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Redaktionellt

Detta nummer av Tidskrift för lärarutbildning 
och forskning problematiserar på olika sätt och 
med olika utgångspunkter några av de normer 
som är förbundna med verksamheten i skolan.

Skolgång försiggår i ett bestämt tidsrum i en 
människas liv. Skoldagarna växlar i ett cykliskt 
mönster med studiedagar och ferier, och skol-
dagen är inordnad på ett bestämt sätt i dygnet. 
Skolan är platsen där samhället har organise-
rat inlärning av barn och ungdom i byggnader 
med skolgård, klassrum, lärare, gymnastiksa-
lar osv. Skolan är underkastad lagstiftning som 
uttrycker samhällets dominerande syn på jäm-
likhet, utbildning, intelligens och kreativitet. 
Allt detta och mycket mer påverkar och sätter 
ramar för de olika aktiviteter som tar plats i 
skolan, vare sig det är i klassrummet, i lärar-
rummet eller på skolgården. 

Skolan är på detta sätt en institution som delvis 
lever sitt eget liv. Gunnar Berg gör en distinktion 

mellan skolan som organisation och skolan som 
institution, där organisationen står för en formell 
styrning och institutionen skola, med vilket his-
toria och tradition är intimt förbundet, för en 
informell styrning (Berg, 1995). Det handlar 
om olika styrinstrument för skolan. Påbud och 
politiska beslut sipprar sakta ner i det kanalsys-
tem som utgör skolan. 

I boken Om normer (1974) problematiserar Nils 
Christian Sundby begreppet pliktnormer, dvs. 
normer som innefattar förbud, påbud eller till-
låtelse. Det som utmärker pliktnormer, som är 
helt centrala i juridiska sammanhang, är ”skall-
karaktären”. Sundby menar att pliktnormerna 
enbart utgör en enskild kategori i den totala 
normmängden och inför därför begreppet kva-
lifikationsnormer, som supplerar pliktnormerna. 
Kvalifikationsnormerna beskriver Sundby som 
normer som lägger ett mönster på verkligheten 
eller vår bedömning av verkligheten genom att 
ge kriterier för när exempelvis man kan tala 
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om ett mål i exempelvis fotboll eller ett drag 
i schack. Kvalificeringar utgör inte som direk-
tiv enkla handlingspåverkande utsagor. Ändå 
har kvalificeringarna ett slags ”skall-karaktär”. 
Många kvalifikationsnormer förutsätter ett slags 
fastställande. Det krävs ofta en särskild kom-
petens, reserverat för ett antal nyckelpersoner, 
för att innehållsmässigt och mer eller mindre 
villkorligt kunna göra det, till exempel Natio-
nella förbund för olika sporter som bestämmer 
regler av olika slag.

Skolan innehåller också med Sundbys utgångs-
punkter en mängd kvalifikationsnormer, som 
styr verksamheten och anger förutsättningarna 
för den. Det är i sammanhanget intressant att 
Sundby använder olika spel för att exemplifiera 
kvalifikationsnormerna. Spelet i klassrummet 
och skolan kunde man i linje med detta tala 
om. Här finns det naturligtvis en rad förgi-
vet tagna kvalifikationsnormer som finns kvar 
sedan decennier tillbaka, vilka man av olika skäl 
tar alldeles för givna. Till dessa kvalifikations-
normer skulle man utan tvekan kunna hän-
föra frågor som rör undervisningsinnehåll och 
former för undervisning. Till spelet i skolan hör 
att man arbetar med olika innehåll i en speciell 
ordning. Man slutför ett område innan man har 
möjlighet att gå till ett annat etc. 

En pliktnorm som mer än kanske många andra 
sätter ramarna för verksamheten i skolan är skol-
plikten. Det är påbjudet att alla barn upp till 
en viss ålder ska gå i skola. Till det påbjudna 
i skolan hör också tolerans mot olika åsikter, 
Pliktnormer är påbud, som man också önskar  
att elever internaliserar. Det är önskvärt att 
elever inte enbart känner ett tvång att gå i skolan, 
utan också uppfattar det som något nyttigt, vik-
tigt och roligt. Detsamma kan man önska sig av 
andra pliktnormer som gäller i skolan.

Av detta följer också att det Sundby kallar kva-
lifikationsnormer inte kan gälla generellt, utan 
att de skiljer sig åt i olika sammanhang och över 
tiden. Kraven på vad som ska betecknas som ett 
mål i fotboll på en stor fotbollsarena kan san-
nolikt skilja sig från vad som betecknas som ett 
godkänt mål på en gräsplan utanför en skola 
på den svenska landsbygden. Vi vet också att 
dagens regler för fotboll skiljer sig på flera och 
avgörande punkter från dem som gällde i början 
av förra seklet. Sundbys distinktioner produce-
rar en rad intressanta frågeställningar inom ett 
område som kanske mer än tidigare står i fokus 
när man diskuterar skola och undervisning. 

Den svenska kulturen som norm i skolan står i 
centrum för Lena Rubinstein Reichs och Inge-
gerd Tallberg Bromans artikel ”Homogenise-
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rings- och särartspraktiker i svensk förskola och 
skola – en kritisk diskussion av resultat, inrikt-
ning och begrepp i klass-, köns- och etnicitets-
forskning”. Homogeniseringspraktiken innefat-
tar i Rubinstein Reichs och Tallberg Bromans 
framställning hur förskola och skola i sin strävan 
efter att forma klassrums- eller förskolekulturer 
med en gemensam referensram överför vad de 
uppfattar som den svenska kulturen som nyckel 
till tillträde. Lärarens förhållningssätt blir ett 
”lika”-perspektiv som uppfattas som jämlik-
hetssträvan. I det dualistiska perspektiv som 
utvecklas och odlas blir det som inte är ”lika”, 
dvs. något som bryter mot normen, lätt ”olikt”. 
De kunskapsregimer som utvecklas ringar in 
den problematiske andre. Detta blir också lätt 
de dominerande diskursiva föreställningarna 
om klass, kön och etnicitet, vilket inte bara 
formar det pedagogiska handlandet i skolan, 
utan också forskningsrådens och skolpolitiker-
nas formuleringar. 

Maria Wester lyfter i sin artikel ”Om normer, 
normbildning och uppförandenormer”, som 
utgör en del av ett pågående avhandlingspro-
jekt i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, 
fram de uppförandenormer och handlingsregler 
som styr verksamheten i skolan. Normer kan 
i högsta grad sägas vara förbundet med kun-
skapsregimer. Wester tar sin utgångspunkt i 

Håkan Hydéns modell för normbildning, i 
vilken utgångspunkten är att handlingar är 
normstyrda, men också att man måste ta sin 
utgångspunkt i utförda handlingar i den miljö 
man vill studera. Orsakerna till handlandet kan 
på detta sätt blottläggas.

I artikeln ”Avvikande eller annorlunda? Hinder 
för undervisningen om homosexuell”, aktuali-
serar Anders Birgander en annan ”lika”-norm, 
nämligen heteronormativitetens överhöghet 
i samhälle och skola. Birgander betonar att 
undervisning inom området HBT handlar om 
demokrati, jämställdhet och mänskliga rätt-
tigheter, dvs. av samhället uppställda pliktnor-
mer. Jenny Gunnarsson, Hanna Markusson 
Winkvist och Kerstin Munck presenterar den 
tvärvetenskapliga kursen ”Lesbian and Gay Stu-
dies”, som startade vid Humanistiska fakulteten 
i Umeå hösten 2001.

Agneta Lundström diskuterar i artikeln ”Mobb-
ning – eller anti-demokratiskt beteende?”, också 
detta som del i ett avhandlingsprojekt i pedago-
giskt arbete och Genusforskarskolan, begreppet 
mobbning. Lundström finner att betydelseinne-
hållet har expanderat och kommit att innefatta 
en rad olika företeelser. Hon introducerar istället 
begreppet ”anti-demokratiska beteenden”, där 
mobbning ingår som en del. 
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Det här tidskriftsnumret berör också en annan 
sorts norm. I artikeln ”Skolan i Internetgalaxen” 
lyfts skriftnormen och dess dominerande infly-
tande i skolan fram. Liksom i flera andra länder 
utvecklades i Sverige ett oupplösligt och sam-
mantvinnat symbiotiskt förhållande mellan 
skolundervisning och det som inom anglo-
saxisk forskning kallas ”literacy”, dvs. ungefär 
läs- och skrivinlärning (Tyner, 1998). Förbin-
delsen mellan skrift och skola tycks fortfarande 
i flera avseenden vara starka, inte bara när det 
gäller undervisningsinnehåll, utan också när 
det gäller skriften som norm för kommunika-
tion. Detta sker samtidigt som den traditionella 
skriften utanför skolan utsätts för väldiga kraf-
ter. Många samhälleliga institutioner har blivit 
alltmindre autonomt skriftspråkliga och alltmer 
visuella i det att bilder och layout fått allt större 
betydelse. Inför denna ”new visual literacy”, ny 
skriftkultur, utbildar skolan, menar Kress & van 
Leeuwen (1996) illitterata individer. 

Per-Olof Erixon 

Referenser
Berg, Gunnar (1995). Skolkultur, lärare och skolledare. 

Slutrapport från en sexårig forskartjänst med inrikt-
ning på ’skolledningsfunktionen’. Uppsala: Pedagogiska 
institutionen, Uppsala universitet.

Kress, Gunther and Theo van Leeuwen (1996). Reading 
Images. The Grammar of Visual Design. London and 
New York: Routledge.

Sundby, Nils Christian (1974). Om normer. Oslo, Bergen, 
Tromsö: Universitetsforlaget.

Tyner, Kathleen (1998). Literacy in a Digital World. 
Teaching and Learning in the Age of Information. 
Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 
Inc., Publishers.
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Abstract 

Denna artikel utgår från en genomgång av forsk-
ning som under de senaste fyra decennierna stu-
derat den svenska förskolan och skolan utifrån 
klass-, köns- och etnicitetsperspektiv. Artikeln 
exemplifierar och diskuterar både forskningens 
resultat och inriktning. Forskningsresultaten 
visar på vad vi valt att beteckna som homoge-
niserings- och särartspraktiker i nutida förskole- 
och skolverksamheter. 

Forskningens inriktning visar en periodisering, 
så tillvida att klass, kön eller etnicitet har använts 
som analytiska begrepp i olika utsträckning 
under olika tidsperioder. Forskningen fokuserar 
huvudsakligen ”de olika – de andra”, mer sällan 
de grupper som utgör norm. Avslutningsvis dis-
kuteras kunskapsregimer som reproducerande 
kraft i såväl pedagogisk praktik som i forskning, 
samt problematiken med den kategorisering som 
användandet av begreppen klass, kön och etnici-
tet leder till i skolforskningssammanhang.

Homogeniserings- och 
särartspraktiker i svensk 

förskola och skola

Inledning

I en tidigare publicerad forskningsöversikt (Tall-
berg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 
2002) har vi behandlat forskning som studerat 
den svenska förskolan och skolan utifrån klass-, 
köns- och etnicitetsperspektiv. Den forskning 
som granskats bestod främst av avhandlingar 
och forskningsrapporter från de senaste fyra 
decennierna.1 

En ambition i vår översikt var att belysa nutids-
processer i ljuset av en historisk genomgång, som 
diskuterade den svenska skolans bakgrund och 
förändring från en urvalsskola till en skola för 
alla. I denna artikel vill vi diskutera några av 
forskningens resultat och då främst den påvisade 
homogeniserings- och särartspraktiken i nutida 
förskole- och skolverksamheter. För att förstå 
denna redovisade praktik diskuterar vi inled-
ningsvis särart, homogenisering och mångfald i 
en kortfattad skolhistorisk tillbakablick. Vi vill 
betona vikten av att diskutera resultat från stu-

Lena Rubinstein Reich och Ingegerd Tallberg Broman

– en kritisk diskussion av resultat, inriktning  
och begrepp i klass-, köns- och etnicitetsforskning

Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 1-2 2004 s 13–26. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Printed in Sweden
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dier av nutidsfenomen mot ett historiskt sam-
manhang, och i förhållande till förskolans och 
skolans uppdrag, så som dessa formulerats i ett 
hegemoniskt samhällsperspektiv.

Förutom denna mer resultatinriktade del, 
vill vi påvisa mönster i själva den forskning vi 
granskat. Vi diskuterar dess periodisering, dess 
fokusering på ”den andre”, och dess begränsade 
inriktning på innehåll. Avslutningsvis disku-
terar vi kunskapsregimer som reproducerande 
kraft i såväl pedagogisk praktik som i forsk-
ning, samt problematiken med kategorisering 
efter begreppen klass, kön och etnicitet i skol-
forskningssammanhang. 

Särart, homogenisering  
och mångfald 

Före starten av en gemensam grundskola 1962 
präglades den svenska skolhistorien av tydliga 
klass-, köns- och etnicitetsstrukturer, av en 
organiserad särartspraktik och av medelklass/
överklass, manlig och svensk hegemoni.2 Uti-
från en rådande särartsideologi, som markerade 
könsåtskillnader, utvecklades skolor för flickor 
som kan beskrivas som etableringen av en sär-
artspraktik (Kyle, 1972; Nordström, 1987). 
Som utgångspunkt för solidaritet och sam-
manhållning i såväl läroverk, flickskola som 

folk- och fortsättningsskola lyftes nationen och 
folket fram. Nationell fostran uttrycks som ett 
viktigt mål, både i förskoleåldrarna och bland 
äldre elever (se exempelvis Florin & Johansson, 
1993; Kyle, 1972; Linné, 2001).

På 1940-talet tar planeringen av den jämlika, 
gemensamma och sammanhållna skolan form. 
En skola för alla med lika möjligheter till utbild-
ning ska skapas för ökad social och ekonomisk 
jämlikhet genom garanterat tillträde och lika 
behandling oavsett klass, kön eller geografisk 
tillhörighet. Den välfärdsstat som byggs upp 
ska omfatta ett folk med gemensamma refe-
rensramar och värden. I det projektet stärks en 
gräns som redan existerar, nationens gräns. Det 
var till en bestämd form av skola, innehåll och 
socialisation som nya grupper skulle infogas. De 
skulle där få ta del av ett gemensamt kunnande 
och gemensamma normer, som syftade till att 
skapa samhörighet. Detta var en ambition som 
också gällde den framväxande förskolan (Hult-
qvist, 1990; Vallberg Roth, 2002). Skolpolitiska 
dokument och statliga utredningar kan sägas 
påbjuda ett homogeniseringsuppdrag, ett upp-
drag lärare har att implementera i verksamhe-
ten. Den gemensamma skolan formas i en anda 
av rationalitet, objektivitet och vetenskaplighet 
och blir ett uttryck för moderniteten. 
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Jämlikhet och kravet på en skola för alla 
skapas med fokus på arbetarklassen, men det 
är då svensk arbetarklass. Det är först i början 
av 1960-talet som jämlikhetssträvan också 
kommer att gälla den mellan invandrare och 
svenskar. Då leder jämlikhetssträvan till en 
helt ny, svensk invandrar- och minoritetspoli-
tik (SOU 1974:69) som sammanfattande for-
muleras i de tre övergripande målen: jämlikhet, 
valfrihet och samverkan. För skolans del imple-
menteras dessa bl a i hemspråksreformen 1976. 
Här kan avläsas en motsättning till målet lika 
behandling, i det att skolan också ska erbjuda 
valfrihet i form av språklig och kulturell utveck-
ling samt tillhörighet. Denna möjlighet till kul-
turbevarande uttrycker Monika Eklund (2003) 
som att en anomali kom in i ”en skola för alla”. 
Lösningen på denna anomali blev att kulturbe-
varande var möjligt, men det placerades utanför 
den ordinarie undervisningen. 

I början av 1990-talet bryts diskursen om den 
sammanhållna skolan och fristående skolor eta-
bleras. Valfrihet och individualisering framhålls, 
medan mål som ickesegregering och social 
utjämning tonas ner. Förändringarna beskrivs 
i termer av ett utbildningspolitiskt paradigm-
skifte (Englund, 1995). Det sker en förskjutning 
vad gäller idealet om kulturell tillhörighet och 

identitet från betoning på en kultur och ett kul-
turarv till flera kulturer och kulturella identiteter 
(Boman, 2002, s 383). Kravet på och erkännan-
det av mångfald i skolan introduceras.

Det kollektivt och gemensamma goda får inte 
längre ensam prioritet. Homogeniseringsprak-
tik kombineras eller ersätts med en särartsprak-
tik, t ex i form av möjligheten att t ex etablera 
religiösa och etniska friskolor och införande 
av flick- och pojkundervisning inom klassens 
ram. En fråga som Ajagàn-Lester (2001) stäl-
ler sig är om etablerandet av etniska friskolorna 
utgör en möjlighet eller utvisning av invandrare 
utanför det normala. Runfors (2003, s 116) 
talar om särartspolitikens paradox, som inne-
bär att institutionaliserade metoder som ska 
ge de Andra erkännande att avvika, samtidigt 
tvingar dem att etikettera sig med hänvisning 
till särskildhet.

Forskningen redovisar homogeni-
serings- och särartspraktiker

Den forskning som vi granskat i forsknings-
översikten ger många exempel på nutida homo-
geniserings- och särartspraktiker. Homogeni-
seringspraktik innefattar normalisering och 
moralisering, och är speciellt tydligt redovisad 
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i etnicitetsforskning.3 Särartspraktik innefat-
tar en konstruktion och markering av skillnad. 
Denna markerade olikhet hanteras antingen 
organisatoriskt, genom tillskapandet av segre-
gerade verksamheter, eller genom en kompen-
satorisk praktik i den sammanhållna gruppen. 
Särartspraktik skildras såväl i köns- som i etni-
citetsforskning.4 

Forskningen beskriver olika former av mot-
ståndsstrategier i förskola, skola och klassrum, 
vilka vi ser som reaktioner på dessa praktiker 
och normer. Dessa kan uttryckas som aktivt 
agerande i form av protest, stökighet, ombytlig-
het, eller som passivt agerande med likgiltighet 
och tystnad (Evaldsson, 2000; Malmgren, 1985; 
Trondman, 1991; Weiner & Berge, 2001; Öhrn, 
1990). Motståndsmönster kan också beskrivas i 
termer av instrumentell anpassning och genom 
skapandet av privata arenor inom klassrummet 
(Berggren, 2001; Lundgren 2000).

Homogeniseringspraktik innefattar att formas 
och bemötas i en riktning mot normen, mot 
svensk medelklass, med dess språk, värden 
och normer, framtidsbilder, kunskaper och  
kompetensbehov. I flera studier av mångetniska 
förskolor och skolor konstateras att kulturella 
olikheter inte uppmärksammas i skolarbetet. 
Lärarna strävar efter att forma klassrums- eller 

förskolekulturer med en gemensam referensram 
och är angelägna att överföra vad de uppfattar 
som den svenska kulturen som en nyckel till till-
träde till samhället. Lärarens förhållningssätt 
är ett ”lika”-perspektiv som uppfattas som jäm-
likhetssträvan (Ehn, 1986; Ronström, Runfors 
& Wahlström, 1995). Det är en svensk skola, en 
nationens skola. Svenskheten finns och bevaras 
i institutionerna. I den skolan förblir enspråkig-
het och svenska norm. Istället för att se det som 
berikande om en elev har tillgång till två eller 
flera språk ses det snarare som en brist. 

Vi vill framhålla att de nutida uttrycken för 
homogeniserings- och särartspraktiker, som 
framkommer såväl i klass, köns- som etnici-
tetsforskning, med fördel kunde studeras i ett 
bredare sammanhang än som vanligen tilläm-
pas. Praktikerna måste diskuteras i förhållande 
till skolans historia, dess uppdrag, dess innehåll 
och aktörer. Behandlingen av olikhet i svensk 
kultur och skolverksamhet behöver analyseras i 
ett vidare och kontextuellt maktperspektiv. För 
möjligheten att hantera variation, att praktisera 
den idag ständigt upprepade mångfalden, är 
de gällande historiska och nutida diskurserna 
rörande norm och det normala, hegemonisk 
likhet och avvikande olikhet nödvändiga att 
tydliggöra. 
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Efter denna diskussion om homogenisering, 
särart och mångfald och hanterandet av likhet– 
olikhet, vill vi så gå över till att diskutera den 
klass-, köns- och etnicitetsforskning som vi 
granskat, dess inriktning, fokus och begrepp. 
Hur framstår den i ljuset av den här skisserade 
problematiken?

Periodisering av forskningsfokus

Översikten har exemplifierat och diskuterat 
klass-, köns- och etnicitetsforskning rörande för-
skola och skola från de senaste fyra decennierna, 
dvs från den tid då vi fick en skola för alla. Vi 
kan då konstatera att kritisk granskning av skola 
och barnomsorg har under skilda tidsperioder 
skett utifrån olika perspektiv och olika analytiska 
begrepp. Under 1970-talet var utgångspunkten 
framför allt klass- och socialgrupp, vilket följdes 
av en period med dominerande köns- / genus-
perspektiv under slutet av 1980-talet och början 
av 1990-talet. Under 1990-talet och framför allt 
under början av 2000-talet har etnicitetsper-
spektivet varit framträdande. Under de senaste 
åren föreligger också forskning som arbetar med 
kombinationer av flera analysbegrepp.

Forskning och utvecklingsprojekt som utgår 
från jämlikhetsmålen och diskuterar dess kon-
sekvenser för skolans verksamhet, inklusive 

ämnesdidaktiken återfinns inte i någon större 
omfattning. Detta kan diskuteras i förhållande 
till att forskning är beroende av ett antal styrfak-
torer, däribland forskningsrådens prioriteringar 
och problemanalyser i skolutredningar etc. Om 
det för jämlikhetsmålen, inriktade på klass, 
återfinns en avsaknad av uppföljning genom 
exempelvis riktgivande texter i styrdokument, 
så är situationen annorlunda vad avser kön och 
jämställdhetsmål. Det kan sägas ha skett en för-
skjutning från en markerad jämlikhetssträvan 
inriktad på klass och grundad framför allt i en 
mansdominerad socialdemokratisk rörelse, till 
markering av jämställdhet inriktad på kön. Kön 
och jämställdhet har satts i fokus bl a av före-
trädare på centrala myndighetspositioner och 
uttrycks t ex i styrdokument för förskola och 
skola, och som prioriterade områden för forsk-
ning och utvecklingsprojekt.

Klassforskningen är generellt sett relativt 
begränsad i svensk skolforskning från de decen-
nier vi har behandlat. Den har främst varit 
inriktad på hur samhället reproduceras genom 
utbildning och på social snedfördelning genom 
hela utbildningssystemet (se exempelvis Broady, 
2000; Persson, 1994; Svenning & Svenning, 
1979). Jeanette Hägerström framhåller i vår 
forskningsöversikt (Tallberg Broman et al., 
2002) att den svenska klass- och skolforsk-
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ningen framför allt fokuserat strukturell nivå. 
Som undantag från detta nämner hon bl a Eli-
sabet Öhrns forskning på klassrumsnivå och 
Mats Trondmans individ- och klassinriktade 
ungdomsforskning. Till detta kan läggas Jea-
nette Hägerströms egen avhandling, ”Vi och 
dom och alla de andra” (2004)5, som utgår 
från kommunal vuxenutbildning, och som är 
ett exempel på en problematiserande analys uti-
från såväl klass, kön som etnicitet.

Köns / Genusforskningen har under framför 
allt 1990-talet och början av 2000-talet bl a 
behandlat hur genus, genusordning och genus-
mönster skapas och upprätthålls i skolsamman-
hang. Skolhistorisk forskning diskuterar hur 
innehåll, organisation, medveten socialisation 
och regelsystem skapade klass och kön (exem-
pelvis Florin & Johansson, 1993; 1996; Johans-
son, 1995; Kyle, 1972). I nutidsskolan fokuseras 
främst interaktion, kommunikation och relation 
elev / lärare, elev / elev i problematisering kring 
hur kön, – hur norm och olikhet – represente-
ras och konstrueras (se exempelvis Berggren, 
2001; Malmgren, 1992; Månsson, 2000; Nils-
son-Lindström, 1998; Odelfors, 1996; Staberg, 
1992; Öhrn, 1990). Reproduktion av genusord-
ning beskrivs, men i senare års texter framhålls 
också en ökad variation och påtagligt kontex-
tuella och situationella könsmönster.

Kön representerar den kategori, kring vilken 
det utvecklats många åtgärdsprojekt för föränd-
ring i riktning mot uttryckta normer och ideal. 
De framskrivna könsnormerna såväl i läroplaner 
som i många åtgärdsprojekt6 motsvarar snarast 
ett svenskt tjänstemanna-, medelklassideal, men 
kön diskuteras i projekten sällan i sina klass- och 
etnicitetsrelationer. Som Annick Sjögren påpe-
kar är förhållandet till variation komplicerad i 
den svenska kulturen, i den svenska skolan. (Sjö-
gren, 2001b). Jämställdhetsarbete, i mer modell- 
än problematiserande form, motsvarar en form 
av homogeniseringspraktik, som innefattar ett 
markerat dualistiskt och konserverande köns-
begrepp. Här återfinns flera exempel (JäMO 
2000; Wahlström, 2003). I åtgärdsprojekt har 
det framför allt varit flickor som fokuserats. 
Brister upprepas och kompensatoriskt hand-
lande beskrivs. Flickor får extra undervisning, 
speciella utbud etc samtidigt som det är uppen-
bart sedan länge, att flickor som grupp har en 
stabil och överlägsen skolframgång, vad avser 
meritvärden, framför pojkar. Men det kompen-
satoriska tänkandet fortsätter.

Språk i fokus har dominerat etnicitetsforsk-
ningen under hela den studerade perioden. De 
huvudsakliga frågorna har gällt hur man uppnår 
tvåspråkighet, hur man lär sig svenska och hur 
lärande sker om man inte har svenska som för-
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staspråk. Forskningen handlade inledningsvis 
om lämpligast organisation av undervisning, 
språkmodeller och om hemspråkets betydelse. 
Med ändrade strukturella förhållanden, med 
ökad andel skolor med i stort sett enbart fler-
språkiga elever, har språkforskningens inrikt-
ning förändrats och alltmer fokuserat svenska 
som andra språk (Axelsson, 2001; Sjögren, Run-
fors & Ramberg, 1996). Forskning om språk är 
nödvändig men dess dominans kan ha förhin-
drat framväxt och fokus på kritisk granskning 
av skolan för alla i ett etnicitetsperspektiv. Sedan 
1990-talet har forskningsfokus dock vidgats och 
etnicitet blivit ett synligare perspektiv. Etnici-
teten och modersmålets betydelse för elevers 
identitetskonstruktion belyses i flera studier 
(se t ex Hill, 1996; Norrbacka, 1996; Sahaf, 
1994). Det är först på slutet av 1990-talet som 
forskningen i återkommande resultat visar att 
skolan bemöter och behandlar minoritetselever 
annorlunda än majoritetseleverna (se t ex Lah-
denperä, 1997; Parszyk, 1999). 

Redan tidigt påtalas att forskningen inom detta 
område nästan helt saknar studier av sambanden 
mellan det politiska systemet, integrationen av 
invandrare och skolans struktur, processer och 
resultat (Johansson, 1996). Dock finns senare 
exempel på sådana studier, se Bunar (2001).

