivet kan istället ses som systemimmanent, dvs. man informerar inom 
ramen för ett specifikt system, en viss religion.  

Bland de analogier som läroboken ändå använder utmärker sig vad som 
här kallas kunskapsteoretisk analogi. Då läroboken arbetar med frågor till 
läsaren och i några fall vill öva en färdighet i analogi hos dem är det en 
samhällsanalogi som dominerar. Existentiell analogi baserad på allmän-
mänskliga teman ur livet används i marginell utsträckning.  

Den frågeställning som i denna avhandling ledde fram till läromedels-
analysens genomförande gällde religionskunskapsämnets, stoffets, potenti-
al att utgöra bidrag i ungdomars diskursiva praktiker. Uppövandet av en 
förmåga till analog fantasi har diskuterats som en faktor som skulle kunna 
underlätta detta. Vilken betydelse kan det antas ha att systemimmanenta 
och orienterande synsätt dominerar och att utrymmet för analogier i all-
mänhet och existentiella analogier i synnerhet är litet? 

Åtminstone tre möjliga konsekvensområden kan pekas ut. En första 
konsekvens gäller motivationsområdet. Tidigare nämndes ett av pedagogi-
kens och motivationspsykologins mest stabila resultat, dvs. att intresset att 
lära sig ökar då man förstår dess syfte. Motivationen för språkinlärning kan 
antas öka då eleven förstår att arbetet inte syftar till att begripa det gram-
matiska systemet i sig utan till att samtala. På motsvarande sätt bör intres-
set för religionsstudier kunna öka då ett funktionellt perspektiv, snarare än 
ett orienterande systemimmanent, tydliggörs. 

En andra konsekvens gäller elevernas religionsfenomenologiska kun-
skaper. Utifrån Berger och Luckmanns teori om religioner som symboliska 
universa skulle man kunna mena att ett religionsstudium som beskriver 
traditioner som system frikopplade från den konkreta verkligheten riskerar 
medföra en brist i förståelsen för vad religion som fenomen är.  

En tredje konsekvens är den som ligger närmast frågan om stoffets po-
tential att transformeras till accepterade talgenrer i ungdomars diskursiva 
praktiker. Det skulle kunna vara så att uppövandet av en förmåga till exis-
tentiell analog fantasi är en resurs i livet, för sig själv och för andra, som 
riskerar att gå förlorad då religionsstudiet snarare utgår från ett systemim-
manent, orienterande, synsätt.  
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Alternativa eller bekräftande språkliga bidrag 
 

Introduktion 
Den aktuella delstudien har utgått från en hypotes där sannolikheten har 
bedömts större att lärobokens språk transformeras till accepterade talgenrer 
om språket kan karaktäriseras som internt övertygande snarare är auktorita-
tivt samt om läroboken i sin framställning och i övningsexempel praktise-
rar analog fantasi. Resultaten av dessa två av de tre hypoteskomponenterna 
har emellertid gett vid handen att sannolikheten för att lärobokens språk 
transformeras får betraktas som låg. Slutsatsen gäller givet att hypotesens 
antaganden är korrekta.  

Den tredje delen av hypotesen gällde det innehållsliga perspektivet och 
dess alternativa, vidgande, möjlighet. Det är denna tredje aspekt som ned-
an redovisas.  

 
Alternativ till en dominerande livsförståelse i ungas praktik 
Gruppintervjuerna visade att kränkning inte förstås som en avvikande 
handling. Kränkningen är en av flera handlingar som syftar till att upprätt-
hålla de föreställningar som bygger upp den sociala hierarkin bland elever-
na. Hög grad av överensstämmelse med dessa värden och normer kan 
starkt förenklat sägas svara mot hög status i gruppen. För att bli populär, 
accepterad eller i varje fall inte utsatt för kränkningar, tvingas man anpassa 
sig till makten, till de gällande föreställningarna. ”Livet som anpassning till 
förmån för individuell konkurrens”. Konkret handlade livsförståelse i vä-
sentlig grad om vikten av yta, i enlighet med regler för traditionell fram-
ställning av genus.  

Resultaten bör inte diskuteras i svartvita kategorier. Varje samhälle har 
normer – lagar och regler – som medborgarna förväntas följa. Dessa lagar 
och regler kan beskrivas vara de som till dels bygger den sociala ordningen, 
och/eller legitimerar den. Det är lagen, och de med recensionsrätt som 
upprätthåller den, som gör att den ena kan betraktas som laglig/socialt 
ansedd och den andra som olaglig/kriminell. Den brottsliga vet dessutom 
att hon förmodligen får ett fängelsestraff för de brott mot lagen hon be-
gått, vilket i ett annat sammanhang med andra lagar och förordningar 
kunde ha beskrivits som en frihetsberövande kränkning.  

De system de unga skildrar har med andra ord flera likheter med ett så-
dant demokratiskt system där några har makt, där det finns normer som 
förväntas följas och sanktioner om dessa normer inte följs. En viktig skill-
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nad är dock att spelreglerna i en demokrati är gemensamt beslutade.364 En 
väsentlig aspekt att uppmärksamma är därför hur R.o.l. beskriver att makt 
tilldelas och utövas. Frågan får relativt stort utrymme i nedanstående pre-
sentation av analysen som alltså inriktats mot:  
 
a. Maktutövning och konsekvenser för den enskilde 
b. Social ordning 
c. Yta och genus 
 
Insikter av principiellt slag 
I introduktionen till läroboksstudien som helhet redovisades att den empi-
riska analysen inte enbart bidragit till de belysande exempel som var dess 
syfte utan också till insikter av principiellt slag. Dessa var särskilt omfat-
tande för den här delen av studien. Därför redovisades inte dessa inled-
ningsvis, tillsammans med de andra, utan här i anslutning till de empiriska 
resultat som gett upphov till kunskapen. Åter uppmärksammas de språkli-
ga bidragens skiftande karaktär. Dessutom fokuseras svårigheter förknippa-
de med termen alternativ liksom generella problem vid kulturarvstrade-
ring. 
 
Språkliga bidrag av olika slag 
De språkliga bidragen i R.o.l. kan inte ses som homogena. Tidigare, då 
undersökningen försökte skilja internt övertygande språkliga bidrag från 
auktoritativa, påpekades vikten av att hålla present att lärobokens/för-
fattarnas framställning kan utgöra exempel på en annan genre än den som 
religioners utsagor representerar.  

Men inte heller religionsutsagor utgör en kategori. Det går åtminstone 
att skilja mellan fyra olika typer. En första utgörs av beskrivningar av rela-
tionen Gud – människa. En andra hämtas från berättelser där mönster 
mellan människor beskrivs. En tredje typ är nutida antropologiska beskriv-
ningar av hur människor lever sin religion eller historiska beskrivningar av 
hur religionen har fungerat. Det finns också exempel som får utgöra en 
fjärde övrig kategori. Här återfinns t.ex. beskrivningar av forskningsmeto-
der som använts för att få fram de resultat man presenterar.  

                                              
364 Jfr avsnittet Ett levt och mindre formaliserat avtal (s. 225), angående elevers eventuella 
svårighet att se skillnad på lärarens sanktionerade recensionsrätt och den recensionsrätt som 
elever tar sig. 
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Det är möjligt att det hade kunnat vara berikande att kontinuerligt skil-
ja mellan dessa fyra identifierande kategorier. Det skulle t.ex. kunna disku-
teras om de fyra typerna har olika potential att påverka läsaren. Då resulta-
tet av en sådan diskussion till syvende och sist ändå måste bli hypotetiskt 
har en sådan sortering inte gjorts. Bedömningen har varit att det skulle 
belasta framställningen men inte tillföra studien någon ytterligare informa-
tion av värde. Det skulle alltså kunna sägas att studien i viss mån jämför 
äpplen och päron. Det görs dock utifrån tanken det är den överordnande 
kategorin, frukt, som i denna studie är den intressanta.  
 
Alternativt – endast i ett avseende 
Benämningen alternativt, ett alternativt språkligt bidrag, är inte oproble-
matisk. Att något är alternativt är nämligen situationellt. Det tidigare an-
vända citatet av Amar kan användas för att illustrera detta. Hans utlägg-
ning av talesättet att tänka först och tala sen kan beskrivas som ett alterna-
tivt bidrag. Det gäller dock just i en situation då de kulturella självklarhe-
terna, kränkningarna, kan uppfattas vålla bekymmer. Antag att Amar i 
stället hade varit företagsledare och att det under en tid förekommit kla-
gomål i korridorerna på hans auktoritära ledarstil. Amar samlar ihop en 
grupp anställda och ber dem lägga korten på bordet. P.g.a. Amars ledarstil 
blir det ganska tyst och mest tomt prat. Ingen vågar framföra den kritik 
som de tidigare viskat i korridoren. Om då Amar sammanfattar mötet med 
talesättet att man bör tänka först och tala sedan skulle det knappast kunna 
beskrivas som ett alternativt, befriande, bidrag. På motsvarande sätt som 
religion kan fungera både som ideologi, ett bekräftande redskap, och uto-
pi, socialt befriande och alternativt (Cöster, 1992a, s. 27), kan samma citat 
beroende på situation fungera ideologiskt eller utopiskt.  

Den studie som här är aktuell, dvs. att identifiera alternativa eller be-
kräftande språkliga bidrag, går inte fri från dessa problem. Det är viktigt att 
vara medveten om detta. Problemet är störst då det gäller de alternativa 
bidragen även om det skulle kunna bli problem med de bekräftande. Det 
skulle kunna finnas bidrag som i denna studie framställs som bekräftande 
medan de i en annan situation skulle kunna framstå som alternativa och 
befriande. Problemen är dock störst beträffande bidrag som framställs som 
alternativa eftersom de riskerar att fungera dubbelt förtryckande. Bidraget är 
för det första förtryckande i något avseende, i ett annat avseende än det 
som bidraget är tänkt att vara alternativt i relation till. Därmed blir det, för 
det andra, dubbelt förtryckande då det gör anspråk på att vara befriande.  
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Generella svårigheter vid kulturarvstradering 
Det finns vissa generella svårigheter vid kulturarvstradering som är för-
knippade med urvalsfrågan och som förefaller problematiska att komma 
runt. Det är viktigt att vara medveten om det när granskning av Religion och 
liv nedan tar vid. I huvudsak är det likartade svårigheter som läroboksför-
fattaren och läraren, t.ex. i religionskunskap, historia eller litteraturveten-
skap, står inför.365 Både läroboksförfattaren och läraren har ett normativt 
uppdrag som utgår från den värdegrund som läroplanen föreskriver. Svå-
righeten består i hur detta normativa uppdrag ska hanteras då han/hon 
samtidigt har till uppgift att orientera om traditionselement som går på 
tvärs med de normer han/hon förutsätts vara lojal mot. Det finns anled-
ning att stanna upp inför dessa generella svårigheter innan lärobokens 
bidrag kring makt, social ordning och genus redovisas. För att illustrera 
spörsmålen har exempel hämtats från R.o.l. och uppmärksammas i relatio-
nen till läroplanens skrivningar om jämställdhet. Syftet är dock att åskåd-
liggöra en generell problematik.  

Det dilemma som uppkommer kan tänkas lösas på i varje fall tre sätt 
som alla har sina fördelar och nackdelar.  

Man kan för det första välja att helt enkelt inte ta upp vissa delar.366 
Problemet är att det kan framstå som att ”sanningen” på detta sätt friseras 
genom att vissa delar döljs.  

En annan väg att gå är att, för det andra, även ta upp normativt sett 
problematiska delar av kulturarvet. Dessa kan i sin tur hanteras på minst 
två olika sätt. Ett sätt är att överhuvudtaget inte diskutera problematiken. 
En nackdel med detta, normativt sett, är att beskrivningarna kan bli en del 
av de tysta självklarheter läsaren kommer att bära med sig. Ett annat sätt 
att hantera det redovisade stoffet är att göra läsaren uppmärksam på pro-
blematiken. Denna medvetenhet skulle kunna tänkas lägga grunden för ett 
kritiskt förhållningssätt till de områden som avhandlas. Men det kan möj-
ligen också tänkas att läsaren genom den ökade medvetenheten görs än 

                                              
365 Det skulle kunna hävdas att problematiken är ännu i större i religionskunskap än i t.ex. 
historia och svenska då religionsområdet kan ses som ett mera laddat område. Å ena sidan 
riskerar lärarens eller läroboksförfattarens framställning att kritiseras för att vara partisk och 
därför inte tillräckligt allsidig och saklig. Å andra sidan kan den kritiseras för att vara för 
opartisk och därför inte tillräckligt allsidig och saklig. När framställningar tvingas att kom-
promissa mellan krav från skilda intressen riskerar den att hamna i positioner som i värsta 
fall ingen är nöjd med.  
366 Jfr Härenstam (2000, s. 158): ”Man skulle kunna låta dessa värderingar [’solidaritet med 
svaga och utsatta’, ’tolerans’ och ’förståelse’ och ’förmåga till inlevelse’] spela roll vid urva-
let. Det skulle då t.ex. vara tänkbart att sortera bort texter som motverkar dessa värderingar.”  
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mer uppmärksam på vad som är rådande, om än ifrågasatta, normer. Läsa-
ren får på så sätt ökade kunskaper om området men hans eller hennes 
sympatier kanske inte blir de avsedda. På så sätt kan läreffekternas art bli 
likartade som då problematiken inte uppmärksammas överhuvudtaget, 
medan graden av lärande skulle paradoxalt nog kunna bli högre i det sena-
re fallet.  

Ett tredje försök till lösning är att samtidigt peka på alternativa synsätt 
som också finns men som kanske inte tidigare fått särskilt stort utrymme i 
debatten. Problemen med ett sådant agerande är som tidigare nämnts att 
alternativa perspektiv endast är alternativa i begränsad mening. Risken är 
att ett utopiskt bidrag i ett annat avseende är ideologiskt och på så vis 
kommer att fungera dubbelt förtryckande.  

 
I R.o.l.:s uppmärksammande av traditionella genusmönster, som är en 
väsentlig del av kulturhistorien, förekommer flera olika sätt att hantera 
frågan. 

  
1. Välja bort problematiska exempel 
Vilka områden som valts bort p.g.a. att de ger uttryck för genusperspektiv 
som inte är förenliga med läroplanens jämställdhetskrav är omöjligt att 
säga. En granskning av vad som inte finns med är svår att genomföra och 
resultaten tvivelaktiga varför en sådan inte har bedömts som meningsfull.  
 
2. Ha med problematiska exempel (a) utan att diskutera dem  
Berättelsen om den barmhärtige samariern finns med i Religion och liv. Lä-
roboken framställer berättelsen som ett alternativt bidrag. Vilket svar som 
än tänktes på frågan vem nästan är, så var det inte samariern. Att han dess-
utom skulle vara det i högre grad än prästen och leviten gjorde det hela än 
mer häpnadsväckande. Samariern är den stora överraskningen som visar att 
vår nästa är alla människor (s. 977). 

Det problematiska ur genusperspektiv skulle vara att det mest överras-
kande exemplet fortfarande är en man. Då detta inte uppmärksammas av 
R.o.l. kan man tänka sig att en implicit förståelse byggs upp där det finns 
gränser för vilka överraskningar man kan vänta sig. Mannen är norm. Han 
kan utan vidare representera alla människor utan att förutsättningen för 
detta, det patriarkala samhället, uppmärksammas. Det omvända, att låta en 
kvinna representera mänskligheten, var inte möjligt då och kanske inte 
idag heller. Etnicitet kan överbryggas, men kön? 
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2. Ha med problematiska exempel (b) kritiskt diskutera dem och riskera en 
effektivare inlärning av oönskade föreställningar  
Denna kategori är tämligen frekvent förekommande i Religion och liv. För 
att nämna några exempel kan sägas att man uppmärksammar att flickor 
inte gick i skolan på Jesu tid (s. 897), att kvinnor inte kunde vara lärjungar 
(s. 967) och Paulus ord i relation till kvinnliga prästers ställning i kyrkan (s. 
214 f.8). 
 
3. Uppmärksamma det alternativa; Risken för dubbelt förtryck.  
Ett exempel är hur R.o.l. framställer Jesu relation till kvinnorna. Det sägs 
att han hade ”… en annan syn på kvinnan än vad som var vanligt i det 
judiska samhället.” (s. 1007), och att han umgicks naturligt och öppet med 
kvinnor. Ett exempel som nämns i sammanhanget är Jesus och ”äkten-
skapsbryterskan” (Joh 7:53-8:11). Frågan är dock på vilket sätt texten illu-
strerar ”en annan syn”. Jesus kan kanske sägas ta parti för kvinnan men 
frågan är om han i så fall inte i ännu högre grad tar parti för mannen ifrå-
ga. Varken Jesus eller någon annan efterfrågar enligt berättelsen den aktuel-
le mannen. Ändå sägs det att de togs på bar gärning (Grenholm, 1994, s. 
242). Att kvinnan snarare än mannen pekas ut vid detta brott ifrågasätts 
alltså inte. I detta avseende visar inte Jesus agerande att han hade ”en an-
nan syn på kvinnan”. 

Som allmänt exempel på relationen till kvinnan är det inte heller 
oproblematiskt. Berättelsen ger en speciell bild av vad en kvinna är, vilka 
de intressanta och väsentliga spörsmålen är när det gäller ”kvinnan”. Bil-
den stämmer relativt väl överens med andra som framhävts genom histori-
en, dvs. där hon beskrivs som mer liderlig och kroppslig än mannen och 
därför som en fresterska. Genom att framhålla det alternativa och utopiska 
i berättelsen tenderar alltså de ideologiska delarna att bli dubbelt förtryck-
ande – först genom att vara stereotypa och därefter genom att de framställs 
som alternativa.   

 

~ 
De principiella insikterna och deras betydelse för studien är redovisade. 
Nedan följer den empiriska analysens resultat med beskrivningar av alter-
nativa och bekräftande bidrag från R.o.l. i relation till den hegemoniska 
livsförståelsediskursen ”Livet som anpassning till förmån för individuell 
konkurrens”. Särskilt fokuseras makt, social ordning och genus. 

 



 341

Maktutövning och dess konsekvenser 
 
Hur makt utövas 
Makt kan vara av skilda slag. Alla människor har i olika stor utsträckning 
makt. Makten finns inte bara hos dem vi ibland, mystifierande nog, kallar 
makthavare. Samtidigt är det viktigt att se att de handlingar som vissa utför 
får större konsekvenser för ett större antal människor. Det brukar sägas att 
det med stor makt också följer ett stort ansvar att t.ex. värna den svagare 
från förtryck och utsatthet. Men vi vet också att det med makt följer en 
risk för korruption. Det finns en risk att man snarare värnar sin egen makt 
än använder den till att värna andras väl och att man använder de sank-
tionssystem man förfogar över på detta sätt. Kanske kan den risken beskri-
vas som större om man själv har varit tvungen att göra stora uppoffringar, 
fått utstå mycket, för att uppnå den position man har (jfr t.ex. Norlander, 
1994; Guillou, 1981). Det talas ibland om svårigheten att revolutionera 
system uppifrån.367  

Gruppintervjustudien har visat att upplevelse av makt kan innebära be-
hov av att anpassa sig. Det kan upplevas viktigare att lära den andre att 
anpassa sig än att personligen svara an hans/hennes utsatthet. Kränkning 
kan ses som exempel på sådant lärande. Vilka alternativa bidrag tillhanda-
håller Religion och liv i relation till en sådan diskurs? 

Majoriteten av de exempel på hur makt utövas som framkommer i Reli-
gion och liv kan inte beskrivas som alternativa. Det är sällan det framkom-
mer exempel på tjänande makt, som primärt värnar andra utan att samti-
digt kräva stora gentjänster.368  

 

                                              
367 Jfr avsnittet Indirekt grund för hierarki (s. 198) där det diskuteras att anledningen att vara 
lojal med en diskurs kan antas vara större då stora investeringar gjorts i diskursen. 
368 Resultatgenomgången av vilka bidrag R.o.l. ger då det gäller hur makt utövas kan jämfö-
ras med hur den estländske religionsdidaktikern Pille Valk redovisat debatten kring ett 
obligatoriskt religionskunskapsämne i Estland. Rubriken på Valks paper är betecknande för 
hur hon beskriver debattläget ”Is there something more than crusades, inquisition and 
opium of people?” (Valk, 2004).  
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Materialets svar på frågan om hur makt utövas kan beskrivas fördela sig på 
följande kategorier: 
 

• Makt tas med våld 
• Makt berättigar till ojämlikhet 
• Makt upprätthålls genom: 

- Öppen kamp 
- Alianser 
- Hämnd  
- Manipulation (där religion är ett viktigt verktyg) 
- Tolkningsföreträde  

 

Men makt utövas också genom att:  
 

• Avstå makt 
• Ansvar för andra  

 
Makt tas med våld 
I ett västerländskt etnocentriskt perspektiv har det många gånger varit Is-
lams expansionshistoria som fått illustrera relationen mellan religion och 
hur makt tas med våld (jfr t.ex. Härenstam, 1993). Detta exempel finns 
med i R.o.l. och kan ses som en beskrivning av hur makt uppnås (s. 2689). 
Den liknar på så sätt skildringen av kristendomens korståg (s. 1388).  