De olika – de Andra  
fokuseras i forskningen 

Vi menar att det i klass- köns- och etnicitets-
forskningen framför allt är den Andre / de Andra 
som uppmärksammas. Det som betraktas som 
norm synliggörs mer sällan. Denna norm utgörs 
för klass av medelklass, vad gäller kön utgörs 
den av – framför allt i skolhistorien – av pojke, 
man, manligt. Vad gäller etnicitet är normen 
svenskhet, att vara av svensk bakgrund, att 
vara enspråkig och tala svenska. Medelklass-
barnens och de svenska elevernas kultur, för-
hållande till olika skolämnen, möte med skol-
värld, studiehållning, förhållande till värden 
och begrepp som exempelvis familj, religion, 
auktoritet och jämställdhet etc synliggörs och 
problematiseras inte, inte heller deras föräldrar 
och bakgrundsfamiljer. De är från början rätt. 
De är norm. Dessa elevgrupper behandlas ej 
heller med den kollektiviserande hållning som 
arbetarbarn, flickor och invandrarelever möter. 
För de grupper som utgör norm tycks kategorin 
vara vidare, öppnare och tillåta skillnader, som 
sammanhänger med andra faktorer. De som 
tillhör normgrupper kan i större utsträckning 
leva sitt liv utanför kategorierna och individu-
aliseringen är mer självklar. De kan också göra 
fler kategoriöverskridande val, exempelvis av 
gymnasieprogram och yrkesval (Staberg, 1992; 
Svensson, 1995; Wernersson, 1991).
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För ”de andra” är kollektiviseringen, bristfo-
kuseringen och kulturaliseringen tydligare. Det 
diskursiva formandet av exempelvis ”flickan”, 
”invandrareleven”, ”arbetarklasseleven” är kopp- 
lad till många associationer av negativ och 
bekymrad art. För ”invandrarflickan” är exem-
pelvis begrepp som osynlig, innestängd, proble-
matisk, klämd mellan två kulturer ofta före-
kommande, oftare än framgångsrik, kultur-
kompetent, transnationell (Andersson, 2003; 
Ålund, 1997). 

För förståelse av skolans praktik, med dess drag 
av homogenisering, normalisering och magina-
lisering, efterfrågar vi ytterligare forskning som 
fokuserar det myckna förgivettagna i svensk för-
skola och skola, liksom forskning inriktad på 
norm och på de kunskaps- och maktregimer 
som formar individen mot normen.

Individen, inte innehållet i fokus 

Den klass-, köns- och etnicitetsrelaterade 
forskningen som problematiserar den svenska 
förskolans och skolans innehåll är av begrän-
sad omfattning. Granskas den forskning som 
behandlar skolinnehåll och kön, – där det upp-
fattas mer förekommande än vad avser innehåll 
i förhållande till klass och etnicitet – så framgår 
att fokus på traditionellt maskulint kodade kun-

skapsfält, som teknik, matematik, naturveten-
skap och IKT är det mest förekommande. Det 
är inte innehållet i sig som diskuteras främst. 
Det är snarare flickors förhållande till dessa 
kunskapsfält, och detta med en underliggande 
ambition som syftar till förändring av flickornas 
relation till kunskapsområdet. Pojkars förhål-
lande till kvinnligt kodade förskole- och skol-
verksamheter, ämnen och program är så gott 
som aldrig fokuserade och problematiserade.7 
Detta mönster i forsknings- och åtgärdsprojekt, 
där ”de andra” fokuseras i ett bristperspektiv i 
förhållande till norm, menar vi kan diskute-
ras i termer av reproduktion och tillämpning 
av normerande kunskaps- och maktregimer. 
Det är då den forskning som ej föreligger, de 
forskningsfrågor som ej formuleras som är det 
utmanande. 

Kunskapsregimer och kategorierna 
klass, kön, etnicitet 

Vi inleder med några ord från en presentation 
av en ny bok av författaren Imre Kertész8:

 ”I Västerlandets historia har identiteten gärna 

använts som ett redskap med vars hjälp makten 

motiverat sina privilegier och trampat ner de 

oönskade…. . De oönskade har motstått namnets 

och identitetens välde genom att förvandla sig. 
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De har listat sig ut ur den klass, ras, kategori och 

lägerbarack där makten placerat dem”.

Kunskaps- och maktregimer anger normerna, 
mot vilka individen studeras och granskas (Fou-
cault, 1971 / 1995). Kategorierna homogenise-
rar och inom dessa uppfattas likhet som bort-
ser från relevanta skillnader inom kategorin, 
framhåller Kerstin von Brömssen (2003 s 91). 
Dualismen innebär en komplicerad problema-
tik, flickor – pojkar, invandrarelev – svensk 
etc. De blir avskilda och inskrivna i sina egna 
kategorier. Vi vill då mena att de dominerande 
diskursiva föreställningarna om klass, kön och 
etnicitet i förskola och skola formar inte bara 
det pedagogiska handlandet utan påverkar 
också forskningsrådens och skolpolitikernas 
formuleringar, forskningspraktiken och dess 
undersökningsmetoder.9 Thomas Östros och 
Lena Hallengren skriver i SDS 10/11 2003,10 
om de mycket olika studieprestationerna i 
olika kommuner och kommundelar, som skol-
statistiken redovisar. ”De stora skillnaderna i 
skolresultat som beror på elevernas sociala och 
etniska bakgrund, måste motverkas”, skriver de 
två ministrarna som tillsammans ansvarar för 
hela vårt utbildningssystem, (vår kursivering). 
Kunskapsregimer ringar in den problematiske 
andre. Problem läggs i elevernas bakgrund, inte 
i skolans praktik eller i de strukturella förutsätt-

ningarna för skolans verksamhet. Här återkom-
mer en mer än hundraårig argumentation. Det 
är elevernas bakgrund som utgör problem, men 
som förskola och skola – eller numera också den 
framlyftna idrotten11 – ska påverka, disciplinera  
och homogenisera. 

Under senare år har vikten av att integrera 
begrepp som klass, kön, etnicitet och att pla-
cera den studerade frågan i sitt lokala, kontextu-
ella sammanhang framhållits.12 Begreppen kan 
analytiskt studeras var för sig, de har en olik-
artad logik, men i våra liv och vardagserfaren-
heter samspelar de i skapandet av en integrerad 
ojämlikhetsstruktur.13 Det är en viktig slutsats, 
och begreppens intersektionalitet är idag ett 
mycket aktuellt forskningsproblem.14 Vi kan 
dock instämma med Judith Butler, som fram-
häver att det skulle innebära en epistemologisk 
imperialism att i sin analys uttrycka ansatsen, 
att behandla alla slags maktförhållande och 
deras interagerande (Butler, 1993).

Senmoderniteten avspeglas i form av behov 
av nya begrepp och analysverktyg i den nypro-
ducerade forskningen. Människorna framträder 
mer kontextuella och mycket mer motsägelse-
fulla och varierade än vad generell kategori-
serisering stämmer överens med. Ett exempel 
kan hämtas från en studie av tonårsflickor i en 



22

Homogeniserings- och särartspraktiker i svensk förskola och skola

multietnisk stadsdel, där de intervjuade tonårs-
flickorna framstår som inkonsekventa och mot-
sägelsefulla, utanför en bestämd könsordning 
(Andersson, 2003). Istället kan man enligt Åsa 
Andersson (a.a. s 239) se flera och sinsemellan 
motsägelsefulla könsordningar, som är insnärjda 
i etniska, generationsberoende, stilmässiga och 
diverse andra ordningar. Dessa kan inte genom 
annat än mer eller mindre påtvingade förenk-
lingar urskiljas och renodlas var för sig.

Annick Sjögren (2001b) har påpekat vikten av 
att ”pedagogik måste tänkas om”. Den peda-
gogiska praktiken, processerna måste upp-
märksammas, liksom innehållet i förskola och 
skola. Uppenbart är att undervisning, lärande 
och synen på kunskapens konstruktion och vem 
skolans kunskap är relevant för utmanas i en allt 
mer kulturellt globaliserad värld (von Bröms-
sen, 2003). För att kunna möta senmodernite-
ten och praktisera mångfald är det nödvändigt 
att analysera de gällande historiska och nutida 
diskurserna rörande norm och det normala, 
hegemonisk likhet och avvikande olikhet. Det 
är när vår identifiering med normen destabili-
seras som vi öppnar upp för en ny pedagogik, 
framhåller Gunilla Dahlberg (2003).

I denna artikel har vi exemplifierat processer 
som normalisering samt homogeniserings- och 

särartspraktiker i svensk förskola och skola. 
Dessa mönster återspeglas såväl i klass-, köns- 
som etnicitetsforskning. Vi har också diskute-
rat forskningens inriktning på ”de olika – de 
andra”, dess bristfokusering samt problemati-
ken med kunskapsregimernas påverkan på såväl 
pedagogisk praktik som forskning. 
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Hur ska elever uppföra sig i skolan? Hur ska 
lärare uppföra sig? Är det skillnad på uppföran-
denormer för pojkar och flickor? Vilka sanktio-
ner används och vilka är tillåtna att använda om 
någon bryter mot normen? Hur ser förhållandet 
mellan vad som sägs och vad som görs – retorik 
och praktik – ut? Detta är frågor som debatte-
rats under lång tid och som många människor 
har åsikter om, vilket kan illustreras med de 
nedanstående exemplen från Kamratposten och 
Aftonbladet. Men tyckandet har vida översti-
git den vetenskapliga forskningen i detta ämne. 
Därför handlar mitt avhandlingsarbete – med 
arbetsnamnet ”Kepsar, snus och allmänt hyfs” 
– om uppförandenormer i den svenska skolans 
högstadium. Syftet är att undersöka vilka upp-
förandenormer som råder i det svenska högsta-
diet och hur dessa förhåller sig till maktaspekter 
som kön, klass och etnicitet. 

Om normer, normbildning 
och uppförandenormer

Maria Wester

 Vissa regler känns det som om lärarna i skolan 

använder bara för att de SKA ha regler. De gör 

ingen nytta och då blir jag irriterad. Till exempel 

regeln att man inte får ha keps i klassrummet. 

Varför inte? Kepsen är inget som bryter mot någon 

lag. Däremot är det personens sätt att visa sig själv 

och sin stil. Jag har själv frågat lärarna i skolan 

varför man inte får ha kepsen på och då kommer 

de med tafatta svar eller argument som (enligt mig) 

är jättedåliga. (Rebecka, 14 år)1

 I min skola får vi inte tugga tuggummi. Varför? 

Jo, för att det räknas som godis. Men LÄRARNA 

får gärna tugga tuggummi. Vi har frågat varför 

de får det. Lärarna blir bara så sura då. Det är 

ingen idé att diskutera. Jag blir så less på alla 

onödiga regler. Det spelar ingen roll om tugg-

gummit är sockerfritt. En kompis till mig ville 

ta med sig ett intyg från sin tandläkare, men vår 

lärare sa att det inte var någon idé. De säger att 

de bestämt tuggummi-reglen tillsammans med 

eleverna, men det undrar jag. Det måste ha varit 

väldigt länge sedan i så fall… (Jullis, 12 år), 2
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 Det finns en ny lag i Sverige. Den heter ”Lagen 

om ungdomars företräde och allmänna över-

lägsenhet” och är tillkommen för att säkerställa 

unga människors rätt att uppföra sig som de 

vill. Rent juridiskt upphäver den nya lagen både 

vanligt hyfs och så kallad vett & etikett. […] § 8: 

Be aldrig om ursäkt! Unga kan allting. Det enda 

som saknas i deras vitterhet är förmågan att begå 

misstag. Därför ska unga aldrig åläggas att be om 

ursäkt. Icke ens om man genom handling eller 

tanke förorsakat stort lidande äger motparten rätt 

att inkräva ordet förlåt. Unga äga dock rätt att 

som bortförklaring åberopa andras misstag3

Föreliggande text består av tre avsnitt, av 
vilka det första är av utredande karaktär, där 
jag skriver om hur begrepp används och defi-
nieras samt teorier om hur normer bildas. Efter-
som uppförandenormer ligger i fokus för mitt 
arbete vill jag visa hur det begreppet förhåller 
sig till de andra begreppen. Det andra avsnittet 
handlar om problem i begreppsanvändningen 
i litteratur om normer i den svenska skolan. I 
det tredje avsnittet redogör jag slutligen för mitt 
eget normbegrepp.

Normer i teori och tillämpning

Inledning
Normer, moral och etik är begrepp med lång 
historia. Etik kommer från grekiskan och bety-
der bruk eller sed. Moral kommer från latin och 
betyder sed. Orden används ibland synonymt, 
särskilt i engelska och amerikanska. Ibland 
används orden i skilda betydelser. Etik har 
genom sin del av disciplinen filosofi en veten-
skaplig ställning. Moral används i vardagligt 
språkbruk om synen på rätt och fel, gott och 
ont i vardagslivets handlingsnormer.4 Studiet 
av begreppen kan hänföras till flera discipliner. 
Jag har valt att börja med psykologi och biologi, 
inom dessa ämnen ryms mycket av det som idag 
ses som vedertagen kunskap om normer. Synen 
på barns utveckling som genomsyrar läroplaner 
har dessutom påverkats och utgått från utveck-
lingspsykologer som Piaget.

Psykologi och biologi
Inom ämnet psykologi och framförallt utveck-
lingspsykologi och socialpsykologi har normer 
studerats under lång tid. Piaget och Kohlberg 
citeras ofta. Piaget ś fokus är barnet som medlem 
i den sociala gruppen. Han intresserar sig mer 
för hur barnet kom fram till svar på frågor än för 
själva svaret och ägnade sig mest åt den kognitiva 
aspekten av barns psykiska utveckling och inte 
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så mycket åt den emotionella.5 Piaget hävdar att 
affektiv och kognitiv utveckling är förbundna 
med varandra, men i andra sammanhang fram-
håller han att tanke och känsla är klart åtskilda. 
Piagets teorier har tillämpats på barns moral-
utveckling av bland andra Thomas Lindstein.6 
Han menar att riktningen i moralutveckling går 
från klar egocentrering till sociocentrism – från 
att ha jaget till att ha sin grupp i centrum. Han 
skiljer också medvetenhet om och praktik av 
regler. Medvetenhet om regler – kunskap om 
olika typer av regler och respekt för dem – skiljer 
sig ofta markant åt under barnets moralutveck-
ling. Utveckling går från upplevelser av regelbun-
denheter via upplevelser om regler som något uti-
från kommande och oföränderligt till att regler 
ses som ömsesidiga överenskommelser. Tidiga 
erfarenheter av att bli tagen på allvar har stor 
betydelse för vilka samspelsmönster barnet tar 
med sig. Vuxen- och föräldrapåverkan kan ha 
stor betydelse men aldrig ensamma föra barnet 
vidare i moralutvecklingen. För detta krävs sam-
arbete med jämnåriga – då avmystifieras regler 
och auktoritetsupplevelsen förändras till att 
regler ses som resultat av fria val. Piagets teorier 
har kritiserats, bland annat för att han enbart 
observerade pojkar.

Kohlberg har studerat barns bedömningar av 
moraliska dilemman.7 Hans teori är en stadie-

teori baserad på studier av pojkar8 som sedan 
har tillämpats på både pojkar och flickor.9 Han 
menar att moralbedömningen påverkas av en 
kombination av mognad och miljö, men ändå 
följer en viss lagbundenhet. Små barn bedömer 
handlingar konkret och utifrån förväntningar 
om straff. Senare blir egen vinning av betydelse 
för bedömningen innan barnet uppnår nästa 
stadium med en medvetenhet om andras åsik-
ter och avsikter samt anpassning till auktorite-
ter. Nästa stadium innebär identifikation med 
individer eller grupper med hög status och den 
följs av att individerna inser lagarnas och regler-
nas relativa karaktär. I det högsta stadiet, som 
endast en minoritet av befolkningen uppnår, 
kan individen både följa yttre regler och låta 
sig styras av egna moraliska principer förank-
rade i inre altruistiska värden. Den individ som 
nått detta stadium håller sig till högre moraliska 
principer som går utöver lagen, till exempel rätt-
visa och jämlikhet.

Carol Gilligan, amerikansk feminist och beteen-
devetare, har kritiserat Piaget för att flickor är en 
biföreteelse i hans forskning och Kohlberg för att 
han baserat sina resultat och därmed sin modell 
på pojkar. Kohlberg hävdar att hans sekvens 
av stadier är universellt tillämplig men få når 
hans högsta stadier. Gilligan har i sina studier 
låtit elvaåringar lösa ett moraliskt dilemma, 
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utarbetat av Kohlberg. Hennes resultat visar 
att bland dem som inte uppnår de högre sta-
dierna i moralutveckling enligt Kohlbergs 
modell, utgör flickor en majoritet. Detta för-
klarar Gilligan med att Kohlbergs tolkningar 
av barnens svar utgår från den osynliga man-
liga normen vilket resulterar i att pojkar oftare 
bedöms ha uppnått en högre moralisk nivå. 
Kohlbergs system är inte heltäckande menar 
hon eftersom flickors ”svar faller genom mas-
korna i Kohlbergs poängsystem, och med hans 
perspektiv kommer hennes svar att ligga utan-
för moralens område”.10 Flickors omdöme pla-
ceras ofta på tredje stadiet där moral tolkas i 
mellanmänskliga termer och godhet är det-
samma som att hjälpa och glädja andra. I 
fjärde stadiet underordnas relationer regler 
och i stadium fem och sex underordnas rela-
tioner universella rättviseprinciper. Gilligan 
menar att denna syn på moralisk utveckling 
utgår från det mognadsbegrepp som bygger 
på studier av pojkars liv och individuationens 
betydelse i utvecklingen. Detta är paradoxalt, 
hävdar hon, eftersom flickors omsorg om och 
öppenhet för andras behov då ses som en brist 
i deras moraliska utveckling. Den kan lika väl 
tolkas som stadium sex – en högre moralisk 
princip som innebär rättvisa.11

Även i diskussionen om uppförandenormer, 
liksom i så många andra diskussioner i sam-
hället, diskuteras om det är arvet, miljön eller 
både och som skapar moral och samvete hos 
människor. Teorier som betonar biologiska fak-
torers inverkan på moralutvecklingen får här 
representeras av H. J. Eysenck.12 Han hävdar 
att människor i grunden är själviska, aggres-
siva och omoraliska. Sådant beteende förstärks 
av att det ger personen omedelbar tillfredsstäl-
lelse. Den intressanta frågan är varför män-
niskor inte alltid beter sig omoraliskt och aso-
cialt, menar han. Vad beror så kallat gott upp-
förande på? Om svaret är korrekt genomförd 
betingning enligt Pavlovsk modell, menar han 
att så kallat omoraliskt uppförande kan ha två 
orsaker. Den ena består av sociala faktorer, där 
föräldrar, lärare och kamrater inte ger adekvat 
respons på det som ses som felaktigt beteende. 
Den andra består av biologiska faktorer som 
formar vår personlighet så att vi blir extroverta 
eller introverta. Det innebär att olika individer 
är mer eller mindre mottagliga för betingning. 
Vissa är så oemottagliga att de blir psykopater. 
Han påvisar ett samband mellan reaktioner i 
hjärnbarken och mottaglighet för betingning. 
Hans slutsats är att moralutveckling beror på en 
kombination av sociobiologiska faktorer.
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Mycket av arbetet med och kunskapen om 
normer bygger på dessa psykologiska och bio-
logiska utgångspunkter.

Vad är normer?
Ordet norm kommer från latinets ’norma’ som 
betyder måttstock eller vinkelmått. Normens 
funktion är att beordra, ge möjlighet till, tillåta 
samt förhindra ett specifikt beteende.13 Normer 
är något som beskriver vilka handlingar som är 
önskvärda eller inte i ett visst sammanhang.14 
Enligt pedagogen Kennert Orlenius är normer 
baserade på en värdering, en uppfattning om 
vilka värden som är goda och eftersträvansvärda 
och vilka som är onda och ska motarbetas. På 
det sättet fungerar de som handlingsaxiom, det 
vill säga som skrivna eller oskrivna föreskrifter 
om hur människor bör eller inte bör handla. 
Alla människor bär med sig normer men det 
finns en enorm variation i uppfattningarna om 
vilka normer som ska gälla. Därför går det inte 
att prata om normlöshet. Ingen saknar normer. 
Däremot kan det bli konflikt mellan vilken 
norm som ska gälla i ett visst läge. 15 

Psykologen och pedagogen Gunnel Colnerud 
skriver om etik och praktik i läraryrket.16 Hon 
menar att normer som råder i det sociala sam-
manhang en människa verkar i, oftast införlivas 
utan reflektion. Men det finns också möjlighet 

att bli medveten om normerna. Handlingar sker 
med eller utan reflektion. Individen överväger 
och ställer normer mot varandra och därför kan 
individen utföra handlingarna som hon eller 
han egentligen inte anser vara de rätta. Grupp-
konformism är exempel på detta. Colnerud har 
sammanfört värden, principer och normer till 
kategorier utifrån deras innehåll, enligt upp-
fattningen att de har ett hierarkiskt förhål-
lande till varandra. Det innebär att normer 
ligger närmast handlingar och att principer är 
överordnade normer. Värden ger både normer 
och principer deras berättigande. Hennes taxo-
nomi består av följande normkategorier: etiska, 
yrkesinterna, sociala och egoskyddande normer 
samt systemnormer av två slag.

Rättssociologen Håkan Hydén beskriver 
normer med hjälp begreppet normtriaden.17 
Enligt denna är normen uppbyggd av tre huvud-
delar nämligen värden, kunskap och möjlighe-
ter. Dessa tre delar är, i motsats till Colneruds, 
inte hierarkiskt ordnade i förhållande till var-
andra. Värden med bakomliggande drivkrafter 
och motiv såsom moral/etik, känsla, politik, 
intressen, ekonomi är en del. Den kunskap vi 
har med olika kognitiva perspektiv, erfarenhe-
ter, kompetenser och tradition är en annan del. 
Den tredje delen är de möjligheter vi har att 
agera. Dessa möjligheter utgår från systemvill-
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korens grunder, det vill säga miljö, samhälle, 
natur samt biologiska och fysiska realiteter. Allt 
detta leder till en viss handling i en viss situa-
tion – utifrån den aktuella normen.

Studiet av normer i svensk skola
Anders Garpelin skriver om hur ungdomar 
agerar som elever.18 Ett centralt tema är stadie-
övergången från mellanstadiet till högstadiet 
och hur en grupp anammar vissa normer, bland 
annat för hur man som elev i en viss klass ska 
uppträda. Han har observerat och intervjuat 
elever och kartlagt helklassituationer. Dessa 
utmärks av att eleverna delvis anlägger ett gene-
rellt förhållningssätt som karaktäriseras av ett 
antal klassrumsnormer. Det mest förkastliga 
beteendet och grövsta normbrottet är enligt 
denna studie det som kallas smörande. Detta 
innebär att ställa sig in, samverka med lärare 
om sådant som berör alla elever samt visa alltför 
stort intresse för skolarbetet inför läraren.

Normtriaden har tillämpats av rättssociolo-
gen Per Wickenberg som menar att det utifrån 
den är möjligt att studera ”den bakomliggande 
normen genom att studera de observerbara hand-
lingsmönstren”19. Han har studerat miljöarbete i 
skolan på detta sätt. Colnerud har använt sig av 
lärares egna utsagor. Dessa har hon kategorise-
rat och analyserat. Permer och Permer har gjort 

intervjuer av olika slag samt videoinspelningar 
som de sedan tolkat och analyserat. Dessa får 
visa på några av de metoder som använts i svensk 
skolforskning om normer – observation, intervju 
och självrapportering.

Vad är skolans uppdrag i detta 
sammanhang?
Normer är alltid en del av all undervisning och 
av hela skolans verksamhet. Skolans uppdrag är 
att fostra och utbilda elever.20 Det finns normer 
som gäller vad undervisningen ska innehålla, 
varför det innehållet ska gälla och hur denna 
undervisning bör ske för att vara så effektiv som 
möjligt. Genom historien har olika värdesystem 
utgjort grunden för undervisningen.21 

Vilka värderingar som ska gälla i den svenska 
skolan slås fast i den del av läroplanen som 
benämns värdegrunden, som består av vissa 
grundläggande värden: människolivets okränk-
barhet, individens frihet och integritet, män-
niskors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 
Som ett övergripande värde gäller demokrati. 
Skolans mål är att verka för att alla elever ska 
omfatta dessa värden och handla i enlighet med 
dem. Dessa handlingar kan då ses som uttryck 
för att individen omfattar en norm eller värde-
ring. I Lpo 94 står det: 
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 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och 

stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma 

till uttryck i praktiskt vardaglig handling.22 

Skolans uppdrag är att integrera sina två 
huvuduppgifter – undervisning och fostran. Det 
är just i arbetet med normerna denna integrering 
sker. Detta kanske kommer till sitt vardagligaste 
och tydligaste uttryck i uppförandenormerna. 
Vidare i Lpo 94 står det att skolan ska sträva 
efter att varje elev (mina kursiveringar)

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka 
medvetna etiska ställningstaganden grundade 
på kunskaper och personliga erfarenheter 

• respekterar andra människors egenvärde

• tar avstånd från att människor utsätts för 
förtryck

• medverkar till att bistå människor

• kan leva sig in i och förstå andra männis-
kors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen

• visar respekt för och omsorg om såväl närmil-
jön som miljön i ett vidare perspektiv23 

 

Här är det tydligt att uppdraget handlar om 
både teori och praktik.

Ska skolan fostra eleverna i betydelsen att lära 
dem att uppföra sig på ett speciellt sätt? Ska 
värdegrundsarbete vara korrigerande och nor-
merande eller inte? Är det så att värdegrunds-
arbete per definition är normerande och kor-
rigerande? Detta är centrala frågor som sällan 
utretts, men debatterats mycket.

Genom att värdegrunden betonas så starkt i 
de senaste läroplanerna har många skolor star-
tat värdegrundsprojekt. Värdegrundscentrum24 
har gjort en analys av det värdegrundsarbete 
som idag bedrivs i skolor i Sverige utifrån pro-
jektnamn, projektbeskrivningar och projektdo-
kumentation.25 Undersökningen visar inte hur 
arbetet praktiskt genomförs ute i skolorna. Uti-
från dokumentanalysen synliggörs ändå avsikter 
och praxis genom denna undersökning. Värde-
grundsarbete tycks ofta syfta till att skapa en 
god, positiv, tryggare eller mer kreativ miljö, 
gärna med fokus på relationer i skolan, bland 
annat uppförandenormer. Många projekt hand-
lar om att skapa gemensamma värderingar. Jag 
antar att målet också är att skapa gemensamma 
normer och det som måhända oreflekterat upp-
fattas som goda uppförandenormer. Detta är 
problematiskt eftersom det i läroplanen står att 
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skolan ska ”vara öppen för skilda uppfattningar 
och uppmuntra att de förs fram” och ”framhålla 
betydelsen av personliga ställningstaganden och 
ge möjligheter till sådana”.26 Många metod-
böcker i värdegrundsarbete och etik innehål-
ler fallbeskrivningar och övningar som går ut 
på att eleven ska välja ett visst handlande. När 
elever och lärare arbetar med sådana övningar 
är det lätt hänt att de oreflekterat gemensamt 
väljer det som av omgivningen uppfattas som 
rätt handlande. 

Permer och Permer skriver i sin avhandling 
om klassrummets moraliska ordning.27 De har 
utrett vad som blir föremål för moraliska över-
vägande i klassrummet och om hur den mora-
liska ordningen organiseras, alltså hur elever och 
lärare går till väga i praktiken. Många elever i 
deras undersökning säger att de är medvetna 
om att det är fel att bråka, retas och att skratta 
ut varandra. Socialt ansvarstagande innebär 
för dessa elever att ta hänsyn till varandra.28 
Ordning är ett viktigt begrepp för både elever 
och lärare. För att skapa ordning i klassrum-
met utgår de från uppförandet och dess normer. 
Elever och lärare säger till exempel att ordning 
blir det om man inte stör varandra. Lärare kopp-
lar också ordning till att förbereda och ta hand 
om utrustning och böcker. 29

I sin studie av lärares yrkesetik beskriver Colne-
rud läraren som mera mäktig än maktlös. Lära-
ren är moraliskt viktig för eleverna och innehar 
makt i den meningen att han eller hon bestäm-
mer över elevens tillvaro i skolan, åtminstone 
mer än vad eleven själv gör, hävdar hon. Det är 
alltså läraren som formar det moraliska klimat 
eleverna tvingas leva i. Men läraren är också 
styrd av kollegialt tryck och skolan som insti-
tution. Lärarnas berättelser ger uttryck för en 
önskan att beskydda eleverna, men de är osäkra 
på vilken vikt denna omsorg ska ges när den 
kolliderar med andra normer och krav. Lärare 
känner sig ibland tvingade att utöva kontroll 
och tvång mot elever och reagerar ibland mot 
andra lärares elevkränkande beteende men 
uppger att de inte förmår skydda eleverna i ord 
eller handling. En fråga som jag vill väcka här 
är om och i så fall hur olika lärare erbjuder olika 
moraliska klimat.

Skola och beteendemodifikation
Kan det i värdegrundsarbete bli så att elever lär 
sig hur de ska uppföra sig utan att de i själva 
verket omfattar den norm som antas ligga 
bakom uppförandet, det vill säga att de gör en 
sak men tycker en annan? Då är det kontexten 
eller sammanhanget som styr handlingen, inte 
den norm personen omfattar. Det går då att 
säga att detta blir den norm som artikuleras – 
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var lydig, disciplinerad och anpassad, men tyck 
vad du vill! Skolan kan kräva vissa handlingar 
och möjligtvis sanktionera inte önskvärda hand-
lingar men kan inte kontrollera vilka normer och 
värderingar som eleverna egentligen har. Det 
finns dock exempel som talar för att det vi gör 
– även under tvång – så småningom internali-
seras hos oss och blir till vår egen norm.30 

Hur framgångsrik är skolan när det gäller att 
påverka och förändra elevers beteenden? Att 
skolan påverkar elever på många olika sätt ser 
jag som självklart. Elevernas socioekonomiska 
bakgrund och lärarens förhållningssätt är exem-
pel på faktorer som formar eleverna och deras 
beteende och därmed deras attityder, värde-
ringar och normer. Men hur fungerar riktade 
projekt, till exempel värdegrundsprojekt av den 
typ som Värdegrundscentrum undersökt? Kan 
de ge någon påvisbar effekt? I en studie om 
drogprevention har Torbjörn Sjölund och Sven 
Andréasson utvärderat förändringar i kunska-
per och attityder när det gäller just droger. Bete-
endeförändringar är också utvärderade, men i 
mindre omfattning. Det går att dra paralleller 
mellan arbete med att förändra beteenden när 
det gäller attityder till samt brukandet av droger 
och arbete med att få elever att omfatta och leva 
enligt specifika uppförandenormer. I båda fallen 
handlar det om att påverka elever till att omfatta 

uttalade värderingar och handla enligt dem. 
Droganvändning är ett beteende som uppen-
barligen är svårt för skolan att påverka. Sjö-
lunds och Andréassons studie visar att några 
säkerställda effekter på förändrad inställning 
till droger eller förändrad droganvändning 
efter genomfört attityd– och värderingsarbete 
sällan går att finna.31 Om uppförandenormer 
går att förändra genom olika former av arbete 
i skolan är inte undersökt, eftersom projekt av 
den typen inte utvärderats utifrån förändrade 
attityder, normer eller värderingar. Utifrån 
resultaten när det gäller drogpreventivt arbete 
drar jag slutsatsen att det är svårt, om än inte 
omöjligt. Detta behöver dock inte innebära att 
skolan inte klarar att göra detta överhuvudtaget. 
Här behövs ytterligare forskning med inrikt-
ning på utvärdering. 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis ser vi att normer, norm-
bildning och moralutveckling behandlats och 
utretts inom olika discipliner. Normbildningen 
ses som multifaktoriell och kan förklaras uti-
från individnivå – både socialt och biologiskt – 
gruppnivå och samhällsnivå. Ett av skolans upp-
drag är att verka för specifika värderingar som 
kommer till uttryck i både teori och praktik.
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Begreppsförvirringen:  
norm, moral och etik

Ett stort problem med användningen av norm-
begreppet är att det sällan definieras. Håkan 
Hydén, som utvecklat en i många stycken 
användbar normteori, talar om att ”det gängse 
är att se normer som något som enbart hör den 
sociala sfären till”.32 Varifrån kommer det som 
han kallar gängse? Han ger inget svar. Utgångs-
punkten blir här att normer är sociala överens-
kommelser. Han ser på normer som en del i ett 
relationellt sammanhang. 

Norm, moral och etik är begrepp som används 
av Gunnel Colnerud när hon skriver om lära-
res yrkesetiska konflikter.33 Hon menar att dessa 
begrepp har ett hierarkiskt förhållande till var-
andra. Hon hänvisar till Durkheim som likstäl-
ler normer och moraliska handlingsregler med 
moraliska fakta. Moraliska normer skiljer sig från 
normer i allmänhet.34 På vilket sätt de skiljer sig 
är oklart. Moraliska konfliktstudier kan avslöja 
bakomliggande normer, hävdar hon. Colnerud 
gör ett försök att definiera etik och moral med 
hjälp av ordens härledning. Etik är moralens teori, 
menar hon. Moral betecknar de normer som styr 
handlanden genom internalisering i en viss kultur. 
Normer är handlingsdirektiv. Det är enligt dessa 
definitioner ingen skillnad mellan normer och 
moral. Hon gör alltså ett begrepp av två.

Vad är det då som internaliseras? Och i vilken 
ordning sker detta? Jag antar att hon menar 
att en människa i en viss kultur tillägnar sig 
vissa normer genom internalisering. Problemet 
i hennes resonemang är att moral och normer 
blir samma sak – oreflekterade handlingsdirek-
tiv. Hon skriver också att det finns normer som 
styr handlandet vilket indikerar att det finns 
normer som inte styr handlandet. 

Colnerud förklarar sin taxonomi som består 
av normkategorier underordnade yrkesetiken. 
Taxonomin är ologisk, eftersom etiska normer 
hos henne utgör en egen kategori avgränsad 
från de andra. En del av de beskrivna kon-
flikterna under andra kategorier, exempelvis 
yrkesinterna och sociala, kan också ses som 
etiska. Det problematiska är att begreppet etik 
används på två nivåer. Hennes övergripande 
begrepp är yrkesetiska konflikter samtidigt som 
en av undergrupperna är etiska normer. På detta 
sätt blir alla konflikter etiska. Colnerud använ-
der begreppet moraliska normer och säger att 
de är oreflekterade. Hon skiljer i det begrepps-
användandet inte på moral och normer, vilket 
är problematiskt.

Är då en av skillnaderna mellan normer och 
moral att normer är oreflekterade och att moral 
övervägs? Den tanken kan skönjas hos Permer 
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och Permer då de hävdar att ”när moral ses som 
något som konstrueras, en tillfällig tankebygg-
nad, kan allting bli föremål för moraliska över-
väganden”.35 När normer nämns, är de aldrig 
sammankopplade med reflektion. Kopplingen 
mellan normer och moral är därför inte klar.36 
De har undersökt vad som blir föremål för 
moraliska övervägande i klassrummet och hur 
den moraliska ordningen organiseras, alltså hur 
elever och lärare går till väga i praktiken. Talet 
om överväganden förutsätter enligt min mening 
ett aktivt reflekterande. Både elever och lärare 
tar i sina svar upp ordnings- och uppförande-
aspekten. I de svar de redovisar ser jag inte att 
vare sig lärare eller elever har övervägt vilka 
normer de anser ska gälla. Trots detta hävdar 
författarna att 

 Ordningsaspekten, som även innefattar uppfö-

randeregler, blir som sett ovan ofta föremål för 

ansvarsöverväganden. Det är i stort sett samma 

normer och regler som förs fram som viktiga av 

elever som av lärare.37 

Det elever och lärare säger i de citaten är enbart 
vilken ordning och vilket uppförande som bör 
gälla, alltså konkreta beskrivningar av önskad 
ordning. Något aktivt reflekterande över varför 
det borde vara så redovisas inte. Ibland finns en 
motivering av konkret karaktär, till exempel att 

man ska hålla ordning för att det ska vara fint 
eller vara tyst för att inte störa andra. Det hör 
dock till undantagen.

Värde, värdering och värdegrund
Det finns mycket skrivet om att undervisa om 
och arbeta med värderingar, överföra normer 
och fostra elever i svensk skola. Ofta skriver för-
fattarna utifrån en tanke att det finns grundläg-
gande beteenden och normer som alla – åtmins-
tone alla vuxna – är överens om. Som exempel 
kan jag nämna boken ”Var går gränsen?”. Den 
är skriven av två beteendevetare, Björn Lindell 
och Veikko Hartikainen. I förordet till sin bok 
skriver de:

 Respekt för andra och sig själv, sociala spelreg-

ler, en gemensam värdegrund är nödvändigt i 

sammanhållna grupper. […] En konstruktiv 

individualisering bygger på att en gemensam 

social värdegrund är etablerad.38 

Författarna betonar också att syftet med deras 
bok är att ge praktiska verktyg och förhållnings-
sätt. De ger sig alltså inte ut för att förklara hur 
normer uppstår eller problematisera frågan om 
huruvida skolpersonal ska eller inte ska verka för 
och kräva ett visst beteende av elever. 
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Princip och plikt
Vad skiljer normen från principen? En princip 
är inom etiken en maxim, handlingsregel eller 
förutsättning för handlande eller viljande. En 
viss överlappning måste sägas finns i definitio-
nerna, då båda förklaras som handlingsregel. 
Däremot är inte normen en förutsättning för 
handlande eller viljande, vilket principen kan 
vara. Colnerud talar om grundläggande all-
mänmänskliga plikter, grundade på värden, 
vars vikt det råder överensstämmelse om i en 
kultur. Men är de då allmänmänskliga? Plikt 
är enligt NE ett 

 etiskt och juridiskt begrepp. Det man av etiska 

eller rättsliga skäl bör göra därför att man har 

en viss ställning eller står i en viss relation till 

andra. Efter Kant blir plikt ett centralt begrepp 

i etiken och ställs mot drifter, önskningar och 

böjelser.39

Eftersom det står att det är något man bör 
göra, kan det lika väl definieras som en mora-
lisk norm. Begreppet princip används i Col-
neruds hierarki i betydelsen förutsättning för 
handlande eller viljande. Detta är också den 
definition NE anger för princip:

 inom filosofin [ett] begrepp som används bl a i 

metafysiken i betydelsen grund, yttersta grund-

sats eller förutsättning för någots existens, i 

etiken i betydelsen maxim, handlingsregel eller 

förutsättning för handlande eller viljande.40

Vilka förutsättningar skulle det då kunna 
vara? Kanske är det yrkesposition, kön, klass, 
etnicitet? 

Sammanfattning
Olika begrepp, norm, moral, plikt, princip, 
värden och etik, används som om det fanns 
en allmän överenskommelse om tolkning och 
definition. Detta leder till att begrepp inte defi-
nieras i det sammanhang de används och olika 
innebörder tas för givna. Begreppsförvirringen 
är stor. Detta kan bero på att begreppen ses som 
vedertagna och därför inte definieras.

Förslag till normbegrepp

Begreppsdefinition
I talet om moral, ansvar, normer, hänsyn och 
respekt är det, vilket inte nog kan understrykas, 
viktigt att förklara vad man menar med varje 
begrepp. I Permer och Permers undersökning 
ser man att lärare och elever använder dessa ord 
på olika sätt och med olika innebörd. Vilken 
definition författarna utgått ifrån i sitt analys-
arbete är inte tydligt.
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Colnerud skriver att läraren skapar det mora-
liska klimatet och styr elever, själv styrd av kolle-
ger och skolan som institution. Men hon skriver 
inget om att läraren är styrd eller ens påverkad 
moraliskt av elever. Det tror jag att läraren ofta 
är. Jag tänker på min egen inställning i vegan-
frågan, där jag gick ifrån okunnig oförståelse till 
att själv sluta äta kött. Detta berodde åtmins-
tone delvis på diskussioner med elever som var 
övertygade och övertygande veganer. 

Det är sannolikt att skolor i sitt arbete med 
värdegrundsprojekt skulle utföra sin uppgift 
bättre om de problematiserade begreppen. 
Detta framhålls också av Joakim Lindgren vid 
Värdegrundscentrum. Han skriver

 Att konkretisera och uttolka värdegrundens 

abstrakta mål för att kunna praktisera dem i 

metoder och arbetssätt är både viktigt och krä-

vande. Analysen visar att det finns brister i detta 

hänseende.41

Begrepp förbundna med normer är samman-
flätade och det är svårt att reda ut sambandet 
och förhållandet dem emellan! Jag väljer att 
se på förhållandet som överlappande fält. Etik 
som moralens teori är det första fältet, bak-
omliggande värderingar är det andra, vilket 
ligger till grund för moral som etikens praktik 

som det tredje fältet. Normer är det fjärde och 
det som visar sig i handling det femte. I ordet 
uppförandenormer ligger att det handlar om 
normer som gäller hur man uppför sig. Dessa 
normer kan artikuleras på olika sätt – i hand-
ling och verbalt, genom aktivitet eller vald pas-
sivitet. Dessa begrepp är värdeladdade, positivt 
eller negativt.

Jag kommer att utgå från Nationalencyklope-
dins definition av norm. Mitt fokus är uppfö-
randenormer. Detta begrepp definierar jag så 
här: de handlingsregler som styr uppförande 
och som en individ huvudsakligen tillägnar sig 
utan reflektion men i ett socialt sammanhang. 
Hur tillägnandet sker beskrivs nedan.

Normer skiljer sig från moral huvudsakligen 
genom att moral är något som individen över-
vägt, alltså något som är föremål för ett aktivt 
reflekterande. Normer kan diskuteras, men 
införlivas inte hos en individ på detta aktiva 
och medvetna sätt. Personer tillägnar sig normer 
genom social, kulturell, emotionell och intellek-
tuell påverkan. Tillägnelseperspektivet innebär 
att utveckling ses som en dynamisk, aktiv, ömse-
sidig process som hör ihop med människors del-
tagande i kulturella aktiviteter.42 Detta bygger 
på en syn på människor som aktiva individer 
som konstruerar normer i samverkan med andra. 
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Detta skiljer sig något från internalisering som 
mer innebär ett direkt övertagande. Jag väljer 
därför begreppet tillägnelse.

Teoretisk utgångspunkt i normstudiet
Håkan Hydén, svensk rättssociolog, har utveck-
lat en modell för normbildning som jag väljer 
att utgå ifrån.43 Hans normteori utgår från att 
handlingar är normstyrda – alltså speglar hand-
lingen normen. För att studera normer tar man 
alltså sin utgångspunkt i utförda handlingar i 
den miljö man vill studera. På detta sätt är det 
möjligt att komma åt orsaken till handlandet, 
menar han. 

Normteorin bygger på att normen har tre 
huvudförutsättningar, nämligen kunskap, 
värden och möjligheter att realisera de öns-
kade värden man har kunskap om och vill 
genomföra. Var och en av dessa huvudförut-
sättningar har i sin tur olika bakomliggande 
förutsättningar. Värde hänger samman med 
drivkrafter, det vill säga motiv för människans 
handlande. Det finns olika motivationssystem, 
både yttre och inre. De inre är till exempel den 
enskildes samvete. De yttre kan vara religion 
och olika ideologier. Det finns fler – till exem-
pel ekonomiska motiv, egoistiska, gruppcen-
trerade eller altruistiska. Utifrån det som ska 
studeras undersöks vilka motiv som styr i det 

studerade fallet. Teorin visar enbart på vilken 
typ av värde som är relevant som drivkraft. 
För kunskapsbegreppet är kognitionen cen-
tral, alltså hur vi ser, uppfattar och tänker om 
världen. Denna påverkas bland annat av genus, 
utbildning, etnicitet och makt men också från 
vilken roll i samhället man uttalar sig ifrån. 
Den tredje förutsättningen, möjligheter, utgår 
från systemvillkoren runt individen. Exempel 
på dessa är samhället, miljö, natur, biologiska 
och fysiska realiteter.

Dessa tre huvudförutsättningar påverkar var-
andra i själva normbildningsprocessen. Värdet 
påverkar kunskapen som är relaterad till och 
beroende av systemen och systemvillkoren som 
i sin tur påverkar vilka värden som gäller i sam-
hället. Systemvillkoren handlar mest om disci-
plinering utifrån i form av begränsningar och 
möjligheter beroende på till exempel samhälle-
liga villkor och fysiska lagar. Värden och kun-
skap handlar mest om inre disciplinering hos 
individen. Jag har tidigare ifrågasatt logiken i 
detta, då möjligheten för individen att styra för-
värvandet av värden och kunskaper är större än 
vad möjligheten att påverka systemvillkor är. Jag 
anser trots detta att denna modell är möjlig att 
använda. Det är komplicerat att urskilja vilken 
av de tre huvudförutsättningarna som ska foku-
seras i det som studeras. Jag anser att en ökad 
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tonvikt måste läggas på relationerna mellan 
dem, vilket jag också planerar att göra.

När normteorin ska användas på konkreta fall 
måste samtliga faktorer beaktas. Utgångspunk-
ten är alltid frågan: Vad bestämmer handlandet? 
I och med denna utgångspunkt har normteorin 
ett handlingsteoretiskt innehåll och är något 
som utvecklas i ett aktörsperspektiv i förhål-
lande till vilka värden och vilken kunskap som 
gör sig gällande. Därefter måste nästa fråga stäl-
las: Vad ligger bakom normen i det särskilda 
fallet? Då har man gått över till systemteori – i 
vilken verklighet normen konstruerats. Poängen 
är sedan att studera samspelet mellan värde, 
kunskap och möjligheter i det särskilda fallet. 
Detta innebär för mig ett sätt att studera indi-
viden i ett socialt sammanhang. 

Hydéns utgångspunkt för normanalys är att 
handlandet betraktas som individuellt. Men om 
ett värde har en stark position tenderar normen 
att tillämpas allmänt. Detta kan empiriskt visas 
i allmänt förekommande handlingsmönster. 

Normtriadens begränsningar
Normtriaden, som beskrivits ovan har både för-
tjänster och svagheter, hävdar jag. Hydén och 
Wickenberg tänker sig som jag förstår det att i 
och med att man studerar handlingar, kommer 

han åt normen. Men gör man verkligen det? 
Människor kan handla som de tror att de för-
väntas göra, men att det innebär att de omfat-
tar den normen är inte bevisat i och med det. 
Elever i skolan har sannolikt en rätt klar bild 
av hur de förväntas uppföra sig. De har suttit 
på klassråd där trivselregler har diskuterats. Att 
de vet och uppför sig enligt de regler som gäller 
behöver inte innebära att de har eller ens håller 
med om den bakomliggande normen. 

Ett annat problem med denna modell är att 
drivkrafter och kognition är något som finns 
inom människan. Systemvillkoren däremot 
ligger som jag förstår det utanför och kan ses 
som grunden för våra möjligheter att agera. 
Där finns till exempel lärares normer, skolans 
kultur och läroplanes värdegrundsportal. Inom 
systemvillkoren kan också den yttre discipline-
ringen rymmas, t ex i form av straff och belö-
ningar, vilket också kan ses som en drivkraft. 
På så vis hamnar systemvillkoren inom män-
niskan. Detta skapar en obalans mellan begrep-
pen och gör att det blir problematiskt att jäm-
ställa dessa tre faktorer. Därför är inte denna 
normtriad helt logisk, hävdar jag. En möjlig 
vidareutveckling av bilden skulle kunna vara 
att ytterligare betona relationerna mellan driv-
krafter, kognition och systemvillkor.
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Utifrån min definition på uppförandenormer 
som de handlingsregler som styr uppförande och 
som en individ huvudsakligen tillägnar sig utan 
reflektion men i ett socialt sammanhang ska 
jag med hjälp av modellen normtriaden studera 
olika aspekter av uppförandenormer i svensk 
skola. Normtriaden som modell för normstudier 
har många förtjänster, men också brister som 
kan kopplas till begreppsdefinition.
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Bakgrund

I slutet av april 2003 beslöts att ett obligatoriskt 
moment om homo- och bisexuella samt trans-
personer (HBT) ska ingå i all lärarutbildning 
vid Umeå universitet. Fyra studerandetimmar 
avsattes för avsnittet, uppdelat på en storföre-
läsning och ett tvåtimmars gruppseminarium 
där undervisningen inriktas på didaktik för stu-
denternas blivande undervisningsstadium. Infö-
randet av momentet slogs upp i teve och press 
inte bara nationellt utan även i övriga Europa 
samt i USA. En grupp, QUB (QueerUtBild-
ning), bestående av några homo- och bisexu-

Hinder för undervisningen om homosexuella1

Avvikande  
eller annorlunda?

Anders Birgander

ella studenter och en lärare vid Umeå univer-
sitet, arbetade i drygt två år med det innehåll 
i HBT-momentet som de ansåg vara relevant i 
en modern lärarutbildning. 

I psykologen Hans Hanners examensarbete2 
återges en redogörelse för hur norska ungdo-
mar (födda 1977–1985) skattar homosexuella 
personer. Dessa står, som kan utläsas av tabel-
len nedan, inte högt i kurs hos skolungdomar. 
Uppgifterna kommer från databasen till Ung-
dataundersøkelsen. Utdraget är gjort av Bera 
Ulstein Moseng, NOVA, Oslo.

Ålder 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Genomsnittlig skattningspoäng 2,71 2,74 3,24 3,54 3,71 3,83 3,71 4,03 4,27

Tabell 1. Attityder till homosexuella hos norska skolungdomar. Genomsnittliga skattnings-

poäng.

Skattningarna gjordes på en skala från 1 till 10 där 1 var den mest negativa skattningen och 10 den 
mest positiva.

Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 1-2 2004 s 49–60. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Printed in Sweden



50

Avvikande eller annorlunda?

De låga siffrorna för 12- och 13-åringarna 
(födda -85/-84) kan rimligtvis inte bero på att 
barnen själva i den åldern fått tillräckligt stor 
personlig erfarenhet av HBT-personer för att 
kunna bilda sitt eget omdöme. De bör snarare 
tolkas som reaktioner på värderingar som äldre 
kamrater och/eller vuxna gett dem. Kan resul-
tatet bero på att de vuxna har varit och fort-
farande är övertygade om att homosexuella är 
pedofiler och har varnat sina barn för sådana? 
Pedofili är utövande av makt och inte en sexuell 
läggning. Pedofili behandlas därför inte vidare 
i denna artikel.

Bi- och homosexuella har inte något särskilt 
utseende och uppför sig inte på något särskilt 
sätt. Homosexualitet handlar om vad som ut-
spelar sig mellan personer av samma kön uti-
från ömsesidig lusta, i fullt samförstånd och på 
lika villkor. Attraktionen riktas till personer av 
det egna könet, sensuellt, sexuellt och känslo-
mässigt. För heterosexuella (straighta) är käns-
lorna desamma men riktas till personer av annat 
kön än det egna. Bisexuella attraheras av både 
kvinnor och män. Olika undersökningar räknar 
med att HBT-personer är ungefär lika frekventa 
som vänsterhänta. QUB-gruppens grundfråga 
var varför samhället fortfarande dras med för-
domar om homosexuella och hur dagens när-
mare 900 000 skolelever skulle kunna påverkas 

till en bättre förståelse. Tre begrepp framstod 
som centrala: heteronormativitet, sexifiering 
och homofobi.

Heteronormativitet

Under 1970-talet uppstod i USA en rörelse som 
snabbt antog det engelska ordet queer (= annor-
lunda, underlig) och spred sig till övriga värl-
den. I gayparader skanderades we are here, we 
are queer – get used to it! Ursprunget till rörel-
sen finns i feministisk teori och gaystudier. I 
Sverige är det främst Tiina Rosenberg och Don 
Kulick, båda verksamma vid Stockholms uni-
versitet, som är kända inom forskningsfältet. 
En av grundidéerna inom queerteorin är att 
homosexualitet inte kan studeras utan att först 
heteronormativiteten3 granskas. Hans Olsson 
och Jonas Schild Tillberg (1996)4 beskriver att 
en upplösning av heteronormativitet sker i fyra 
steg: tolerans, acceptans, respekt och ömsesi-
dighet. De hävdar att Sverige bara har nått det 
första steget, tolerans, och att homosexualitet 
varken accepteras eller respekteras och att den 
heterosexuella majoriteten inte känner någon 
ömsesidighet med homosexuella personer. Hete-
rosexualiteten är den vanligaste formen av sexu-
alitet. Så har det alltid varit. Problemet ligger i 
det faktum att den har gjorts till norm.
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I normala sociala sammanhang, som under en 
kafferast, berättas det ofta om vad som hänt där 
hemma. Här används förnamnet eller ord som 
man/fru, sambo, pojkvän/ flickvän, han/hon. 
Många homosexuella vågar, på grund av sin inre 
homofobi (se nedan), inte berätta om sin käres-
tas kön genom att säga han/hon och inte heller 
säja förnamnet. De ”mörkar” sig genom livet 
med hjälp av diverse omskrivningar. En nyttig 
övning för heterosexuella lärare är att under en 
dag försöka tala på det sättet och märka hur 
svår konversationen blir. 

Heteronormativitetens överhöghet förorsakar 
att personer som inte passar in i den får märka 
av samhällets stereotypisering (se Pattel-Grays 
schema nedan), de tvingas uppleva marginali-
sering och osynligskapande, de får veta att de 
är onormala, avvikande5 och felaktiga. I sko-
lorna talas det sällan om HBT. I många fall 
har läraren den kulturellt nedärvda åsikten att 
”inte väcka den björn som sover”, ”i alla fall inte 
i den här åldern”. Andra kanske försöker vara 
”finkänsliga” så att inte någon elev ska känna 
sig utpekad. En del känner sig inte ha kun-
skap nog för att ta upp ämnet. ”Det finns inga 
homosexuella elever på den här skolan” svarade6 
en rektor den RFSL7-förening som erbjöd sig 
komma och ge HBT-information på hans gym-
nasieskola. Man skall ta emot dem med respekt, 

medlidande och finkänslighet. […] Dessa män-
niskor är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt 
liv, och om de är kristna är de kallade att med 
Herrens offer på korset förena de svårigheter de 
kan råka ut för på grund av sin läggning med-
delar Katolska Kyrkans katekes § 23588. Det är 
inte finkänslighet det gäller, det är livet. Homo-
sexuella har lika självklar rätt som alla andra 
att älska, älskas och få leva sin kärlek öppet. 
För personer som vill förneka HBT-personer 
den rättigheten handlar det om en åsikt. För 
homosexuella gäller det rätten att leva ett fullt 
och värdigt liv utan rädsla. 

En av de starkaste normgivarna i Sverige har 
genom seklerna varit kyrkan. Dess åsikter har i 
stort fått stå emotsagda. I många århundraden 
har homosexualitet förklarats vara syndig och 
därför fördömts. Svenska Kyrkan har nu dis-
kuterat homosexualitet i flera decennier och tre 
utlåtanden har publicerats under tiden från 1974 
till 2002. Det senaste9 förespråkar att kyrkan 
inte ska fördöma samkönad kärlek och inte 
heller stödja de rörelser som menar sig kunna 
bota homosexuella från deras homosexualitet. 
Susanne Lindström konstaterar: 

 Genom att i diskussionens utgångspunkt göra 

homosexuella till diskussionsämne gör man dem 

till ”de andra” och heterosexuella till ”normala” 



52

Avvikande eller annorlunda?