Men denna typ av bidrag är fler och ibland tämligen subtila. Dvs. det 
rör sig inte enbart om större historiska förlopp utan kan t.ex. återfinnas i 
en formulering. I den grekiska mytologin berättas bl.a. om hur Hades, 
dödsrikeshärskaren, med våld rövar bort Kore, dotter till Demetres växt-
kraftens gudinna. ”Han körde fram till Kore, slet upp henne i vagnen och 
gav hästarna ett piskrapp …” ( s. 457). Trots modifieringar längs med berät-
telsen förändras inte de grundläggande villkoren. Under delar av året 
tvingas Kore vara Hades hustru. Makt kan uppnås och behållas genom 
våldshandlingar. Exemplet kan också ses ur genusperspektiv. Det är kvin-
nan som mannen tilltvingar sig med våld. Ett liknande exempel är lärobo-
kens avslutning på berättelsen om Kain och Abel. Av texten framgår att 
Kain kom att slå sig ned i ett annat land. Själva formuleringen väcker in-
tresse: ”Där tog han sig en hustru och fick snart barn med henne.” (s. 597). 

En skapelseberättelse från Babylon berättar om hur ordning och godhet 
skapades men att vägen dit gick via våld. Symboliskt uttrycks detta som 
Marduks seger över Tiamat. Men läroboken avslöjar att det också kan fin-
nas en underliggande symbolik. Babylonierna tar avstamp i sumerernas 
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skapelseberättelse där gudinnan Inanna hade en framstående position. 
R.o.l. hävdar att den patriarkala och krigsinriktade kulturen inte kunde 
acceptera detta. Att uppgörelsen är med den feminina gudinnan Tiamat 
ser läroboksförfattarna därför inte som en slump. ”Den kraftfulle Marduk 
fick ersätta Inanna. En ny myt skapades, där gudinnan Tiamat beskrivs 
som ett farligt monster. Marduk bekämpade henne, trängde in i henne och 
klöv henne itu. Efter detta hyllades Marduk som gudarnas konung både i 
myt och rit.” (s. 217). Genusmönstret är alltså närvarande även i detta ex-
empel vilket författarna uppmärksammar och kontrasterar med den sume-
riska.369 

Bland andra exempel som ger uttryck för tankesättet att makt tas med 
våld kan R.o.l.:s skildring och citat av Lukas 19:27 nämnas: ” ’Men mina 
fiender, de som inte vill ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i 
min åsyn.’ ” (s. 1107). Ett annat exempel är intagandet av Jeriko: ”Israeli-
ternas krigare rusade in i staden med dragna svärd och högg ned de över-
raskade invånarna. På Guds befallning slog de ihjäl allt levande …” (s. 737). 

Ytterligare ett exempel utgörs av den bild av religionshistorisk, arkeolo-
gisk forskning under 1800-talet som framkommer. Efter utgrävningar i 
Babylon tog fransmännen med sig Hammurabis lagsten hem till Paris (s. 
237). Skildringen kan ses som en illustration av vilka rättigheter den mäkti-
ge kan ta sig.   

 
Makt berättigar till ojämlikhet 
Läroboken redovisar även exempel som ger uttryck för att makt berättigar 
till ojämlikhet. Det finns en slags dubbelmoral där vissa normer gäller fol-
ket i allmänhet, hierarkins lägre skikt, och andra regler gäller makthavare.  

Bland de exempel som handlar om detta i R.o.l. framstår särskilt histo-
riska skildringar av ledarna inom den katolska kyrkan. Konkret omnämns 
t.ex. deras luxuösa liv i relation till Jesu enkla leverne samt celibats- och 
mutbrott (s. 1258, 1378). 

 
Makt upprätthålls genom öppen kamp 
Läroboken ger också exempel på hur makt upprätthålls tack vare konkret 
kamp. Beskrivningar visar även hur kampens vinnare har velat manifestera 

                                              
369 Att läroboksförfattarna vid ett antal tillfällen kontrasterar kvinnoförtryckande genus-
mönster med den sumariska traditionen är en smula märkligt. I lärobokens beskrivning av 
denna tradition finns nämligen just genusförtryckande inslag. Förmodligen har inte förfat-
tarna uppmärksammat detta. Fallet är alltså just ett sådant exempel på dubbelt förtryck som 
tidigare diskuterades (se s. 337, 358). 
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sin makt genom att tvinga förloraren till underkastelse. Ett sådant exempel 
som beskrivs är konflikten mellan Påve Gregorius VII och kejsare Henrik 
IV i Tyskland. Påven bannlyser så småningom kejsaren som tvingas göra 
bot. Hur detta gick till beskrivs på ett sätt som röjer inslag som kan uppfat-
tas förnedrande: ”Under tre dagar fick Henrik vänta barfota i snön utanför 
borgen innan påven gav honom förlåtelse och löste honom från bannet.” 
(s. 1298)   
 
Makt upprätthålls genom allianser 
Det är emellertid inte alltid i kyrkohistorien som kampen har stått mellan 
påve och kejsare. Inför det hot som t.ex. Martin Luther utgjorde kom påve 
och kejsare att använda sina respektive maktmedel för att kuva Luther. 
Efter att Luther blivit bannlyst av påven kallas han till kejsaren i Worms. 
”Kejsaren själv tog till orda och försökte förmå Luther att ta tillbaka det 
han hade skrivit mot kyrkan. Förstod han inte att han skapade oenighet 
som kunde leda till att kyrkan splittrades? Luther gav inte efter. [...] Kejsa-
ren förklarade honom då ’i rikets akt’ (fredlös).” (s. 1658). Exemplet kan 
sägas visa hur makten förenas mot den enskilde som kritiserar densamma.  

 
Makt upprätthålls genom hämnd  
R.o.l. beskriver även hur makt utövas genom att oförrätter kräver hämnd. 
Den tidigare nämna Hammurabis lagsten med sin vedergällningsetik ”… 
öga för öga ...” är ett exempel på detta (s. 237). 

Ett annat exempel kommer från den sumeriska traditionen och myten 
om Inanna och Dumuzi. Då Innana inte fått hjälp av sin älskare under 
tiden hon vistats i dödsriket och han dessutom inte förefaller ha varit sär-
skilt oroad över henne ”... grips Inanna av vild vrede och bestämmer att 
Dumuzi ska sändas till dödens land. Lertavlornas texter berättar hur Du-
muzi förs ’bunden, fängslad, slagen och blodig’ till dödsriket.” (s. 117). 

Också berättelsen om Noa kan uppfattas handla om hämnd. ”Men 
människorna var onda och hela jorden blev uppfylld av våld. Gud ångrade 
bittert att han skapat människorna. En dag beslöt Gud att göra slut på alla 
människor. Också alla djur och fåglar skulle han utrota.” ( s. 597).  
 
Makt upprätthålls genom manipulation  
Eftersom religion är ett kraftfullt verktyg är det uppenbarligen också ett 
lockande verktyg för makthavare som t.ex. vill centralisera eller på annat 
sätt stärka sin makt. Läroboksexemplen visar att anförda och reella skäl 
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inte nödvändigtvis behöver vara de samma. Det kan finnas fler orsaker än 
de som redovisas.  

Enligt läroboken finns det anledning att anta att kejsarkulten i Rom 
snarare hade med vilja att uppnå enighet än med religiös övertygelse att 
göra. ”Några kejsare förklarade att de var gudar och krävde att medborgar-
na skulle dyrka dem. Trodde de själva på det? Knappast. Det var ett försök 
att skapa enhet och sammanhållning i det stora väldet.” (s. 497). På mot-
svarande sätt berättar läroboken om hur Jesu födelsedag kunde förläggas 
till den 25 december, trots att datumet var okänt, för att kombinera firan-
det med Mithras, solgudens, födelsedag. Också detta skapade enighet i 
väldet (s. 1368). 

Den grekiska mytologins präster, berättar läroboken, kan ha utgått från 
sina egna åsikter och tankar samtidigt som de hävdade att de enbart gav 
utryck för orakelutsagor som de tolkat (s. 397). Men också med oss samtida 
präster kan på grundval av R.o.l.:s beskrivning uppfattas ha en ”… ’dubbel 
bokföring’ …” (jfr Sigurdson, 1995, s. 88). ”En lärd jesuitpräst i Rom får 
frågan om trappans [Scala Santa, trappan som Jesus berättas ha gått uppför 
på sin väg till Pilatus] äkthet. Han svarar: ’Trappan är naturligtvis gjord i 
Rom långt senare. Relikerna här är knappast äkta. Men de enkla männi-
skorna tror på legenderna och det hjälper dem att komma närmare Kris-
tus.’ ” (s. 1748). 

Andra exempel som förs fram ur den specifikt svenska historien gäller 
skälen till övergång från asatro till kristendom liksom från katolsk till pro-
testantisk lära (s. 1888, 1868).  

En speciell form av manipulation knuten till religiositet handlar om le-
dares försök att piska upp fanatiska stämningar för att på så sätt få männi-
skor att utföra specifika handlingar. Sådana exempel kan hämtas från flera 
håll. Bland de exempel R.o.l. ger kan korstågen, 30-åriga kriget, judiska 
pogromer samt japansk shintoism under andra världskriget nämnas (s. 
1328, 1688, 2589, 3329). 

 
Makt upprätthålls genom tolkningsföreträde 
Ytterligare ett sätt att upprätthålla makt är att hävda tolkningsföreträde. I 
läroboken finns flera exempel på detta. Bland annat diskuteras den tidiga 
kyrkans historia och hur kristendomen kom att anklagas för att ha eftera-
pat romarrikets mysteriereligioner. ”Men kyrkans ledare förklarade att det 
var tvärtom. Det var djävulen som skapat mysteriereligionerna och gjort 
dem så lika kristendomen att människor skulle lockas på fall.” (s. 1278). 
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I det nämnda exemplet kan tolkningsföreträdet framförallt ha använts i 
syfte att skapa prestige och position. Kristendomen fick inte uppfattas 
underordnad mysteriereligionerna i något avseende. Men det finns också 
andra exempel som nämns där vinsten är av ekonomisk karaktär. Avlats-
handeln och kyrkans rikedom under medeltiden är ett sådant som åter-
finns i Religion och liv (s. 1368). 

Ett historiskt mera näraliggande exempel är påvens kritik av befrielsete-
ologin och ett geografiskt mera närstående är konventikelplakatet, dvs. 
1726 års lag som förbjöd alla religiösa sammankomster, konventiklar, där 
en präst inte var närvarande. R.o.l. skriver: ”Kyrkan menade att alla måste 
ha den rätta tron, dvs tro på det sätt som kyrkan lärde. Den som hade en 
annan tro kunde bli evigt osalig och hamna i helvetet. Därför fick inga 
möten hållas utan att en präst ledde verksamheten.” (s. 1998). 

 
Makt utövas genom att avstå makt 
Om de tidigare redovisade kategorierna kan karaktäriseras som bekräftande 
bidrag i relation till den dominerande livsförståelse som framkommer i 
gruppintervjuerna kan kanske de båda kvarvarande kategorierna ses som 
alternativa.  

Den första kategorin som handlar om hur makt utövas genom att avstå 
makt utgår primärt från lärobokens beskrivning av det italienska helgonet 
Franciskus som levde i slutet av 1100-talet. Lärobokens beskrivning av 
Franciskus visar att han växte upp under mycket goda materiella betingel-
ser. Han beskrivs också som slösaktig men att han efter en tids sjukdom 
ändrade sig helt. Han tog fasta på Jesus enkla levnadsvillkor och vikten av 
att tjäna medmänniskor, t.ex. sjuka och fattiga. R.o.l. berättar att Francis-
kus blev kritiserad av biskopar och präster men att påven tog honom i 
försvar (s. 1308). Påvens agerande i detta exempel skulle alltså kunna sägas 
illustrera hur makt kan användas värnande.  

Det är svårt att beskriva berättelsen om Franciskus som ett exempel på 
någon som avstått makt och därmed blivit maktlös. Han avstod en form 
av makt och uppnådde en annan bl.a. i kraft av sin organisation. Det in-
tressanta är därför snarare hur han använde sin makt för att hjälpa de sva-
gare och hur han för egen del avstod materiellt välstånd för att på så sätt 
förkroppsliga de ideal han sa sig stå bakom.  

Det finns på sätt och vis många likheter mellan berättelsen om Francis-
kus och berättelsen om prins Siddharta Gautama, sedermera Buddha. De 
båda unga männen kom från mycket goda materiella förhållanden men 
kom att överge dessa. Omvändelsen beskrivs för dem båda ha kommit 
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efter kontakt med livets avigsidor. För Franciskus del berättar R.o.l. att det 
var den egna sjukdomen medan Siddharta under en olovlig utflykt mötte 
”… ålderdom, sjukdom och död!” (s. 3129). Buddhas fortsatta gärning 
beskrivs dock som mer meditativ än vad Franciskus kan uppfattas.370 

 
Makt utövas som ansvar för andra  
Det förekommer också exempel som visar hur religiösa föreställningar har 
bidragit till ansvar för andra.371 Karaktären på denna kategori skiljer sig en 
smula från de tidigare. I så gott som samtliga tidigare fall har maktutöv-
ning diskuterats i termer av vad konkreta människor gjort. Så är det inte i 
samtliga fall här. Tre underkategorier kan urskiljas. 

I den första underkategorin liknar exemplen de tidigare genom att be-
skrivningarna är konkreta. En andra underkategori utgörs av redogörelser 
för ”läror” eller ”religiös praktik” som syftar till ansvar för andra. Den tred-
je underkategorin är de reflexiva inslag som redovisas och som kan tänkas 
syfta till ansvar för andra.  

Ett konkret exempel som R.o.l. använder för att visa hur läran påverkat 
praktiken är beskrivningen av den krigiske kejsar Asoka i Indien som levde 
under 200-t f.Kr. Läroboken berättar hur Asoka kom att övergå till Bud-
dismen och därefter inrikta sig på att ”… skapa fred och sprida kärlek 
bland människorna.” (s. 316 f.9). Samtidigt beskrivs det som att detta hän-
de efter att han hade lagt under sig så gott som hela Indien. Den nyvunna 
positionen kan kanske också ha påverkat hans benägenhet att lämna ”… 
kriget och våldets väg …” (s. 3169)? 

I läroboken intervjuas då och då människor som får fungera som repre-
sentanter för en viss tro. Ett sådant exempel utgör Niklas som är medlem i 
Svenska missionsförbundet. På frågan om hur tron påverkar sättet att leva 
svarar Niklas: ”– Jag tror att min kristna tro påverkar mig så att jag känner 
ansvar för andra. Rå egoism och kristendom går inte ihop.” (s. 2058)  

Den tidigare nämnda ambivalensen över vad en alternativ röst är blir 
tydlig t.ex. i berättelsen om Ismael. ”Sara och Abraham körde ut Ismael 
och hans mor Hagar ur tältet ut i öknen. Där var de nära att dö av törst. 
Men Gud ingrep och lät dem hitta en vattenkälla. Gud lovade också att 

                                              
370 Buddistiska munkar beskrivs emellertid som engagerade både för medmänniskan direkt 
och i politiskt organiserade former (se t.ex. 3219). 
371 Observera återigen svårigheten i att beskriva språkliga bidrag som alternativa. Samtidigt 
som innehållet i denna kategoris benämning är väsentligt att uppmärksamma och verkligen 
framträder som alternativt är det säkert ett av de vanligaste argumenten för att legitimera 
övergrepp. 



 348 

Ismael skulle bli stamfader för ett stort folk.” (s. 647). Att förbarma sig över 
Ismael och Hagar förefaller vara en ansvarsfull handling. Men hur kunde 
Gud tillåta att de blev bortkörda överhuvudtaget? 

Evangelieberättelserna om den barmhärtige samariern eller berättelsen 
om den rike mannen som R.o.l. återger kan också tolkas som exempel på 
texter som visar ansvar för andra. Berättelsen om den barmhärtige samari-
ern illustrerar detta på två sätt. Å ena sidan kan det betraktas som ansvar 
om andra när Jesus berättar berättelsen som svar på frågan om vem som är 
” ’min nästa’ ” (s. 97 f.7). Det har ofta påpekats att det politiskt korrekta 
svaret skulle vara en form av gruppsolidaritet som berättelsen kommer att 
bryta tvärt mot (jfr t.ex. Nolan, 1979, s. 71, 78 f.). Detta framgår även av 
Religion och liv. Å andra sidan är den barmhärtige samarierns konkreta age-
rande i berättelsens berättelse ett exempel på ansvar till förmån för andra. 
Även poängen i berättelsen om den rike mannen kan sägas vara likartad. 
Mannen frågar om möjlighet till evighet och Jesus svar riktar uppmärk-
samhet från mannen själv till de fattiga och utsatta (s. 97 f.7).372 

Den andra underkategorin där R.o.l. visar på fenomen inom traditio-
nerna som kan uppfattas syfta till ansvar om andra är t.ex. ahimsa- (icke 
vålds-) idealet särskilt inom den jainistiska grenen av hinduismen (s. 3069). 
Ett annat exempel är ansvaret inom judisk tradition att verka för att den 
messianska tiden, då ”… det goda [ska] härska på jorden.”, kan bli verklig-
het (s. 2589).  

De flesta religioner innehåller också utarbetade rutiner – riter, ceremo-
nier eller traditioner – för självrannsakan. Sådana inslag kan sägas utgöra 
en tredje kategori. Reflektionen kan uppfattas syfta till ett bättre ansvarsta-
gande för nästan framöver under förutsättning att det finns en dialektik 
mellan introverta och extroverta dimensioner. R.o.l. redovisar ett flertal 
sådana seder t.ex. hinduismens morgonandakt puja. ”Fadern svänger brick-
an framför altaret medan han sjunger en bön där några ord lyder: ’Låt mitt 
hjärta bli rent som denna klara eld.’ ” (s. 2869). Andra exempel som kan 
nämnas är den judiska högtiden Yom Kippur (s. 2499) och Islams fasta 
Ramadan (s. 2819). 

 
Maktutövningens konsekvenser för den enskilde 
Hur makten utövas får konsekvenser för den enskilde. De dominerande 
perspektiv som hittills redovisat har varit exempel på relativt auktoritär 

                                              
372 Exemplet visar samtidigt att eleverna förutsätts ha en funktionell förståelse för svåra 
begrepp som i detta fall ”evigt liv”. 
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maktutövning. Detta medför ofta krav på anpassning och lydnad. Styrpro-
cessen kan underlättas av att makten har sanktionsmedel att använda då de 
krav som ställs inte uppnås.373 Så förhåller det sig i många fall som före-
kommer i Religion och liv. Men det finns också exempel då den enskilde 
utmanar makten. 
 
Lydnad och straff 
Beskrivningar av gudsrelationen i R.o.l. utgör exempel på hur makt relate-
ras till lydnad och straff. Gud är i flera skildringar den som kräver etik och 
lydnad. Människorna fogar sig efter dessa krav p.g.a. antingen de konse-
kvenser som olydnad kan medföra i detta liv eller de straff som kan vänta i 
nästa liv oavsett om detta är ytterligare ett jordiskt eller någonting annat. I 
R.o.l. skrivs perspektivet redan inledningsvis ut i klartext.  
 

I de flesta religioner finns tron på en eller flera gudar, som råder över människors 
liv och död. Människorna är beroende av deras vilja. De kan vara rädda för denna 
gudomliga makt som står så högt över dem, men de kan också älska den. 
– – – 
Guden eller gudarna kräver att människorna följer olika bud och regler. (s. 87). 
 

Exempel på traditioner där R.o.l. menar att en föreställning om konse-
kvenser i detta liv är förekommande är mesopotamska (s. 137), babylonska 
(s. 197), och judiska (s. 2619). Hinduism och buddism nämns som exempel 
på religioner där handlingar får konsekvenser i nästa liv som i de flesta fall 
är en jordisk återfödelse (s. 3049), (s. 3139). De traditioner där föreställning-
ar om dom efter döden i annan form än nytt jordeliv beskrivs som före-
kommande är forntida egyptiska (s. 307), grekiska (s. 387) och nordiska (s. 
1788) samt kristna (s. 2038) och muslimska (s. 2669).  