– de som har rätt att fälla utlåtanden /omdö-

men. […] Det som problematiseras är hela tiden 

homosexualiteten, aldrig heteronormativiteten 

eller homofobin. Försoningen i den försonande 

mångfalden handlar således primärt om ett ”vi” 

som ska ha fördragsamhet med ”dem”, men också 

om att de som utestängs ska visa tolerans mot de 

intoleranta.10

Samtalsdokumentet föreslår alltså att Kyrkan 
skall visa en försonande mångfald. Det innebär 
att två synsätt ska få existera inom samfundet 
sida vid sida, både en tolererande och en into-
lerant inställning. När homosexuella tvingas 
acceptera att det inom kyrkan visas hänsyn till 
dem som inte kan acceptera deras liv och iden-
titet strider det mot svensk lagstiftning, och en 
försonande mångfald innebär att diskrimine-
ring legitimeras. 11 

Sexifiering

Om två män går hand i hand på gatan reage-
rar en del människor. De kan känna sig besvä-
rade, obekväma, äcklade och rentav bli arga, 
andra yttrar sig negativt, några få tillgriper våld. 
Kommentarerna brukar innehålla uttryck som 
”demonstrera” och ”markera sex”. När lesbiska 
gör på samma sätt finns reaktionerna där, men 
vanligen inte lika starka som när det är två män. 

De allra flesta reagerar troligen inte på samma 
sätt när vi ser personer av skilda kön gå hand i 
hand, vi äcklas troligen inte, blir inte arga, det 
anses vara helt i sin ordning att de två smeker 
varandras ansikten, kramas och trycker sig hårt 
intill varandra. Heteronormativiteten har upp-
fostrat oss i uppfattningen att detta är helt i sin 
ordning, det ”är det normala”. 

En relevant frågeställning blir varför bara 
HBT-personers ömhetsbetygelser anses vara 
så sexuella. HBT-personerna har i sin upp-
fostran utsatts för samma heteronormativitet 
som alla andra. Två helt divergerande uppfatt-
ningar ska hos dem lappas ihop till en person-
lig identitet: den inre utvecklingen av att defi-
niera sig själv som homosexuell […] och den yttre 
utvecklingen av beteende och attityder kongruenta 
med den inre identiteten12. Några lyckas inte 
komma loss från denna sin inre homosexualitet 
som enligt psykologisk litteratur anses kunna 
skapa störningar i den sammanhängande själv-
bilden13. En skamkänsla uppstår, den största 
patogena faktorn i inre homofobi14 (för begrep-
pet homofobi, se nedan) och kan korreleras 
med ord som sexuellt pervers, sjuk och defekt 
samt bristande maskulinitet15. […] Ju mer öppen 
man är desto mindre inre homofobi lider man 
av 16. En del HBT-personer reagerar faktiskt 
negativt även när de ser andra homosexuella 
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öppet betyga sin samhörighet, på samma sätt 
som heterosexuella. 

Arbetslivsinstitutet publicerade den 25/9 2003 
sin enkätundersökning om homosexuellas upp-
levelser på arbetsplatsen. Nära nog 50 % uppfat-
tar att kolleger har fördomar och 25 % upplever 
sig ha blivit kränkta. Ofta påtalar den som blir 
utsatt inte händelsen. Rädslan, den inre homo-
fobin som beror på heteronormativiteteten, är 
stark. Tidningen Expo 1/2003 skriver17:

 Homosexuella accepterar i större utsträckning 

hot och utsatthet. De härdas och ser hot och 

trakasserier som en del av sin vardag. På så vis 

hotas de direkt eller indirekt till tystnad […] 

Detta styrks också av forskningen på området. 

Endast var fjärde homo- eller bisexuell anmäler 

brott de utsatts för. Anledningen till att inte fler 

går till polisen är att de inte vågar berätta att 

de är homo- eller bisexuella, att de är rädda för 

repressalier från gärningsmännen eller att de tror 

att polisen ska betrakta det brott de blivit utsatta 

för som mindre allvarligt.

Det är inte bara yrkesverksamma som känner 
så här. Elever inom det obligatoriska skolvä-
sendet och på gymnasiet har det likadant. För 
dem är skyddet inte lika gott som för de vuxna 
som yrkesarbetar. I lagen om förbud mot dis-
kriminering i arbetslivet (nr 133/1999) förbjuds 

diskriminering på grund av sexuell läggning 
(med sexuell läggning avses i lagen homosexuell, 
bisexuell och heterosexuell läggning; transper-
soner nämns inte). Det är förbjudet för arbetsgi-
vare att 1/utöva direkt eller indirekt diskrimine-
ring, 2/uppmana andra till diskriminering och 
3/utöva trakasserier. Arbetsgivaren har också 
skyldighet att utreda omständigheterna kring de 
uppgivna trakasserierna och i förekommande fall 
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra fortsatta trakasserier (§ 8). 

 Att tvingas vistas i en miljö som kan tänkas 

osynliggöra eller marginalisera homosexualitet 

eller medverka till föreställningar där den hete-

rosexuella mannen som norm förblir en del av de 

outtalade självklarheterna betraktas […] som en 

indirekt kränkning.18

Homofobi

Små ”oskyldiga åsikter”, ”pojkstreck” och ”obe-
tänksamma ord” som inte hejdas i tid kan få 
skrämmande följder. Johan Pettersson slakta-
des bokstavligt talat i april 2002 i Katrineholm. 
Mördaren angav sitt motiv vara hat mot homo-
sexuella. I sin doktorsavhandling skildrar Anne 
Pattel-Gray19 gången för hur stereotypa åsikter 
kan leda till att mord förövas. 
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Stereotypen
är en överdriven övertygelse om en kategori. 

Den används för att rättfärdiga det egna bete-

endet gentemot den andra kategorin och den 

rättfärdigar befintliga maktförhållanden.       

Fördomar 
kan leda till att någon tycker illa om en person 

utan tillräckligt skäl. De är en (o)vana att dra 

slutsatser utan kunskap – särskilt farligt när det 

gäller negativa slutsatser.

Etnocentrism 
föreligger om någon beter sej illa mot andra 

utifrån uppfattningen att den egna kulturen/

övertygelsen är överlägsen de(n) andras.

Rasism
uppstår när den egna kulturen/övertygelsen 

anses bero på en genetisk eller rasbunden 

överlägsenhet och den anses rättfärdiga dis-

kriminering.    

Rasideologi
innebär att rasismen används som skäl för 

att förneka någon något; rasideologin är en 

konstgjord företeelse. 

Rasistiskt våld 
handlar det om när våld eller övergrepp utövas 

mot en viss grupp under hänvisning till den 

gruppens åsikter eller levnadssätt.

Så länge skolvärlden låter ett outtalat tabu 
råda sänds signaler till eleverna att det här är 

något de vuxna inte reagerar på. Beteendet får 
sin auktorisation, åsikterna och fördomarna 
förs vidare till barnen/eleverna. De hot, kränk-
ningar och de föraktfulla ord som har uttalats 
ligger kvar i den utsattes minne. Den hotade/
mobbade/kränkte har fått en skada som inget 
kan läka. Många elever har fått höra ”lebba” 
eller ”bögjävel” skriket efter sig och personalen 
har inte reagerat. Lärare tar ibland upp HBT i 
sin undervisning i årskurserna 7 och senare. Då 
är det för sent om man betänker tabell 1, det 
blir bara ett tappert försök att bota den homo-
fobi som redan har uppstått. Skolans uppgift är 
att förebygga den. Till det krävs att HBT ingår i 
all undervisning, med början i förskolan. Läro-
planen, Lpo 94 kap 1, föreskriver att främling-
fientlighet och intolerans måste bemötas med kun-
skap, öppen diskussion och aktiva insatser. Jude-
förföljelserna ska vi komma ihåg enligt direktiv 
från Göran Persson, andra pogromer börjar tas 
upp i sammanhanget, men öppen diskussion och 
aktiva insatser är inte vad som präglar skolans 
arbete med HBT.

Hos skoleleverna har homofobin ännu inte 
utvecklats till ideologi, troligen har inte en nio-
åring någon medveten värdering om på området, 
men utan förebyggande åtgärder kan utveck-
lingen gå dithän. Homosexuella finns med 
på nynazisternas dödslistor. Skolan ska fostra 
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dagens unga till demokrati. Vi har demokratisk 
rätt att framföra åsikter men också skyldighet att 
ingripa när medmänniskor drabbas negativt av 
dem. Skolans värld ska vara trygg. Ingen, vare sig 
föräldrar, lärare, elever eller annan personal ska 
utsättas för kränkande behandling för att de är 
annorlunda på något sätt. De som agerar enligt 
normen betraktar sig som normala. Undervis-
ning om HBT handlar inte om avvikelser från 
det normala utan om normala människor och 
deras relationer samt hur fördomar och diskri-
minering påverkar människors liv. Tillspetsat 
kan sägas att HBT inte är ett minoritetsproblem 
utan ett majoritetsproblem.

Finns beredskap till förändring?

I Det osynliga barnet låter Tove Jansson lilla 
Ninni komma till muminfamiljen eftersom 
hon har blivit osynlig genom all den ironi och 
negativa kritik som hon utsatts för. Den dam 
hon bodde hos tidigare hade överlämnat henne 
till Tuutikki (förebilden till den figuren är Toves 
livslånga sambo, Tuulikki), som vet att bästa 
stället för barnet att bli synligt igen är att hon 
får bo i Mumindalen. Ninni börjar efterhand 
synas delvis allteftersom hon får positiv upp-
märksamhet, men den stora förvandlingen 
sker först när hon, i ilska, biter Muminpappa 
i svansen. Att vi idag kan se orättvisorna mot 

homosexuella och beskriva deras orsaker beror 
på att några HBT-personer har vågat göra sina 
röster hörda. Genom århundradena har HBT-
personer i stort negligerats, tystats eller förring-
ats – om inte värre. Det engelska ordet faggott 
betyder ursprungligen ”risknippe att tända bål 
med”, i överförd bemärkelse har det kommit att 
beteckna en homosexuell man, för straffet för 
deras sodomi var just att brännas levande. 

Den medicinska termen homosexualitet tillkom 
i Tyskland på 1860-talet och betecknade att 
(vilja) idka sexuella övningar med person(er) av 
det egna könet bara för lustans skull. Termen 
heterosexualitet betecknade att ha sex med (minst 
en) person av det andra könet utan avsikt att 
alstra barn, alltså bara för lustans skull, vilket på 
den tiden ansågs vara näst intill perverst. Under 
1920-talet kom Berlin att betraktas som HBT-
personernas huvudstad i världen och homosex-
uella uppmuntrades 1933 av Hitler att lista sig 
som sådana hos sin husläkare. Den tyske dikta-
torn ändrade senare lagen och lät sätta många 
av dessa män i koncentrationsläger, med en rosa 
triangel som kännetecken. Efter Tredje Rikets 
fall fick homosexuella finna sig i att fortsatt vara 
fängslade (fram till 1969) för nazitidens para-
graf mot homosexualitet ändrades inte, vare sig 
i DDR eller i Förbundsrepubliken. Det dröjde 
ända in på 1990-talet innan homosexuella som 
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suttit i koncentrationsläger fick ersättning för 
sitt lidande. Med den vetskapen är det lätt att 
förstå att det har funnits en tvekan att göra sig 
hörda/sedda. I slutet av 2003 är homosexuali-
tet straffbelagt i ett 90-tal länder, i några av 
dem är straffet döden. Oviljan att ”komma ut” 
har minskat för en del, åtminstone i västvärl-
den, sedan kunderna på bögbaren Stonewall 
vid Christopher Street i New York den 27 juni 
1969 satte sig till motvärn mot trakasserande 
poliser. Lesbiskas synliggörande kom först 
senare och skedde till en början främst i femi-
nistiska kretsar.

HBT-personers historia måste bli känd för att 
homofobin ska kunna förebyggas. Akademiska 
kurser i Lesbian and Gay Studies har givits några 
år i Umeå, på 10p-nivå. Deltagare har önskat 
en fortsättning upp till minst 20p-nivån, men 
inget beslut har ännu fattats. Homosexualitet 
har inte varit obligatoriskt moment på lärarut-
bildningarna tidigare. Därigenom har skolelever 
och lärarstudenter undanhållits möjlighet att 
göra reflekterade ställningstaganden. Fördomar 
och förutfattade meningar har kunnat florera 
och föras vidare till barnen. Inom QUB-arbe-
tet berättade de medverkande studenterna från 
psykologi- och socionomprogrammen att de inte 
mött något moment om HBT i sin undervis-
ning. Inte heller i sjuksköterskeutbildningen 

finns det med. På läkarlinjen har två frivilliga 
aktivister svarat på studenternas frågor under ett 
60-minuterspass under kursen praktisk sexologi. 
På polisutbildningen däremot, som är ny vid 
universitetet, har ämnet en given plats. Det var 
genom att våga visa berättigad vrede som lilla 
Ninni blev synlig där i Mumindalen. Många 
anser att HBT-personer är för högljudda, tar 
för mycket plats, kräver för mycket. Troligen 
är det vanan att homosexuella är tysta, inte 
märks, som ligger bakom det tyckandet. Utan 
att de själva hade engagerat sig hade homosex-
uella troligen fortfarande fått lida under tyst-
nadens tyranni20. 

Det är ju så svårt…

Lärarens vardag är fylld av så många hänsyn. 
Planeringen tar lång tid och ska göras utifrån de 
enskilda elevernas olika behov. När så ett nytt 
moment, HBT, hotar att tas in i ”måstekalen-
dern” upplever en del ett motstånd: dels krävs 
ännu mer kunskap, dels saknas didaktiska erfa-
renheter och dels känns det genant att tala om 
sådant som ändå ”hör sängkammaren till”.

Den didaktiska erfarenheten på området är 
inte stor i Sverige. Den blir å andra sidan inte 
större av att homosexualitet fortsatt inte tas upp 
på lektionerna. Kvinnliga präster var för inte så 
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länge sedan en omöjlighet. Demokrati fanns 
tidigare inte med i skolornas läroplaner men 
är nu ett stående och självklart inslag i så gott 
som varje ämne. HBT-frågor är en demokra-
titräning. I varje kommun ska från den 1 januari 
2004 finnas minst en genuspedagog. Genom ett 
samarbete med den personen bör bra lektions-
förslag finnas tillgängliga för lärarna. RFSL har 
länge utbildat informatörer som kan bli en bra 
resurs för de kollegier som vill inhämta kun-
skap på området.

Vårt lands lagar har under de senaste åren änd-
rats på många punkter till förmån för HBT-
personerna. Så skedde även i Nederländerna, 
ungefär tjugo år tidigare. Homosexuella hade 
uppnått så stor jämställdhet i landet, hävdades 
det, att ämnet inte längre togs upp i skolorna. 
Sedan mördades under kort tid tre öppet homo-
sexuella lärare just på grund av deras sexuella 
läggning. Den nederländska motsvarigheten till 
Lärarnas Riksförbund har därefter uppmanat 
lärarna i landet att inte längre redovisa sin sex-
uella identitet för föräldrar eller elever, dvs. att 
ducka och smyga som förr i tiden. Slutsatsen 
av detta är att HBT måste ingå som en del av 
demokratiträningen och alltså bli belyst gång 
på gång i skolan. Det är dubbelbottnat att be 
t.ex. RFSL att komma och berätta för eleverna 
på en lektion. Det positiva är att den enskilda 

eleven får se en livs levande ung öppen flata/bög. 
Det negativa är elevens upplevelse att ”ämnet 
är så känsligt att ta i att ingen lärare på skolan 
har satt sig in i det så vi inkallar specialister”. 
Eleven får ett intryck av att ”ingen lärare här 
begriper mig”.

Kunskap finns att hämta. RFSL har tagit 
fram en mängd broschyrer, och speciellt fram-
gångsrik har organisationen i sistone varit på 
att producera information om transpersoner. 
Filminstitutets projekt Skolbio har ett stort 
antal utmärkta filmer att erbjuda. Skolbiblio-
tekarierna kan tipsa om bra böcker för skolans 
olika stadier. På webben finns ett stort antal 
sajter att hänvisa föräldrar, lärare, övrig perso-
nal och elever till. Det saknas inte källor för att 
lärarna ska ha bra på fötterna inför sin undervis-
ning om homosexualitet. Häftet om HBT för 
lärarutbildningen i Umeå, Tysta och/eller ned-
tystade, framtaget på Institutionen för svenska 
och samhällsvetenskapliga ämnen, innehåller 
tips om litteratur, tidskrifter, filmer, tidnings-
artiklar och nätsajter.

Undervisning om HBT handlar om demo-
krati, om jämställdhet, mänskliga rättighe-
ter. Ett uttalat motstånd, motiverat av åsikten 
att det handlar om sex, beror inte på attityder 
från homosexuellas sida, det handlar om tala-
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rens egen inställning. Många tänker inte på 
att ett räkneexempel som handlar om inköp 
till Evas och Mikaels familj faktiskt framhål-
ler heterosexualitet, att det kan ge en signal till 
den enskilda eleven att ”ordet familj förutsätter 
man och kvinna”. Men om det skulle handla 
om Sebastians och Patriks hem finns det säkert 
personer som reagerar. Det behöver inte vara 
svårt att undervisa om HBT. Homosexualitet 
ska föras in i undervisningen på samma sätt som 
vi lärt oss att belysa övriga demokrati- och vär-
deringsfrågor. Om läraren använder den likabe-
handlingslag som gäller studenter vid universitet 
och högskolor efter 2001-03-01 som mall för sin 
planering behöver inga kränkningar ske. 
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Inledning

Hösten 2001 startade den första kursen Lesbian 
and Gay Studies i Sverige – i Umeå. I USA har 
sådana kurser redan funnits sedan ett decen-
nium tillbaka. Förslag om ett Lesbian & Gay 
program på grundutbildningsnivå lades vid 
UCLA i Kalifornien redan 1996. 

Forskningen och bokutgivningen inom fältet 
har varit explosionsartad (Borgström, 1998). En 
förklaring till detta kan vara det ökade utrymme 
för marginaliserade grupper som ämnet Cultural 
Studies skapat vid många västerländska univer-
sitet. I Umeå var det Delegationen för tvärve-
tenskap som med ekonomiskt stöd satsade på 
kursutvecklingen. Det tvärvetenskapliga per-
spektivet var självklart: frågor om kön, identi-
tet och sexualitet är ju inte något för endast en 
specifik disciplin, utan ställs och belyses med 
fördel av flera och i samverkan. Vid Umeå uni-
versitet utvecklades kursen vid den Humanis-
tiska fakulteten och det föll sig naturligt att His-

Jenny Gunnarsson, Hanna Markusson  
Winkvist och Kerstin Munck

toriska studier blev moderinstitution, eftersom 
man där sedan 1996 gett kursen Homosexuali-
tetens historia. 

Den nya och tvärvetenskapliga kursen Lesbian 
and Gay Studies ges av ett lärarlag bestående 
av Jenny Gunnarsson från institutitionen för 
kultur och medier, Hanna Markusson Win-
kvist, historiska studier, och Kerstin Munck, 
litteraturvetenskap och nordiska språk. I denna 
artikel vill vi förmedla våra erfarenheter av och 
reflexioner kring denna kurs.

Lesbian and Gay Studies: kärlek, makt och 
normer är en fristående 10-poängskurs på 
grundutbildningsnivå, som under de två år 
den hittills givits, dragit till sig studenter från 
universitetets samtliga fakulteter. Då kursen 
startade hösten 2001 var den överfull, vilket 
visade ett uppdämt behov. Vi hade redan före 
kursstart fått ett brev från en student med en 
kritisk analys av en av kursböckerna och när vi 

Vad är Lesbian and Gay Studies?

Rapport från en ny kurs i Umeå
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träffades första gången i september visade det 
sig att en annan student var igång med att skriva 
den examinationsuppgift som skulle vara klar 
i april. Ingen av oss lärare hade tidigare varit 
med om en sådan rivstart.

Påfallande många av våra studenter ingår i 
programutbildningar, vilket betyder att de 
exempelvis är blivande lärare, läkare, socio-
nomer, psykologer eller bibliotekarier. De har 
läst kursen på kvälls- och helgtider utanför sina 
ordinarie scheman och åtaganden. På det viset 
har de skaffat sig en unik kompetens. Redan nu 
har vi hunnit se hur studenter som gått kursen 
börjat dyka upp som doktorander vid olika insti-
tutioner. Kanske har kursen Lesbian and Gay 
Studies bidragit till att uppmuntra en frågande 
attityd, som de har glädje av i sin forskarut-
bildning. Omvänt: kanske har vår kurs lockat 
många just forskningsinriktade studenter, indi-
vider med en aktiv nyfikenhet som logiskt leder 
vidare till forskarstudier. Vid den stora inter-
nationella Göteborgskonferensen i maj 2002, 
”Farväl heteronormativitet”, kunde vårt lärarlag 
stämma av liknande iakttagelser då vi träffade 
forskare och lärare från besläktade kurser vid 
andra universitet och högskolor. För även om 
vår kurs är den första i sitt slag, och oss veter-
ligt hittills enda i Sverige, så finns kurser som 
Sexualitetens historia och Queerteori på flera håll. 

Detta har naturligtvis varit betydelsefullt och 
inspirerande för oss.

Syftet med kursen Lesbian and Gay Studies är 
att ge kunskap om samkönad kärlek i ett histo-
riskt perspektiv, skildringar av samkönad kärlek 
i äldre och nyare skönlitteratur samt bilden 
av homo- och bisexualitet inom de moderna 
medierna. I kursen studeras teoribildningar 
kring kön, sexualitet och identitet genom vilka 
samhälleliga normer förr och nu kan analy-
seras. Kursen är uppdelad i två 5-poängsmo-
duler, ”Introduktion” och ”Fördjupning”. I 
introduktionsdelen läses några grundläggande 
teoretiska arbeten, som den numera klassiska 
skriften Compulsory Heterosexuality and Lesbian 
Existence (1980) av den feministiska forskaren 
Adrienne Rich, och sociologen Margareta Lind-
holms artikel ”Vad har sexualitet med kön att 
göra?” (Lindholm, 1996); uppsatser ur antolo-
gin Seklernas sex (Bergenheim & Lennerhed, 
1997); samt mer ämnesspecifika texter från his-
torisk och litteraturvetenskaplig forskning samt 
medieforskning med illustrerande exempel från 
historiskt källmaterial, skönlitteratur, film och 
teve. I fördjupningskursen tillkommer några 
mer avancerade texter av bland andra Judith 
Butler, Alexander Doty, Michel Foucault och 
Eve Kosofsky Sedgwick.1  
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I undervisningen varvar vi föreläsningar med 
seminarier och diskussioner i mindre grupper. 
I kursplanen står inskrivet att examinationen 
är löpande i kombination med skrivuppift eller 
motsvarande. Med det sistnämnda har vi velat 
öppna för kreativa lösningar, vilket resulterat i 
några debattartiklar och en kortare videofilm. 
De flesta har dock lämnat in mer traditionella 
skrivuppgifter, där själva ämnesvalet har varit 
ganska fritt men med krav på tydlig tillämp-
ning av kurslitteraturen och inte minst med 
tvärvetenskaplig ansats. Inlämnade skrivupp-
gifter kunde ha rubriker som ”Heteronormen 
– en analys av betänkandena ’Barn genom inse-
mination’ och ’Partnerskap’”, ”Fri zon? En dis-
kursanalys av en queer tidning”, ”Sjuk dom! 
En studie av synen på homosexualitet i två 
statliga utredningar samt i fragment ur Karin 
Boyes poesi”.2

Vi inleder och avslutar alltid en kurs gemensamt. 
Däremellan ligger de ämnesspecifika föreläs-
ningarna och seminarierna, som binds ihop av 
den gemensamma teoribildningen och, själv-
klart, av det gemensamma stoffet. Vad som är 
den dominerande synen på homosexualitet i en 
viss tid avspeglas ju alltid på ett eller annat sätt 
i t.ex. skönlitteratur, film och reklam. 

Vad är queer?

Vid introduktionen genomför vi en så kallad 
queerövning, vilken syftar till att konkretisera 
queerteorin, som sedan tjänar som redskap 
genom hela kursen. Introduktionsföreläsningen 
behandlar just teoribildningar kring kön, sexu-
alitet och identitet och infaller efter queeröv-
ningen, vilket gör att studenterna kommer till 
föreläsningen med konkretiserad förförståelse. 
Övningen, som sker i smågrupper, fungerar som 
en sorts ögonöppnare och banar väg för det fort-
satta arbetet. Varje grupp får i uppgift att sam-
tala kring ett föremål som vi delar ut. Det kan 
vara en Ikea-katalog, ett grattiskort till brud-
paret, några smurfar, en Barbiedocka, en fot-
boll eller någon Lucia-attiralj. Till denna första 
sammankomst har studenterna bland annat läst 
socialantropologen Don Kulicks introducerande 
uppsats om queerteori (Kulick, 1996). Nu upp-
manas de att i sitt samtal betrakta det föremål 
som tilldelats dem med queer blick, det vill säga 
att inte ta något för givet utan att vara öppna 
för många olika sätt att se och tolka världen via 
föremålet. Det här inledande samtalet fungerar 
som kursintroduktion på flera nivåer: de stu-
derande får tillfälle att bekanta sig med varan-
dra samtidigt som de med sina diskussioner tar 
tag i för kursen centrala frågeställningar kring 
normativitet. 
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Diskussionerna efter själva övningen brukar 
bli mycket livliga och vid redovisningen i stor-
grupp bjuds vi på både allvarliga reflexioner och 
många hjärtliga skratt. Vem har till exempel 
tidigare reflekterat över vilka som paras ihop 
i ordet ”brudpar”, smurfarna som bögar i ett 
utopiskt homosamhälle, eller sett ett sådant 
överflöd av garderober på en och samma gång 
som i en Ikea-katalog?3 Det visar sig att all-
ting är öppet för flera tolkningar än de vi i alla 
fall går omkring och tror att människor i all-
mänhet gör.

Att definiera det för kursen så centrala queerbe-
greppet är ingen lätt uppgift, eftersom dess bety-
delser till viss del skiftar beroende på såväl kon-
text som användare.4 Vanligt har under 1990- 
och 2000-talen varit att begreppet används 
som paraplyterm för olika icke-heterosexuella 
och/eller icke-heteronormativa identiteter som 
lesbisk, gay, bisexuell och transidentitet. Enligt 
vissa användningar av begreppet skulle queer 
dessutom inkludera heterosexuella vars genus-
positioner på ett eller annat sätt kan betecknas 
som icke-normativa. Vidare kan man tala om 
queera konstverk, queera kulturella företeelser 
eller queera åskådarpositioner som går utöver de 
dominerande normerna kring genuskategorier 
och/eller sexualiteter (Doty, 2000:6–7; se även 
Doty, 1993; Rosenberg, 2002:11–12).

Den breda definitionen av queer är en central 
del av teorins själva budskap, eftersom dess syfte 
är att ifrågasätta och destabilisera kategorier och 
dikotomier. En snäv begreppsförståelse skulle 
motverka detta syfte och innebära en risk att 
det förlorar sin potential som kritiskt redskap. 
Trots detta bör dock tilläggas att inte vad som 
helst som faller utanför någon typ av norm bör 
betecknas som queer, utan att förhållningssät-
tet alltid är relaterat till en heterosexuell och 
exkluderande norm för vilken begreppen sexu-
alitet och kön är oskiljbara (Rosenberg, 2002:
11–15). 

Ett av queerteorins grundläggande påståen-
den är att kulturen är heteronormativ, men inte 
heterosexuell. Den är istället, som Don Kulick 
uttrycker det, ”rikare och mer nyanserad än så” 
(Kulick, 1996:16). Det queera är alltså ständigt 
närvarande men på grund av att heterosexu-
aliteten i vår kultur anses vara naturgiven har 
vi fostrats till att betrakta världen med hetero-
normativ blick. Således har vi gjorts mer eller 
mindre blinda för de aspekter av omvärlden som 
inte passar in i den hegemoniska heterosexuella 
världsbilden (ibid.). Kulturen har därför i sig 
queera läckage, som kan utnyttjas som ett ana-
lysverktyg för att förstå kulturella uttryck även 
om de vid en första anblick tycks heteronor-
mativa och/eller heterosexuella (Doty, 2000; 
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Rosenberg, 2002:118). I kursen Lesbian and 
Gay Studies är det just denna utgångspunkt 
som används för att tillsammans med studen-
terna arbeta med att tolka och skapa en mer 
nyanserad och mångfacetterad förståelse för 
historia, litteratur, teve och film. 

Dessa queera läsningar har sina epistemo-
logiska rötter i såväl Lesbian and Gay Studies 
som feministiska studier men skiljer sig till viss 
del från dessa bägge traditioner. Feministiska 
läsningar har till exempel ofta haft som syfte 
att läsa ett verk för att antingen hitta inbyggd 
sexism i texten eller för att finna och synliggöra 
dess feministiska potential medan man i queera 
läsningar placerar det icke-queera vid sidan av 
det queera (Rosenberg, 2002:117–118). De 
queera läsningarna kan också sättas i relation 
till statsvetaren Iris Marion Youngs påstående 
att minoritetsgrupper ofta utvecklar ett så kallat 
dubbelt medvetande. Detta sker genom att den 
underordnade gruppen, som både osynliggörs 
och schabloniseras, lär sig att tolka sin omvärld 
med hjälp av både den dominerande kulturens 
förförståelser och den egna gruppens (Young, 
2000:80; jfr Rosenberg, 2002:124). 

Med det ovan nämnda som utgångspunkt kan 
man konstatera att studenterna på grund av 
sina varierande bakgrunder i fråga om identi- 

fikation, erfarenheter och politiska värderingar 
från början har olika vana vid att läsa kulturen 
med queer blick. Medan vissa sedan barnsben 
har tolkat till exempel litteratur och film på 
detta sätt blir introduktionen av queerläsningar 
för andra ett helt nytt perspektiv (jfr Norrhem, 
1997a:2–3). Den queera blicken kan därmed 
betraktas som ett slags kulturell kompetens. 
För de studenter som redan är vana queer-
läsare bidrar den här typen av undervisning 
till att deras kunskap blir bekräftad som just 
kunskap samt att de lär sig att vetenskapliggöra 
och utveckla denna. De som inte från början 
besitter kompetensen att göra queertolkningar 
får möjlighet att utveckla ett nytt perspektiv för 
att förstå sin omvärld. 

Nya perspektiv på det förflutna

Att få tillfälle att förena historisk metod med 
queera perspektiv i undervisningen är inte bara 
mycket givande, utan på sätt och vis också 
logiskt. Historikern Jens Rydström har till 
exempel hävdat att det finns två aspekter hos 
queerteori som gör den relevant för historiker 
att använda. Det ena är valet av undersöknings-
objekt och det andra är metod och kunskaps-
syn (Rydström, 1995:354; se även Rydström, 
1996:87ff). 
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En uppgift i kursen Lesbian and Gay Studies 
är att, som det står i kursplanen, förmedla 
”kunskap om samkönad kärlek i ett historiskt 
perspektiv”, samtidigt som kursens tvärveten-
skaplighet blir tydlig. Vi valde formuleringen 
”samkönad kärlek” för kursplanen av två skäl. 
För det första riskerar bruket av den anglosax-
iska termen queer att osynliggöra de mänsk-
liga och relationella aspekter som vi till dels 
ville överordna de strukturella och normativa 
infallsvinklarna – utan att för den skull förbigå 
dessa. Queer definieras ju i första hand som en 
kritisk hållning gentemot det heteronormativa 
(Rosenberg, 2002:12). För det andra vore det 
anakronistiskt att använda sig av begreppet 
homosexualitet, då dess innebörd har föränd-
rats över tid.

En viktig utgångspunkt för förståelsen av his-
toria och historieskrivning är den att historia 
måste förstås framlänges. Det förflutnas aktö-
rer, processer och strukturer ska analyseras på 
historiens villkor, vilket betyder att vi, i enlighet 
med den amerikanska historikern Joan Scott, 
måste ”disidentifiera” oss från historiens män-
niskor (Scott, 1996:23). Den introducerande 
föreläsningen till de historiska studierna på 
kursen utgår därför från den retoriska frågan 
huruvida man kan påstå att begrepp som homo- 
respektive heterosexualitet har haft ett verkligt 

innehåll tiden före 1869, då denna termino-
logi först kom i bruk (Rosenberg, 2002:26ff). 
Vidare kan frågan om människor identifie-
rade sig med dessa termer sedan de introduce-
rats i tidens vetenskap ställas: hur såg relationen 
mellan individ och struktur ut?

I diskussionen kring risker och möjligheter med 
historisk identifikation, ringar man inte bara in 
sexualitet som kontextbunden, utan också histo-
riciteten i skenbart naturgivna fenomen. Paral-
lellt med denna diskussion har det också varit 
fruktbart att föra in den rent historiografiska 
översikten av historisk homosexualitetsforsk-
ning. Traditionen har sina rötter i den så kal-
lade ”our-story-skrivningen”. Som namnet anty-
der är ambitionen här att synliggöra de av sam-
hället undanskuffade homosexuella. Ur denna 
har den essentiella historieskrivningen uppstått, 
i vilken makt över och förtryck av homosexu-
alitet problematiseras. I kontrast har forskare i 
Michel Foucaults konstruktivistiska anda, än 
mer problematiserat maktförhållandena, samt 
ifrågasatt och ”avslöjat” sådant som tidigare setts 
som naturgivet. (Rydström, 1995:342ff). 

Den ena grundförutsättningen för de metodöv-
ningar kring samkönad kärlek i historisk belys-
ning som studenterna får pröva på, ligger alltså 
i insikten om historieämnets villkor. Den brit-
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tiske historikern Edward Hallett Carr beskrev 
till exempel på sin tid historikerns roll i histo-
rieskrivningen, som att denne är delaktig i att 
faktiskt skapa en illusion av att vi äger alla fakta 
om det förflutna (Carr, 1967:11). Den italiensk-
födde mentalitetshistorikern Carlo Ginzburg 
liknar för sin del historikern vid en detektiv, 
som söker efter historiska sanningar i sprick-
orna mellan olika sociala skikt och hierarkier 
(Ginzburg, 1983:15).

Den andra grundförutsättningen är att studen-
terna även reflekterar över hur kön konstrueras. 
I de introducerande föreläsningarna diskute-
ras, utifrån historiska exempel, på vilket sätt 
idéer om och förväntningar på oss som män 
och kvinnor skapas samt att dessa inte själv-
klart står att finna i våra kroppar. Också vårt 
sätt att uppfatta hur kroppen är, är en effekt 
av idéer och föreställningar (Butler, 1990:175; 
Lindholm, 1996:43ff). Som konkret exempel 
på detta får studenterna bland annat se en ana-
tomisk illustration från 1611 föreställande en 
livmoder, i våra 2000-talsögon framställd som 
en penis (Laqueur, 1999:100). Denna förstå-
else ger studenterna redskap att mer nyanserat 
tolka synen på sexualitet, som dessutom alltid 
genomsyras av synen på kön – kvinnligt och 
manligt, om man så vill. 

I en av de metodövningar som genomförs får 
studenterna i uppgift att diskutera ett utdrag 
ur den så kallade uggleupplagan från 1909 av 
Nordisk familjebok. Vid denna tid var begrep-
pen ”sexualitet” och inte minst ”homosexua-
litet” väl inarbetade åtminstone i medicinska 
sammanhang. Sexualiteten definierades nu av 
sexologin, den vetenskap som följde på medi-
kaliseringen av sexualiteten i slutet av 1800-
talet, som en biologiskt medfödd drift. Sexuella 
handlingar som, förenklat uttryckt, förr ansågs 
omoraliska började betraktas som patologiska 
(Lennerhed, 2002:13). Homosexualitet betrak-
tades som driftstörningar och således som onor-
mala, men den homosexuella skulle därmed inte 
längre självklart straffas. Idéerna om den med-
födda homosexualiteten innebar att också yttre 
tecken kunde sökas hos individen. De homo-
sexuella männen ”ha understundom något 
feminint öfver hela sin personlighet” medan 
de homosexuella kvinnorna, enligt Nordisk 
familjebok, exempelvis sades ha ”ett manligt 
sätt att kläda sig”.

Utifrån frågor som rör synen på kön, norma-
litet och abnormalitet diskuterar studenterna 
textens – källmaterialets – tids- och idémäs-
siga sammanhang, dess syfte när det skrevs 
samt dess kronologiska kopplingar bakåt och 
framåt. Det tidiga 1900-talets kända sexologer 
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och psykologer, framför allt Havelock Ellis och 
Sigmund Freud, påverkade synen på vad man såg 
som sexuella avvikelser (Weeks, 2000:17–52). 
Övningen uppmuntrar studenterna till att också 
göra kopplingar till vår tid. Idéer om homosexu-
alitet som förorsakad av störningar i könsiden-
titet på grund av fysiologiska eller psykologiska 
brister kan till exempel spåras i fördomar och 
homofoba jargonger av idag. Flera studenter upp-
märksammade i den här övningen att vi med vår 
tids ”glasögon” måste gå försiktigt fram i våra 
tolkningar, då språket i sig har genomgått för-
ändringar. Övningen tjänar alltså flera syften på 
både metodologisk och analytisk nivå.

Ett annat exempel på källmaterial som stu-
denterna får analysera utgörs av ett utdrag ur 
SOU 1935:68. Denna utredning diskuterade 
vissa ändringar av strafflagen. Vid den tid då 
utredningen slutfördes, hade frågan om homo-
sexualiteten som kriminell lyfts upp på den 
politiska agendan. Svaret på den homosexuella 
gåtan stod att finna i könshormonerna, menade 
man. Freuds teorier om rudimentär bisexuali-
tet hos individen, som – om denna stördes i 
sin känslomässiga utveckling – riskerade att 
utveckla homosexualitet, hade fått genomslag. 
I Medicinalstyrelsens yttrande i frågan jämställ-
des homosexualitet därför med sinnessjukdom 
och skulle sålunda betraktas och behandlas som 

sådan (SOU 1935:68:78). Vid denna tid hade 
också Freuds så kallade förförelseteori fått fäste, 
vilket innebar att man särskilt ville skydda barn 
och unga från homosexuella ”förförare”. Emel-
lertid skulle skyddet inte:

 ske i form av straff för handlingar, som hos 

vederbörande äro uttryck för hans fysiska eller 

psykiska skapnad, utan av samma åtgärd, som 

samhället vidtager mot andra på det psykiska 

området anormala […](SOU 1935:68:78).

Studenterna får utifrån utredningstexten till-
fälle att diskutera skillnader i synsätt över tid 
samt identifiera sexualteoretiska och psykoana-
lytiska förklaringsmodellers påverkan. I citatet 
ovan förs ett resonemang som pekar framåt i 
tid: år 1944 avskaffades kriminaliseringen av 
homosexuella handlingar (och även tidelag som 
reglerades av samma lag). Ett paradigmskifte 
hade således ägt rum. 

Med kunskapen om hur normer upprätthålls 
och hur avvikelser förklaras ges studenterna även 
möjlighet att reflektera över dessa omständighe-
ters påverkan på den enskilda individen. Spän-
ningsförhållandet mellan individ och struktur 
sätts därmed i fokus i en metodövning som 
tar avstamp i ett källmaterial av privat-person-
lig karaktär. 
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Lydia Wahlström tillhör en av den svenska 
kvinnorörelsens portalfigurer.5 I läsningen 
av ett utdrag ur hennes memoarer Trotsig och 
försagd (1949) prövade studenterna olika tolk-
ningsmodeller av de beskrivningar hon själv gör 
av sin barndom och sina erfarenheter senare i 
livet. Wahlström representerar kanske något 
som ligger nära vad vi idag definierar som les-
bisk (Eman, 1993:14). På sin ålders höst ska 
hon emellertid ha yppat att hon var bisexuell 
(Mannerheim, 2000:93). 

Om sin barndom skriver Lydia Wahlström, 
född 1869, att hon omnämndes som ”pojkflicka” 
och ”ett naturens misstag” – tillmälen som inte 
tycks ha bekommit henne (Wahlström, 1949:
10). Dessa omständigheter samt det faktum att 
hon själv menade att hon från fadern fått en 
”utebliven” sons uppfostran, kan ses som ett sätt 
att skapa autenticitet i livshistorien (jfr Lundahl, 
1998:10f). Wahlström bröt nämligen på fler 
än ett sätt de traditionella förväntningarna på 
kvinnor från den övre medelklassen.

I studiet av Lydia Wahlströms memoarer kan 
studenterna omsätta inte bara teorier om indivi-
ders identitetsformering i praktiken, utan också 
få en ökad känslighet för närläsning av text. I 
Wahlströms beskrivningar av sin relation till 
litteraturkritikern Klara Johanson, eller K. J. 

som hon kort och gott refereras till, får studen-
terna ”upptäcka” på vilket sätt ett intimt för-
hållande kan skildras subtilt, samt på vilket sätt 
detta både osynliggör och möjliggör: osynlig-
gör då den faktiska relationen hålls ”hemlig” 
för många, och möjliggör då öppenheten finns 
där för somliga läsare – studenterna själva i 
detta fall.

Sammanfattningsvis är det historiska perspek-
tivet på samkönad kärlek i kombination med 
övningar i historisk metod något av en ögon-
öppnare för de flesta kursdeltagare. I de indi-
viduella fördjupningsuppgifter som lämnades 
in, framgick det inte minst att kursen lyckats 
stimulera till ett medvetet historiskt tänkande, 
där frågor kring dåtid, nutid och framtid knöts 
ihop på ett intresseväckande sätt.

Text och tolkning.  
Queera läsningar av skönlitteratur

Vi börjar det litteraturvetenskapliga seminariet 
med att fråga studenterna vilka homosexuella 
författare och/eller texter om homosexuella som 
de läst under sin gymnasietid. De flesta säger 
att de inte läst någon, medan en och annan har 
läst Jonas Gardell eller Karin Boye. Man skulle 
kunna säga att deras svar delvis avslöjar skolans 
osynliggörande av homosexualitet. Litteratur-
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historien är inte renons på vare sig homosexu-
ella författare eller verk som behandlar homo-
sexualitet i något avseende! Historikern Svante 
Norrhem har pekat på journalisters, kulturskri-
benters och litteraturvetares ovilja eller oför-
måga att ställa nya frågor till Selma Lagerlöfs 
författarskap utifrån de nya perspektiv offent-
liggörandet av breven till Sophie Elkan och Val-
borg Olander öppnat (Norrhem, 1997b; Lager-
löf, 1992). Den nyare forskningen, till exempel 
litteraturvetaren Lisbeth Stenbergs avhandling 
En genialisk lek (2001), kring Selma Lagerlöfs 
författarskap tycks ännu inte ha nått ut. 

I den första litteraturvetenskapliga föreläs-
ningen kan vi luta oss mot den historiska bak-
grund som studenterna är införstådda med 
genom den föreläsning i sexualitetshistoria som 
de redan fått. Många av våra studenter är unga 
– födda på 1980-talet – och blir både överras-
kade och chockade över synen på och behand-
lingen av homosexuella under den senaste 100-
årsperioden. 

De författare som får bli introducerande vägvi-
sare är alla var och en på sitt sätt representativa 
för det sena 1800-talet och det tidiga 1900-
talet: Selma Lagerlöf, Oscar Wilde, Radclyffe 
Hall och Edward Morgan Forster. Deras för-
fattaröden illustrerar tidsklimat, olika förfat-

tarstrategier och vad dessa ledde till i fråga om 
reception och publikmottagande. Selma Lager-
löfs författarskap inbjuder till intressanta dis-
kussioner kring kärlekens roll i texterna – inte 
minst med tanke på det sätt som Lagerlöfs rela-
tioner till kvinnor har diskuterats av eftervärl-
den (Stenberg, 1996, Munck, 1998).

Oscar Wildes liv och författarskap ledde till 
fängelse (Ellmann, 1988:477). Eftersom kvin-
nor inte ansågs ha någon sexualitet, omfattades 
de inte av den lag som tillämpades på Oscar 
Wilde. Därför klarade sig Radclyffe Hall undan 
med ett åtal mot romanen The Well of Loneliness 
(1928). Den förbjöds i Storbritannien trots att 
hon ansträngt sig att anpassa beskrivningen av 
romanens lesbiska huvudperson efter Havelock 
Ellis tongivande teorier om ”sexual inversion in 
women” (Faderman, 1981:317–323; Newton, 
1990; Weeks, 2000:17–52). E.M. Forster, slut-
ligen, skrev sin roman Maurice under 1900-
talets första decennium, men lät den ligga kvar 
i skrivbordslådan och den gavs ut 1971, året 
efter hans död. 

De olika författarödena och deras verk levande-
gör den samkönade kärlekens historia från det 
sena 1800-talets kriminalisering och tabun till 
det sena 1900-talets nya möjligheter: i ett nytt 
tidsklimat kunde Forsters roman till och med 



73

Vad är Lesbian and Gay Studies?

filmas (1987). Filmen prisbelönades i Venedig 
för Hugh Grants och James Wilbys skådespelar-
prestationer som de förälskade unga männen. 

För att studenterna ska få tillämpa ett queer-
perspektiv i aktiv läsning, hålls en seminarieöv-
ning kring två kärleksscener i texter av Agnes 
von Krusenstjerna, den ena hämtad ur kap. XVI 
i Älskande par och den andra ur kap. XIX i Av 
samma blod. I bägge scenerna deltar Angela, 
men i den första tillsammans med Thomas 
och i den andra med Agda. Alla könsmarkörer 
såsom personliga pronomen och namn är bort-
tagna. Studenterna läser och diskuterar scenerna 
och prövar olika könskonstellationer, innan vi 
kikar i ”facit”, det vill säga tar del av Agnes von 
Krusentstjernas ograverade text. Diskussionens 
vågor brukar gå höga under denna queera när-
läsningsövning. När vi sedan läser romaner från 
vår egen tid (Eva Lejonsommar, Louise Boije 
af Gennäs, Ola Klingberg, Jonas Gardell m.fl.) 
har studenterna hunnit tillägna sig teoretiska 
redskap som gör att de med ganska säker blick 
lokaliserar både stereotyper och avgörande för-
ändringar över tid. 

I fördjupningsmomentet anläggs ett queerper-
spektiv på en enaktare av August Strindberg. 
Rollbesättningen i Leka med elden lämpar sig 
synnerligen väl för en tillämpning av Eve Kosof-

sky Sedgwicks resonemang i den numera klas-
siska Between Men (1985). Triangeln, två män 
och en kvinna, iscensätter i Strindbergs enak-
tare den homoerotiska laddning, som Kosof-
sky Sedgwick beskriver. Hon synliggör den 
tunna gräns mellan homosocialt och homo-
sexuellt begär som oftast döljs av samhällets 
homofoba krafter. Strindbergs författarskap 
har under senare år uppmärksammats just för 
sina erotiska trianglar, där tydliga bindningar 
mellan de manliga aktörerna öppnar för que-
erteoretisk analys (Lönngren, 2002). Nyligen 
kom också en amerikansk doktorsavhandling 
om just homosexualitetens plats i Strindbergs 
verk (Roy, 2002a; 2002b).

Över huvud taget är det givande att tillämpa 
könsteoretiska perspektiv på litterära texter. En 
växelverkan uppstår så att teorin blir tydligare 
samtidigt som den litterära texten öppnar sig 
för nya, förut osedda dimensioner. Eve Kosof-
sky Sedgwick demonstrerar själv detta i stan-
dardverket Epistemology of the Closet, där hon 
närläser ”Esters bok” ur Bibeln och Racines 
drama Esther (1689). Hon tar Esters handling 
att komma ut som judinna inför kung Ahasve-
ros – kung Xerxes i den svenska bibelöversätt-
ningen år 2000 – som utgångspunkt för ett 
resonemang kring den homosexuella komma-
ut-processen (Sedgwick, 1990:78–82). Hennes 
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resonemang tillämpar studenterna sedan vid 
läsningen av några äldre klassiker valda bland 
romaner av Herman Bang, André Gide, Mar-
gareta Suber och Karin Boye, samt 60-talspi-
onjärer som Anna-Karin Svedberg, Eva Alex-
anderson och Bengt Martin. Här blir Kosof-
sky Sedgwicks kunskapsfilosofiska grundtanke 
bekräftad, nämligen att den homosexuella gar-
deroben är strukturellt inbyggd i det heteronor-
mativa samhället samtidigt som den på indi-
vidnivå både förtrycker och bekämpas. Detta 
visar protagonisterna i dessa äldre romaner, 
eftersom författaren konstruerar sina figurer 
i samspel och växelverkan, både med och mot 
sin tids värderingar.

I fördjupningskursen tillämpas också Marilyn 
R. Farwells resonemang i Heterosexual Plots and 
Lesbian Narratives (1996) på romaner från 1970-
talet (Lisa Alther, Rita Mae Brown, Bente Clod) 
och några senare postmoderna romaner (Vigdis 
Grimsdottir, Jeanette Winterson). Skillnaden 
mellan 70-talets ganska fast utmejslade sexuali-
tetskategorier och den postmoderna romanens 
mer flytande gränser förde oss ut på ett gungfly 
av svåra frågor kring kön, identitet och sexu-
alitet. Blotta uttrycket ”lesbian narrative” hos 
Farwell väckte frågor kring vad som egentligen 
konstituerar en ”lesbisk roman”. Är det förfat-
tarens, läsarens eller protagonistens sexualitet 

som är det avgörande? Och hur läser vi den 
postmoderna romanen, där kategorierna tycks 
ha upplösts? Det litteraturvetenskapliga semi-
nariet utmynnade på det viset i en rad frågor, 
som studenterna tog med sig – något som ju 
är en drömsituation för läraren. Det motsatta, 
dvs. en kurs som avslutar med en punkt, leder 
ju knappast vidare.

Vi behandlar endast skönlitteratur från 1800-
talets senare del och fram till vår egen tid. Bland 
lyriker märks detta i våra val från de tidiga Walt 
Whitman och Emily Dickinson till de sena 
Steinar Opstad, Malin Backström och Jenny 
Morelli. Att vi inte valt att ta med till exempel 
Sapfos lyrik eller Shakespeares sonetter hänger 
samman med att homosexualitet som begrepp 
eller kategori uppstår under 1800-talet. Den 
skönlitteratur som tas upp väljs för att den speg-
lar människors förhållningssätt till denna nya 
kategori, det länge tabubelagda fack, som vissa 
människor placerades i. Skönlitteraturens olika 
gestaltningar av samkönad kärlek över lite drygt 
en hundraårsperiod visar på de konstruerade 
kategoriernas föränderlighet över tid. 



75

Vad är Lesbian and Gay Studies?

Massmedier – osynligheter, stereo-
typer och homoerotiska ögonblick

Att få studenter intresserade av medieforskning 
är i regel inte svårt. Medier är en del av vår vardag 
och de allra flesta kan därför enkelt relatera till 
dem. Den stora utmaningen i undervisning om 
medier är därför istället att erbjuda redskap för 
kritisk reflektion kring sådant man som med-
iekonsument inte tidigare tänkt på, samt att 
lyfta fram och arbeta med de många olika tolk-
ningsmöjligheter som finns. På temat ”moderna 
medier” belyses i huvudsak två spår: dels hur 
heteronormativitet tar sig uttryck i mainstream-
medierna, dels queera tolkningsmöjligheter av 
i första hand teve och film.6 Genom detta upp-
lägg visas hur både det heteronormativa och det 
queera, precis som i litteraturen och i det histo-
riska källmaterialet, ständigt är närvarande i den 
del av vardagslivet som medierna utgör (Kulick, 
1996:16; jfr även Rosenberg, 2002:117–118). 
De medier som i första hand diskuteras under 
kursen är de större kommersiella eller statligt 
finansierade medierna som ju är de medier de 
allra flesta av oss kommer i kontakt med.

Vid första föreläsningen på temat behandlas 
särskilt nyhetsmediernas speciella logik och hur 
den påverkar framställningar av homo- och 
bisexualitet. Nutida journalistik karaktäriseras 
av bland annat snabb produktion och konkur-

rens om läsarnas uppmärksamhet. Journalisti-
ken kännetecknas så att säga av en mängd bris-
ter – brister i tid, utrymme, personal och upp-
märksamhet – varför den journalistiska meto-
den kan ses som ett slags problemlösning för att 
få bukt med detta. Standardteknikerna för att 
hantera denna brist på resurser inom journalis-
tiken är flera. Man använder sig av tillspetsning 
och konkretisering som är ett sätt att göra det 
abstrakta hanterligt genom illustrerande exem-
pel och förenklingar. Genom att använda sig av 
en vinkel eller en krok som man ”hänger upp” 
en händelse på, kan enstaka händelser använ-
das för att berätta om ett större skeende. Till 
exempel kan Pridefestivalen användas som en 
krok för att skriva ett reportage om komma-ut-
processen. Personifiering är det man kan kalla 
att ”ge något ett ansikte”. I Sverige tjänar till 
exempel kända par som Efva Attling och Eva 
Dahlgren eller Jonas Gardell och Mark Leven-
good med jämna mellanrum som homosexu-
alitetens ansikten i medierna. Intensifiering och 
polarisering förekommer till exempel i form av 
artiklar där journalisten ställer två motsatta 
åsikter mot varandra och där frågan som dis-
kuteras kan vara ”för eller emot att homosexuella 
par ska få gifta sig” eller liknande. För att fånga 
läsarens uppmärksamhet är också ”dramatise-
ringen” av olika händelser ett viktigt redskap 
(Petersson & Carlberg, 1990:95). 



76

Vad är Lesbian and Gay Studies?

Trots, eller snarare just därför, att medierna 
fyller en sådan viktig funktion för ett demokra-
tiskt offentligt rum finns det anledning att ha 
ett kritiskt förhållningssätt mot de följder den 
journalistiska metoden kan ha – i synnerhet för 
minoritetsgrupper. Öppenhet och motstånd, en 
studie om hur homosexualitet skildrats i pres-
sen under första hälften av 1990-talet, används 
som studenternas första läsning i medieämnet 
(Andreasson, 1996). Här tydliggörs hur språk-
bruket är att betrakta som ett problem i medi-
ernas framställningar av homosexuella, sär-
skilt i fråga om rubriksättningar. Bristen på 
utrymme och behov av slagkraftiga rubriker gör 
till exempel att lesbiska osynliggörs. En följd av 
detta är att ordet ”bögäktenskap” använts för 
att beteckna samkönade äktenskap i allmänhet 
och ”bögvåld” har fått betyda våld mot homo-
sexuella. Även det i rubrikerna vanliga prefixet 
”homosex-” kan skapa märkliga konnotationer 
för läsaren – för vad är egentligen en ”homosex-
bokhandel”, ett ”homosexcafé” eller en ”homo-
sexkonkurs”?