Guds straffande handlingar och dess konsekvenser presenteras inte en-
bart i läroboken som trosföreställningar om gudsrelationen. De framkom-
mer också konkret i berättelser. Exempel på några sådana är hur Farao 
straffas under berättelsen om uttåget ur Egypten (s. 687), hur Lots hustru 
efter flykten från Sodom vänder sig om blir till en pelare av salt (s. 677) 
eller Adam och Evas straff efter att ha ätit av kunskapens träd (s. 597). 

Också kyrkohistorien bidrar med exempel gällande de konsekvenser för 
den enskilde som den mäktiges sanktionsmedel får. Det gäller t.ex. de tän-

                                              
373 Den enskilde kan naturligtvis också trots de sanktioner som existerar själv välja att leva 
upp till vissa krav som upplevs rimliga. Sådant agerande har av Kohlberg beskrivits som 
karaktäristiskt för en högt utvecklad moral (jfr t.ex. Bergling, 1987, s. 38; Kohlberg, 1971). 
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kare och vetenskapsmän som haft idéer som gått på tvärs med påvens. Om 
kättarrörelsen på 1200-talet skriver R.o.l. t.ex.:  

 
Kättarrörelserna växte och blev ett verkligt hot mot kyrkan. Kyrkans ledare beslöt 
att de måste utrotas. Påven förklarade då att kättarna fick dödas av vem som helst 
utan risk för straff. 
– – – 
På 1200-talet skapade påven särskilda domstolar, inkvisitionsdomstolar, som fick i 
uppgift att spåra upp och döma kättare i alla katolska länder. Domarna var vanligen 
munkar. Rättegången var hemlig och det var tillåtet att använda tortyr för att få 
fram ’sanningen’. (s. 1318).  
 

Att trots allt utmana makten 
Historieskrivningen är sällan entydig. Skillnaden mellan ett konfirmerande 
och ett alternativt, ifrågasättande, bidrag är ibland hårfin. Beskrivningen av 
kättarrörelsen är inte bara en beskrivning av hur motstånd slås ned av mak-
ten utan samtidigt en skildring av en grupp människor som hade synpunk-
ter på makten och som också bestämde sig för att framföra dem trots att de 
visste att det var farligt. 

R.o.l. har flera berättelser som ger röst åt motsvarande perspektiv. Detta 
gäller inte minst den protestantiska tradition med Luther (s. 1648), Calvin 
(s. 1698) och deras föregångare Hus (s. 1748) som kritiserade missförhållan-
den i katolska kyrkan. Samtidigt blir de båda förstnämnda makthavare 
själva vilket leder till att de bl.a. kommer att bidra till att andra hamnar i 
kläm. R.o.l. beskriver t.ex. förföljelse av oliktänkande i Genève. Historien 
är som sagt sällan svartvit. 

En annan kategori röster som är intressanta att uppmärksamma är de 
gammaltestamentliga profetröster som R.o.l. lyfter fram. För profeternas 
anklagelser fick både mäktiga och rika stå till svars (s. 79 f.7). En intressant 
aspekt av denna kritik som riktas är att dess källa är själva gudstron. Guds-
föreställningen är den punkt från vilken kritik kan riktas. Det är detta fun-
dament som gör kritiken möjlig (jfr Vanhoozer, 1998).374 Detta diskuteras 
inte explicit av Religion och liv. 

Också bland andra berättelser finns exempel på röster som utmanar. Ett 
par nämnvärda är Moses mor som trotsade Faraos befallning om att ny-

                                              
374 Vanhoozer jämför föreställningen om ”Guds död” med postmodernism och menar att 
de problem de skapar delvis är likartade. Det är den totala relativismen som åsyftas.  
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födda skulle dödas (s. 687) och David som vägrar låta sig skrämmas av Go-
liat (s. 757).375  

 
Given ordning och social position: Vi och Dom 

 
Att acceptera helheten 
På ett likartat sätt som de intervjuade eleverna i år åtta berättar om sociala 
hierarkier och rangordning i sina kamratgrupper berättar R.o.l. stundom 
om hierarkier i samhällsliv från olika delar av världen. I flera fall beskriver 
läroboken hur dessa hierarkier ges gudomlig legitimitet och att den enskil-
de förväntas anpassa sig. Ett tydligt exempel på detta är Indiens kastsy-
stem. 

 
”Människorna skapades av guden Brahma. Från gudens huvud kom de fina och 
förnäma prästerna. Ur armarna skapades krigarna medan bönderna växte fram ur de 
kraftiga låren. Tjänarna och slavarna bildades ur de tjänande fötterna.” Att männi-
skorna tillhör olika klasser och har olika värde är alltså ett resultat av gudars vilja. 
Vem vågar sätta sig upp mot det som gudar bestämt? (s. 2899). 
 

Det samhällssystem som beskrivs kallas ibland organiskt, ett system som 
förespråkas av konservatismen (jfr Liedman, 1991, s. 151, 165). I citatet 
ovan tolkas symboliken som att människor har olika värde, men symboli-
ken används även för att visa att människor har lika värde. För att en orga-
nism ska fungera väl behövs alla, även om några är huvud och andra föt-
ter. Vissa bidrag från Martin Luther kan t.ex. uppfattas vara av denna ka-
raktär. Så är det bl.a. i R.o.l.:s citat av Luthers förklaring till fjärde budet 
där respekten för ”våra herrar” inskärps (s. 1968).  

I vissa av de traditioner som beskrivs betonas särskilt jämnmod och 
lydnad för att bibehålla en harmonisk ordning. Bland de exempel som 
återfinns kan konfucianismen (s. 3279), shintoismen (s. 3309) och Egyptens 
forntida religion (s. 307) nämnas. Frågan är om också andra meditativa 
inriktningar kan uppfattas medverka till att den föreliggande ordningen får 
bestå. Syster Birgitta i Vadstena fick av R.o.l. frågan vad det var för nytta 
och mening med att leva klosterlivet. Så här svarade hon: 

 

                                              
375 Berättelsen om David är åter ett exempel som visar att vad som är alternativt i ett avse-
ende, kan vara bekräftande i ett annat. 
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”Vår viktigaste uppgift är att bedja. Vi ber ständigt, också när vi arbetar. Människor 
ringer hit och frågar om vi kan be för dem. Vi ber också för varandra, för vårt land, 
för hela världen och alla människor. Jag tror att världen behöver fler människor 
som ber. Det behövs inte fler som förgiftar luft, vatten och jord, som gör våldsfil-
mer, tillverkar bomber och förstör möjligheterna till ett gott liv på jorden. Vi för 
Guds kärlek vidare till medmänniskorna, till exempel genom att ta emot alla som 
vill besöka oss här och berätta för dem vem Gud är och vad Jesus gjort för oss. Är 
det till nytta? Det är i alla fall en uppgift som ger mitt liv glädje och mening.” (s. 
1458) 

 
Exempel på vi-och-dom-konstellationer; Prästen mellan människa och Gud 
En symboliskt intressant position och funktion som uppmärksammas i 
R.o.l. är prästens då den till dels kan beskrivas som ett slags mellanled mel-
lan Gud och människa. Ett exempel på detta är R.o.l.:s beskrivning av 
gudstjänsten i en ortodox kyrka. Prästen förmår förflytta sig från regionen 
bakom ikonostasen till rummet framför och på så sätt symboliskt vandra 
mellan himmel och jord (s. 1548).   

Lärobokens beskrivning av katolsk nattvard kan uppfattas på ett likartat 
sätt. Nattvardsbrödet fördelas till folket medan vinet förbehålls prästen. 
Symboliken kan uppfattas som just åtskiljande. R.o.l. anmärker att det 
numera händer att deltagarna också tar del av vinet men att det inte är så 
vanligt (s. 1438).   

Sedvänjan att undanhålla lekmännen kalken beskrivs av reformatorerna 
som relativt sen (Aurelius, 1995, s. 60, 130), och är under reformationen 
livligt disputerad (se t.ex. Pelikan, 1984, s. 10, 123, 301). R.o.l. betonar att 
Luther kommer att förändra denna sedvänja. Det finns tydligt egalitära 
drag i Luthers lära,376 men det finns också element som kan tolkas i mot-
satt riktning. Tidigare diskuterades den konservativa, organiska, samhälls-
synen i anslutning till utläggning av det fjärde budordet. R.o.l.:s skildring 
av ett husförhör, exempel på svensk luthersk praktik, visar på distansen 
mellan prästen och folket.  

 
Men det var mycket att läsa på och många av sockenborna kunde inte läsa eller 
skriva. Deras svar blev ofta tystnad, ett stammande eller något helt galet. T o m den 
barske prästen hade ibland svårt att hålla sig för skratt (s. 1968).  
 

Innebörden i att predikan får en sådan framskjuten position i den luthers-
ka kyrkan, vilket R.o.l. betonar, är intressant att fundera över (s. 1678). Är 

                                              
376 Jfr hur alla yrken hos Luther kom att ses som Guds kallelse och inte bara de kyrkliga (se 
t.ex. Wingren, 1993). 
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predikan en möjlighet till undervisning och tillägnelse, en manifestation av 
ett tolkningsföreträde eller kanske ett både och? 

Lärobokens betonande av att Islam inte har några präster som står mel-
lan Gud och människor (s. 2749), visar sig också vara ett exempel på både 
och. Senare får läsaren nämligen erfara att det endast är en giltig utsaga så 
länge Islams huvudinriktning Sunni avses. Inom Shiainriktningen finns så 
väl ayatolla som mullor (s. 2829). Fallet blir till ett indirekt exempel på 
distinktionen vi och dom. Vilka är det som får representera Islam (jfr Hä-
renstam, 1993)? 

Ytterligare ett representationsärende knutet till frågan om prästens posi-
tion får avsluta avsnittet. Under beskrivningen av det demokratiska antika 
Grekland betonar läroboksförfattarna att präst inte var ett yrke utan att det 
var någonting som ”… vem som helst.” kunde vara (s. 377). Det görs också 
i andra sammanhang en poäng av detta och det hävdas att det kan ha varit 
en förutsättning för att diskussionen i samhället tog sig så fria uttryck (s. 
447, 3499). Samtidigt har det tidigare uppmärksammats att den offentliga 
arenan i det antika Grekland tillhörde de fria männen, dvs. inga slavar eller 
kvinnor var välkomna. Frågan måste följaktligen ställas vilka R.o.l. inbe-
griper i ”vem som helst”. Skrivningen blir ytterligare en skildring av hur 
det alternativa, då det presenteras just som alternativt, tenderar att bli 
dubbelt förtryckande.  

 
Andra exempel på vi och dom 
Det är inte enbart i beskrivningar av prästväsendet som R.o.l. ger exempel 
på hierarkier och fraktionstänkande. I skildringar av berättelser från Gamla 
Testamentet framkommer det på flera sätt. I beskrivningen av berättelsen 
om uttåget ur Egypten skildras såväl Moses som Guds bevekelsegrunder på 
ett sådant sätt att de kan uppfattas som gruppsolidariska snarare än altruis-
tiska (s. 687). Också under de senare attackerna mot kananéerna är mönst-
ret tydligt. Berättelserna bygger på förbundstänkandet, dvs. hur Gud sluter 
ett förbund med sitt folk (se t.ex. s. 707). Tidigare har uppmärksammats 
hur berättelsen om den barmhärtige samariern kan uppfattas som ett brott 
med detta gruppsolidariska tänkande.  

Det finns också enstaka inslag som bygger på en likartad logik. Av 
R.o.l.:s beskrivning av paradisföreställningar i asatron, föreställningar om 
Valhall, framkommer att detta bara var ett möjligt scenario för de tappra 
och förnäma männen. Kvinnor och trälar fick tänka sig ”Hels rike” där det 
var grått, trist och kallt (s. 1808). 
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Men R.o.l.:s skildringar visar också på hur svårt det är att hålla flera oli-
ka ”vi-och-dom-konstellationer” presenta samtidigt. I det förra exemplet 
kan såväl klass- som könsblindhet sägas uppmärksammas. När läroboken 
övergår till att särskilt uppmärksamma kön faller klassperspektivet bort. 
Vem/vilka är ”kvinnan” i följande mening? ”I Norden var det kvinnan 
som härskade i hemmet och över gårdsfolket.” (s. 1838). 

Att frågan om perspektiv är viktig åskådliggörs också i de båda följande 
exemplen. De kan sägas handla om ”vi och dom”-perspektiv på kristen-
domen. De historiska och kulturella kontexterna är helt olika men samti-
digt är det möjligt att uppfatta att den största skillnaden ändå gäller infalls-
vinkel. 

Tidigare visades hur delar av Jesu lära beskrevs syfta till att bryta en 
slags gruppsolidaritet. Denna tanke följs upp genom att det jämlika för-
hållningssättet beskrivs som en attraktionskraft i den tidiga kristendomen. 
Såväl kvinnor som slavar var välkomna (s. 1167, 1258). Den gemenskaps-
stiftande funktionen beskrivs som väsentlig.377   

Skildringen av kyrklighet under svenskt 1800-tal ger däremot en annan 
bild av kristen gemenskap. Å ena sidan beskrivs kyrkbacken som en mö-
tesplats. Å andra sidan framkommer det hur segregerad denna mötesplats 
är. ”En fattig torparfamilj ställer sig längst bort vid ett hörn av kyrkan och 
står i ensamhet och iakttar folklivet. De vet att hålla sig undan för fint 
folk.” (s. 1918). Avsnittet är rikligt illustrerat. Det följer bilder av såväl 
kyrkbacke som kyrka. Av bilden från kyrkan framgår att männen är place-
rade för sig och kvinnorna för sig. Kvinnorna sitter till vänster och män-
nen till höger. Läroboken pekar både på segregationen i sig och på symbo-
liken i vänster och höger. Höger hand är den bättre och förnämare, och 
den vänstra sidan i kyrkan är dessutom den norra från vilken djävulen 
förväntades komma (s. 1978). Under den fiktiva gudstjänsten som beskrivs 
får församlingen information om Stinas, torpardotterns, ” ’syndiga leverne’ 
”. Prästen berättar att han åkt hem till henne eftersom hon inte var i kyr-
kan förra söndagen och funnit henne redlöst berusad. Som straff kommer 
Stina få sitta på skampallen framme i kyrkan under högmässan (s. 1928).  

Den sistnämnda beskrivningen kan uppfattas som ett exempel på hur 
förtryck och social kontroll går till. Samtidigt skulle det kunna uppfattas 
som en skildring av hur social kontroll också rymmer en omsorg som går 
utöver den egna gruppen. Byn som kollektiv, i prästens skepnad, bryr sig 
                                              
377 Likheten med den romerska mysterikulten, med avseende på att skapa gemenskap, 
framhålls.  
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om att Stina inte deltagit i gemenskapen, oroas över hennes sociala situa-
tion och vill hjälpa henne att få till stånd en förändring. Kränkning kan 
som bekant fungera som ett inlärningsverktyg. 

 
Yta och genus 

Att inom ramen för samma avsnitt diskutera värderade mönster för männi-
skors yttre och för deras genus kan förefalla en smula märkligt. Föreställ-
ningar om genus bygger på djupgående sociokulturella strukturer och kan 
därför inte beskrivas som ytliga (jfr Hirdman, 2001). Grupperingen är här 
motiverad av utfallet från gruppintervjustudien. Både korrekt framställning 
av genus och det yttre visade sig vara väsentligt för att undgå kränkning 
och uppnå acceptans eller popularitet. Lite förenklat kan sägas att det var 
viktigt att se bra ut, vara fysiskt vältrimmad, ha cool frisyr, ha fräschör, 
”rätt” kläder, ”rätt” umgänge och gott självförtroende. Det handlade till 
stora delar om yta utan att mönstren för den skull kan betraktas som ytli-
ga. De generella spelreglerna betonades olika för pojkar respektive flickor. 
För pojkar var det att synas och höras, vara stora och starka, heterosexuellt 
intresserade och inte flickaktiga som lyftes fram. För flickornas del betona-
des särskilt att se bra ut och vara sexuellt attraktiva. Det traditionella 
mönstret där pojkar i större utsträckning framställs som aktiva subjekt och 
flickor som passiva objekt framkom alltså (jfr t.ex. Willis, 1991, s. 252; 
Paechter, 1998, s. 10). 

Återigen studerades Religion och liv med avseende på ideologiska eller 
utopiska bidrag.  

 
Ytans betydelse; ungdom och skönhet  
På flera ställen i läroboken är exemplen bekräftande. Vikten av yta, av 
ungdom och av skönhet, är ideal som också visar sig i Religion och liv.  

Ur den grekiska mytologin hämtas berättelsen om Herakles. Under en 
period var Herakles tvungen att tjäna hos en kung och fick under denna 
period ett antal uppdrag. Ett av dessa var att hämta gyllene äpplen som gav 
evig ungdom (s. 487). Ungdomlighet är inte bara ett utseendeideal utan 
också i symbolisk mening ett uttryck för längtan efter ett evigt liv och 
odödlighet. Kanske är det därför som det i Koranen återfinner beskriv-
ningar av paradiset där tjänarna beskrivs som ”… ’evigt unga ynglingar’ 
…” (s. 2739). 

Att skönhet i flera kulturer anses vara ett väsentligt värde framgår av att 
gudar ofta tillskrivs detta, åtminstone i R.o.l.:s skildringar. Läroboken me-
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nar att likheten mellan människor och gudar i den grekiska mytologin, 
enligt Homeros, ofta är påtaglig men att gudarna är vackrare och dessutom 
odödliga (s. 3509, jfr även s. 377). R.o.l. berättar om den sköna Afrodite 
som gifte sig med den ”… fule och halte …” Hefaistos (s. 407). För detta 
par gick det illa. Afrodite förälskade sig i en annan. Denne andre presente-
ras som krigsguden Ares. Hefaistos halthet ställs på så sätt mot Ares krigs-
duglighet.  

Också gudar och förgrundsgestalter i österländsk religion beskrivs som 
fagra. Läroboken skildrar hur Siddharta Gautama växte upp till en ”... 
vacker och behaglig man.” (s. 3129). Samtidigt som Buddha alltså själv 
beskrivs inneha flera av de yttre attribut som de intervjuade ungdomarna 
framställer som åtråvärda beskriver R.o.l. att det är sådana värden Buddha 
kommer att ta avstånd från. Berättelsen om Buddha skulle alltså kunna ses 
som ett alternativt bidrag.378 Den ambivalens som har hävdats omger såda-
na alternativa exempel framkommer även i detta fall på ett delvis nytt sätt. 
R.o.l. uppmärksammar också den buddistiska rörelsen Soka Gakkai som 
just lovar sina anhängare hälsa, skönhet och pengar (s. 3349). 

 
Genus 
Den kategorisering som arbetades fram på basis av materialet beträffande 
R.o.l.:s alternativa respektive bekräftande inslag på genusområdet har 
kommit att till stora delar likna Yvonne Hirdmans teori om segregratio-
nens respektive hierarkiseringens logik (Hirdman, 1988, s. 51 f.). Segregra-
tionslogiken innebär att manligt och kvinnligt bör hållas isär och vara tyd-
ligt avgränsade då det gäller t.ex. platser, sysslor och egenskaper. Hierarki-
seringslogiken innebär bl.a. att det är mannen som är norm för vad som 
kan betraktas som allmängiltigt.  

Läroboksstudien gav på området upphov till tre kategorier.379 Den för-
sta uppmärksammar hur kvinnor underordnas män a) generellt genom 
deras relativt sett mindre makt och b) genom att de objektifieras och görs 
till föremål för mäns njutning. Den andra kategorin illustrerar hur kvinnor 
osynliggörs och marginaliseras. Den tredje kategorin visar hur män och 
kvinnor beskrivs a) hemmahörande på/inom olika platser/ansvarsområden 
b) ha olika egenskaper eller karaktärsdrag. 

                                              
378 Ytterligare en parallell mellan de intervjuade ungdomarna och berättelsen om Siddharta 
och är att båda kan sägas leva/levde i reservat för ungdomlighet där varken ålderdom, sjuk-
dom eller död hör hemma.  
379 Observera även att de exempel som användes för att illustrera Generella svårigheter vid 
kulturarvstradering (s. 338) hämtas från genusområdet. 
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1. Kvinnor underordnas män (a) generellt 
Kategorin liknar till stora delar vad Hirdman kallat hierarkiseringens logik. 
Kvinnors generella underordning och hur det manliga gjorts till synlig och 
osynlig norm är centralt.  