Eftersom Öppenhet och motstånd behandlar åren 
1990–1994 får studenterna till undervisnings-
tillfället i uppgift att själva söka fram en mer 
samtida artikel som på något sätt berör homo- 
och bisexualitet. Genom att tillsammans disku-
tera aktuella artiklar ges studenterna möjlighet 

att få en bild av pågående mediedebatt. Medan 
kurslitteraturen beskriver partnerskapslagen 
som den största politiska frågan under första 
hälften av 1990-talet, har kursen givits under 
en period då till exempel frågan om lika rättig-
heter till adoption har drivits. Genom studenter-
nas egna insatser skapades härmed möjligheter 
att diskutera aktuella mediala ämnen, och upp-
giften visade sig vara ett väl fungerande kom-
plement till kurslitteraturen. Trots att studien 
visar att homosexuella inte längre är lika osyn-
liggjorda i nyhetsmedierna som tidigare, utan 
att synligheten tvärtom ökade drastiskt under 
förra decenniet, är både lesbiska och bisexuella 
betydligt mer osynliga än homosexuella män 
(Andreasson, 1996:62–63, 199, 202). 

Efter den kritiska genomgången av nyhetsme-
dier går vi i kursen vidare till mer fiktiva med-
ieformer som teveserier och film. Även här dryf-
tas både osynliggörande och stereotypisering, 
men som ett mer upplyftande inslag tillkommer 
sedan också queerläsningarna. Före kurstillfäl-
let såg studenterna på egen hand en helt valfri 
film där de flesta valde en med tema homo- 
eller bisexualitet. Dessutom ingick i uppgiften 
att söka rätt på en recension av samma film. 
Vi hade läst Tiina Rosenbergs artikel ”Det 
nya Lukas-evangeliet” som behandlar medi-
ernas heteronormativa mottagande av Lukas  
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Moodyssons Fucking Åmål (Rosenberg, 2000). 
Nu blev uppgiften att granska den tolkning 
recensenten gjort av den valda filmen: var också 
den heteronormativ, vilka andra tolkningsmöj-
ligheter av filmen vore möjliga? Ett viktigt spår 
som diskuterades var osynliggörandet av bisexu-
alitet, vilket lyftes av studenterna själva. En av 
dem hade valt att kommentera en recension av 
samma film som Rosenberg, Fucking Åmål, men 
hade till skillnad från henne analyserat hur den 
mottagits av en gaytidskrift. Genom att recen-
senten där i motsats till mainstreammedierna 
hade lyft upp just det lesbiska temat, menade 
studenten att man förbisett att åtminstone en 
av huvudpersonerna mycket väl skulle kunna 
tolkas som bisexuell. 

Dubbla åskådarpositioner, eller det Iris Marion 
Young kallar för det dubbla medvetandet, har för 
en icke-heterosexuell publik spelat stor roll i kon-
sumtionen av medier av olika typer. Den kompe-
tens queerläsningar innebär har historiskt varit 
(och är fortfarande) betydelsefull för en med-
iepublik som tillhör en grupp som i medierna 
antingen representerats på ett stereotypiserande 
sätt eller osynliggjorts. Genom att i sin person-
liga tolkning inte ta heterosexualiteten för givet 
finns möjligheter för identifikation även i de fall 
samkönad kärlek eller flirt inte är uttalad (Doty, 
1993; 2000; jfr även Norrhem, 1997a). 

Särskilt tydligt i Hollywoodfilmens histo-
ria blev under 1930-talet det dubbla medve-
tande, som Young talar om, då filmbranschen 
i USA upprättade ett frivilligt kontrakt under 
namnet ”Motion Picture Production Code” 
– mer känt som ”Hayes Code” – vilket gick ut 
på ökad kontroll eller censur av homosexuella 
yttringar eller antydningar. Men trots en omfat-
tande självcensur förmådde inte branschen att 
radera icke-heteronormativa uttryck från vita 
duken, vilket i första hand berodde på att man 
inte hade den kulturella kompetens som krävs 
för att förstå det vi idag benämner de queera 
uttrycken (Russo, 1987:31). 

För att placera queerläsningar i ett filmhisto-
riskt perspektiv visas under kursen filmen The 
Celluloid Closet som är en diskuterande histo-
risk genomgång av hur homosexualitet skildrats 
i Hollywoodfilmens historia. Filmen är base-
rad på forskning som är publicerad i en bok av 
filmvetaren Vito Russo (1987) och presenterar 
en stor mängd filmklipp från stumfilmens tid 
fram till 1990-talet. Klippen varvas med kom-
mentarer från bl.a. manusförfattare och skåde-
spelare. Här framkommer att många, men inte 
alla, av de queera uttrycken i filmerna är medve-
tet inlagda i handlingen, eller som Gore Vidal, 
manusförfattare till Ben Hur, säger: man blev 
väldigt bra på att skapa subtexter. 
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Tack vare censurreglerna lärde sig filmskapare 
att ”skriva filmer mellan raderna” och vissa män-
niskor lärde sig också att se film på det sättet. Att 
queerläsa film är alltså inget radikalt nytt. Oav-
sett om manusförfattaren medvetet har lagt in 
queera inslag eller inte finns de där och det är just 
detta studenterna arbetar med. Upphovsman-
nens eller –kvinnans intentioner är visserligen ur 
ovan beskrivna filmhistoriska perspektiv intres-
sant att lyfta fram och diskutera, men samtidigt 
är det viktigt att påpeka att en medieprodukts 
queerpotential inte nödvändigtvis är beroende 
av författarens tänkta budskap. Vi använder till 
exempel Alexander Dotys påstående att vissa till 
synes heteronormativa medieprodukter kan visa 
sig ha större queer potential än de som går under 
beteckningen ”queer” eller ”gay” (Doty, 1993:8). 
Genom att jämföra ett avsnitt av gaysåpan Queer 
as folk med den till synes mer ”straighta” Sex and 
the City visade det sig att många i studentgrup-
pen upplevde den sistnämnda som queer i högre 
grad. Det är alltså inte den queera avsikten som 
är avgörande.

Likaså visade sig den berömda författaren 
J.R.R. Tolkiens sexuella läggning och intention 
irrelevanta i fråga om hans Sagan om ringen är 
queer eller inte. Två olika studenter kom vid 
två skilda kurstillfällen fram till att sagans 
huvudpersoner, Frodo och Sam, är – om inte 

ett par – i alla fall definitivt kära i varandra. En 
student gjorde dessutom en jämförelse mellan 
boken och filmen och fann att filmen blivit 
”heterosexualiserad” bland annat genom att 
man ökat utrymmet betydligt för en kvinnlig 
roll, samt att vissa tydliga kärleksförklaringar 
mellan de båda manliga hoberna tagits bort. I 
boken yttras orden ”jag älskar dig” vilket tyder 
på en stark affektion männen emellan (jfr Sed-
gwick, 1990). 

Med hänsyn till ovan beskrivna tolkningar 
och de många, många fler som gjorts under 
kursens gång är det svårt att säga något annat 
om medierna än det Alexander Doty själv  
gör: ”There ś something queer here” (Doty, 
1993:1).

Avslutning 

Genom kursen Lesbian and Gay Studies blir stu-
denterna medvetna om det historiskt föränderliga 
i synen på kön, identitet och sexualitet. Historie-
ämnets ryggrad, källkritiken, är ju en metod som 
vidare betraktat är väsentlig för all utbildning 
till analytiskt tänkande. Den historisk-empi-
riska utgångspunkten som ges studenterna på 
kursen, innebär inte bara en bredare kunskap 
om historia, utan leder dessutom till – vad histo-
riedidaktiker benämner – ett ökat historiemed-
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vetande. Förståelsen för de villkor som påverkat 
det förflutnas människor, fördjupar också insik-
ten om de komplexa processer som styr våra liv 
idag. Frågan om man kan tala om homosexuella 
innan begreppet ”uppfanns” finner under kursen 
inget svar – vilket i sig är viktigt. Historia som 
ett flerperspektivistiskt ämne kräver av den som 
studerar det förflutna inte minst en förståelse för 
att svaren varierar beroende på i vilken historisk 
kontext vi befinner oss. 

Studenterna får möta texter av författare som 
på olika sätt har överskridit samhällets normer. 
Samkönad kärlek gestaltas eller omformuleras i 
litterära texter; studenterna övar upp sin blick för 
det dolda, förträngda och outtalade. Det är för 
många av dem en omvälvande insikt att frågor 
kring sexualitet på olika sätt tar sig uttryck i 
texter av våra internationellt mest kända för-
fattare, Selma Lagerlöf och August Strindberg. 
Då vi närläser kärleksskildringar av Agnes von 
Krusenstjerna ställs de ibland också inför egna 
blockeringar eller blinda fläckar. Den heterosex-
uella matrisen avslöjas genom studium av äldre 
skönlitteratur, men också i problematiseringar av 
samtida skildringar, där studenterna reagerar mot 
klichéer eller alltför snabba kategoriseringar. 

Övningen i att både kritiskt granska och tolka 
samtida kulturyttringar fortsätter i studiet av 

nutida medieskildringar. Ett centralt inslag i 
medieforskning är ideologikritik. Genom att 
vi tillsammans belyser de stereotyper som före-
kommer i nutida dagspress synliggörs hur för-
domar om homo- och bisexualitet trots stora 
politiska landvinningar lever kvar i det offent-
liga samtalet – parallellt med alla dessa homo-
erotiska ögonblick som florerar i mediesamhäl-
let. De queera flirtar och kärleksuttryck vi lär 
oss att se i populärkulturella fiktioner bekräftas 
i kursen som lika sanna som de dominerande 
heteronormativa tolkningarna. På så vis erkänns 
de läsningar vissa av våra studenter sedan tidi-
gare gjort av sina favoritprogram och -filmer 
som giltiga medan andra lär sig att betrakta 
massmedierna genom en ny lins.

Eve Kosofsky Sedgwick har sagt att okunskap 
är den hegemoniska gruppens privilegium (Sed-
gwick, 1990:4ff). Kursen Lesbian and Gay Stu-
dies: kärlek, makt och normer bryter en tystnad 
och bidrar till att öppna garderoben. Ambitiösa 
och ansvarskännande studenter har sökt sig till 
kursen för att de inte vill träda ut i yrkeslivet 
som ”privilegierat okunniga”.
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Abstract

In the Fall of 2001 the first undergraduate course 
on Lesbian and Gay Studies was introduced in 
Sweden – in Umeå. The aim of this interdisci-
plinary course is, in contrast to similar courses 
on e.g. Queer Studies at other universities in the 
country, to give students a deepend knowledge 
in, and a broader understanding of how “same 
sexed relations” can be interpreted in Modern 
History, Modern Literature, and the Media. In 
this article experiences of, and thoughts on this 
unique setting are discussed.

The course grants for 10 credits, and divides 
into four parts: introduction, historical stu-
dies, literature, and media and communication. 
Each part contains guiding lectures, interactive 
workshops, and formal seminars. Students also 
write individual papers: methodologically based 
on e.g. Queer Theory or Queer Readings. By 
and large, this is a course which stimulates stu-
dents to raise new questions, and to analyse and 
deconstruct by nature given concepts as gender, 
sexuality, and identity.
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Noter
1  Kursplanen med litteraturförteckning kan beställas 

från Institutionen för historiska studier, Umeå uni-
versitet.

2  Observera särskrivningen som ska vara just en sär-
skrivning i detta fall.

3  ”Garderob” är en sedan länge använd metafor för 
döljandet och osynliggörandet av homosexuella. 
Metaforen gäller såväl på individuell som strukturell 
nivå.

4  Ordet ”queer” betyder ursprungligen ”avvikande” eller 
”knäpp” och användes tidigare i USA och England 
som ett skällsord mot homosexuella. Ordet kom 
dock under 1990-talet att omladdas med en positiv 
betydelse, först av aktivistgruppen Queer Nation 
som arbetade mot våld mot homosexuella i New 
York (Kulick 1996: 7–8). 

5  Om Lydia Wahlström finns mycket skrivet. För en 
inblick se t.ex. antologin Lydia Wahlström. Till hund-
raårsminnet av hennes doktorsdisputation 1898 (2000), 
Gunilla Strömholm (red.), Uppsala.

6  Med mainstreammedier avses de större kommersiella 
eller statligt finansierade medierna som riktar sig till 
en så kallad bredare allmänhet. De medier som inte 
inkluderas av begreppet – alternativa medier – är t.ex. 
fanzines, dvs. mindre icke-kommersiella och icke-
professionella tidskrifter, föreningsbrev eller mindre 
specialinriktade tidskrifter (se t.ex. Downing 2001).



83



84



85

I Thorsten Jonssons kongeniala översättning av 
Ernest Hemingways roman, For Whom the Bell 
Tolls (1940), finner vi på försättsbladet en över-
sättning av den engelske barockpoetens John 
Donnes i olika sammanhang förekommande 
predikotext ”Devotions” från början av 1600-
talet (Hemingway, 1941): 

 Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig; 

varje människa är ett stycke av fastlandet, en del 

av det hela; sköljes en jordklump bort av havet, 
varder Europa i samma mån mindre, såsom ock 

en udde i havet bleve, såsom ock ett jordagods, 
tillhörande dina vänner eller dig själv; varje män-

niskas död förminskar mig, ty jag är innesluten i 

mänskligheten; och sänd för den skull aldrig bud 

och fråga för vem klockan klämtar; den klämtar 

för dig.

John Donne

Orden ”The Bell Tolls for Thee” bildar som 
bekant utgångspunkt för Hemingways roman, 

Skolan i Internetgalaxen

Per-Olof Erixon 

som under titeln For Whom the Bell Tolls utkom 
1940. Handlingen är i romanen förlagd till det 
spanska inbördeskriget. Budskapet är att när 
friheten går förlorad på ett ställe innebär det 
en förlust för alla.

Det finns något ödesmättat i denna dikt, som 
jag inte här tänker utveckla ytterligare. Vad jag 
istället vill ta fasta på är några andra konnota-
tioner som dikter öppnar upp för och som jag 
vill aktualisera. Det handlar om skolans plats 
och funktion i samhället, specifikt med fokus på 
den nya mediesituation vi idag lever i. Begreppet 
kreativitet är i sammanhanget viktigt1. 

Människan är en social varelse, dvs. del av en 
kontinent, av en helhet. Detta vill jag använda 
som en replik mot de diskurser som säger att 
människan är en ö ”; var och en är sin egen 
lyckas smed”. Det är tillsammans med andra 
vi utvecklas, och inte bara med sådana som är 
lika oss. Olikheten är en viktig faktor. 

Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 1-2 2004 s 85–95. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Printed in Sweden
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Det är en tanke som utmanar de diskurser som 
idag lyfter fram homogeniteten; som vill skapa 
skolor byggda på tanken att likheterna ska vara 
det som förenar. Det kan aldrig få utgöra hel-
heten – bara enfalden.

Men olikheten och heterogeniteten är inte bara 
en politisk fråga, dvs. en fråga som gäller hur 
vi önskar bygga vårt samhälle. Det är också 
en pedagogisk fråga. Det är heterogeniteten/
olikheten som utgör helheten. Överfört till 
dagens mångkulturella Sverige erbjuder detta 
enorma möjligheter, men också hot om vi inte 
hanterar det på ett förståndigt sätt.

Postfordism

Ekonomisk rationalisering, privatisering, avreg-
lering och förändringar av villkoren för den 
offentliga sektorns verksamhet tillhör dagens 
mantra. För arbetslivets vidkommande konsta-
terar man att de globala ekonomiska föränd-
ringarna bidragit till att teorier om konkurrens 
och marknadskrafter utvecklats och att ord och 
begrepp som förändringar, flexibilitet, kvalitet 
och speciella nischer lyfts fram. Idéer om masspro-
duktion av gammal kapitalistiskt märke fram-
står som obsoleta (Kelvin et al, 1994). 

Skola, universitet, sjukvård och omsorg för-
väntas att i allt större utsträckning konkurrera 
på en så kallad öppen marknad. I kölvattnet av 
dessa idéer har en terminologi som korsar dis-
kurserna för management och företagande å ena 
sidan och diskurser förbundna med utbildning 
och utbildningsreformer å den andra utvecklats. 
Lärande organisationer, samarbete, nätverk etc. 
är inte bara neutrala begrepp i en vokabulär. 
De utgör diskurser som lägger perspektiv både 
på hur världen är och borde vara ordnad. De 
förändrade förhållandena på arbetsmarknaden 
går ibland under begrepp som ”postfordism” 
(Lipietz, 1992). 

Till förändringarna i livsvärlden hör att subkul-
turella skillnader som identitet och tillhörighet 
med avseende på kön, etnicitet, generation och 
sexuell läggning etc. blir alltmer framstående 
markörer. Samtidigt invaderas livet av massme-
diekultur och globala informations- och kom-
munikationsnätverk. I allt detta blir det privata 
alltmer offentligt och ett potentiellt ämne för 
mediediskussion. 

Sett i ett stort historiskt perspektiv talar man 
inom kommunikationsforskningen om fem 
olika kommunikationskulturer eller faser: den 
muntliga kulturen, skriftkulturen, den tryckta 
kulturen, den audiovisuella kulturen och multi-
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mediekulturen. Den muntliga kulturen är såle-
des den tidigaste formen av kommunikations-
kultur (Drotner, 1996). Det var via antikens 
Grekland som en skriftkultur utvecklades. På 
1450-talet uppfann tysken Johann Gutenberg 
(omkr. 1399–1468) boktryckarkonsten med 
rörliga typer. Den innebar ett teknologiskt jät-
tesprång. För första gången i historien blev det 
möjligt att reproducera kommunikation. Under 
1900-talet har de tryckta medierna komplet-
terats med en bred uppsättning medietekni-
ker – från mekaniska medier som fotografi och 
film via elektroniska medier som TV till den 
digitala datorn. 

Ska man tolka innebörden av titeln till Cas-
tells senaste bok, Internetgalaxen (2003) främ-
jar Internet början på ett nytt globalt tillstånd, 
som bland annat innebär ökad samkoppling på 
global nivå, ökad lokal flexibilitet och anpass-
ningsförmåga till nya omständigheter. Den 
praxis som växer fram när det gäller att beskriva 
de nya kommunikationsmedierna är CMC, som 
är en förkortning för computer mediated com-
munication (Dahlgren, 2002). Ibland används 
också den engelskspråkliga benämningen cyber-
space, på svenska cyberrymden, för att hänvisa 
till det platslösa rum som Internet utgör. På olika 
sätt omstrukturerar Internetanvändningen våra 
uppfattningar av tid och rum och inverkar på 

vår uppfattning om oss själva och vår identitet. 
Till dessa förändringar kan vi lägga språkliga 
förändringar

I tanken på att vi lever i framväxten av en ny 
typ av samhälle; ett informations- eller, kon-
sumtionssamhälle, ligger en föreställning om 
att sakernas nuvarande tillstånd går mot sitt 
slut, därav begrepp som postmodernitet, post-
industriellt samhället, postkapitalism etc. Enligt 
den franske filosofen Lyotard går med postmo-
dernismen den ”stora berättelsen” upp i rök, 
alltså den narrativa ”röda tråd” med vars hjälp 
vi inplaceras i historien såsom varelser med ett 
avgjort förflutet och en förutsägbar framtid 
(Lyotard, 1985).

Utmärkande för den postmoderna estetiken 
är ett kullkastande av moderna konventioner, 
värden och strukturer. Den moderna ordningen 
med distinkta stilar och värdeskalor ersätts av 
ett mer fluktuerande och obestämbart tillstånd 
där det mesta är möjligt. I allt fler kulturella 
sammanhang möter vi eklekticism, eller brico-
lage, dvs. en benägenhet att plocka stilelement 
från olika texter och genrer för att sammanfoga 
dem till något nytt. Kausalsamband, mellan-
mänskliga relationer och kronologisk struktur 
tydliggörs inte. Istället kännetecknar post-
modernt ”berättande” av en tilltalande inter-
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textualitet, som även den har att göra med ett 
eklektiskt förhållningssätt (Jansson, 2002).

Samtidigt med alla dessa samhälleliga tenden-
ser inom såväl muntlig och skriftlig kommu-
nikation som skriftligt berättande synes skrif-
ten vara det teckensystem som inte bara har 
dominerat, utan också fortsätter att dominera 
i utbildningsväsendet, liksom det traditionellt 
dominerat det visuella landskapet i vårt väster-
ländska samhälle under lång tid. Kress & van 
Leeuwen kallar denna tradition ”old visual lite-
racy”, dvs. gammal skriftkultur (Kress & van 
Leeuwen, 1996, 21–22). 

Skolgång försiggår i ett bestämt tidsrum i en 
människas liv. Skoldagarna växlar i ett cykliskt 
mönster med studiedagar och ferier, och skol-
dagen är inordnad på ett bestämt sätt i dygnet. 
Skolan är platsen där samhället har organise-
rat inlärning av barn och ungdom i byggnader 
med skolgård, klassrum, lärare, gymnastiksa-
lar osv. Skolan är underkastad lagstiftning som 
uttrycker samhällets dominerande syn på jäm-
likhet, utbildning, intelligens och kreativitet, 
och de tilldelas i bästa fall resurser i förhållande 
till de pedagogiska behov som man kan nå enig-
het om. Allt detta och mycket mer påverkar och 
sätter också ramar för de olika aktiviteter som 
tar plats i skolan, vare sig det är i klassrummet, 

i lärarrummet eller på skolgården Man talar om 
det lösgörande – dekontextualisering –av läran-
det som sker i en institutionaliserad miljö som 
skolan (Säljö, 2000).

Skolan är på detta sätt en institution som delvis 
lever sitt eget liv. Gunnar Berg gör en distink-
tion mellan skolan som organisation och skolan 
som institution, där organisationen står för en 
formell styrning och institution för en informell 
styrning (Berg, 1995). Det handlar om olika 
styrinstrument för skolan. Påbud och politiska 
beslut sipprar sakta ner i det kanalsystem som 
utgör skolan.

När den svenska folkskolan inrättades 1842 var 
det i första hand inte läsning man skulle lära den 
fåvitska befolkningen att behärska. Det har Egil 
Johansson visat att allmogen behärskade redan 
på 1600-talet (Johansson, 1977). Det handlade 
till stor del om att lära befolkningen att skriva. 
Historiskt är läsförmågan från 1500-talet och 
framåt intimt förbundet med protestantismens 
spridning, vilket innebär att spridningen var 
störst i norra Europa (Tyner, 1998). Liksom i 
flera andra länder utvecklades ett oupplösligt 
och sammantvinnat symbiotiskt förhållande 
mellan skolundervisning och det som inom ang-
losaxisk forskning kallas ”literacy”, dvs. ungefär 
läs- och skrivinlärning.
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Skolans diskursiva praktik är historiskt såle-
des förbunden med den skriftliga normen. Vi 
ska inte glömma bort att skolan som institu-
tion ingår i bygget av en nation, där inte bara 
kungen, Gud och Fosterlandet omtalades i 
ental och vördades, utan också skriftspråket. 
Nationsbygget krävde också skriftnormer, på 
samma sätt som järnvägen krävde gemen-
samma tidszoner. 

Förbindelsen mellan skrift och skola tycks i 
flera avseenden vara starka, inte bara när det 
gäller undervisningsinnehåll, utan också när 
det gäller skriften som norm för kommunika-
tion. Detta sker samtidigt som den traditionella 
skriften utanför skolan utsätts av väldiga kraf-
ter. Många samhälleliga institutioner har blivit 
alltmindre autonomt skriftspråkliga och alltmer 
visuella i det att bilder och layout fått allt större 
betydelse. Inför denna ”new visual litercay”, ny 
skriftkultur, utbildar skolan, menar Kress & 
van Leeuwen illitterata individer (Kress & van 
Leeuwen, 15).

I takt med att det som går under benäm-
ningen Computer Mediated Communication 
har utvecklats har också literacy-begreppet 
vidgats till att även innefatta andra modalite-
ter, dvs. semiotiska sätt att uttrycka sig på. För 
att med begrepp fånga den vidgning av kompe-

tens som krävs i ett multimodalt samhälle har 
också begrepp som computer literacy, informa-
tion literacy, technology literacy, visual literacy och 
media literacy introducerats (Tyner, 1998). 

Forskare från en rad olika områden bildades i 
september1994 gruppen The New London Group 
med syfte att initiera diskussioner kring den 
utveckling som här kortfattat berörts. Två stora 
och grundläggande förändringar identifierades, 
båda av betydelse för literacy i skola och under-
visning. Det gäller dels de olika och multimo-
dala sätt som finns för meningsskapande proces-
ser, som har med lingvistiska, visuella, ljudliga, 
rumsliga, multimodala meningsmönster och  
hur dessa förhåller sig till varandra att göra, dels 
de lokala skillnader som utvecklas samtidigt som 
de globala uppkopplingarna och kontakterna 
ökar (Cope & Kalantzis, 2002). Mot denna 
bakgrund lanserar The New London begrep-
pet ”Design” i betydelsen ”designs of meaning”, 
som innefattar en grammatik för skilda typer av 
semiotiska system, såsom grammatik för språk, 
grammatik för film, grammatik för fotografiet, 
grammatik för rörelser etc.

Även om Vygotskijs namn aldrig nämns i sam-
manhanget finner man att hans syn på kreati-
vitet finns med som en fond i diskussionerna 
(Vygotskij, 1995). Kreativitet är ju att blanda 
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det man vanligtvis inte blandar; att se nya sam-
manhang och att förbinda tankar och idéer som 
är åtskilda i en mer reproducerande kultur. Med-
vetandet är för Vygotskij dynamiskt och för-
änderligt och speglar den omgivande kulturen 
både till form och till innehåll. Vygotskij menar 
att alla människor är kreativa, även det lilla 
barnet. Reproduktionen hör ihop med minnet 
och är en nödvändig förutsättning för tänkan-
det, men det är den kreativa aktiviteten som gör 
att människan kan skapa något nytt.

Den kreativa förmågan kallar Vygotskij för 
fantasi. För Vygotskij är fantasi inget primi-
tivt eller metafysiskt utan en medvetandeform 
– kombinationsförmåga – som hör ihop med 
verkligheten på olika sätt. Ju rikare verklig-
het, desto mer möjligheter till fantasi och vice 
versa. Vygotskij talar om två grundläggande 
typer av handlingar; en reproduktiv, som har 
med vårt minne att göra. Människan reprodu-
cerar eller upprepar tidigare skapade och utar-
betade handlingsmönster. Det bidrar inte till 
att något nytt skapas. Men, och det är viktigt, 
det är en viktig förmåga.

Utöver den reproducerande aktiviteten talar 
Vygotskij om den kombinatoriska eller kreativa. 
Det som ger upphov till nya bilder eller hand-
lingar. Det är just människans kreativa aktivitet 

som gör henne till en framtidsinriktad varelse, 
som skapar sin framtid och samtidigt förändrar 
sin nutid, som Vygotskij uttrycker det. Fantasin 
är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla 
kulturens områden och möjliggör det konstnär-
liga, vetenskapliga och tekniska skapandet. Det 
innebär också att alla det dagliga livets föremål, 
och de allra enklaste och vardagligaste är så att 
säga kristalliserad fantasi.

Enligt den vanliga föreställningen är skapan-
det något som tillkommer ett fåtal genier. Men 
Vygotskij framhåller det anonyma kollektiva 
skapande arbete som bedrivs av okända upp-
finnare. Den skapande fantasin under varje 
period av barnets utveckling arbetar på sitt 
speciella sätt. Fantasin är beroende av erfaren-
heten och barnets erfarenhet skapas och växer 
undan för undan. 

”Genrer i rörelse”

I en studie jag just påbörjat tillsammans med 
min kollega Johan Elmfeldt vid Malmö högskola 
och som heter ”Genrer i rörelse” står ungdomars 
estetiska textproduktion i skolsammanhang i 
fokus. Studien syftar till att litteratur-, skriv- 
och mediepedagogiskt studera de textpraktiker 
som utvecklas av eleverna i gymnasieskolan i 
spänningsfältet mellan svenskämnets traditio-
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nellt bestämda skriftspråkliga genrer, ett friare 
skapande skrivande och samtida mediekultu-
rer. Studien väcker i anslutning till detta bland 
annat följande frågeställningar:

1. vilka föreställningar har elever och svensk-
lärare om genrer för skrivande och möjlighe-
terna att bryta mot dem?

2. vilka förhandlingsstrategier för hur texter ska 
se ut och för vad som går att ge uttryck åt 
utvecklar lärare och elever när man initierar 
projekt i skapande skrivande? 

3. hur förhåller sig dessa estetiska praktiker till 
litterär socialisation, till svenskämnets traditio-
nellt skriftspråkliga genrer och till populärkul-
turellt och medialt konstruerad genrepraxis? 

4. hur upprättar elever och lärare gränssnitt 
mellan estetiska textpraktiker inom skolan 
som offentlighet och fritiden som privatsfär?

5. vilka tematiska mönster med avseende på 
reflexivitet och identitetsskapande framträ-
der i elevernas texter?

I en förberedande studie framkommer att elev-
ernas förhållningssätt till skola och undervis-
ning på flera och avgörande punkter tycks vara 
stadd i förändring. På olika sätt och med olika 
betoningar tycks ungdomar idag ha mindre 

respekt för genregränser när de skriver. De är 
beredda att bryta upp traditionella mönster och 
skapa egna, både med texten som sådan och 
med bilden och texten tillsammans.

Från vissa utgångspunkter noterar man att 
dagens gymnasieelever vågar bryta mot de plikt- 
och kvalifikationsnormer som rör skrivandet och 
som råder i skolan. Samtidigt tycks de noga när 
deras texter får en funktion, dvs. när de skri-
ver reportage och artiklar för olika mottagare. 
De känner till kvalifikationsnormerna och gör 
en uppdelning mellan det som skrivs internt i 
skola och det som skrivs för en extern publik, 
dvs. ska publiceras. 

Samtidigt kan detta ses som uttryck för ett pro-
cessuellt tänkande, som utvecklats både under 
inflytande av skrivprocessen som pedagogisk 
modell och de möjligheter till ordbehandling 
som datorn ger. En text är inte klar förrän den 
har en läsare. Skrivprocessen betonar att texten 
ska ha en mottagare. Elevernas vana att lämna 
ifrån sig texter bestående av vad lärarna upp-
fattar som ”ofantligt många stav- och slarvfel” 
är kanske uttryck för detta. En text som enbart 
skrivs för skolsammanhanget lägger man inte 
så mycket tid på. Den är att betrakta som något 
preliminärt, något som ännu söker såväl sin 
slutliga form som sin läsare och funktion. 
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Skrivprocessen som pedagogisk idé kan sägas 
bygga på och befrämja ett sorts cirkulärt skri-
vande. Förbindelserna med begrepp som icke-
linjärt, loop, cyberetiskt system, medieekologi 
framstår som tydliga och närmast uppenbara. 
Det är en händelse som ser ut som en tanke att 
skrivprocessen introducerades i Sverige 1983. 
Det var ungefär samtidigt som de första person-
datorerna intog sina platser i några utvalda hem 
och då ord som ”word process” sökte sin väg in 
i vårt språk och våra föreställningar. Förhållan-
det bör undersökas mer noggrant.

Datorn understödjer på olika sätt det proces-
suella skrivandet. Var exakt i en textstruktur 
man börjar blir inte betydelsefullt. Stycken och 
meningar låter sig med lätthet flyttas. Början 
kan visa sig lämplig som en avslutning etc. 
Därför kan man också säga att skrivprocessen 
aldrig sannolikt hade fått det genomslag den 
fått om inte datorn och möjligheterna till ord-
behandling hade funnits. 

Många av de förändringar i elevernas skrift-
språk som lärarna uppmärksammar, såsom 
förkortningar, siffror istället för bokstäver, 
talspråklighet, avsaknad av styckeindelningar 
etc., är sådant som från vissa utgångspunkter 
kan förklaras med Internet. Men det finns också 
andra sidor av detta mynt. En förklaring är att 

eleverna ofta får skriva genrer som till sin karak-
tär är personliga och intima. När man exempel-
vis studerar en epok och läser exempelvis Den 
unge Werthers lidanden eller de isländska sagorna 
får eleverna inte sällan i uppgift att skriva texter 
utifrån alternativa perspektiv. Ofta tycks det 
då bli i form av dagbokstexter, såsom Lottes 
dagbok, eller Ebbes brev till sin syster etc. 

Det här tycks vara en allmän utveckling i 
dagens skola, nämligen att det personliga och 
intima får en allt större plats i skolan. Det 
intima och personliga kan från en innehållslig 
utgångspunkt sägas vara förbundet med vad 
Gee kallar de primära diskurserna (”primary 
discourses”) (Gee, 1996). Det personliga och 
intima är i mindre utsträckning än det formella 
och offentliga förbundet med grammatik- och 
skrivregler. Man kan också uttrycka det så, att 
det med ett innehåll följer en språklig form. Vi 
förbinder lätt förmågan att skriva korrekt med 
avseende på stavning, grammatik och genre med 
möjligheterna att kommunicera. Vi förutsätter 
att en god kommunikation kräver ett gramma-
tiskt och ortografiskt korrekt språk. Skrivfel av 
olika slag uppfattas som brus som försvårar möj-
ligheterna att kommunicera. 

Denna förbindelse kan dock problematiseras. 
Den kommunikation som sker i intimsfären, 
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dvs. i hemmet, mellan vänner och familjemed-
lemmar, innehåller och tillåts innehålla språkliga 
fel av olika slag. Det kan gälla inköpslistan över 
vad som ska inhandlas vid nästa besök i matva-
ruaffären, förälderns meddelande till barnet om 
vad denne förväntas göra efter hemkomsten från 
skolan på eftermiddagen, kärleksbrevet mellan de 
förälskade tonåringarna, e-postmeddelandet till 
frun etc. Alla dessa kommunikationssituationer 
utgör utan undantag vad man kan kalla genuina 
kommunikationssituationer. Man kan hävda att 
felen ingår som naturliga delar i dessa kommuni-
kationsformer. De behöver i den meningen inte 
utgöra några funktionella fel.

Förhållandet kan jämföras med de klädedräk-
ter vi bär i olika sammanhang. I främlingars 
närvaro bär man fina kläder, för att markera 
vem man är, delvis för att följa konventioner. 
Förhållandet är detsamma för de sekundära for-
mella diskurserna. Utanpåverket och det som 
uppfattas som korrekt är betydelsefullt. Hemma 
går man i ledig klädsel, kanske med nötta och 
trasiga jeans etc. Detta förhållande sätter också 
sina lingvistiska spår i diskurserna. 

Det finns ytterligare en aspekt av detta. De 
primära diskurserna är intimt förbundna med 
talspråket. Talspråket kan ses som en frizon där 
språket tillåts utvecklas och förändras. Språk-

historiskt vet vi att rörelser och förändringar 
inom de talspråkliga diskurserna med olika 
fördröjning söker sig in i de mer formella och 
skriftspråkliga diskurserna. Till dessa skillnader 
kan ytterligare en läggas. Medan skriftspråket 
till sin karaktär och uppbyggnad är mer linjär, 
är talspråket, som tidigare framkommit, mer 
associativt och icke-linjärt. 

Till dessa förändringar i skolan kan läggas 
andra. Som framgår av lärarnas synpunkter 
är frågan om elevernas plagierande en av de 
mer brännande frågorna i skolan i dag. Det är 
uppenbarligen så att just Internet skapat goda 
möjligheter att göra andras texter till sina egna 
och att problem uppstår när texter ska bedömas 
och betygsättas. Vad man kan kalla plagierande 
i olika former är en viktig del av vår kulturhis-
toria. Tanken på det originella konstverket är 
som bekant en produkt av romantiken. Estetiska 
ideal före romantiken byggde till stora delar på 
förmåga att efterbilda de klassiska verken. 

Ungdomskulturen är full av exempel som i  
detta sammanhang utövar sin påverkan. Rap-
musiken bygger som bekant på idén att använda 
redan existerande rytmer och melodislingor, 
men ladda dem med egna betoningar och pla-
cera dem i nya sammanhang.
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Samtidigt med denna utveckling tycks bilden 
ha intagit en mer framträdande plats. Det kan 
naturligtvis från en utgångspunkt ses som ett 
uttryck för ett motstånd mot att i mer elabore-
rad form uttrycka sig språkligt. Samtidigt är det 
svårt att frigöra sig från tanken att det också är 
ett uttryck för bildens allt större betydelse i vårt 
samhälle. Jag har tidigare hänvisat till modern 
literacy-forskning, som på bred front hävdar 
betydelsen av ett vidgat literacy-begrepp. Skrif-
ten spelar fortfarande en stor roll, men allt oftare 
framträder bilden som ett verktyg för kommu-
nikation, både för sig självt och i kombination 
med det skriftliga språket. 

Det stora intresse för lay out som lyfts fram 
uttrycker med denna utgångspunkt ett intresse 
från elevernas sida inte bara att ersätta det 
skrivna ordet med bilder och andra illustratio-
ner, utan snarare kanske behovet att kombi-
nera texter och bilder till en helhet som också 
kan sägas utgöra något mer än summan av 
dessa delar. 

På detta sätt bryter nya kommunikationsfor-
mer sin väg också in i skolan, även om skolan i 
flera avseenden öppnar moteld på olika fronter 
och med olika vapen. Skolan bygger på en över-
ordnad tanke om hur undervisning ska organi-
seras för att vara effektiv, dvs. en sorts linearitet. 

Skolan tycks förutsätta linjära strukturer. Detta 
är en av flera förklaringar till den förbindelse 
som råder mellan skola och literacy. Inlärning i 
en kontext är öppen, intuitiv och icke-linjär.

Samtidigt tycks inrättande av ett skolsystem 
har varit förutsättningen för att läs- och inte 
minst skrivförmågan ska kunna utvecklas i en 
kultur och ett samhälle. Av detta lär vi oss att 
om multiliteracy inte bara ska bli en angelä-
genhet för några utvalda, man talar om ”digital 
divide”, måste multiliteracy också bli en ange-
lägenhet för skolan.

Den dag andra modaliteter på en mer jämställd 
nivå kan hävda sin plats i ett skolsammanhang 
kommer inte bara uttrycksformerna att föränd-
ras, utan sannolikt också delar av den struktur 
som idag bygger upp både organisationen och 
institutionen skola.

Den klocka som klämtar i Internetgalaxen den 
klämtar också för skolan.
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Abstract

This article explores the concept of mobb-
ning, which is mainly used in school settings, 
and involves repeated bullying of one child by 
another, from a Swedish perspective. Mobbning 
has been given much attention in the media 
during the 1990s and is mentioned in the 
school regulations of 1994. A special interest 
has been in what might be termed ‘anti-demo-
cratic’ acts and processes in schools. It is argued 
in the paper that the phenomena of mobbning 
is more talked about than occuring in reality. 
The paper explores what we mean when we 
label something mobbning. This study is based 
on teacher ś descriptions of situations in schools 
when mobbning has occurred.

Inledning

Ett av de viktigaste målen för svensk skola är 
att fostra individen till en känsla av rättvisa, 
generositet, tolerans och ansvar (Lpo-94). Trots 
denna betoning av demokratiska värden fann 
Skolverket i en undersökning 1997 att det socia-
la klimatet i skolor hade blivit hårdare. Nästan 
en tredjedel av lärarna rapporterade om ökade 
problem med våld, mobbning och rasism (Skol-
verket, 1998).

År 1994 infördes en paragraf i skollagen som 
ålägger den som verkar inom skolan ett speci-
ellt ansvar:

 Verksamheten i skolan ska utformas i överens-

stämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan 

ska främja aktning för varje människas egenvärde 

och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt 

skall den som verkar inom skolan

Agneta Lundström

Mobbning – eller anti-
demokratiska handlingar?

Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 1-2 2004 s 97–110. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Printed in Sweden
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 1.främja jämställdhet mellan könen

 2.aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden (Skollagen, 1999 I:a kap § 2)

Mobbning innebär enligt min förståelse att en 
grupp elever återkommande riktar förtryckande 
handlingar, som döljs för vuxna, mot en annan 
elev. Som specialpedagog har jag arbetat mycket 
med stök och bråk i skolan som behövt ingripan-
den av vuxna. Men är detta mobbning?

Istället vill jag introducera begreppet anti-
demokratiska handlingar och processer, med 
vilket jag avser rasism, trakasserier, mobbning, 
våld och sexuella trakasserier mellan och inom 
könen. De behöver inte vara direkt riktade mot 
en och samma person men finns där och utgör 
därmed ett arbetsområde att förhålla sig till som 
pedagog. Jag förstår dessa handlingar och pro-
cesser som uttryck för en bristande jämställdhet 
och demokrati i skolan och menar att de hämtar 
näring ur anti-demokratiska värderingar och 
villkor i vårt samhälle. 

I denna artikel vill jag närmare granska vilka 
betydelser som verksamma grundskollärare 
lägger i begreppet mobbning. Artikeln utgör 
en explorativ förstudie till i ett större avhand-
lingsprojekt i pedagogiskt arbete. Avhandlingen 

kommer att behandla kvinnliga och manliga 
lärares förhållningssätt till anti-demokratiska 
handlingar och processer i skolan. Denna för-
studie utgår från hur 14 erfarna grundskollärare 
beskriver ett minne av skolmobbning från sin 
yrkesutövning och därmed också vad de lägger 
i begreppet mobbning 

Definitioner av mobbning

I forskningen kring mobbing och modeller för 
arbetet mot mobbning finns både motsättningar 
och enighet. Oenigheten gäller bland annat det 
antal personer som ingår i en mobbningsprocess. 
Det handlar också om förståelsen av begreppet 
makt. Mobbning kommer av engelskans mob 
som betyder pöbel, folkmassa. Peter Paul Hei-
nemann, som introducerade begreppet i Sverige 
menade att mobbning var en typ av gruppvåld 
(Heinemann, 1972). Dan Olweus, mobbnings-
forskare från Norge, som fått stort inflytande 
även i Sverige, kom att utvidga begreppet mobb-
ning till att även omfatta när en individ tillfogar 
en annan individ skada eller obehag.

 Att en eller flera individer upprepade gånger och 

under viss tid tillfogar en annan individ skada 

eller obehag. Mobbning förutsätter en viss oba-

lans i styrkeförhållandena: den som blir utsatt. 

mobboffret, har svårt att försvara sig mot den 
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eller de som angriper. Mobbning kan ske direkt 

med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, 

t.ex. genom social isolering (”utfrysning”)

 (Olweus i Nationalencyklopedin  

under ordet ”mobbning”).

När det gäller antalet som mobbar går en skil-
jelinje mellan de som anser att det är en grupp 
som mobbar (Heinemann, Pikas) och de som 
anser att även en individ kan mobba. (Olweus, 
Ljungström, Fors, Björk )

Om åsikterna går isär när det gäller antalet 
individer som kan ingå en mobbningsprocess är 
forskarna dock överens om andra utmärkande 
drag för mobbning:

 1. Mobbaren/mobbarna utför negativa handling- 

 ar mot en utsatt person. 

 2. De negativa handlingarna måste vara uppre- 

 pade och pågå över en längre tidsperiod. 

 3. Det måste finnas en obalans i makt till mob- 

 barens/mobbarnas fördel. 

 4. Offret är en individ.

 5. Många forskare anser dessutom att mobbning 

 är ett intentionellt handlande. 

  (Ericsson 2002) 

 6. Karl Ljungström menar också att verklig  

 mobbning i skolan är dold för vuxna 

  (Ljungström, 1994). 

Innehållet i de negativa handlingarna kan 
bestå av hån, hot, att kalla någon för öknamn, 
att slå, att knuffas och sparka liksom att göra 
miner, visa tecken, att ignorera och utesluta 
någon. (Olweus 1993a i Ericsson, 2002) Det 
kan också beskrivas som en serie kränkningar 
där varje kränkning är en sorts inkompetens-
förklaring (Björk, 1995).

Uppfattningen att mobbaren har större makt 
än offret delas av forskarna, även om graden 
av överläge hos mobbarna diskuteras. Olweus 
beskriver mobbarna som aggressiva mot både 
kamrater och vuxna. De dominerar andra och 
har föga medkänsla med offren. De har en 
genomsnittlig eller relativt god självkänsla. De 
är oftast pojkar. När mobbarna är pojkar är de 
oftast fysiskt starka. Offrens yttre avvikelser är 
inte av avgörande betydelse för att mobbning ska 
uppstå, enligt Olweus. Istället pekar Olweus på 
att det är individens personliga egenskaper eller 
reaktionsmönster som betyder mycket för upp-
komsten av mobbning (Olweus, 1992). Mob-
baren är skicklig på att åberopa regler och skapa 
nya allt efter den situation som råder (Björk, 
1995). Om offren är pojkar är de oftast fysiskt 
svagare, passiva och tillbakadragna (Olweus, 
1992). Pikas talar om att offer kan utstråla dis-
sonans och ha en del i att irritera andra. Han 
betonar att mobbning är en interaktion som 



100

Mobbning – eller anti-demokratiska handlingar?

sker på ett medvetet sätt (Pikas, 1987). Mobb-
ning förstås av Pikas som ett kommunikativt 
problem, där offret antas ha sänt ut signaler till 
mobbare (Pikas 1973, Björk 1995).

Fors (1994) betonar obalansen i maktförhål-
landet mellan offer och förövare. Hon placerar 
ansvaret hos plågaren. Samtidigt sägs offret 
aktivera något hos plågaren. Offrets bete-
ende får en känslomässig laddning hos plåga-
ren som har med plågaren att göra. Hos offret 
kan helt andra känslor aktiveras, t.ex. av rädsla 
och känsla av hot. Maktlöshet i tidiga relationer 
skulle enlig Fors förklara att plågaren mobbar 
svagare. Mobbning förstås då i termer av pro-
jektioner, dvs. att plågaren betraktar en del av 
det egna psyket som om det fanns hos ett yttre 
objekt, offret. Plågaren projicerar sitt hat och 
sin vrede på offret och handlar som om offret 
i själva verket var aggressivt, även om offret 
känner sig starkt hotat (Fors 1994).

Björk (1995) förstår mobbning som en rela-
tionsegenskap och inte som individuella egen-
skaper hos individerna. Hon ser offret som en 
aktör som har förmåga att ändra sin del i relatio-
nen och betonar att offer inte är maktlösa. 

 Jag ser det som oerhört viktigt, att utveckla ett 

förhållningssätt, som framhäver bådas ansvar för 

situationen. (Björk 1995) 

Hägglund (1996) fokuserar omkringliggan-de 
faktorer och betonar de sammanhang, där skol-
mobbning initieras och vidmakthålls. Skolan 
som socialt rum kännetecknas av att elever 
alltid är underordnade lärare och andra vuxna. 
Elevers olika insatser jämförs och värderas och 
de måste vara där enligt skolplikten. Dessa yttre 
villkor kan utgöra riskfaktorer och bidrar till 
att mobbning uppstår (Hägglund, 1996). Att 
synen på att makten ligger hos mobbaren och 
inte offret är en synpunkt som framträder tydli-
gast hos Olweus och Fors medan interaktionen 
betonas hos både Pikas och Björk. 

Heinemann, Pikas och Olweus bidrog förhål-
landevis tidigt till att utveckla en medvetenhet 
om mobbning bland elever inom skolan. Bul-
lying, som används som begrepp i engelskta-
lande länder, innefattar också enstaka tillfäl-
len av översitteri. De skandinaviska länderna 
har dominerat mobbningsforskningens första 
skede. (Björk 1995, Eriksson 2002)

Undersökningens uppläggning

Som feminist och före detta kvinnojoursaktivist 
bär jag med mig ett arv från kvinnorörelsen, 
där metoder för att göra det personliga politiskt 
användes. Vi började med våra egna liv som 
utgångspunkt för att i ett senare skede sätta in 
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de mönster vi upptäckte i större teoretiska sam-
manhang. Feminister världen över har arbetat 
med erfarenheter som de samlat och systema-
tiserat genom att sitta tillsammans i en runda 
och turas om att berätta om sina erfarenheter av 
skilda områden i livet. Det material Women ś 
Liberation Movement i USA framställt för att 
höja medvetandet inom kvinnogrupper möjlig-
gjorde att ny kollektiv kunskap om kvinnors 
erfarenheter kunde systematiseras och utmana 
traditionell forskning (Boye, 1979, Kling, Lund-
ström & Wolf-Watz, 2001). Skulle pedagoger 
kunna göra på liknande sätt?

De pedagoger som ingår i denna förstudie har 
studerat tillsammans under ett år på en vidare-
utbildning. De utgör en blandning av erfarna 
förskollärare, fritidspedagoger, grundskollä-
rare och gymnasielärare. De träffades cirka en 
gång i månaden och kommunicerade via dator, 
eftersom de kom ifrån olika delar av landet och 
hade god skrivvana. De var indelade i grupper, 
bestående av cirka fem medlemmar. Grupperna 
låstes så att deltagarna kunde skriva med vet-
skap om att de kände varandra och att det som 
skrevs inte kunde läsas av andra. Som lärare 
hade jag tillgång till alla gruppernas ”inre rum”. 
Denna runda var planerad att föras på distans 
via datorn genom att pedagogerna skrev ner ett 
mobbningsminne för att stärka sin förförståelse 

inom området. Det var frivilligt vilket minne de 
ville skriva om. Jag klargjorde att det var helt i 
sin ordning att inte berätta om något som kunde 
kännas alltför svårt att dela. De medverkande 
fick följande uppgift att bearbeta och skriva om: 
Gör en beskrivning där du minns om du själv (som 
elev/lärare/förälder) varit i närheten av mobb-
ning. (Din egen förförståelse av mobbning)

Materialet insamlades hösten 2001 under en 
pågående kurs. Efter en förfrågan hösten 2002 
om jag fick möjlighet att använda deras avi-
dentifierade berättelser om mobbning gav 65 
av 84 sitt samtycke. En av de 65 berättelserna 
rörde en mobbningssituation utanför skolmiljö. 
Därför utgår den. Av de återstående 64 pedago-
gerna var 60 kvinnor och fyra män, vilket är en 
vanlig könsfördelning i den vidareutbildning av 
förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare 
och gymnasielärare detta avser. De kom från 
olika delar av landet och är födda mellan åren 
1946 och 1973. Berättelserna är skrivna i jag-
form och representerar en blandning av konkret 
berättande på ett mer eller mindre detaljrikt sätt 
och en mer reflekterande eftertanke på slutet. 
Texternas längd varierar mellan drygt en halv 
sida och sex sidor datorskriven text. De tre olika 
perspektiven av de 64 berättelserna är skrivna 
ur ett: – elevperspektiv (24) som mobbare (6), 
offer (5) och observatörer (13) – pedagogper-
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spektiv (32) varav förskollärare (6), fritidspe-
dagoger (5) och grundskollärare (21) – föräld-
raperspektiv (8).

Ett urval av 14 berättelser har här gjorts där 
lärarna har en positionsmakt (Miller, 1976) i 
kraft av sitt yrke att aktivt motverka mobbning. 
Närheten till det egna ansvaret ansåg jag vara 
viktig, eftersom en distans till det egna ansvaret 
kan förändra förståelsen. Jag var intresserad av 
förståelsen i nära anknytning till det egna ansva-
ret för att aktivt motverka mobbning. Texterna 
har tolkats enligt en hermeneutisk ansats. 

Behovet att skapa sin berättelse är grundläg-
gande för de flesta av oss. Betydelse och tolk-
ningen av berättade historier håller oss ständigt 
sysselsatta, både som forskare och lärare. Her-
meneutiska tekniker lämpar sig väl för att ana-
lysera skrivna berättelser (Crossley, 2000). Att 
göra ett minnesarbete bakåt i tiden ger lärarna 
en möjlighet att reflektera över sitt ”jag” som ett 
”mig” i interaktion med andra. Lärarnas själv-
reflexiva förmåga ges en chans att öka genom 
relationerna till de andra medlemmarna i sin 
grupp (Crossley om Mead 2000).

Rundan som metod (Kling, Lundström och 
Wolf-Watz 2001) hjälper pedagogerna att 
minnas och att börja sätta ord på en mobb-

ningsverklighet som ofta ligger långt tillbaka 
i tiden eller fallit i glömska. Några uttryck för 
detta kan presenteras:

 Tack … för att ni så tidigt skickade in uppgiften 

så jag fick starta med att läsa era berättelser. 

Innan dess kändes det alldeles tomt, jag hade 

ingen som helst mobbningssituation som dök 

upp i mitt medvetande och jag tänkte som så att 

jag har nog inte varit med om det. Det var som 

ett rullband som startade när jag började läsa era 

berättelser. (Hillevi)

 Det verkar som om de flesta inte varit med om 

någon situation, inte vetat om eller glömt. De 

situationer i mitt arbete jag minns är de då jag 

fått veta om dem efter lågstadiet på grund av att 

ingen var medveten då. Så finns det situationer 

som vi tagit tag i och jag tror de löst sig och sedan 

var det inget mer med dem, de har fallit i glömska. 

Många fall som kunde ha utvecklats till mobb-

ning. (Erika)
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Resultat

Av de 14 grundskollärarna som i sina berät-
telser själva haft en positionsmakt där de kan 
ha förväntats vara aktiva i att försöka han-
tera mobbning är 13 kvinnor och en är man. 
Framställningen bygger på berättelser där sju 
pojkar respektive sju flickor är offer. Grundskol-
lärarna i de sju pojkberättelserna alla är kvin-
nor. Genomgående är mobbarna flera till antalet 
och de riktar sig i alla dessa sju berättelser mot 
en person. Mobbningen innefattar kränkande 
ord som ”fläskis”, ”äckel”, utestängning från 
gemenskapen, fysiskt våld som sparkar och slag, 
sexuella ofredanden och mordhot. 

I fem av dessa berättelser beskrivs den pojke 
som blir utsatt med ord som låg social kompe-
tens, ängslan, tjock, lillgammal, i utkanten av 
klassen, delade inte de andras intressen, mådde 
inte speciellt bra, ensam, lite udda, lugn på ytan 
men med ett häftigt humör. 

 Patriks kroppsspråk uttrycker ängslan och oro 

men han söker ändå kontakt med de andra 

eleverna och vill ibland vara med när de spelar 

fotboll eller landbandy, men får inte tillåtelse att 

alltid vara med. När han är med och spelar så är 

det alltid som på nåder av de andra. I lagspel blir 

han ofta tillsagd att inte göra si eller så, därför att 

hans uppenbarelse utstrålar osäkerhet. Han har 

inte mod och kraft att försvara sig. Vissa gånger 

verkar det som att han inte orkar och drar sig 

därför tillbaka och vill vara ensam. (Vera) 

De mobbade pojkarna i dessa sju berättelser 
blev framförallt utsatta av andra pojkar. Lärarna 
tolkar mobbarnas handlingar som ett tvång till 
ett aggressivt beteende, en brist på kommuni-
kativ kompetens; att pojken som mobbar mår 
dåligt psykiskt eller att mobbaren tar sig rätten 
att plåga de som är yngre. 