I R.o.l. framkommer t.ex. hur det gudomliga, religionernas förgrundsge-
stalter samt företrädarna i så gott som samtliga fall är män.380 Kvinnors 
generella underordning framkommer också i andra läroboksbeskrivningar 
som t.ex. redovisade myter. Från den sumeriska traditionen hämtas t.ex. 
berättelsen om gudinnan Ereshkigal som härskade över dödsriket. Hon 
tvingas lämna ifrån sig makten då hon blir Nergals hustru. R.o.l. samman-
fattar: ”Hennes kärlekslusta blev hennes olycka.” (s. 247). Kvinnans möj-
lighet att bibehålla makt efter ingånget äktenskap kan alltså enligt R.o.l.:s 
beskrivning av myten förefalla minimal.381  

Också i mer kortfattade informationer framgår den hierarkiska ordning-
en. I skildringen av den hinduiska festen Holi framhålls att kvinnorna 
under den har ”... rätt att skämtsamt smiska till alla män som de träffar 
på.” (s. 3029). Informationen ger samtidigt någon slags idé om i vilket 
sammanhang en sådan aktivitet kan göras till tradition på en återkomman-
de högtid. En annan information om sedvänja är kvinnlig omskärelse, som 
trots att traditionen beskrivs som grym (s. 2789) kan uppfattas som ett ex-
empel på vad ett patriarkalt samhälle, män såväl som kvinnor, tar sig rätt 
att göra mot kvinnor.  

Kategorins avslutande exempel synliggör hur det manliga perspektivet 
är den osynliga punkt från vilken andra beskrivningar utgår. Det är kvin-
nans roll på Sri Lanka som beskrivs.  

 
Buddha accepterade att kvinnliga lärjungar blev nunnor och skapade en egen orga-
nisation. Men traditionellt har mannen ansetts ha större möjlighet till andlig ut-
veckling. Ändå har kvinnan en ganska stark och självständig roll i buddhistiska 
samhällen. I Sri Lanka, t ex, har flickor i det närmaste lika god möjlighet till utbild-
ning som pojkar. (s. 3219). 
 

I vilket sammanhang hade mannens roll kunnat beskrivas som ”ganska 
stark och självständig” samtidigt som kvinnan sägs ha större möjlighet till 
andlig utveckling och pojkar ”i det närmaste” ha lika goda möjligheter till 

                                              
380 I samband med näst intill varje presentation av samtida religioner uppmärksammar 
R.o.l. kvinnors möjlighet att bli präster. Resultatet är ur jämställdhetssynpunkt nedslående.  
381 I ett stycke som följer efter myten kommenterar läroboken att myten just kan ha upp-
kommit för att legitimera en patriarkal ordning. 
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utbildning? Citatet blir åter ett exempel på det alternativa bidragets svårig-
het.  

 
… (b) genom att göras till föremål för mäns njutning  
Nedanstående exempel skulle kunna delas upp på två underkategorier. I de 
första fallen är kvinnans roll, som skrivningarna kan förstås, mindre uttalad 
att sexuellt behaga män. I de andra fallen däremot är det mera klart att det 
gäller sex. 

Den förra gruppen kan exemplifieras genom beskrivningen av Buddhas 
uppväxt. Det omnämns att han ”... omgavs av sköna, unga kvinnor som 
dansade, sjöng, spelade och gjorde livet ljuvt för honom.” (s. 3129).382 
Buddhas tillvaro före den olovliga utflykten kan uppfattas paradisisk. I 
läroboken framkommer också explicita beskrivningar av paradiset där just 
behagfulla kvinnor kan sägas vara en viktig ingrediens. Det berättas t.ex. 
om den gamla asatrons tjänande Valkyrior i Valhall (s. 1788). Också i 
R.o.l.:s beskrivning av Islams Koran återfinns detta perspektiv. I paradiset 
väntar bl.a. ” ’... mörkögda jungfrur som väl förvarade pärlor Till lön för 
vad de gjorde.’ ” (s. 2739).   

Det sistnämnda exemplet kan fungera som en slags övergång från den 
första underkategorin till den andra. På vilket sätt dessa jungfrur kan tänkas 
utgöra lön för mödan tydliggörs inte. I de exempel som nedan följer är 
utrymmet för tvivel mindre. Kvinnornas uppgift är sexuell förströelse för 
män. Det intressanta är samtidigt att i två av de tre exemplen kan lärobo-
ken sägas beskriva dem som alternativa. Exemplen kan tolkas som sådana 
om de ställs i relation till en sexual- och kroppsförnekande platonsk tradi-
tion vilket R.o.l. gör. Mäns respektive kvinnors skilda kulturella och biolo-
giska villkor för sexualitet uppmärksammas däremot inte.  

Två exempel är hämtade från R.o.l.:s redogörelser för asatron. Ytterliga-
re ett beskriver den sumeriska traditionen. Denna sistnämnda tradition 
framställs av R.o.l. som antipatriarkal. Den främsta guden var Inanna, gu-
dinnan. Även på andra ställen i läroboken uppmanas läsarna att jämföra 
patriarkala mönster med den sumeriska som blir alternativet. Den högtid 
som uppmärksammas under skildringen av traditionen är nyårsfesten med 
det heliga bröllopet som framställdes som ett skådespel.  

 

                                              
382 Exemplet illustrerar samtidigt vikten av skönhet och ungdom som uppmärksammades 
tidigare (se s. 355). 
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Samtidigt kunde andra par inne på det vidsträckta tempelområdet följa bröllopspa-
rets exempel. Ensamma män behövde inte känna sig utanför kärleksgudinnans fest. 
De erbjöds ’heliga samlag’ av ett stort antal kvinnor, som var anställda vid templet. 
Sumererna hade en mycket öppen inställning till nakenhet och sexualitet. (s. 127). 
 

Ingenstans uppmärksammas att dessa anställda tempelkvinnor också skulle 
kunna beskrivas som sexslavar, med uppdrag att tillfredsställa mäns behov. 
Framställningen är androcentrisk. En reflektion över kvinnors behov, tem-
pelkvinnors och andras, saknas. Detta innebär samtidigt ett osynliggörande 
av att kvinnor har behov och känslor, dvs. är mänskliga i samma mening 
som män. 

Ett av de båda exemplen från asatron påminner om det sumeriska. En 
nyligen omvänd numera kristen bonde beskrivs sakna den gamla asatron, 
inte minst kulten kring Freja som var ”… kraftfull, vacker och ständigt 
redo för kärleksäventyr.” (s. 1898). Vid vårblotet ”… sjöng man frustande 
fräcka sånger som handlade om sexualitet och fruktbarhet. De tusentals 
deltagarna drack och dansade och den dagen kunde man ha samlag med 
vem som helst.”. Läroboken anmärker att t.ex. denna Frejakult kan ha bi-
dragit till att människor i Norden idag uppfattas ha en ”… mycket friare 
syn på sex än i många andra länder.” Att den som beskrivs sakna denna 
kult är en man och att det är rimligt att tänka sig att ett antal människor, 
sannolikt fler kvinnor än män, under dessa blot blev offer för ofrivillig sex 
med långvariga konsekvenser, t.ex. barn, kommenteras inte. Istället upp-
märksammas det fria i relation till det nyplatonska.  

Det sista exemplet förs av läroboken fram apropå vilka källor vi har till 
kunskap om vikingarna. Araben Ibn Fadlans berättelse från sitt möte med 
vikingar vid floden Volga anges som exempel. Han skildrar bl.a. en vi-
kingahövdings begravning och följande avsnitt citeras 

 
”Seden krävde också att en trälkvinna frivilligt skulle följa sin döde herre till dödsri-
ket. En ung kvinna erbjöd sig genast att låta sig dödas. Hon gick omkring i lägret, 
drack sig berusad, sjöng och hade heliga samlag med männen.  
– – – 
Kvinnan fick dricka en avskedsdryck och sjunga en sång. Sedan fördes hon in i täl-
tet av en gammal kvinna som kallades ’dödsängeln’. Därinne hade sex män samlag 
med henne. Sedan la de henne bredvid sin döde herre. Två av männen fäste en sna-
ra runt halsen på henne och ströp henne samtidigt som ’dödsängeln’ stack en kniv 
mellan hennes revben. Runt båten stod männen och slog med trästavar på sina 
sköldar så att inte flickans skrik skulle höras och skrämma andra unga kvinnor från 
att frivilligt offra sig den dag det behövdes.” (s. 1838). 
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Citatet kan beskrivas som ett exempel på religiöst legitimerat grovt kvin-
noutnyttjande, mord. Detta sägs emellertid inte explicit i lärobokstexten 
utan berättelsen ges i stället det allmänna omdömet ”kuslig”. På samma 
sida diskuteras kvinnans ställning under vikingatid där det skrivs fram att 
hon var hemmets härskarinna (jfr s. 354, ovan).  

 
2. Kvinnor osynliggörs och marginaliseras  
Att kvinnor osynliggörs och/eller marginaliseras i R.o.l.:s framställningar 
har redan framgått. Vid flera tillfällen har det påpekats hur den manliga 
normen dominerar, vilket kan ses i relation till den beskrivna hierarkise-
ringens logik. Några ytterligare exempel kan dock nämnas för att visa hur 
detta kan göras på flera olika sätt.  

Ett sätt att osynliggöra kvinnor är när det manliga blir synonymt med 
det mänskliga. Så kan t.ex. orten som beskrivs i anslutning till hinduismen 
uppfattas. Byn bär namnet ”… ’de heliga männens ort’.” men R.o.l. an-
märker att även kvinnor är verksamma där (s. 3049). Att detta kan uppfattas 
en smula motsägelsefullt kommenteras inte. 

I ett annat exempel illustreras mänsklighetens utveckling från apa till 
människa. Som bl.a. rasismforskare påpekat är det anmärkningsvärt att 
resultatet av denna utveckling visar sig vara en vit man (s. 3629).  

Att urvalet stoff och dess sammansättning har betydelse för vad som 
uppfattas normalt visar R.o.l. bitvis en medvetenhet om. Läroboken disku-
terar problemet ur genusperspektiv och frågar sig om Bibeln kan beskrivas 
som männens bok. De påpekar att det finns ett par böcker i Bibeln som 
kvinnor har fått ge namn åt. De nämner Rut och Ester. Dessa böcker visar 
sig dock vara ett par av de böcker som inte uppmärksammas vid den över-
siktliga genomgången av innehållet i böckerna. De listas under ”De histo-
riska böckerna” men omnämns inte i övrigt (s. 827). 

  
3. Beskrivningar av män respektive kvinnor  
Skildringarna av kvinnor och män i R.o.l. är mer utmärkande för kvinnor-
nas del än för männens. Detta är tydligare då platser och ansvarsuppgifter 
uppmärksammas än då egenskaper och karaktärsdrag studeras. En möjlig 
förklaring till detta är just att mannen är norm och därmed geografiskt 
gränsöverskridande på ett annat sätt än kvinnan. Den offentliga arenan har 
traditionellt varit mannens medan den privata, hemmet, varit kvinnans. 
Diskrepansen beskrivs av Hirdman som segregeringens logik. Segregering-
en är inte symetrisk. Också mannen är rimligtvis i hemmet. Även om man 
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och kvinna traditionellt haft olika arenor har kvinnan begränsats mer av 
denna uppdelning än vad mannen har gjort.  
 
… (a) som hemmahörande på/inom olika platser/ansvarsområden  
Den traditionella uppdelningen framkommer också i Religion och liv. Läro-
boken påpekar ibland dessutom att kvinnan som t.ex. husets härskarinna 
kan ha starkt inflytande. Om kvinnans ställning är ovanligt stark kan den 
beskrivas som ett alternativ till det förhanden varande. Samtidigt är posi-
tionen traditionell i fråga om ansvarsområden.383 Återigen finns risk för det 
dubbla förtryck som alternativa beskrivningar kan ge upphov till. I R.o.l. 
framkommer denna risk tydligt i samband med beskrivning av egyptisk 
forntida tradition (s. 307). Att särskilt uppmärksamma husets härskarinnor 
tenderar dessutom att skapa en klassblindhet.  
 
… (b) med skilda egenskaper eller karaktärsdrag 
Ett par exempel som beskriver kvinnors respektive mäns olika egenskaper 
och karaktärsdrag som är särskilt tydliga kan hämtas först från hinduistisk 
tradition och därefter från kinesisk. 

Läroboken berättar om Krishna och hans hustru Radha vars relation 
och respektive egenskaper enligt R.o.l. är förebildliga för hinduer. 

 
[Krishna är] … modig, stark, generös och trofast. Han är också omtänksam och kär-
leksfull, särskilt mot hustrun. Så vill man också att den hinduiske mannen ska vara. 
Radha är glad, vacker, optimistisk, självständig, plikttrogen och uthållig. Hon gör 
allt för sin man och sina barn och är obrottsligt trogen. Så ska kvinnan vara. (s. 
3019). 
 

Exemplet illustrerar generella drag som återkommer i materialet. Mannen 
beskrivs på flera ställen som modig och stark (s. 207, 477, 1888). Ibland 
knyts detta till framgång hos det motsatta könet (s. 2889). Hos kvinnan 
framhålls gärna hennes skönhet och intresse för man och barn (jfr t.ex. 
307).  

I den kinesiska traditionen återfinns Yin och Yang som ofta används 
ofta för att illustrera föreställningar om kvinnligt och manligt (jfr t.ex. 
Hirdman, 1987, s. 197). I R.o.l. beskrivs de på följande sätt: 

 

                                              
383 Jfr hur Coffey och Delamont diskuterar studier av läroböcker i historia. De menar att 
risken för att osynliggöra kvinnor i historia har bidragit till att avsnitt angående livet där 
hemma kommit att läggas till. Detta kan emellertid vara än mer reproducerande menar 
författarna (2000, s. 38). 
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Yin är det kvinnliga, mörka, passiva, kalla och jordiska kraften. Yang är den manliga, 
ljusa, aktiva, varma och himmelska kraften. Båda krafterna är goda och behövs i 
tillvaron. (s. 3269) 
 

Synsättet kan beskrivas som organiskt. Båda krafterna behövs men någon 
är passiv och kall och den andra aktiv och varm. Den traditionella upp-
delningen mellan objekt och subjekt går igen. 

Kvinnan beskrivs vidare som känslomässig och kroppslig i Religion och 
liv. Hon är sörjande (s. 337), fnittrig (s. 1908, 1998) intresserad av milda (s. 
1888) och extatiska former av religiositet (s. 407). Tydligast är ändå hur det 
kvinnliga och det fruktsamma knyts samman (t.ex. s. 3309). 

 
Sammanfattning 

Studien av Religion och liv genomfördes för att ge underlag att diskutera 
potentialen hos förekommande stoff i religionskunskap att bidra till vidg-
ning av förhärskande talgenrer i ungas diskursiva praktiker. Den kanske 
mest använda läroboken i religionskunskap för ungdomar 13-16 år fick 
utgöra exempel på sådant stoff. Upplägget av studien utgick från en hypo-
tes. ”Religion och livs” potential att fungera språkligt vidgande är större 
om textens karaktär är internt övertygande än auktoritativ, om den bidrar 
till utveckling av förmåga till analog fantasi samt om bidragen innehållsligt 
är alternativa i förhållande till den dominerande livsförståelsediskurs som 
gruppintervjuerna identifierat. Maktutövning, social ordning samt yta och 
genus bedömdes som väsentliga områden att uppmärksamma. 

Undersökningarna av de två första av hypotesens tre komponenter vi-
sade dock att förutsättningarna för lärobokstexten att transformeras till en 
accepterad talgenre i den diskursiva praktiken inte var särskilt gynnsamma. 
En informerande faktaorienterande stil och en karaktärisering av religions-
fältet som vetskap om det ovetbara, gör sannolikheten hög att R.o.l. snara-
re uppfattas som ett auktoritativt än ett internt övertygande bidrag. Att 
R.o.l. snarare är faktaorienterande än färdighetsinriktad,384 bidrar förmodli-
gen till att användning av analog fantasi inte är särskilt vanligt vare sig i 
lärobokens egen framställning eller i de övningsuppgifter som återfinns i 
boken. Särskilt ovanlig är den form av existentiell analog fantasi som i 
störst utsträckning kan anses bidra till ett uppövande av transformeringar 
mellan religionsvetenskapliga uttryck och accepterad talgenre. Om analog 

                                              
384 Jfr hur Kennert Orlenius (2004, s. 162) menar att lära-om-perspektivet är dominerande 
och mindre än 10 % av innehållet i Religion och liv är inriktat på livsperspektiv eller etik. 
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fantasi inte bara är en viktig kompetens för att kunna transformera språk 
utan också en väsentlig ämneskompetens är det ännu mer problematiskt 
att lärobokens orienterande, systemimmanenta, perspektiv dominerar så 
pass starkt. 

Ur normativt värdegrundsperspektiv skulle det dock kunna uppfattas 
som tursamt att transformeringar från Religion och liv till ungas diskursiva 
praktiker inte underlättas. Undersökningen av hypotesens tredje kompo-
nent, dvs. det alternativa eller bekräftande innehållet, visade nämligen att 
”Livet som anpassning till förmån för individuell konkurrens” inte utma-
nas i någon större utsträckning. I hög grad är det motsvarande perspektiv 
på makt och anpassning, på hierarki och stereotypa genusmönster som 
framkommer. Kanske kan de ”kränkare” som förekommer i de intervjuades 
berättelser t.o.m. lära sig en och annan teknik genom läsning av Religion 
och liv. Det förekommer naturligtvis undantag men dessa får relativt litet 
utrymme i relation till de andra.  

Det är emellertid viktigt att uppmärksamma att det finns generella pro-
blem med kulturarvstradering som är svåra att kringgå. Religion och liv, lik-
som varje person som arbetar med denna typ av stoff, drabbas av dessa 
svårigheter. Det är lätt att ideal från vår egen tid, t.ex. de som uttrycks i 
värdegrunden, hamnar i konflikt inte bara med en annan tids ideal utan 
dessutom med dess praktik. Oavsett hur man försöker lösa detta dilemma 
återstår problem. Det finns anledning att tro att framställningen i Religion 
och liv kan ha formats av en neutral, objektiv och kritisk ambition som 
också har präglat och delvis präglar styrningen av skolämnet (jfr Hartman, 
2000a, s. 219). En sådan anda upprätthålls genom att missförhållanden 
redovisas. Att sortera bort exempel som inte rimmar med ”värdegrunden” 
kan uppfattas som ett sätt att frisera sanningen. Samtidigt riskerar den 
transcenderande potential som många religionsdidaktiker värnar om, vilket 
forskningsöversikten visade, att gå förlorad. Religion, handlar bl.a. om att 
synliggöra andra möjligheter och villkor än de förhanden varande.  

Religionskunskapsämnet skulle kunna vara ett tillfälle att få ta del av 
”mänsklighetens kulturarv” (Härenstam, 2000, s. 156 ff.) som delvis utgör 
illustrationer till de relationaliteter som uttrycks i skolans värdegrund. På 
så sätt skulle ämnet kunna bidra till att problematisera en hegemonisk 
livsförståelsediskurs som ”Livet som anpassning till förmån för individuell 
konkurrens”. I så fall, vilket studien av Religion och liv kan sägas visa, är det 
viktigt att framställningar bjuder på ett livstydande språk så att det kan 
fungera internt övertygande och förmågan att relatera till sitt eget liv och 
till sin egen kontext uppövas gärna tillsammans med andra. Dessutom är 
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det väsentligt att ett kritiskt deskriptivt perspektiv balanseras mot ett nor-
mativt som har möjlighet visa på alternativ och livets konkreta gemen-
samma möjligheter. 
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Livsförståelselärande  
i skolans diskursiva praktiker 

 
 
 

Sammanfattning 
et övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva livsförståelse 
som unga /re/konstruerar och i denna mening lär i skolans diskursiva 

praktiker samt beskriva hur sådan /re/konstruktion kan gå till. 
I arbetet framhålls den institutionella inramningens betydelse för den 

livsförståelse som lärs. De relationer som utvecklas i miljön ses som delvis 
villkorade av den institutionella ramen. De livsförståelser som tar form i 
skolan kan till dels sägas vara betingade av dessa relationaliteter. Det är i 
gemenskapen, i relation till varandra, som de unga tolkar och förhandlar 
hur livet fungerar, vad som ger värde och mening. På så sätt /re/konstr-
ueras och lärs livsförståelse kollektivt. 
 
Relationers centrala värde 
Relationers centrala betydelse för livsförståelse, för vad som ger värde och 
mening, är inte bara möjlig att deducera fram på det sätt som ovan antyd-
des. Deras vikt är också möjligt att visa empiriskt. Ett av de mest stabila 
resultaten i den religionsdidaktiska forskningen, som i stor utsträckning 
arbetat med barns tänkande, är relationers centrala värde. Barn och ung-
domar uttrycker explicit att relationer är livsviktiga och utgör livets me-
ning, vilket visas i forskningsöversikten. 
 
Livsförståelse – väsentligt för skola och religionskunskap 
Ungas livsförståelse, dvs. deras förståelse av hur livet fungerar och vad som 
ger värde och mening, är ett väsentligt område för skolans hela verksam-
het. Genom läroplanens s.k. värdegrund ges ett normativt uttryck för hur 
relationerna och livsförståelsen i skolan bör se ut. I kursplanen i religions-
kunskap uttrycks att ämnet ska fördjupa och problematisera värdegrunden. 
En övergripande tanke i kursplanen är att ämnet bör möjliggöra utveckling 
av de ungas tänkande och förmåga att reflektera. Ämnet tillför kunskaper 
om skilda traditioner, vilka ses som språk. Gradvis utvecklas på så sätt ett 

D 
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allt effektivare redskap att använda i livstolkningsprocesser. Religionskun-
skap skiljer sig från de andra ämnena genom att livsförståelse är ett av äm-
nets centrala kunskapsobjekt. Detta kan förstås som att religionskunskaps-
ämnets ”undervisning” i högre grad än andra ämnen griper in i samman-
hang utanför de planerade lektionerna. 
 
Språk och lärande i diskursiva praktiker  
Lärande ses i denna studie som i stor utsträckning knutet till de ungas dis-
kursiva praktiserande i gemenskaper, inte minst i kamratgrupper. De dis-
kursiva praktikerna är det forum där erfarenheter gemensamt återberättas 
och tolkas. Verkligheten begripliggörs i tolkning, förhandling och bestäm-
ning. På så sätt /re/konstrueras livsförståelse i enlighet med de maktstruk-
turer den diskursiva praktiken uppvisar.  

I avhandlingen har den associerande, relaterande, förmågan uppmärk-
sammats som gör att deltagare i samtal kan sägas spinna vidare på var-
andras trådända. Kompetensen har benämnts förmåga till analog fantasi. 
Förståelse uppstår när den enskilde på detta sätt relaterar det sagda till sitt 
eget liv. Han eller hon behöver emellertid också relatera sin förståelse till 
praktikens förhärskande talgenrer. Förståelsen transformeras till en accepte-
rad talgenre. Genren har följaktligen styrande effekt både på replikers form 
och innehåll. Det finns gränser för vad talaren kan få gehör för. Ett byte av 
talgenre accepteras inte alltid i den diskursiva praktiken.  

Språket utgör en väsentlig ”resurs” vid kollektiv /re/konstruktion av 
livsförståelse. Verbal förmåga kan ses som en maktfaktor. Det finns också 
andra kompetenser som kan anses väsentliga vid livsförståelseförhandlande 
som inte är språkliga. I denna avhandling står dock de språkliga aspekterna 
i förgrunden då det material som analyserats är intervjuutsagor och läro-
bokstext. Genom att behärska den aktuella talgenren ökar möjligheterna 
att fånga kommunicerade budskap och förutsäga samtals riktningar. Att 
snabbt uppfatta ökar potentialen att kraftfullt replikera. Det kan göras bl.a. 
med hjälp av en relaterande förtydligande förmåga – analog fantasi –, en 
benämnande förmåga samt en tillslutande förmåga. På så sätt kan möjlig-
heterna att styra /re/konstruerande samtal öka. Diskussionsinflytande kan 
också gynnas av metakunskap om talgenrer. Sådan kunskap befrämjas av 
en större talgenre-repertoar.  

Om kamratmiljöerna har så stor betydelse för livsförståelselärandet som 
här har hävdats kan skolans största möjlighet till inflytande över livsförstå-
elselärandet antas vara indirekt. Skolan bidrar med språk, i vid mening, 
som kan bli till ett personligt tilltal men också en accepterad talgenre i de 
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ungas diskursiva praktiker. Skolans bidrag till utveckling av elevens språk 
kan ge honom/henne större inflytande över den pågående livsförståel-
se/re/konstruktionen.  

 
Ett kritiskt perspektiv 
Hittills har beskrivits hur livsförståelselärande i skolans diskursiva praktiker 
kan gå till. Vilken karaktär den livsförståelse har som /re/konstrueras är 
naturligtvis av central betydelse. Den livsförståelse de unga formar kan 
antas ha betydelse för samhällets utveckling. 

Arbetet med föreliggande avhandling har bedrivits utifrån ett normativt 
perspektiv. Kritisk teori har inspirerat studien. Det innebär här att risker 
med livsförståelselärande i skolans diskursiva praktik har givits prioritet i 
fokus, analys och presentation. Den normativa front som gör det möjligt 
att tala om risker stämmer överens med de perspektiv som förespråkas i 
läroplanens värdegrund. Därmed inte sagt att den s.k. värdegrundstexten är 
oproblematisk. Kritiska synpunkter och invändningar mot den redovisas i 
avhandlingen. Den normativa utgångspunkten för arbetet är den samma 
som i forskningsöversikten beskrevs som grundläggande i existentialfiloso-
fisk fenomenologi. Mänsklig gemenskap ses som en oundgänglig konstitu-
tiv livsbetingelse. Det kan därför uppfattas som en kollektiv förpliktelse att 
upprätta en universell gemenskap som förkroppsligar alla människors lika 
värde och förmår synliggöra varje människas egenvärde. En sådan gemen-
skap kräver i handling ömsesidighet och ansvar. Processer som främjar 
utveckling av ansvarstagande och ömsesidighet bör gynnas. Människor 
måste uppmuntras att våga använda sin fantasi och skaparkraft i sådana 
syften. Kritisk teori betonar forskningens ansvar att synliggöra villkor som 
motverkar sådana förhållningssätt. Det gäller till exempel förtryck och 
reifieringar, dvs. vad som uppfattas som dehumaniseringar. 

 
Risker med den institutionella inramningen 
I avhandlingen beskrivs risker med de villkor den institutionella inram-
ningen ger. Det gäller framförallt de relationaliteter och de livsförståelse-
mässiga budskap som understöds. Skolan är en (a) storskalig verksamhet 
med såväl (b) kvalificerande som (c) differentierande uppdrag. Det finns 
därmed risk för att institutionen villkorar relationer av (a) schablonmässig, 
(b) instrumentell, och (c) prestationsinriktad art. Möjliga livsförståelsemäs-
siga budskap på individnivå skulle kunna handla om (a) osynliggöranden 
och marginaliseringar. ”Jag är inte så betydelsefull”. Det ses som (b) mer 
väsentligt att individen lär än vem individen är. ”Lärande till varje pris”. 
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Det räcker emellertid inte med att lära. Individen behöver dessutom (c) 
prestera väl. Beroende på lärandets utfall kommuniceras budskap som ”jag 
duger/jag duger inte”. Den empiri som redovisas i denna avhandling ger 
vid handen att en sådan oro över möjliga livsförståelsebudskap inte är 
obefogad.  
 
Risker med relationer i skolan 
Blicken har varit riktad mot just de relationer i skolan där risken för de-
humaniserande livsförståelsemässiga budskap är som störst. Detta vill säga 
de relationer och handlingar som de gruppintervjuade fjortonåringarna 
benämner ”kränkningar”. Tråden har därmed följts från de relationaliteter 
skolan riskerar att understödja till ungas berättelser om sina relationer i 
skolan. I deras berättelser har spår av den instrumentalism och schablon-
mässighet som oron gällde återfunnits. Särskilt genomslag förefaller det 
differentierande uppdraget ha. De ungas relationer är präglade av en pre-
stationskultur. Den identifierade livsförståelsediskurs som uppfattades som 
hegemonisk kunde benämnas ”Livet som anpassning till förmån för indi-
viduell konkurrens”. Som elev handlar det om att anpassa sig efter lärarens 
krav för att goda studieresultat och uppskattning ska kunna uppnås. Lära-
ren har recensionsrätt. Också hårda omdömen kan accepteras så länge de 
uppfattas vara lärande. De visar vad det är eleven bör förbättra och tanken 
är att de ska upphöra då rätt kunskaper inhämtats. Relationerna mellan 
eleverna kan beskrivas på ett snarlikt sätt. Det gäller att anpassa sig efter de 
förhållningssätt som gäller för att bli accepterad och kanske populär. Den 
som inte följer de påbjudna förhållningssätten tillrättavisas genom t.ex. 
kränkande kommentarer, en slags recensioner. Dessa kommentarer anger 
vad som bör förbättras och de avser att upphöra då korrekta förhållnings-
sätt inövats. I båda fallen understödjer upprätthållandet av det gällande 
maktpositionen hos den som recenserar.  

Livsförståelse /re/konstrueras kollektivt och kränkning kan ses som ett 
väsentligt inlärningsverktyg. Ett sådant /re/konstruerande ges legitimitet av 
den hegemoniska livsförståelsediskursen. De kompetenser som lärandet 
syftar till anses vara så väsentliga. De ses som nycklar till framgång. Då 
framgång ses som mycket betydelsefullt är det många hårda ord som kan 
anses vara konsekvensetiskt motiverade. Med en vidare hegemonisk livs-
förståelsediskurs än den identifierade, där också ett antal andra värden än 
individuell konkurrensmässighet framhålls, hade förmodligen inte en så-
dan kalkyl varit möjlig. Kränkning kan vara såväl upphov till livsförståelse 
som uttryck för livsförståelse. 
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Men ”livet som anpassning till förmån för individuell konkurrens” var 
inte den enda livsförståelsediskurs som identifierades. De båda andra be-
nämndes ”livet som anpassning till förmån för kollektiv konkurrens” och 
”livet som ansvarighet till förmån för mänsklig unicitet och universell ge-
menskap”. I det första fallet vände man, i varje fall bitvis, den hegemonis-
ka diskursen ryggen och sökte alternativa gemenskaper, vad som kan kallas 
subgrupper. Den interna solidariteten var i dessa grupper hög, den kan ses 
som förutsättning för gemensam framgång. Samtidigt kräver också den 
anpassning, inåt, gentemot gruppen.  

Den sista diskursen om unicitet och universell gemenskap fungerade i 
diskussionerna många gånger som en förhoppning, en möjlighet och en 
längtan. Men det fanns också exempel på att den stundom praktiserades. 
Risken för att altruism blir asymmetrisk visade sig emellertid med denna 
diskurs. Underordnade grupper har lättare att anta överordnade gruppers 
perspektiv än vice versa.  

En annan ingång i samtalen än kränkning, t.ex. upprättelse, hade möjli-
gen gett en annan balans mellan de tre diskurserna. I denna avhandling 
har dock det potentiellt problematiska getts prioritet.  
 
Risker med religionskunskapsämnets bidrag 
Den specifika kritiska trådända som identifierades i den institutionella 
inramningen manade vidare. Den hade uppmanat till empirisk granskning 
av riskabla relationaliteter och ledde nu vidare till undersökning av möjligt 
bidrag från religionskunskapsämnet. Att skolan påverkar elevernas lärande 
indirekt, i form av potentiellt språk för eleverna att bruka i sina kamrat-
grupper, gjorde det väsentligt att granska sådana bidrag. Den förmodligen 
mest använda läroboken i religionskunskap på högstadiet Religion och liv 
användes som empiriskt exempel på ett möjligt tillskott från religionskun-
skapsämnet. Samma tråd som tidigare följdes. Om skolinstitutionen bidrar 
till att prestationsinriktade relationer utvecklas och denna kultur kan tän-
kas gynna livsförståelse om anpassning och konkurrens, vad har då Religion 
och liv för budskap in i just en sådan kontext?  

Sannolikheten att språkliga bidrag från Religion och liv kommer att an-
vändas i elevernas diskursiva praktiker är inte särskilt hög. Den genre läro-
boken uppvisar är informativ och auktoritativ snarare än livstydande och 
internt övertygande. Den vare sig använder eller tränar användning av 
religionsvetenskapligt stoff relaterande i analoga fantasier. Resultatet skulle 
samtidigt ur normativt värdegrundsperspektiv närmast kunna uppfattas 
som positivt. De bidrag som Religion och liv har potential att ge är nämligen 
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snarare bekräftande än alternativa i relation till den hegemoniska livsför-
ståelsediskursen. Läroboken ger en beskrivning av en verklighet som hand-
lar om auktoritär maktutövning, social hierarki och stereotypa genusmöns-
ter. Det förekommer alternativa synsätt i läroboken men de är få i relation 
till övriga. Resultatet är nedslående inte minst med tanke på de möjligheter 
som ämnet erbjuder i form av reflexivitet och transcenderande alternativ. 
Att ämnet har en sådan potential framgår även av avhandlingens forsk-
ningsöversikt.  

 
I korthet 
I korthet har alltså studien visat att skolans institutionella ramar, dess stor-
skaliga verksamhet samt dess kvalificerande och differentierande uppdrag, 
riskerar att villkora relationer så att schablonmässiga, instrumentella och 
prestationsinriktade relationaliteter tar form. Den empiriska gruppintervju-
studien förstärkte en sådan oro genom att uppmärksamma hur kränkningar 
i skolkontext fungerar som /re/konstruktionsmekanismer, av det gällande, 
av en hegemonisk livsförståelsediskurs. Kränkning ger upphov till livsför-
ståelse men kan också ses som uttryck för livsförståelse. Användning av 
kränkning som /re/konstruktionsmekanism ges kontextuell legitimitet ge-
nom en hegemonisk livsförståelsediskurs om anpassning och konkurrens. 
Skolans religionskunskapsundervisning riskerar förstärka en sådan livsför-
ståelse genom att i deskriptiv ”objektiv” anda inte riskera att frisera san-
ningen utan istället peka på en historia fylld av maktmissbruk. 
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Diskuterande nedslag 
Innebörden i några av avhandlingens resultat förtjänar att diskuteras för 
sig. Tre områden har valts ut. De båda första spörsmålen rör avhandling-
ens bidrag till ett vidare forskningssammanhang och det sista behandlar 
resultat i relation till skol- och samhällskontexten. Det sista avsnittet i av-
handlingen har medvetet getts en avvikande karaktär. Det skiljer sig från de 
båda förra genom att diskutera längre ifrån empirin, vara mer normativt 
och explicit relatera till en kritisk teoritradition. 

 
Religionsdidaktisk forskning 

Att föreliggande avhandling är religionsdidaktisk innebär i vissa avseenden 
att spörsmål och resultat är specifika för disciplinen men i andra avseenden 
att frågeställningarna har relevans för en vidare ämnesdidaktisk, religions-
vetenskaplig, allmändidaktisk och/eller pedagogisk kontext.  

Betraktas denna avhandling i ljuset av tidigare religionsdidaktisk forsk-
ning som presenterades i avhandlingens andra del förefaller det motiverat 
att diskutera två delvis sammanhängande frågeställningar. Båda spörsmålen 
har relevans för det ämnesdidaktiska fältet som helhet. 1) Vilken förståelse 
gynnar ett ”brett” respektive ett ”smalt” forskningsperspektiv? 2) Ur vems 
eller vilket perspektiv bedrivs forskningen? 

 
Ett brett eller smalt forskningsperspektiv 
Ett ”smalt” forskningsperspektiv främjar djup och utredning av detaljer 
medan ett ”brett” perspektiv kan bidra med överblick. Så skulle ett stan-
dardsvar på den första frågeställningen kunna formuleras. Ett smalt och 
djupt kunskapstillskott förutsätter en kontext där bidraget kan fogas in och 
ge mening och relevans. På så sätt bidrar forskningsresultatet till en kumu-
lativ kunskapstillväxt (jfr Kuhn, 1996, t.ex. s. 52; Mårtensson & Nilstun, 
1988, s. 34).  

I en praxisnära forskning där kontexten inte bara är det teoretiska para-
digmet utan också det konkreta verksamhetsfältet riskerar emellertid starkt 
begränsade forskningsfrågor att framstå som artificiella.385 Samtidigt möj-
liggörs med avgränsade studier fördjupade analyser som ett brett perspektiv 
inte kan uppnå. Konststycket i de smala ansatserna består i att hålla bak-

                                              
385 Religionsdidaktik definieras i avhandlingen som ett praxisorienterat forskningsfält. Lär-
processen, där kunskaper, värderingar och handlingsmönster av religions- och livsförståel-
semässig art förvärvas, är i förgrunden. 



 374 

grundsförståelsen, förståelsen av fältet som helhet, levande. Om sådana 
insikter är flyktiga innebär detta en svårighet som måste medvetandegöras 
och hållas levande vid smala ansatser.  

Den religionsdidaktiska forskningsöversikten gav vid handen att en stor 
del av forskningen kan beskrivas som inriktad på skilda komponenter i 
lärprocessens förutsättningar och i något mindre grad komponenter i lär-
processens efterarbete. I mycket begränsad utsträckning har forskningen 
tagit fasta på lärprocessens mitt, den diskursiva praktiken. Ett sådant resul-
tat som forskningsöversikten uppvisar är inte oproblematiskt, givet att det 
är riktigt att en förståelse av praktiken som helhet är flyktig. Fördelen med 
en forskning som utgår från lärprocessen som en vidare praktik är att den 
har möjlighet att visa att de skilda komponenter som ingår i praktiken ofta 
interagerar på ett komplext sätt. Resultatet av olika lärprocesser, dvs. vad 
elever lär, är tämligen svårförutsägbart. Potentialen att fånga detta torde 
vara störst med en slags etnografisk ansats vilket Johanssons och Johans-
sons studie (2003) fick exemplifiera i forskningsöversikten. 

Denna avhandlings gruppintervjustudie, som bl.a. synliggör pågående 
lärprocesser mellan ungdomar, har gjort det möjligt att i viss utsträckning 
följa hur livsförståelse kan /re/konstrueras i en diskursiv praktik. I sin hel-
het kan emellertid avhandlingen karaktäriseras som en studie där några 
komponenter i skolans praktik uppmärksammas på ett sammantaget vis. 
Dessa komponenter är emellertid inte godtyckligt sammanfogade. De är 
länkade till varandra utifrån en förståelse där det är den diskursiva prakti-
ken som helhet, den verksamma kamratgruppen och deras diskursiva prak-
tiserande, som är det intressanta sammanhanget att fokusera då ungdomars 
livsförståelselärande uppmärksammas.  

 
Religionsdidaktisk forskning – ur vems perspektiv 
I den här avhandlingen är det de lärande subjektens perspektiv, ungdo-
marnas, som har betraktats som det relevanta att uppmärksamma den dis-
kursiva praktiken och de aktuella komponenterna ur. Ett delvis likartat 
synsätt på didaktik som redovisas i forskningsöversikten är Kroksmarks 
(1989, s. 340). Betraktelsesättet är värdefullt inte minst ur ett ämnesdidak-
tiskt perspektiv. I forskningsöversikten redovisades litteratur där det fram-
hålls att ämnesdidaktiska perspektiv riskerar att implicit ge ämnet och dess 
kanon i sig prioritet. 

I religionsdidaktisk forskning är det inte ovanligt att uppmärksamma 
barns perspektiv, t.ex. deras tänkande. Ofta kan dock barns tänkande sägas 
uppmärksammas som förutsättningar för vidare lärande. Det fortsatta lä-
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randet och dess kontext studeras inte i lika hög grad. På motsvarande sätt 
kan barns perspektiv sägas vara tydligt i utvärderande studier men bara 
som objekt för en viss typ av kunskap som prövas. Ungas kunskapstillstånd 
uppmärksammas dekontextualiserat, dvs. skilt från deras liv i övrigt.  

 
Ett brett ungdomscentrerat perspektiv 
När de olika delarna i föreliggande avhandling fogats samman har ungdo-
mars livsförståelselärande i deras diskursiva praktiker setts som den centrala 
enheten. För att få en bättre förståelse för den kontext där de ungas diskur-
siva praktiker ingår har en bild av skolans institutionella inramning och 
dess påverkan skisserats. Det har gjorts utifrån två skilda diskurser, den 
officiella värdegrundsdiskursen och en diskurs om en dold läroplan. Det 
religionsvetenskapliga bidraget har diskuterats i första hand som ett indi-
rekt, i vid mening språkligt, bidrag som i förlängningen kan ha möjlighet 
att påverka de ungas samtal i de praktiker där livsförståelselärande tar form.  

Genom att komponenterna så pass tätt innehållsligt länkas till varandra 
kan interferenseffekter i den diskursiva praktiken diskuteras även om 
kopplingarna inte är autentiska. Konkreta samverkanseffekter skulle där-
emot kunna identifieras med hjälp av en etnografisk ansats varför en sådan 
kan ses som ett förslag till fortsatt forskning. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det religionsdidaktiska perspek-
tiv som det här slås vakt om för det första tar de ungas lärande som sin 
utgångspunkt. Det är deras lärande som är anledningen till att skola och 
undervisning bedrivs. Deras förståelse är varje religionsvetenskaplig ambi-
tions konkreta resultat. Ambitionen föregår resultatet men har ett margi-
nellt eget värde. För det andra framhålls en ståndpunkt där varken ungas 
lärande eller lärandets förutsättningar kan förstås dekontextualiserat. Detal-
jerade, fördjupade, studier har möjlighet att uppnå precisionsgrader som 
en bredare ansats inte kan prestera. Deras relevans bygger dock på att ett 
vidare sammanhang kan hållas present. Då en sådan helhetsförståelse för 
skolans diskursiva praktiker riskerar att vara flyktig är det viktigt att peka på 
värdet av breda ansatser där den vidare överblicken och möjligheten att 
fånga samverkande faktorer kan tydliggöras. En bred didaktisk ansats som 
fångar in flera dimensioner i skolans diskursiva praktik kan ses som särskilt 
väsentlig i religionsdidaktisk forskning då ett för ämnet väsentligt kun-
skapsobjekt är livsförståelse.  
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Förslag till fortsatt forskning 
Då breda ungdomscentrerade perspektiv ses som viktiga för den religions-
didaktiska forskningen kan etnografiska ansatser antas vidareutveckla den 
forskningen på ett värdefullt sätt. Sådana studier skulle innebära en vida-
reutveckling i förhållande till denna avhandling genom att också konkreta 
kopplingar mellan skilda komponenter kan diskuteras.  

Det finns flera tankar i det föreliggande arbetet som närmare skulle be-
höva utredas i vidare studier. Det gäller t.ex. relationen mellan den identi-
fierade hegemoniska livsförståelsediskursen, ”Livet som anpassning till 
förmån för individuell konkurrens” och den kultur (musik, film, litteratur) 
som ungdomarna använder. Fördjupad kunskap om religionsvetenskapligt 
stoffs möjlighet att transformeras till personlig röst och accepterad talgenre 
i de ungas diskursiva praktik skulle behövas. Konkreta beskrivningar av 
ungas användning av religionsvetenskapligt stoff i diskursiva praktiker skul-
le vara värdefulla. Det är viktigt med fler läroboksstudier som tar sin ut-
gångspunkt i konkreta elevers existerande livsförståelse, t.ex. den som här 
identifierats som hegemonisk. Att också diskutera potentialen för dessa 
läroböckers bidrag att transformeras till accepterade talgenrer vore värde-
fullt. En sådan bred läroboksstudie skulle bättre kunna synliggöra de möj-
ligheter som för närvarande står tillbuds på den befintliga läroboksmark-
naden. En etnografisk studie av det slag som ovan antyddes skulle också 
kunna kartlägga undervisning i religionskunskap med stor konkretionsgrad 
och autenticitet och därmed komplettera läroboksstudier. 

 
Kunskap om kränkningars livsförståelsekontext 

Denna avhandling är inte i första hand en avhandling om kränkningar. 
Den är en religionsdidaktisk studie om ungas livsförståelselärande i skolans 
diskursiva praktiker. Samtalen med eleverna utgick dock i kritisk anda från 
problematiska relationer, dvs. kränkningar. Därmed har studien också visat 
på resultat om just kränkningar som är väsentliga att framhålla. 

Den bild av skolkulturen som ges i detta arbete bidrar till att skapa för-
ståelse av fenomenet kränkning. Kränkningen är en handling bland andra 
som syftar till upprätthållande av vissa värden – av en hegemonisk livsför-
ståelsediskurs – som gäller i den diskursiva praktiken. Större kunskap om 
den hegemoniska livsförståelsediskursen ökar insikterna om hur det kan 
komma sig att kränkning betraktas som en möjlig /re/konstruktions-
mekanism. 
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Studien har pekat på den institutionella inramningens villkor – dess 
storskalighet samt dess kvalificerande och differentierande uppdrag – och 
de relationaliteter – schablonmässiga, instrumentella och prestationsinrik-
tade – som denna inramning kan tänkas bädda för. Empirin ger vid han-
den att lärares recensioner riskerar att fungera som en slags kränkande 
/re/konstruktionsmekanismer. Möjligheten att eleven blir klar över sitt 
åtagande att lära och därigenom lär sig får motivera de hårda tagen. 
Kränkningar av lärare utförda av elever och kränkningar av elever utförda 
av andra elever kan förstås på motsvarande sätt. Det kan alltså diskuteras 
om elever i undervisningskontexten lär sig hur kränkning kan användas 
som inlärningsverktyg. Det som eleven gör när han/hon kränker är många 
gånger att ta på sig recensionsrätten. I avhandlingen diskuteras om lärarens 
sanktionerade recensionsrätt kan bidra till att förvilla eleverna. Det kan 
vara svårt för elever att förstå att den form av recenserande som de ägnar 
sig åt uppfattas asocialt. 

Studien visar också på vikten av att uppmärksamma kränkning i sin 
kontext. Den kränkande handlingen kan ses som ett symptom som har sin 
orsak i en kultur av det slag som synliggörs i den hegemoniska livsförståel-
sediskursen ”Livet som anpassning till förmån för individuell konkurrens”. 
För att undvika kränkningar i skolan behöver inte bara elevers kränkande 
handlingarna problematiseras utan också praktikens hegemoniska livsför-
ståelsediskurs. /Re/konstruktion av en livsförståelse som den hegemoniska, 
som har inslag av såväl auktoritära som genusstereotypa föreställningar, 
bör ses som problematisk i sig oavsett om den lärande handlingen är väl-
kommen eller ovälkommen. Det kan t.o.m. diskuteras om inte en sådan 
livsförståelse/re/konstruktion kan betraktas som ”kränkande”. 

 
Anpassning & konkurrens – vilket samhälle vill vi ha? 

I avhandlingen finns ett normativt perspektiv som inspirerats av kritisk 
teori. Det har setts som väsentligt att uppmärksamma risker för förtryck, 
reifieringar och dehumaniseringar. På så sätt kan utrymmet för mänsklig 
gemenskap, ömsesidighet, ansvar och unicitet vidgas. 

Människors livsförståelse har betydelse för vilket samhälle de gemen-
samt bygger. Vad det är som uppfattas ge värde och mening får konsekven-
ser. I denna avhandling har den hegemoniska livsförståelsediskursen be-
nämnts och karaktäriserats ”Livet som anpassning till förmån för individu-
ell konkurrens”. I detta avslutande avsnitt avser jag diskutera tänkbara be-
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tydelser av att just denna livsförståelsediskurs framträtt som hegemonisk. 
Det handlar om vilket samhälle vi vill ha.386 

 
Askungens systrars logik 
För Askungens systrar var det ett giftermål med prinsen som uppfattades 
ge livet värde och mening. Det var värt så mycket att de inte tvekade att 
hugga av både hälar och tår för möjligheten att uppnå detta mål.  

Det är två förhållanden i denna berättelseepisod jag vill fästa uppmärk-
samhet på. Dels att de inte lyckades uppnå sitt mål. De hade för stora föt-
ter för att passa i den lilla glasskon. Trots att de var villiga att stympa sig 
räckte helt enkelt inte deras resurser på detta område. Vilka tillgångar de 
hade i övrigt frågade inte prinsens lakej efter. Dels att de var villiga till 
denna självuppoffring för möjligheten att uppnå målet. Frågan är vad en 
sådan beredvillighet kan innebära. 
 
Friställningen och görbarheten är delvis skenbar 
Thomas Ziehe har beskrivit vad han funnit vara karaktäristiska drag i vår 
samtid med begreppsparet kulturell friställning och kulturell expropriering 
(Ziehe, 1984, s. 159).387 Begreppsparet synliggör det paradoxala att indivi-
den å ena sidan kan beskrivas som friställd från en tradition men å andra 
sidan som exproprierad av det kulturella utbud hon dagligdags översköljs 
med. 

                                              
386 Att använda ”vi” som subjekt i satsen är inte oproblematiskt, särskilt inte när avhand-
lingen generellt betonar att kunskap är positionerad (jfr t.ex. Weiner & Berge, 2001, t.ex. s. 
60). Samtidigt är det uppenbart att människor är beroende av varandra också utanför den 
”egna gruppen”. Det innebär att det är väsentligt att föra dialog också utanför denna grupp 
för att identifiera såväl divergerande som konvergerande punkter.  
387 Den tyske ungdomskulturforskaren Thomas Ziehe, som bl.a. varit professor i pedagogik 
vid universitetet i Frankfurt, beskrivs ibland som tillhörande den tredje generationen inom 
kritisk teori (Fornäs, 1993, s. 7), vilket alltså utgör ett väsentligt perspektiv i avhandlingen.  
Precis som det finns anledning att vara kritisk till ”vi” som subjekt i satser finns det skäl att 
vara skeptisk till formuleringar som ”vår samtid”. Ziehes avhandling om ungdomskultur 
publicerades i mitten av sjuttiotalet. De förändrade förhållanden som åsyftas verkar i viss 
mån vara knutna till efterkrigstidens generationer, som var unga på sjuttiotalet. Skillnader 
mellan föräldra- och barngenerationer är kanske idag åter mindre än vad de var då? Under 
alla omständigheter förefaller det viktigt att påpeka att det är ett västeuropeiskt samhälle 
som åsyftas. Om det också finns köns- och klassbias i resonemanget har diskuterats och 
hävdats (se t.ex. Gantez, 1987, s. 9), men berörs inte vidare i denna framställning.  
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Den kulturella friställningen är delvis uttryck för reella förhållanden 
och är delvis skenbar.388 Det liv vi lever i idag är i många avseenden friare 
än tidigare generationers. Unga har större möjligheter idag att göra val som 
skiljer sig från sina föräldrars än vad unga har haft tidigare.  

Den kulturella friställningen innebär alltså möjligheter men också svå-
righeter. Den riskerar att göra den enskilde sårbar. Den traditionella för-
ankringen kan fungera både som ett stöd att hålla sig till och som en för-
klaring till/ursäkt för de vägval som gjorts. Med den kulturella friställning-
en saknar individen såväl vägledning som ursäkt.  

Till den kulturella friställningen hör föreställningar om görbarhet och 
individualisering (Ziehe, 1986, s. 349 ff.). Allt ses som möjligt för indivi-
den. Det finns inga begränsningar utom de som individen sätter upp för 
sig själv. Var och en anses vara sin egen lyckas smed. Då verkligheten ofta 
är mer komplicerad än så kommer föreställningar om individuell görbarhet 
att skuldbelägga individen. De individuella möjligheterna kan sägas vara 
misskända. Föreställningar om begränsade möjligheter får inte lika stort 
utrymme. Därmed riskerar komplexiteter att reduceras till en endimensio-
nalitet.  

I avhandlingen har diskuterats hur studieframgång ofta förklaras med 
flit och begåvning snarare än med kompetenser som inhämtas i den pri-
mära socialisationen. De avsedda resurserna gällde kulturellt kapital, inte 
minst språk. Av avhandlingens gruppintervjustudie har framgått att före-
ställningen om en receptiv, lärorik och resursstark individ också bidrar till 
att ge kränkningar legitimitet. Den enskilde kan ju anpassa sig. Förståelsen 
av människan kan därmed uppfattas vara misskänd. Alla har inte oändliga 
resurser på alla områden. Komplexa förhållanden riskerar att reduceras till 
endimensionella. Varken bristande studieprestationer eller otillräcklig soci-
al framgång kan beskrivas som bristande anpassningsvilja (jfr Goffman, 
1972, s. 132). Studien har visat att såväl kamrater som lärare gör sitt till för 
att synliggöra de brister som finns och därmed försöka förmå individen att 
anpassa sig.389  

                                              
388 Att ställa ”reella” förhållanden mot ”skenbara”, är endast i begränsad utsträckning me-
ningsfullt vilket påpekas i avhandlingen. De ”skenbara” förhållanden som är verksamma 
som ”reella” föreställningar är också ”verkliga”. Befintliga diskurser har materialitet.  
389 Horkheimer och Adorno har beskrivit hur kollektivet tvingar fram normalism hos indi-
viden. Det är individens självbevarelsedrift som kommer att fungera som motor. Allt som 
avviker ”… får uppleva makten hos det kollektiv som står på pass från skolklassen till fack-
föreningen.” (1996, s. 44). ”I den mån förståndet, som utvecklades med självbevarelsen som 
rättesnöre, urskiljer någon lag för livet, är det den starkares lag.” (s. 115).  
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Trots detta kollektiva tryck mot individen finns det gränser för vad som 
kan tilltvingas. Alltför ofta synliggörs individens brister istället för hans/ 
hennes gåvor och de sidor som den enskilde själv är hågad att utveckla. 
Individen är inte bara kulturellt friställd utan dessutom kulturellt expropri-
erad med föreställningar där det goda livet är liktydigt med individuell 
framgång (jfr Skogar, 1986, s. 59 ff.). Såväl kamratgrupp som skola definie-
rar dessutom vilka de korrekta nycklarna till denna framgång är. 

 
Görbarhetens pris 
Tänk om en av Askungens systrar inte hade misslyckats utan istället lyck-
ats. Hur hade sagan om henne och prinsen slutat? ”Och hon fortsatte att 
dölja sina skadade, egentligen stora, fötter i alla sina dar.” Eller ”Och hon 
upptäckte att prinsen inte var värd stympningen och ångrade sig i alla sina 
dar.” Eller ”Hon förstod aldrig vilken skada hon tillfogat sig själv eftersom 
löpning och långa promenader inte ingick i förväntningarna på henne som 
drottning. Hon levde med sina skadade fötter tämligen obekymrad i alla 
sina dar.” 

Föreställningen om görbarhet är inte enbart skenbar. Många misslyckas 
visserligen med sin anpassning och får på så vis snarare sina brister än sina 
gåvor påtalade. Men många lyckas också i sina görbarhetsprojekt. Frågan är 
vad det kan betyda. 

Om inte individen själv förstår att anpassa sig så kan han eller hon sä-
gas få hjälp av skolan och kamratgruppen med det. Individens självbevarel-
sedrift fungerar som motor. Eleven tränas på så sätt i ett auktoritärt för-
hållningssätt snarare än det demokratiska som läroplanen föreskriver. Trä-
ningen innebär emellertid inte enbart ett auktoritärt förhållningssätt, dvs. 
att foga sig efter en ordning vars makt inte kan övervinnas. Det innebär 
också en gradvis träning i att vilja anpassa sig, att uppfatta anpassningen 
som rimlig givet möjligheten till framgång, t.ex. studiemässigt eller socialt. 
Disciplineringen utifrån har därmed övergått till att bli en disciplinering 
inifrån.  

Horkheimer och Adorno har beskrivit fenomenet som en slags vilja till 
självuppoffring (1996, t.ex. s. 70 f.). De finner att föreställningen har djupa 
historiska rötter i västerländsk tradition och kultur men att något händer 
då tankesättet får utgöra grund för det kapitalistiskt massproducerande 
samhället. Möjligheten att försaka egna mänskliga behov för det högre 
framtida goda blir även en princip att tillämpa på andra. Vissa människors 
behov kan man bortse ifrån givet ett ”gott” framtida mål. Horkheimer och 
Adorno menar att detta är ett tankesätt som kommit att ge t.ex. etniska 
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massutrotningar kontextuell legitimitet. Offrandets princip satt i system 
skulle kunna beskrivas som den totala reifieringen. Individen tränas i att 
bortse från sin egen och andras mänsklighet och framträder på så vis för 
sig själv och för andra som ett ting. Detta får rimligen konsekvenser även 
för beslut som är möjliga att fatta på samhällsnivå. 

Självuppoffrandet skulle kunna beskrivas som en slags träning i upp-
skjuten lusttillfredsställelse. Förmågan realiseras genom en väl inövad di-
sciplinering och en slags distansering till livet. Förhållningssättet har be-
skrivits som mer frekvent i högre samhällsklasser än i lägre (jfr Bourdieu & 
Passeron, 1980a, s. 33 ff.). En tilltagande generell distansering och discipli-
nering skulle därmed kunna ses som en slags förlängning av en folkupp-
fostran. Industrialismen och folkskolan har beskrivits som en sådan fostran 
av de bredare lagren (jfr t.ex. Frykman & Löfgren, 1987). Ovan har disci-
plinerings- och distanseringsprocessen beskrivits som relaterad till en kul-
turell expropriering gällande en definition av livets goda (individuell kon-
kurrensmässighet) och vägen dit (görbarhet = anpassning). Dessutom har i 
skolan en lärprocess (kränkningar) empiriskt identifierats. Görbarhetens 
svårigheter såväl som möjligheter har framhållits och diskuterats ur ett 
kritiskt perspektiv. 

Förutsatt att ovanstående resonemang kan anses rimligt bör man fråga 
sig vad det betyder för ett samhälle och en kultur om människor gradvis 
övas i att bortse från spontana mänskliga känslor (jfr Armgard, 1971, s. 39; 
Løgstrup, 1992)? Vad betyder det att lära sig att göra avkall på egna och 
andras känslor för att på så sätt, kanske, framgent uppnå framgång? Hur 
påverkar det synen på de andra de som inte vill eller inte kan disciplinera 
sig och därmed prestera väl? Eller de som anstränger sig men ändå inte når 
framgång? Finns det gränser för vilka uppoffringar, egna och andras, som 
är rimliga? Hur ser den gränsen ut? Det förefaller rimligt att i relation till 
en konsekvensetik av det slag som återfinns i den hegemoniska livsförståel-
sediskursen hävda vikten av en etik som är beredd att värna människans 
egenvärde. 

Är det kanske t.o.m. så att vi lyckats disciplinera människans karaktär 
till den gräns att inte hennes vilja men hennes kropp säger stopp? Är det så 
vi kan förstå utbrändhet som samhällsfenomen, medicin till okoncentrera-
de barn eller den tilltagande stressen i skolan som särskilt flickor faller 
offer för (Skolverket, 2001a, s. 93 f.)? 
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Skolans svårigheter och möjligheter 
Skolan sägs ibland vara en spjutspets mot framtiden (Richardson, 1999, s. 
13). Den anses ha betydelse för samhällets utformning. Avhandlingen kan 
delvis sägas ha problematiserat en sådan ståndpunkt och visat på vikten av 
att inte betrakta skolan som en isolerad ö. /Re/konstruktion av värden i 
skolan hänger samman med processer i övriga samhället. Ovan, men också 
i avhandlingen generellt, har diskuterats hur skolans diskursiva praktiker 
riskerar reifiera människor med en disciplinerings- och anpassningspolitik 
som är tänkt att befrämja den enskildes framgång. Kränkningar spelar en 
väsentlig roll i ett sådant arbete. Avhandlingen har visat på några omstän-
digheter som kan tänkas bidra till reifierande processer.  

Jag skulle avslutningsvis vilja summera genom att vända på studiens re-
sultat och ställa några frågor om förhållanden som kanske skulle kunna 
bidra till ett mänskligare skolklimat. Med ett mänskligare klimat avses som 
tidigare en kultur där människors gemenskap, ömsesidighet, ansvar och 
egenvärde värnas. Det skulle kunna vara en diskursiv praktik där männi-
skor i tillit vågar utlämna sig till varandra förvissade om en ömsesidig öns-
kan att i handling måna och värna varandra. 
 
Skolans storskalighet riskerar skapa schablonmässiga relationer. 
– vore det möjligt med mindre enheter med färre elever och fler lärare så 

att ansikten snarare än masker fick möjlighet att framträda? 
 
Det kvalificerande och differentierande uppdraget riskerar skapa instru-
mentella och prestationsinriktade relationer 
– hur kan man komma tillrätta med att gemensamma mål riskerar bädda 

för ett bristperspektiv snarare än ett bildningsperspektiv där individen 
ges möjlighet att utveckla sina gåvor och de kompetenser han/hon är 
intresserade av att utveckla? 

– hur underlättar man för individen att vid inriktningsval också göra 
otraditionella val i förhållande till egna kulturella rötter och därmed ha 
potential att vidga sin verklighetsförståelse? 

– vad skulle det betyda om individen i större utsträckning evaluerade sitt 
eget arbete och lärarens recenserande på så sätt fick träda i bakgrunden? 

– vad skulle en betygsfri skola innebära? 
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Relationerna mellan lärare och elever riskerar att förstås som ett avtal om 
separerade åtaganden och ansvar där lärare har ansvar för ordning och 
undervisning medan eleven har ansvar för sitt eget lärande. 
– hur skulle ett gemensamt ansvar kunna tydliggöras och ta form? 
– hur skulle det ömsesidiga beroendet mellan människor, t.ex. lärare och 

elever, kunna få träda fram och bejakas? 
 
Kränkningar tenderar att ges kontextuell legitimitet bl.a. av en konsekvens-
etisk kalkyl där problematiska handlingar i nuet kan motiveras av eventuel-
la framtida framgångar 
– hur kan problemen med att begå våld på sig själv eller andra, oavsett 

vilka möjligheter som skulle kunna öppna sig framgent, bli synliga? 
– hur kan värdet av prestation dekonstrueras så att det synliggörs att det i 

liten grad har egenvärde och istället dess innehåll och effekt får träda 
fram?  

 
Kränkningar tenderar att ges kontextuell legitimitet bl.a. av en föreställning 
om en stark, läraktig individ med stora resurser. 
– hur kan en sådan föreställning dekonstrueras så att en mänskligt sårbar 

individ med såväl styrkor som svagheter, beroende av de människor 
som omger henne, tar form? 

– hur visar man att behovet av att framstå som stark skapar distans mel-
lan människor och därmed försvårar utvecklingen av spontana förmå-
gor att känna in och uppfatta den andres behov? 

 
Skolans religionskunskapsundervisning riskerar förstärka en livsförståelse-
diskurs om anpassning och konkurrens genom användning av läroböcker 
som i deskriptiv anda pekar på en historia fylld av maktmissbruk. 
– hur formar man en undervisning där de ungas tro på det godas reella 

möjlighet och existens får näring, som gör dem frimodiga att själva bi-
dra till dess fakticitet, utan att en sådan undervisning samtidigt riskerar 
förse dem med skygglappar som gör dem naiva och okritiska i relation 
till de missförhållanden som föreligger? 
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Summary 
 
 
 
 

The Hard Lesson of Life:  
A Study of /Re/construction of Life  

in School from a Religious Educational Perspective 
 

he overriding aim of this dissertation is to examine the understanding 
of life that young people /re/construct, and in this sense learn, in the 

discursive practices of school, and to describe how such a /re/construction 
takes place. 
 
The following issues are addressed: 
- the institutional frame and its impact on the relationships formed (Parts 

I and III) 
- the importance of relationships to the /re/construction of an under-

standing of life (Parts I and III) 
- the character of the interviewees’ understanding of life (Part III)   
- how the understanding of life might be /re/constructed through vic-

timization as a “teaching tool” (Part III) 
- how the understanding of life can lend contextual legitimacy to vic-

timization (Part III) 
- the potential contribution of the school subject Religion to the way 

young people /re/construct an understanding of life (Part IV) 
- the context and tradition of previous research in the light of which the 

results of the study are to be understood (Part II) 
 

The presentation below follows the structure of the dissertation. 
 

T 
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Part I: Introduction 
The Introduction is divided into four main sections. After some introduc-
tory remarks on the concepts used, there is a section headed “The Institu-
tional Influence of School”, followed by “Theory, Method, and Material”. 
The final main section is “Aims and Disposition”, the content of which is 
presented above.  

Understanding of life is the perception of how life works and of what 
gives life value and meaning. Understanding of life may be seen as a no-
tion that people collectively /re/construct in the discursive practices of 
their daily lives. Experiences are shared in such practices, the meanings of 
which are interpreted, negotiated and temporarily fixed. Gradually, a 
common understanding of how life works takes shape. In this process the 
communication skills of the participators are very important. Command 
of language will speed up the understanding of what is being said and in-
crease not only the possibility to influence the direction of the conversa-
tion, but also the /re/construction of the understanding of life. Language 
may be seen as a powerful resource in this process. The development of 
the young people’s language and mind-sets is probably one of the most 
important educational tasks for all school subjects, but the subject Relig-
ion has a special responsibility to contribute to the discourses of life. 

The relationships which develop in the discursive practices of school 
are important since the understandings of life are collectively 
/re/constructed. Individuals might in a sense be looked upon as frames for 
one another. At the same time interpersonal relationships never exist in a 
vacuum. The institutional setting is important. It establishes the condi-
tions under which the relationships develop, facilitating some and ob-
structing others.  

The study is done from a perspective of critical theory (Horkheimer & 
Adorno, 1996, p. 240 f.), which here means that the potentially problem-
atic aspects have priority over good examples. Institutional conditions 
which may encourage “problematic” relationships in the school setting are 
given special attention. Empirical relationships which may be seen as par-
ticularly “problematic”, namely those characterized by vicimization, were 
studied through group interviews. Studying victimization is also a way to 
identify group norms (Ekholm & Fransson, 1987, p. 33), and, in addition, 
a way to reveal a hegemonic understanding of life discourse, which is the 
focus of this study. The normative perspective, which is used in the spirit 
of critical theory, making it possible to speak of “problematic” results, is 
similar to the “fundamental values” of the national school curriculum. 
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In relation to the empirically identified hegemonic life discourse, which 
also may be understood as “problematic”, the contribution of the subject 
Religion is discussed. The discussion is made through an empirical study 
of the most frequently used text book for pupils aged 13-16, Religion and 
Life (“Religion och liv”). Are the contributions of language and perspec-
tives alternative or confirming in relation to the hegemonic life discourse?   

 
The Institutional Influence of School 

A description of the influence of school depends on the perspectives cho-
sen. In this study two perspectives are presented, firstly, the explicit inten-
tions of the national curriculum and secondly, some research findings 
which are presented under the heading “Hidden Curriculum”. In both 
cases values, relationships and understanding of life, in a broad sense, are 
discussed. 
 
Curriculum  
The national curriculum stresses the importance of the democratic rela-
tions and values which society is said to be based on. Among those are all 
people’s equal value and solidarity with the weak and vulnerable. The 
school should promote and transmit such values. The curriculum also 
stresses the need to include the weak and the vulnerable in the community 
on their own terms. The unicity of every man is emphasized.  

The democratic perspective requires the pupils to be involved in the ac-
tivities and the responsibilities of the school. This also includes interper-
sonal relationships. 

The curriculum also stresses the importance of empathy and of devel-
oping language skills, abilities which might be understood as prerequisites 
for democratic relations. 

There are clear parallels between the wordings of the national curricu-
lum and the syllabus of the subject Religion. The subject is expected to 
deepen and problematize the “fundamental values” of the school. The 
subject is also expected to contribute to the pupil’s language development. 
Knowledge of traditions is considered to be a useful language tool in re-
flections on life.  
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Hidden Curriculum  
In the best of worlds school promotes nothing but the desired values. But 
the activities in a school take place in circumstances that may be counter-
productive and promote other relations and values.  

Three factors are particularly noteworthy: the large size of schools, and 
the tasks of school to educate pupils and to differentiate between them 
(Broady, 1998, p. 14; Säljö, 2000, p. 103). These aspects increase the risk of 
producing stereotypical, instrumental and competitive kinds of relation-
ships. The relationships may in turn communicate meanings of life.  

Stereotypical relationships may communicate a challenge of the unicity 
of the individual and even suggest that individuals are interchangeable. 
Instrumental relationships may give the impression that the individual 
lacks importance. The important thing is that the pupil attains the goal of 
education. Competitive relationships show that learning is not sufficient. 
One must also learn to do well.  

The goals of the school activities mentioned above make the proscribed 
values and relations of the curriculum difficult to realize. It does not fol-
low, however, that schools never succeed in fulfilling their tasks. It would 
seem more fruitful to think of the two kinds of influence as parallel proc-
esses.  

  
Theory, Method and Material 

 
Theory and the Research Process  
The informing theoretical perspective is critical theory, which in itself is an 
argument for the importance of studying life understanding through espe-
cially “problematic” relationships such as those involving victimization. 
Focussing on problems is important since the potential for change may be 
found in the “problematic”. It is also argued that it is vital not only to 
observe the hegemonic discourse but also to take note of the subordinate 
ones. There are discursive struggles in discursive practices (Winther Jørgen-
sen & Phillips, 2000, p. 13).  

The perspective of critical theory also inspired the design of the current 
section. The research activities are carefully described to make it possible 
for the reader to identify blind spots and take critical stance. 

The ambition to act as responsibly as possible in the research process is 
part of the effort to avoid proscribed procedures of method and theory 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, p. 271). Instead, theoretical tools and meth-
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odological approaches are chosen according to the aim of the research and 
preliminary results. The way to work in close interaction between empiri-
cism and theory is an abductive one (Alvesson & Sköldberg, 1994, p. 42 
ff.).  

Consequently, the theoretical concepts which frame the study have 
been worked out through continuous interaction between close reading of 
the empirical material and empirically guided reading of theory. The main 
concepts are discursive practice, understanding of life and language.  
 
Theory and the Main Concepts of the Study 
Discursive practice (Davies, 2003, p. 10) is used in three intertwined but 
partly different ways. Firstly, it is used to denote school as an integrated 
context. School may be described as a context with several discursive prac-
tices, but at the same time it is a single practice framed by the same build-
ing and institutional tasks. The different practices are interdependent. Sec-
ondly, the concept is used as a name for the active peer group. The group 
of friends is regarded as a very central context for teaching and learning to 
understand life (Corsaro, 1997, p. 95), which is why the peer group in this 
study has been given the attribute ‘active’. Thirdly, discursive practice is 
used as a description of how learning works. It means that acquiring such a 
discursive practice is an important aspect of how learning is shaped. To 
stress the process character of learning, i.e. the collective /re/construction, 
the concept is also used in the progressive form as ‘discursive practising’. 
In ‘discursive practising’ people interact and try to make sense out of ex-
periences and life.  

Understanding of life was initially used as a description of the perception 
of life that the interviewed youths spoke of, which they described as hav-
ing been taught through victimization, among other things. Gradually it 
became clear that life understanding is being /re/constructed in many 
other ways. Based on texts which use related concepts – such as “life view” 
(Jeffner, 1976; Bråkenhielm, 2001), “life view in function” (Hartman & 
Pettersson, 1980), “ethics” (Johansson, 1999) – and those using the con-
cept “understanding of life” (e.g. Armgard, 1971; Cöster, 2003; Løgstrup, 
1994; Nilsson, 1985), four important aspects of what may be called under-
standing of life were identified. It is important to consider what aspects of 
life are central, the range of the phenomenon, how an understanding 
emerges, and how it is /re/constructed. A definition of understanding of 
life was formulated in interaction with the literature and the material of 
the group interviews. Understanding of life, in this dissertation, means a 
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lived understanding of how life works, and of what gives value and mean-
ing. The range of understandings of life is here understood as limited and 
therefore the understanding is often inconsistent. Some themes recur in 
time and space. For such a recurring, overriding understanding of life the 
expression ‘understanding of life discourse’ is used. An understanding of 
life may occur both in acts and utterances and with different degrees of 
awareness. For the /re/construction of understanding of life the impor-
tance of discursive practising is stressed.  

The concept language is used to show an important aspect of how the 
understanding of life is /re/constructed and acquired in school as a discur-
sive practice. Language is the overall concept for other concepts used. The 
subordinate concepts may be divided into two categories. On one hand 
there are the concepts which describe verbal resources in conversations 
with the potential to learn to understand life. The concepts concern the 
mastery of the speech genres (Bachtin, 1997), how a speech genre facili-
tates the possibility to hear, to understand – analogically imagine (Tracy, 
1981) – and replicate current utterances. Replications appear as effective 
through the ability to analogically imagine (externally), to name (Foucault, 
1993, p. 34 f; Horkheimer & Adorno, 1996, p. 93 f.) and to conclude. On 
the other hand there are the concepts which describe supportive factors in 
the school’s development of the pupils’ verbal resources. Verbal skills are 
facilitated by meta-knowledge of speech genres. Such knowledge might be 
promoted by a broader repertoire of speech genres. Texts have a potential 
to contribute to the broadening of speech genre if the opportunity to 
transform the text into such genres is taken. The seizing of such a trans-
formation opportunity may be related to an ability to associate one con-
text with another. This competence is here termed ‘analogical imagination 
ability’. It might be described as a process in two steps. First, there is a 
transformation from an impersonal text into a personal voice. This step 
might be described as the understanding of the text. Second, there is a 
transformation from a personal voice into an accepted speech genre 
(Bachtin, 1997, p. 219). The possibility of transformation may be consid-
ered as greater if the text is internally persuasive rather than authoritative 
(Bachtin in Wertsch 1991, p. 78).  
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Part II: Religion Contributing to 
the Language of Life? – Previous Research 

The second part of the dissertation consists of two lager sections. First, 
there is a section which describes the roots and the growth of didactics of 
religion as an academic discipline. The section considers the heritage of 
theology and its pedagogy of religion as well as of teacher training. Sec-
ond, an overview of the research field is presented. This latter section is 
much more extensive. Some of the main findings in this section are pre-
sented here. 

Didactics of religion may be understood as a praxis orientated research 
field. The learning process – where knowledge, values and patterns of acts 
of a religious and existential nature – is foregrounded (cf. Larsson, 1992, p. 
17). Despite the fact that the presentation represents a selection of texts, 
mainly of different kinds of Swedish studies to make the field visible, a 
pattern emerges. The majority of the research might be described as occu-
pied with defining the prerequisites for learning processes. Components 
commonly seen as present in a learning process are, for instance, actors – 
pupils (e.g. Eriksson, 1999; Hallgren 2003), teachers (e.g. Falkevall, 1985; 
Törnvall, 1988) – contents (e.g. Emanuelson, 1990; Härenstam, 1993) or 
aims (e.g. Almén; 1999; Skogar, 2000a). Studies of reception and evalua-
tion have also been made. These may be described as post-learning process 
studies (e.g. Emanuelson, 1998). The present study may be understood as 
an exploration with an ambition to centre on the actual learning process 
and observe the school as a discursive practice where learning is taking 
place, understanding of life takes shape, and different components inter-
act. Some studies presented in this section have this focus (e.g. von Bröm-
ssen, 2003; Johansson & Johansson, 2003).  

The discursive practices of the youths are not only important to ob-
serve because they are the sites where questions of values and meaning are 
being temporarily fixed. Empirical studies have also shown that the pupils 
regard relationships as the meaning of life (Hallgren, 2003, p. 66 f.). It is 
through finding an acceptable social place that life becomes meaningful 
(Dahlin, 1989, p. 116). In view of these results, it is quite understandable 
that friendship and loneliness, and related issues, are so frequent when 
pupils are invited to speak freely (Hartman 1986, p. 105 ff.). An emphasis 
on the character of life as interdependence of human beings has also been 
a perspective which has influenced the curriculum (Selander, 1993, p. 22). 
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That views of life are continuously negotiated, /re/constructed and 
learned in the discursive practices of school does not mean that identical 
understandings are being reproduced. In the /re/construction there is a 
relative change of life interpretations. The practice and the speech genre 
used gradually develop. When discursive practising is seen as an important 
element of learning in school, a central question may be how education 
contributes to the development of young people’s language and speech 
genres (e.g. Skogar 2000a). How does the subject Religion contribute to 
the development of the young people’s speech genres and their under-
standing of life? 

The subject Religion may be understood as a subject which gives in-
sight into so many more practices and speech genres than the individual 
may acquire through personal experiences (Grimmitt, 1987, p. 163 f.). An 
extended repertoire of speech genres facilitates a meta-knowledge of 
speech genres. It also means that current situations may be looked upon as 
temporary and not necessary. The capacity to influence and to change 
current speech genres will in this way expand. When Religion provides 
alternative discourses in combination with other speech genres and other 
notions, the subject might be said to contribute to transcendence. People 
believe in and hope for other circumstances than their present lives pre-
sent, and gradually these aspirations contribute to changing realities. 

 
Part III: /Re/construction of Understanding 
of Life – Conversations about Victimization 

The third part of the dissertation is divided into four main sections. The 
first is a quite extensive introductory part presenting the background, the 
selection, the groups, the interviews, and the methods of the group inter-
view study. It also discusses issues of validity and ethics. The remaining 
three sections present the empirical results. The headings of the section 
reflect the main components of the results: “Understanding life dis-
courses”, “/Re/construction” and “Legitimacy”. 

 
Introduction  

The group interview study has its origin in a larger study of victimization 
in school made by the commission of the National Agency for Education 
(Osbeck, Holm & Wernersson, 2003). This study consists of a main map-
ping survey and a couple of complementary studies. One of these com-
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plementary studies was the group interview study with 51 youths, in ten 
groups, mainly sex homogenous, each interview of about 1.5 hour dura-
tion. It was a regionally limited study. The pupils came from five schools 
of varying social, economic and cultural conditions in terms of catchment 
area. The aim of the study was to identify the pupils’ spontaneous reac-
tions to victimization in their schools. What sort of phenomenon is it? 
What is it about? How does it work? It turned out that victimization,  

 
… taking the pupils’ descriptions as a starting-point, [cannot] be understood as a 
special kind of act which differs from other acts in the school. For the interviewed pu-
pils the offensive act could rather be described as one of many acts which aims at maintaining 
the cultural norms on which the social hierarchy is built … (Osbeck et al., 2003, p. 23, my 
translation). 
 

The starting-point of the extended analysis in this dissertation was the 
result above. The knowledge which the pupils teach one other was called 
understanding of life. The research questions applied to the written tran-
script of the interviews were: 
 
1. Concerning the character of the understanding of life: a) How can the 
relationships that the young people are part of be described (how does life 
work); b) Which unit (individual, group, humanity) appears as particularly 
important (how does life work); c) What is defended in the communities 
in question (what gives value and meaning); d) Does the understanding of 
life reveal an ethical mode of arguing (e.g. ethics of consequences), or a 
mode of motivating an understanding of life (what gives value and mean-
ing); e) Is it possible to identify qualitatively separate perspectives concern-
ing a-d which makes it possible to speak of different understandings of life 
discourses, competing in the same area (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, p. 34). 
2. Concerning how understanding of life is /re/constructed, among other 
things, through victimization: a) How is victimization described as an 
operative /re/constructing tool; b) What other mechanisms of 
/re/construction emerge (e.g. conversation, interpretation, negotiation, 
fixing, speech genre, analogical imagination, naming, concluding); c) How 
are objections in the /re/construction made (e.g. conversation, interpreta-
tion, negotiation, fixing, speech genre, analogical imagination, naming, 
concluding). 
3. Concerning the possibility that the understanding of life lends legiti-
macy to victimization: a) What in the understanding of life might con-
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tribute to lend legitimacy to victimization (identified characteristics in 
understanding of life discourses); b) What modes of ethical argument (e.g. 
with focus on the consequences or intrinsical values) can be identified 
which lend legitimacy to victimization.  

 
Understanding Life Discourses 

Three different understandings of life discourses are identified. The inter-
pretation, “Life as adjustment for the benefit of individual competition” is 
regarded as hegemonic. The other two were identified as “Life as adjust-
ment for the benefit of collective competition” and “Life as responsibility 
for the benefit of human unicity and universal community”. It is possible 
that the balance between the discourses would have been different if the 
starting-point of the interviews had not been victimization. Since the in-
terview material for the hegemonic discourse is richer, the description of 
this discourse is more detailed. The presentation also has a different struc-
ture since the patterns of relationships between pupils and teachers and 
between pupils have been the organising principle. The relationships are 
described as two agreements. The other two discourses are presented as an 
overriding description with empirical examples. 
 
Adjustment and Individual Competition 
Many of the actions in the discursive practices of the school described by 
the pupils seem to be taken for granted. The relations might be under-
stood as shared agreements. The agreement between pupils and teachers 
seem to have slightly clearer limits in comparison with the agreement be-
tween pupils. There are more obvious offensive acts and these may be 
described as violations of the shared agreement. It seems reasonable to 
understand the relations as influenced by the tasks and conditions of the 
school as an institution. The agreement between teachers and pupils seems 
to distribute tasks and responsibilities differently for the two parties. The 
teacher has an overriding responsibility, but when it comes to learning and 
achievement, the responsibility lies with the pupils. The pupils report the 
same pattern of thinking concerning the teachers. Pupils would rather look 
to and blame a teacher who cannot establish order than do something to 
make the shared activities successful. The agreement on having separate 
tasks may be seen as a gradual training in ignoring the victimization of 
another person. An act which may be described as victimization can in-
stead be understood as an accepted teaching tool which makes the need 
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for correction of mistakes visible. It can be interpreted as a reminder of the 
agreement. Adjustment holds out the promise of future success. The per-
spective may be seen as linked to the differentiating task of the teacher. 
Harsh words from the teacher may have a learning potential. The teacher’s 
task is to evaluate. The two parties may be described as testing one an-
other. The teacher tests knowledge and the pupils test the teacher’s ability 
to establish order. The lack of solidarity between the parties, which some-
times surfaces in the pupils’ stories, might be seen as related to the rela-
tional distance which the school context can create (stereotypical and in-
strumental kinds of relations). 

The relationship between the pupils may be understood as inspired by 
the teacher-pupil-agreement. In both teaching practice and peer practice 
adjustment is supposed to promote individual competitiveness. In the peer 
practice it is not study achievement which is the goal but social position. 
Peer criticism can also be severe and offensive. Many times the modes of 
criticism echo the teachers’ actions since pupils also evaluate. The right to 
criticise may be understood as a position of power. To criticise severely or 
to offend someone is therefore also a way of showing off. The act serves a 
purpose for the evaluator. The interviews make clear that the boys have, 
assume, or are given this right to a lager extent then girls. The question 
arises whether the teacher as a model can confuse the youths in this case. 
In both agreements the possibilities to learn and improve positions moti-
vate harsh words and give legitimacy. There seems to be a notion of ethics 
of consequence in the shared agreements. In both agreements there are 
also improper ways of gaining advantages. In the teacher-pupil relation, for 
instance, pupils cheat and in the peer group they lie about experiences. 
Both violations of norms are extremely discrediting and the fact that they 
happen may be seen as signs of the importance of achievement in this 
discursive practice. There are also examples that might be interpreted as 
the pupils’ way of eliminating the agreements. In the education context 
the pupils try to play truant. In the peer practice they try to appear as if 
they do not care about the agreement, evaluations, and the offensive acts. 
The human being is seen not only as teachable but also as strong in the 
sense of being invulnerable. The hegemonic understanding of life dis-
course shows that individual achievement is a state that gives life value 
and meaning in the discursive practices of the school: Life works in such a 
way that success depends on adjustment.  
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Adjustment and Collective Competition 
Two subordinated discourses are also identified. One concerns the possi-
bility to discard the agreement and the hegemonic understanding of life 
discourse and instead establish a subgroup. The group questions the 
hegemonic values, and promotes alternative and shared interests. By stick-
ing together the subgroup may be competitive. Thus, the subgroup too 
may demand adjustment for the sake of collective success. Characteristic 
of the subgroup is that the community creates awareness of perspectives. 
The community reveals that temporary norms construct positions as suc-
cessful or unsuccessful. The experienced value of fellowship may contrib-
ute to a questioning of the ethics of consequence as it is shaped in the 
hegemonic understanding of life discourse. A social position based on 
hegemonic values may not be desired. The material shows examples of 
subgroups where sex, perspectives of education, and shared interests such 
as computers form the basis for community. The clearest example of col-
lectively “lived” strategies, although not consciously so, is that of a subor-
dinated minority of girls.  
 
Responsibility, Human Unicity and Universal Community 
The three identified discourses coexist although one is considered as 
hegemonic. In the discursive practices of the school the youths move be-
tween the discourses. It is important to stress that life understanding and 
the perspective of reality change in the process. Understanding life is not a 
static phenomenon. The discourse on responsibility, unicity and commu-
nity questions the idea that people should adjust to hegemonic notions, or 
to persons who hold such notions. The possibility to argue for an ethics of 
consequence is limited when the unicity of the human being and the im-
portance of universal community are seen as intrinsic values. The signifi-
cant unit is neither the individual nor the group in a narrow sense but 
humanity. In the group interviews the challenging discourse was revealed 
in accounts of their experiences, in which examples were given both of 
how the situation in school can be good too, and in descriptions of a de-
sirable state of affairs. The material shows examples of shifts between dis-
courses but also the strength of the hegemonic speech genres. To make 
one’s voice heard requires an accepted speech genre, but since form and 
content are united in a speech genre, utterances tend to point in similar 
directions. Altruism is also shown to be a problem in hierarchical discur-
sive practice. Especially the young girls risk falling victims to asymmetrical 
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altruism. Adopting the perspectives of the subordinate is not that com-
mon.  
 

/Re/construction 
The section “/Re/construction” shows understanding of life /re/constr-
ucted through victimization, among other things. There is a multitude of 
mechanisms of /re/construction. Victimization, in this study, is observed 
in a functional perspective which can be understood as opposed to a sub-
stantial perspective which focuses on the offensive character of the act. 
The functional perspective reveals the way victimization contributes to life 
understanding but also that life understanding makes victimization possi-
ble. The understanding of life may be said to give legitimacy to victimiza-
tion. It follows from this line of argument that a normative ambition to 
eliminate victimization in school should not primarily aim at the offensive 
acts. Instead victimization must be regarded as a symptom of the hege-
monic understanding of life imbued in the discursive practices of schools. 
Consequently, also other ways to /re/construct such an understanding of 
life are important to consider. Would it be possible to discuss activities in 
a discursive practice where the outcome in all likelihood will be the adop-
tion of the hegemonic understanding of life as offensive? Two arguments 
that indicate such a possibility are presented. Firstly, the hegemonic un-
derstanding of life discourse is so narrow that few values that can compete 
with the value of individual competitiveness. In this case an ethics of con-
sequence calculation is quite simple. Many measures are acceptable. Sec-
ondly, /re/construction of the hegemonic understanding of life discourse 
may be understood as offensive since it exhibits traits which contradict the 
equal value of all people. The discourse includes a life understanding with 
conservative gender patterns and authoritarian perspectives of relations.  

Empirical examples of how stereotypical gender patterns are 
/re/constructed by conversations, jokes and offensive naming are also 
given. What is most problematic with the acts? Is it the effectiveness of the 
/re/construction or its potential offensiveness? Conversations are effective 
because they are fairly nice and taken for granted. Jokes are effective be-
cause they are refined and hard to object to. Offensive names may be 
more easily rejected and lack refinement but might still be regarded as 
effective because of their offensive character.  

The section “/Re/construction” also shows how objections are made in 
the /re/construction. The use of analogical imagination is one way and a 
clear oppositional position another. Analogical imagination is used as a 
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way to encourage the group to change perspective. In those cases speeches 
of experiences and empathy with the situation of others are used.  

 
Legitimacy 

It is possible to describe victimization as legitimized by the hegemonic 
understanding of life discourse. There are features in the discourse which 
may have this effect. The hegemonic understanding of life is narrow. Few 
other values can challenge competitiveness. These circumstances pave the 
way for an ethics of consequence calculation, as mentioned earlier. Other 
factors which lend legitimacy to victimization are the notions of the hu-
man being as teachable and strong. The acceptance of victimization as a 
/re/construction and a teaching tool may be described as based on the 
presupposition that people have the capacity to learn or else an act of 
harsh teaching would simply be mean. The individual is assumed to be 
able to understand what is communicated and be willing to adjust, and is 
regarded as capable of doing so. The stereotypical, instrumental, and com-
petitive kinds of relationships that the institutional frame fosters also sup-
port victimization. Stereotypical relations prevent people from getting 
close. The vulnerability of others runs the risk of remaining unnoticed. 
When the goals to learn and achieve are given priority, human relation-
ships are sacrificed. Both tendencies contribute to the acceptance of vic-
timization as a teaching tool. Individual strength as a value contributes to 
the fear of everything that might be understood as weak. Since admitting 
to being hurt may be understood as a weakness, the young people hesitate 
to acknowledge victimization. Instead the acts may be transformed into 
jokes, thus making offensive acts acceptable. Since achievement in itself is 
considered to be of great importance and victimization may be a way to 
show off, offensive acts are contextually legitimized.  
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Part IV: What Kind of Contributions?  
The Text Book Religion and Life as Example 

An important task for Religion and other school subjects may be to con-
tribute to a rich and a balanced language to be used in the discursive prac-
tices of the school peer group. The importance of extending the repertoire 
of speech genres has been stressed as well as the importance of challenging 
the hegemonic understanding of life discourse. In theory it is quite clear 
that the subject Religion has the opportunity to make such a contribution. 
Examples from the group interviews have also shown that proverbs, for 
example, can be used to oppose a /re/construction of the hegemonic un-
derstanding of life discourse. At the same time the contribution of the 
subject cannot be taken for granted, as both alternative perspectives as well 
as confirming ones are presented. To examine the potential empirically the 
most frequently used text book for pupils aged 13-16 was studied. As made 
clear in the theoretical section, there are factors which may be understood 
as supporting the school’s development of the pupils’ verbal resources. On 
the basis of these theories the following hypotheses were formed. The 
potential of Religion and Life to develop language, in a broad sense, would 
increase if: 1) The character of text is internally persuasive rather than au-
thoritative; 2) The text contributes to developing the pupils’ capacity for 
analogical imagination by: a) using subject contents in analogical imagina-
tion in the presentations; b) encouraging analogical imagination in the 
learning tasks; 3) The perspectives of the content present alternative mod-
els to the hegemonic understanding of life discourse as “Life as adjustment 
for the benefit of individual competition”. Important fields are: a) Exercis-
ing power and consequences for the individual, b) Social order, c) Surface 
and gender. The analysis of the text is based on these hypotheses.  

The character of the text is highly condensed and based on facts. Relig-
ion seems to be understood as knowledge of the un-knowable. Both as-
pects contribute to giving the language offered an authoritative rather than 
an internally persuasive character. When it comes to analogical imagina-
tion the analysis showed that the text book largely fails to draw analogies 
between phenomena of religion and current situations. The dominating 
perspective may instead be described as system immanent, i.e. to inform 
within the frames of one particular religion. Among the few analogies that 
the text book does offer is a theory of knowledge analogy. When the text 
book puts questions to the pupils and in some cases wants to encourage 
analogical imagination, analogies of society dominate. Existential analo-
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gies based on common human life themes are marginal. Religion and Life 
may be described as focused on facts rather than skills. According to the 
formulated hypothesis, the authoritative character of the text and the ab-
sence of analogical imagination, indicate that the potential of Religion and 
Life to contribute to the development of the youths’ language may be con-
sidered as negligible. The possibility to transform the text into a personal 
voice or into an accepted speech genre is rather small.  

The analysis of the third component of the hypothesis showed that the 
perspectives of content could be described as confirming rather than alter-
native. To a large extent the book displays similar perspectives of power, 
hierarchy and stereotypical gender as identified in the hegemonic under-
standing of life discourse. The identified categories of how power is exer-
cised are: 1) Power is taken by violence; 2) Power legitimizes inequalities; 
3) Power is being held by a) an open struggle, b) alliances c), revenge d), 
manipulation (where religion is an important tool), d) priority of interpre-
tation. But power is also exercised by 1) giving up violence, 2) assuming 
responsibility for others.  

The confirming perspectives of stereotypical gender relations showed 
that: 1. Women are subordinated to men, a) generally, b) by being con-
structed as an object for the pleasure of men; 2. Women are made invisi-
ble and marginalized; 3. The text book describes women and men a) as 
being naturally situated in different contexts, b) as having different capaci-
ties and characteristics. 

One may wonder if a possible victimizer who reads Religion and Life 
may get some ideas of how to do it next time. There are exceptions, exam-
ples of alternative perspectives, but these are very few in comparison. The 
perspective of Religion and Life may be understood as an attempt to be 
descriptive, objective and avoiding to put a gloss on history. But the re-
sults indicate that a critical descriptive perspective needs to be balanced 
with normative ones, thus presenting the pupils with alternatives and sto-
ries about concrete, and shared possibilities. 
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Part V: Summary and Discussion 
The last part of the dissertation sums up the results briefly and discusses 
three issues. The first concerns the research area “Didactics of religion” 
and pleads for the need of broadened research perspectives which clearly 
place the learning subjects – the youths – and their learning processes in 
the centre. The second deals with the relationship between victimization 
and the understanding of life discourses. The third issue discussed is the 
hegemonic understanding of life discourse and its consequences for soci-
ety and school. The discussion concludes with the following questions 
addressing the challenges and possibilities of the school. 
 
Large-sized schools invite stereotypical relationships. 
– Would it be possible to set up smaller units with fewer children and 

more teachers so that faces rather than masks will be seen? 
 
The tasks of the teacher to educate and differentiate risks creating instru-
mental and competitive relationships. 
– How can the risk that common goals lead to a focus on shortcomings 

rather than capacities be eliminated in order to ensure that all pupils 
have the opportunity to develop talents and acquire competence ac-
cording to their wishes? 

– How can pupils be encouraged to make untraditional choices in terms 
of social and cultural background in order to broaden horizons and 
understanding of reality?  

– What would happen if pupils to a larger extent were allowed to evalu-
ate their own work so that the teacher’s assessment could recede into 
the background? 

– What would a school without grades be like? 
 
The relations between teachers and pupils run the risk of being understood 
as agreements on separate tasks and responsibilities, making the teacher 
responsible for order and instruction and the pupil for learning and 
achievement.  
– How can joint responsibility be made visible and take shape? 
– How can interdependence between people, e.g. teachers and pupils, be 

acknowledged and affirmed? 
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Victimization tends to be given contextual legitimacy through an ethical 
calculation of consequences where problematic acts in the present may be 
motivated by a promise of future rewards.  
– How can the problem of violence against one self or others, disregard-

ing possible rewards of the future, be recognized?  
– How can the values of achievement be deconstructed so that it be-

comes clear that achievement has marginal value only, and that we 
need to discuss its nature and effects instead?  

 
Victimization tends to be given contextual legitimacy by, among other 
things, the notion of a strong and teachable individual with great re-
sources.  
– How can such a notion be deconstructed and replaced by a view of the 

human being as vulnerable with strengths as well as weaknesses and de-
pendent on others?  

– How can it be shown that the requirement to appear strong creates 
distance between people which hinders the development of spontane-
ous ability to feel and sense others’ needs?  

 
The subject Religion runs the risk of supporting a discourse of adjustment 
and competitiveness through introducing text books which, in an objec-
tive and descriptive spirit, point at a history brimmed with abuse of power.  
– How may an education be shaped where the young people’s belief in 

the power and existence of good is reinforced, an education which 
makes the pupils willing to contribute to its realization, without at the 
same time risking that such an education makes them naïve and un-
critical of the problems which exists?  
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BILAGA 1. 
 

Intervjuer år 8  
 
1. Information om undersökningen 

• Uppdragsgivare: Regeringen → Skolverket → Oss 
• Kartläggning av kränkande behandling i skolan kopplad till vem 

man är: a) svensk bakgrund eller annan, b) flicka eller pojke,  
c) homosexualitet 

• Syfte idag: Ganska fritt få tala om vad ni menar att ”Kränkande be-
handling” är eller kan vara och om det är något som förekommer 
på er skola. 

 
2. Vi börjar i denna ända! Det som framkommer SPONTANT 

• Vad menar ni att ”kränkande behandling” är? / Vad kan det vara? 
• Förekommer det på er skola? Utbredning? 
• VAD det är som är kränkande? 
• HUR gestaltas detta? På vilket sätt sker kränkningar? 
• VEM blir utsatt?    
• VEM är förövaren? 
• VAR sker kränkningar? 
• VARFÖR tror ni att dessa kränkningar sker? 
• Hur upplever (tolkar eller värderar) ni dessa kränkningar?  

(Upprörande, bryr sig inte..) 
• Vad brukar ni GÖRA när kränkningar sker?  

HANTERA – IFRÅGASÄTTA – FÖRÄNDRA 
 

• Vad GÖR LÄRARE / SKOLPERSONAL för att förebygga kränk-
ningar?  

• Vad GÖR LÄRARE / SKOLPERSONAL för att hantera faktiska 
kränkningar?  

 
3. Angående LÄRARE och SKOLPERSONALS eventuella kränkningar: 

• Vad menar ni att detta kan vara / Vad är detta? 
• Förekommer det på er skola? Utbredning? 
• VAD det är som är kränkande? 
• HUR gestaltas detta? På vilket sätt sker kränkningar? 
• VEM blir utsatt?    
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• VAR sker kränkningar? 
• VARFÖR tror ni att dessa kränkningar sker? 
• Hur upplever (tolkar eller värderar) ni dessa kränkningar?  

(Upprörande, bryr sig inte..) 
• Vad brukar ni GÖRA när kränkningar sker?  

HANTERA – IFRÅGASÄTTA – FÖRÄNDRA 
• Vet lärare och skolpersonal om detta? Vad gör man åt det? 

 

• Kränker elever lärare? (Person – Position) 
  

4. Kan UNDERVISNINGENS INNEHÅLL vara kränkande?  
• VAD kan det vara? HUR kan det se ut? 
• VILKA ämnen? 
• VARFÖR uppfattar ni detta som kränkande? 
• Har ni VARIT MED OM detta? Ge exempel! 
• REAGERAR man som elev på detta? 
• REAGERAR lärare på detta? 
• VARFÖR ser undervisningsinnehåll ut på detta sätt tror ni?  
• FÖRÄNDRINGSSTRATEGIER? 

 
5. Finns det särskilda kränkningar som ni menar har att göra med KÖN, 

om man är pojke eller flicka? 
• Hur ser det ut? Eventuellt gå tillbaka! 
• Vad är tillåtet respektive otillåtet ”normalt sett” för flickor respektive 

pojkar?  
• Vad betraktas som avvikande för flickor respektive pojkar att göra?  

 
6. Finns det särskilda kränkningar som ni menar har att göra med  

HOMOFOBI ELLER HOMOSEXUALITET?  
• Hur ser det ut? Eventuellt gå tillbaka! 

 
7. Finns det särskilda kränkningar som ni menar har att göra med  

FRÄMLINGSFIENTLIGHET ELLER UTLÄNDSK BAKGRUND?  
• Hur ser det ut? Eventuellt gå tillbaka! 

 
8. Andra allmänna, avslutande kommentarer eller synpunkter. 
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BILAGA 2. 
 
Från: Christina Osbeck christina.osbeck@kau.se 
Till:  
Skickat: den 13 januari 2002 21:52 
Ämne: Kränkande behandling 
 
 
 
 Hej! 
  
Jag heter Christina Osbeck och är doktorand vid Karlstads universitet. Just 
nu arbetar jag med ett uppdrag åt Skolverket som gäller kränkande be-
handling i skolan. Projektansvarig är Professor Inga Wernersson vid Insti-
tutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Uppdraget 
är speciellt inriktat mot kränkande behandling i relation till kön, etnicitet 
och homosexualitet. Hittills har vi haft en enkätundersökning ute på ett 
antal skolor i Sverige och ca 3500 elever har medverkat. 
  
Vid sidan av denna enkätundersökning ligger det i vårt uppdrag att inter-
vjua några elever för att låta dem mera fritt berätta om vad de menar är 
eller kan vara kränkande. 
  
Jag vänder mig till dig som rektor för att höra om det finns möjlighet att få 
komma till er skola och genomföra sådana fördjupande intervjuer. Jag 
skulle vilja tala med 10 elever i skolår 8, fördelade på två grupper - 5 flickor 
i den ena gruppen och 5 pojkar i den andra gruppen. Eftersom etnicitet 
finns med som en viktig variabel i det uppdrag Skolverket har gett oss ser 
vi gärna att några elever med utländsk bakgrund medverkar. Intervjun tar 
ca 1,5 timme. Mitt önskemål är att kunna genomföra intervjuerna före 
sportlovet. På torsdagar är jag i Göteborg men i övrigt vill jag försöka an-
passa mig efter de tider ni föreslår. Några alternativ är förstås alltid bra. 
  
Med vänlig hälsning 
 
Christina Osbeck 
054-700 17 93 
0739-80 58 74. 
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BILAGA 3.  

 

 

 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 
Institutionen för pedagogik och didaktik  
 
GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education 

 
2002-02-06 

 
Undersökning om kränkningar i skolan  
Skolverket har gett Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra en undersök-
ning om kränkningar i skolan. Med kräkningar menas till exempel förnedrande 
handlingar, mobbning eller grovt språkbruk. Enligt uppdraget ska särskild upp-
märksamhet ges åt sådana kränkningar som rör etniskt ursprung eller könsidenti-
tet. I ett första steg medverkade ca 3 400 elever i en enkätundersökning. 

Undersökningen har nu kommit in i sin andra fas då intervjuer med elever 
genomförs. Syftet är att låta elever mera fritt berätta om vad de menar kan vara 
kränkande i skolan.  

Intervjuerna i år 8 görs med ett begränsat antal elever per skola. På så vis har 
vi möjlighet att komma till fler skolor och få möta elever i skiftande skolmiljöer. 
Eftersom vi har i uppdrag av Skolverket att särskilt uppmärksamma könsidenti-
tet och etniskt ursprung har vi bett skolledningen att få möta en blandad skara 
elever med avseende på dessa faktorer. 

Vid rapportering av undersökningen kommer det varken att framgå vilka 
elever eller vilka skolor som medverkar i studien. Resultatet av undersökningen 
kan komma att påverka hur skolor i framtiden ska arbeta för att motverka kränk-
ningar i skolan. 

Intervjuer på Apelsinskolan är planerade att genomföras under vecka 8. Om 
du har några frågor kring undersökningen, eller om du inte vill att din son eller 
dotter ska medverka i undersökningen, är du välkommen att ta kontakt med 
undertecknad.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Christina Osbeck 
Doktorand vid Karlstads universitet1 
054-700 17 93, 0739-80 58 74. 
___________________________ 
1 Projektledare för studien är Professor Inga Wernersson, institutionen för pedagogik och 
didaktik vid Göteborgs universitet. 
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