De kvinnliga lärarna säger sig förstå mobbarnas 
mer omedelbara motiv. Man ser det som uttryck 
för hämnd för tidigare utsatthet och mobbning, 
maktutövning, maktspel, en strävan efter hög 
status och en position i gruppen etc. 

Lärarna säger också att de lyssnade, obser-
verade och samtalade med elever om vad som 
hände. Fem av sju lärare beskriver ett aktivt 
strukturerat arbete mot mobbning, då det enligt 
dem oftast skedde en klar förbättring. Tre av 
lärarna beskriver en mer genomgripande för-
ändring till det bättre och två menar att det 
blev klart bättre, även om resultatet inte var 
helt igenom lyckat. Två nämner inte något om 
arbetet för att motverka mobbning. Dessa berät-
telser är mer deskriptiva.
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En genomläsning av de berättelser som gäller 
direkta ingripanden mot mobbning ger intryck-
et av att även när resultaten var lyckade, fanns 
det gränser för vad som kunde göras. 

 Vi upplevde att mobbningen upphörde. Mycket 

tack vare att de tongivande killarna i klassen inte 

var de aktiva i mobbningssituationen. Genom att 

medvetandegöra deras roll som passiva deltagare 

kunde förloppet ändras. (Birgit)

Birgit inser och erkänner sin brist på makt 
inför de ”tongivande” pojkarna. Om det hade 
varit de som mobbat skulle detta inte ha fung-
erat. Omständigheter utanför lärarens kontroll 
beskrivs som nödvändiga för resultatet. I mate-
rialet återfinns ett exempel, där läraren Rut 
beskriver hur berörda lärare försökte att sam-
tala med en pojke som fått alltfler med sig i ett 
sexuellt trakasserande beteende gentemot yngre 
pojkar. Inget hjälpte. Pojkarna svarade att det 
bara var på ”kul”. Rut skriver:

 Eftersom de var en grupp starka killar så var det 

hopplöst att komma någonstans i diskussionen. 

(Rut)

Både Birgit och Rut beskriver hur det finns 
gränser för vad de kan åstadkomma när de 
försöker att aktivt motverka mobbning. Den 

positionsmakt de har i kraft av sitt yrke kan lätt 
utmanas om eleverna är tillräckligt starka. 

Sju grundskollärare, sex kvinnor och en man, 
berättar om situationer där flickor varit offer. I 
fyra av berättelserna framgår att mobbarna är 
flera som riktar sig mot en. I en berättelse är 
det en mobbare som mobbar en annan elev och 
i ytterligare en berättelse är det en flicka som 
mobbar flera andra. Här har således gränserna 
för vad mobbning är vidgats ytterligare. Motiv 
som anges till att flickor som mobbar är behov 
av kontroll, att de är fångna av Jante-lagen, att 
de är styrande i relationer och att de har en 
social osäkerhet. Det kränkande de utsätter 
andra för är i form av lappar med elaka omdö-
men, anonyma telefonuppringningar, psyk-
ningar, uteslutningar, förlöjliganden och hot om 
våld och död. I samtliga sju berättelser är det 
mycket knapphändiga beskrivningar av offret, 
som sällan beskrivs med några mer utvecklade 
personliga egenskaper. ”Lite utanför, lugn och 
tillbakadragen, gillade inte att spela fotboll” etc 
är omdömen som används. Istället kan offret 
beskrivas i positiva ordalag.

 En av flickorna i klassen var väldigt utåtriktad, 

älskade att spela teater och uppträda och hon 

var fantastiskt duktig på att sjunga och dansa. 

Trots att klimatet i klassen inte tillät henne att 
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göra det hon gillade, så gjorde hon det i alla fall. 

Jag upplevde det positivt och hoppades att hon 

skulle få flera med sig. Tyvärr fick det en annan 

utveckling. (Solveig)

Beskrivningarna är fylligare när det gäller 
flickor som plågar. Här en flicka som härs-
kar:

 Hon visade liten hänsyn mot vuxna och kamra-

ter, framförde spydiga kommentarer, ibland 

”utstuderat elak” (var medveten om vad hon sade 

eller gjorde). Hon hade sådan makt över andra 

barn att ingen vågade säga emot eftersom de visste 

att hon skulle ge igen senare….Ofta påverkades 

skolarbetet eftersom hon hade fullt upp med att 

ha kontroll på vad som skedde runtomkring, vad 

klasskamraterna sade och gjorde osv. (Annika)

I ett annat exempel framställs en flicka som 
mobbad i betydelsen utanför: 

 Hon är en väldigt utåtriktad tjej, negativ och 

aggressiv till det mesta som har med skolan att 

göra…Nu vet jag att hon inte har det så lätt 

hemma. Det finns både alkohol och våld med 

i bilden och både sociala och PBU är inkopp-

lade. 

 På grund av hennes stora koncentrationssvårig-

heter och det där att hon alltid hamnar ”mitt” i 

lekens hetta undrar jag i mitt stilla sinne om hon 

inte lider av DAMP eller något liknande. Det är 

jag dock inte jag kapabel att bedöma, jag kan bara 

tro. (Julia)

I en av berättelserna beskrivs gruppens klimat 
som fientligt.

 Många av flickorna var duktiga i skolarbetet men 

som jag upplevde det litade de inte på varandra. 

Istället passade de på varandra och det gällde att 

inte göra bort sig. Det var heller inte tillåtet att 

visa att man var duktig på någonting. Många ville 

inte redovisa eller prata inför klassen. Klimatet 

var inte tillåtande och eleverna trodde att de 

andra skulle skratta om man gjorde fel…Man 

kan säga att det var ”Jantelagen” som rådde. 

(Solveig)

Två berättar om mobbning där en flicka är 
offret och en pojke är mobbare. En av flickorna 
beskrivs som annorlunda i sitt beteende, men 
beskrivningen av pojken som plågade henne är 
mer utvecklad:

 Till saken hör att pojken inte heller var utan udda 

beteenden, och det hade varit många möten kring 

honom. Jag anser att han borde ha varit föremål 
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för vidare utredning och i behov av kontakt med 

BUP, men vad gör man när föräldrarna slår bakut 

och inte vill inse att det finns svårigheter? Vad 

gör man när en elev börjar prata för sig själv, som 

en radioapparat, under det han spänner ögonen 

i en och yttrar saker om våld och död? (Åsa)

När den flicka som pojken brukar rikta sin vrede 
mot är borta riktas det mot läraren Åsa. 

 Jag tror inte att det i detta fall handlade om makt, 

utan en pojkes dåliga psykiska mående som måste 

komma ut någonstans. Tyvärr var flickan ifråga 

lämplig som ”offer” då det på något sätt var lite 

legitimt sen tidigare att utsätta just henne. (Åsa)

Den andra berättelsen handlar om en pojke 
som ständigt retar en flicka, och som vid dessa 
tillfällen får häftiga och våldsamma utbrott. 
Båda beskrivs som utanför den sociala gemen-
skapen.

 H å sin sida …klassades som DAMP…Han hade 

stora koncentrationssvårigheter och kunde inte 

följa undervisning eller samtal i grupp. ..

 …Hon fungerar utifrån en låg frustrationströs- 

kel. Stora överkrav och lite smidighet och en utsatt-

het som delvis kan förstås mot bakgrund av hennes 

tidigare hemsituation. (incestuös) Gunnar

Berättelserna där flickor är offer för mobbning 
är mer varierade och begreppet mobbning 
omfattar mer än det som forskare definierar som 
mobbning.

Slutdiskussion

Den här artikeln fokuserar begreppet mobbning 
och frågan hur verksamma pedagoger förhåller 
sig till begreppet; vad man lägger in i det, om 
det uppfattas som vittomfattande eller snävt 
etc. Mitt bidrag till mobbingsdiskussionen blir 
genom denna förstudie att skilja ut det som sko-
lans personal möter i form av anti-demokratiska 
handlingar och processer från mobbning.

Enligt min mening kan man tala om en mer 
ursprunglig uppfattning av begreppet mobb-
ning. Min egen uppfattning om vad mobb-
ning är har starkt påverkats av Heinemann och 
Pikas, för vilka mob just betyder grupp, liksom 
av Ljungström när det gäller uppfattningen att 
mobbning tenderar att döljas för vuxna. 

Gränserna för vad mobbning anses vara har 
expanderat, både bland forskare och bland 
lärare.

En fråga som aktualiseras är varför begrep-
pet mobbning fått denna vidare betydelse. När 
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det gäller forskarna torde Olweus tidiga vidg-
ning av begreppet till att omfatta när en enda 
individ som plågar en annan utgöra en viktig 
förklaring. Den påverkan hans definition fått 
på efterföljande forskare och allmänheten har 
varit betydande. När det gäller lärarnas tolk-
ning av begreppet mobbning kan det intensiva 
här-och-nu-arbetet inom skolan påverka hur 
begreppet kommer att uppfattas. I en klass som 
består av 30 elever kan rent matematiskt 435 
relationer upprätthållas (Ellmin, 1985). Under 
en skoldag har en lärare cirka 500 meningsut-
byten med elever, av vilka 87 kan beskrivas som 
kommentarer till beteenden av antingen posi-
tiv eller negativ art (Doyle, 1986). Komplexi-
teten i en sådan verksamhet med både kun-
skapskrav och fostrande uppgifter kan bidra 
till att definitioner och teorier internaliseras 
selektivt av verksamma lärare och omformas 
efter behov i vardagen. Trycket från samhäl-
let på att mobbning inte får förekomma bidrar 
kanske också till förstärkt vaksamhet mot 
mobbning. Så kommer mobbning att betyda 
allt mer för alltfler. 

På individnivån dominerar ett psykologiskt tän-
kande både bland forskare och lärare, vilket ofta 
är könsneutralt och utgår från att människor har 
samma egenskaper ( Broverman, Broverman, 
Clarkson 1970, ) känsloliv, (Miller 1976) och 

moraliskt tänkande (Gilligan 1985) oavsett kön 
och makt. Ett medicinskt tänkande har ytter-
ligare stärkts genom den senaste tidens neu-
ropsykiatriska diagnoser. Förakt mot svaghet, 
lusten att plåga den som visar känslor av makt-
löshet sätts inte i samband med manlig domi-
nans (Miller, 1976, Hirdman, 2001, Lundgren, 
1991) eller maskulinitetskulturer där manlig 
hegemoni råder(Connell, 1999). 

Genom att förstå mobbning som en rela-
tion försvinner lätt makten hos mobbaren i en 
här-och-nu-situation. Mobbning tenderar att 
förvandlas till en konflikt mellan jämnstarka. 
Stora maktojämlikheter när det gäller eko-
nomi, rasism och sexism tenderar att osynlig-
göras inom mobbningsdiskussionen.

Antidemokratiska handlingar och processer 
svävar inte fritt från individer. Det är flickor och 
pojkar i skolan som både utsätter andra för att 
blir sårade och det är flickor och pojkar som blir 
sårade. Personal som arbetar i skolan är kvinnor 
och män som också kan såra och bli sårade. Att 
bli sårad och missuppfattad är risker vi tar när 
vi möts med olika uppsättningar regler för vad 
som vi anser är demokratiskt och inte. 
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Mobbningsforskare har bidragit till att syn-
liggöra bestämda fenomen som uppstår mellan 
elever under skoltid. Samtidigt riskerar begrep-
pet mobbning att osynliggöra våld och sexu-
ella trakasserier under det som idag definie-
ras som negativa handlingar. Det allvarligaste 
med mobbningsbegreppet är dock att samban-
det mellan vad som händer i de vuxnas värld 
och i skolvärlden riskerar att försvinna. 

Därför anser jag att ett begrepp som ”anti-
demokratiska handlingar och processer” vore 
att föredra som ett samlande begrepp, där 
mobbning kan ingå som en del. Handlingar 
som inte är avsiktligt menade att såra men ändå 
gör det kommer då upp till diskussion. Dialo-
gen om vad som ingår i demokratiska hand-
lingar, processer och dess motsats kan föras 
av alla medborgare och det finns ett värde i 
detta. Ingen behöver stå utanför eller ovanför 
den diskussionen. 

Alltfler män har lämnat lärararbetet, vilket 
skulle kunna tolkas som att kraven på ansvar 
har ökat hos framförallt kvinnlig skolpersonal 
att motverka allt ont som sker mellan elever. 
Skollagens tydligt uttryckta krav på skolans 
personal att aktivt motverka mobbning ökar 
ansvaret hos yrkesutövarna inom skolan. Det 
betyder inte att makten och möjligheten att 

fullfölja uppgiften ökar. Vi behöver vara fler 
medborgare för att fullborda uppgiften.

 It takes a village to raise a child. (Okänd )

Lärare delar varje vardag, vecka efter vecka, år 
efter år med elever i större och mindre grupper. 
Det saknas forskning rörande lärares egna upp-
levelser av den fostrande uppgiften (Colnerud, 
1995) och vad kön betyder för det som pågår i 
ett klassrum (Öhrn, 2001). 

För att kunna möta det av lärare ofta uttalade 
behovet av att få tid för reflektion kommer jag 
att i nästa projekt att möta kvinnliga och man-
liga lärare som tillsammans med mig reflekterar 
över de anti-demokratiska beteenden de möter 
i skolan. Ett syfte med det är att undersöka 
vad kön betyder både för förståelsen av och det 
pedagogiska arbetet med anti-demokratiska 
handlingar och processer. Ett annat syfte är att 
utveckla mitt eget förhållningssätt som kvinn-
lig lärarutbildare i förhållande till manliga och 
kvinnliga lärare i fostransfrågor. 
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Garpelin, Anders (1997) 
Lektionen och livet. Ett möte mellan ungdomar 
som tillsammans bildar en skolklass. Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis. 

Garpelin, Anders (1998) 
Skolklassen som socialt drama. Lund: Student-
litteratur.

Garpelin, Anders (2003) 
Ung i skolan. Om övergångar, klasskamrater, 
gemenskap och marginalisering. Lund: Student-
litteratur. 

Med Ung i Skolan. Om övergångar, klasskam-
rater, gemenskap och marginalisering (Garpelin 
2003) avslutas ett forskningsarbete som pågått 
i 10 år. Boken, som totalt omfattar 456 sidor, 
innehåller förutom Prolog och Epilog också 
Transitionen, Klassbildningsprocessen och Skolan 
i Backspegeln, vilka vardera innehåller tre kapi-
tel. Delar av innehållet i den nu aktuella boken 
kände jag till sedan tidigare. Vid en litteratur-
sökning för flera år sedan fann jag en titel som 
lockade till läsning: Lektionen och livet. Ett 

möte mellan ungdomar som tillsammans bildar 
en skolklass (Garpelin 1997). Jag kan inte nu 
erinra mig vad jag förväntade mig att boken 
skulle innehålla. Jag fäste mig särskilt vid de 
teoretiska utgångspunkterna och de originella 
datainsamlingsmetoderna. Det är en mikro 
– etnologisk klassrumsstudie med uppföljande 
intervjuer med syftet att analysera hur en grupp 
elever från olika mellanstadieklasser blir en skol-
klass i åk 7 och hur klassen utvecklas under de 
tre åren på högstadiet. Forskaren – den profes-
sionelle främlingen – har konsekvent studerat 
klassen, de olika gruppbildningarna och de 
individer som finns i klassen, inte skolan som 
organisation och skolsystemet eller lärarnas 
sätt att undervisa. Bland dem som inspirerat 
tolkningsarbetet av det omfattande empiriska 
materialet återfinns en rad sociologer som ägnat 
sig att utforska det ’det sociala livets elementära 
former’ för att låna en av Johan Asplunds boktit-
lar (Asplund, 1987). Dit hör förutom just Asp-
lund bland andra Mead, Goffman och Schultz. 
Särskilt fruktbara för analyserna av klassens 
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liv är de teatermetaforer som Goffman använt 
i sina studier av socialt liv bland grupper som 
lever på institutioner. 

I Garpelins avhandling är klassrummet scenen 
där de agerande presenterar sig och ofta upp-
träder i team. Den främre regionen, dvs. den 
delen av scenen som är offentlig och synlig för 
publiken, är till viss dels styrd av olika regler, 
medan den bakre regionen, kulisserna, har en 
annan och mera informell karaktär. Det som 
utspelar sig i den bakre regionen är svårfångat 
men kan ha stort inflytande på maktfördel-
ningen i gruppen som helhet. Utspel och hän-
delser i den bakre regionen är ofta svårtolkade 
eller inte alls tillgängliga för de vuxna i klass-
rummet. Garpelin har eftersträvat att utforska 
hela scenen samtidigt. Det har varit möjligt 
tack vare att han förutom observationer, fält-
anteckningar och intervjuer även använt såväl 
videokameror som bandspelare för att doku-
mentera det som försiggår på olika delar av 
scenen. Det kan finnas en risk att ungdomar i 
en klass på många sätt, medvetet eller omedve-
tet, påverkas av att de vet att inspelning pågår; 
oavsett detta är det obestridligen så att Garpelin 
har belyst klassbildningsprocessen på ett helt 
nytt sätt. Det är klassen som står i centrum 
inte de vuxna. 

I avhandlingen och i Skolklassen som socialt 
drama (Garpelin 1998) är klass 7 c – 9c i Saga-
skolan ”huvudperson”. I den nu aktuella boken 
framträder ytterligare en ”huvudperson” klass 
7 b-9b vid Fältskolan. Garpelin studerade den 
klassen samtidigt och på samma sätt som klas-
sen i Sagaskolan. Huvuddelen av texten i Ung 
i skolan bygger på denna longitudinella studie 
som är unik på flera sätt, både genom att den 
omfattar en studie av två klasser under tre hög-
stadieår – 1992–1995 – och retrospektiva inter-
vjuer år 2000 med ungefär hälften av eleverna 
från båda klasserna. Detta har gett material till 
beskrivningar av och jämförelsen mellan klass-
bildningsprocesserna från samma geografiska 
område och retrospektiva berättelser om hur 29 
unga människor ser tillbaka på sin skoltid, sina 
upplevelser av stadieövergångar, av olika grup-
peringar, gemenskaper och utanförskap. Som 
stöd för intervjuerna har Garpelin använt en 
bild av ”livets landsväg från 1979 till 2000 ”. 
Uppgiften för ungdomarna har varit att mar-
kera viktiga händelser, personer och årtal kring 
det som rör centrala intervjuteman (s. 32–33 i 
Ung i skolan). I slutkapitlet diskuterar författa-
ren aktuell skolutveckling i relation till ungdo-
marnas skolerfarenheter. 

Det är inte alltid helt lätt att hålla isär vad som 
hänt i och mellan olika grupper och enskilda 
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elever och det är inte på den detaljnivån som 
bokens kärna finns. Den som vill följa eleverna 
på nära håll kan göra det på många olika sätt. 
Ett sätt skulle kunna vara att låta olika läsare i 
en grupp ’läsa på tvären’, att följa en grupp eller 
några enskilda elever genom texten och på så 
sätt skapa skarpa bilder av olika skeenden . Det 
finns en rik källa att ösa ur! I den här presen-
tationen har jag valt att helt kort presentera de 
två klasserna, 7c i Saga och klass 7b i Fält och 
sedan lyfta fram några av de teman som disku-
teras i slutkapitlet. 

Att börja på högstadiet

Redan under de första veckorna på höstterminen 
i årskurs 7 blir klass 7 c i Sagaskolan och klass 
7b i Fältskolan ’diagnostiserade’ av de vuxna. 
Sagaklassen är ”studiemotiverad” med ”få oros-
moment”. Det är en klass lärarna tycker om. 
Klass 7B i Fältskolan är orolig och beskrivs som 
”ganska stökig”. Eleverna i Fält fick inte i samma 
utsträckning som sagaeleverna igenom sina öns-
kemål om vilka som skulle få följas åt från åk 
6 till åk 7. Några elever i fältklassen kände sig 
lurade och besvikna redan vid skolstarten. Vid 
terminsstarten i åk 7 blev klasserna bemötta 
på olika sätt. Eleverna i Saga fick själva avgöra 
hur de ville sitta i klassen och vilka de samar-
betade med. I Fältskolan bestämde lärarna hur 

eleverna skulle sitta och vilka de skulle arbeta 
med. De fick också veta att nya arbetsgrupper 
skulle skapas efter ett visst mönster, vilket med-
förde ständiga gruppbyten för eleverna.

Garpelin beskriver utförligt hur det var att 
’hamna i Saga och hamna i Fält’ och hur klass-
bildningsprocesserna utvecklades. Det fanns 
skillnader mellan klasserna i en rad avseen-
den, men författaren betonar att skillnaderna 
mellan olika grupper inom varje klass var större 
när det gällde enskilda elevers uppväxtvillkor 
ekonomiskt, känslomässigt och socialt. Olika 
faktorer påverkade utvecklingen i de båda klas-
serna – allt från skoltraditioner på låg- och mel-
lanstadiet till kompisgrupper, skolkulturen i 
högstadieskolan och lärarnas förhållningssätt. 
Avsnittet ”Gruppsolidariet, klassgemenskap 
och marginalisering” (s. 230–239) ger en bild 
av hur det gick. 

Skolan man minns 

I kapitlet 11 genomför Garpelin en tematisk 
genomlysning av materialet från de retrospek-
tiva intervjuerna som presenterats i de två före-
gående kapitlen. Tyngdpunkten ligger på de 
intervjuades minnen av grupperingar, tillhörig-
het och gemenskap, men främst på upplevelser 
av utsatthet och utanförskap under skoltiden. 
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Det är smärtsam läsning. Garpelins informan-
ter bekräftar sådant som många barn och för-
äldrar har erfarenhet av, bland annat att den 
första läraren är en mycket viktigt person för 
”…/elevens / framtid som elev och i förläng-
ningen som ung människa även för övrigt, sett 
ur ett livsperspektiv” (s.369) och att arenor 
för utsatthet och mobbning ofta är skolgårdar, 
gymnastiksalar, omklädningsrum och badhus. 
Dit hör även att många unga människor upple-
ver att högstadietiden är en svår period i livet, 
men trots, eller kanske på grund av detta, en 
period i livet med stor betydelse för den person-
liga utvecklingen. 

Det förekommer olika former av utstötning 
och marginalisering i skolan. Det är välbekant 
att det förhåller sig så och det är inte det som är 
det nya i den här delen av studien. Det unika är 
att det är så tydligt dokumenterat. I elevcitaten 
blir upplevelserna konkreta och påträngande. 
Det är också tydligt att många vuxna blundar. 
Elever berättar att de lagt märkte till och upp-
skattat när lärare eller andra vuxna i skolan sett 
och försökt göra något, även om det inte hjälpt. 
Det har ändå varit ett slags stöd.

I det avslutande kapitlet diskuterar författaren 
övergångar – transitioner – i vardagen. Den elev 
som har tillgång till tre fungerade sociala värl-

dar – i hemmet, på fritiden och i skolan kan 
klara sig bra också i utsatta lägen i skolan. Den 
som av olika skäl inte har stöd hemma eller i en 
stabil kamratgrupp på fritiden har en ömtåli-
gare livssituation och blir på så sätt mera bero-
ende av hur det sociala livet fungerar i klassen 
och i skolan. 

Med begreppen kollektiv och individuell utsatt-
het synliggörs olika former av maktutövning och 
kränkningar som Garpelin funnit i ungdomar-
nas berättelser. Den kollektiva utsattheten var 
särskilt påtagligt för eleverna vid övergången 
till högstadiet, där 7:or var lovliga byten för 
otrevliga kommentarer och aktioner från äldre 
elever utan att de vuxna reagerade. Andra grup-
per som drabbats var t. ex. elever som bodde på 
landet och retades för detta. Lärares negativa 
omdömen kan väl också räknas dit! Det som 
utmärker kollektiv utsatthet är att den kan ha 
en positiv effekt genom att den stärker de utsat-
tas gruppkänslan och väcker motstånd. 

Den individuella utsattheten är av en helt annan 
karaktär. Den som blir utestängd eller övergiven, 
den som blir mobbad och kränkt försöker ofta 
dölja detta för att inte riskera att hamna i något 
som blir värre än det som pågår. Risken är stor 
om vuxna ingriper på ett klumpigt sätt. 
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När jag läst citaten i kapitlen om tillbakablickar 
har jag undrat om inte några av de händelser som 
återberättas haft inslag av könsmobbning eller 
sexuella trakasserier. Den formen av utsatthet 
och kränkningar tas inte alls upp. En förklaring 
kan ju var att frågan inte har berörts i klartext 
i intervjuerna. Det är svårt att ställa frågor om 
sådana upplevelser och svårt att berätta spon-
tant. En annan förklaring kan möjligen vara 
att det är ett aktivt val från Garpelins sida att 
inte lyfta fram detta som en speciell form av 
mobbning.

Det som tydligt visar sig vid jämförelserna 
mellan Saga och Fält är att skolans struktur 
och kultur bidar till att förvärra eller lindra 
dåligt beteende i grupper. 

En skola för vilka?

Vad innebär då de stora förändringar som 
genomsyrat skolan under det senaste decen-
niet och som går under begrepp som en skola 
för alla? Blir skolan bättre för alla med otyd-
liga övergångar mellan stadier, upplösta klasser 
och stor valfrihet? De elever som ser tillbaka 
på sin skoltid i Garpelins bok vittnar om att 
det varit betydelsefullt att ha stadieövergångar 
som tydliga markeringar av olika stadier av 
utvecklingen från barn till vuxen. Att tillhöra 

en bestämd klass och använda de möjligheter 
det erbjuder och tampas med de svårigheter 
det innebär är också betydelsefullt. Det gäller 
särskilt högstadietiden som trots svårigheter i 
backspegeln framstår som en viktig fas i livet, 
en tid för utveckling och mognad. Vad kommer 
ungdomar som nu går i skolan att säga om sin 
skoltid i framtiden om de blir tillfrågade? Finns 
det en tendens till försoning för dem som haft 
det svårt men ändå tagit sig igenom skolan utan 
att knäckas? 

Den övergripande fråga jag uppfattar att Gar-
pelin ställer i slutkapitlet, om än något annor-
lunda formulerad, är om den goda viljan att 
skapa en skola för alla i realiteten blivit en skola 
för samhälleliga reproduktionen som passar i 
tiden. Vad innebär det för elever att redan i 
skolan ständigt uppleva att relationer byts ut, 
att inte tillhöra en bestämd skolklass och att 
stadieövergångarna suddas ut? Vilka elever och 
föräldrar gynnas av den stora valbarheten i skol-
systemet? Kan det var så att otydligheten och 
valfriheten blir ett sätt att skapa kaos och utslag-
ning för svaga grupper samtidigt som trygga 
och resursstarka elever får träna sig att välja rätt 
och använda systemet på ett för dem gynnsamt 
sätt? Ett annat sätt att formulera frågan är om 
mångfald på olika nivåer i skolsystemet leder till 
ökande möjligheter och ökad solidaritet eller om 
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det leder till en återgång till det som i slutänden 
blir ett nytt parallellskolesystem? 

Garpelin avslutar med att inbjuda till fortsatt 
debatt om den skola vi har haft, den vi har och 
den vi vill ha. Det jag uppfattar som den röda 
tråden i hans ställningstaganden är frågan om 
hur vi ska kunna ge de barn och ungdomar som 
utan egen förskyllan hamnat på skuggsidan det 
bästa möjliga i skolan. Kombinationen av kom-
munaliseringen av skolan, valfrihetssrevolutio-
nen i det svenska samhället och de ekonomiska 
nedskärningarna för att få budget i balans har 
troligtvis motsatt effekt. Läs och ta ställning! 

I tolkningar och diskussioner hittar jag inte 
något som refererar till könsmakt eller genus-
perspektiv. Det finns mycket få uppgifter om 
vilken roll förälskelser och förhållanden haft för 
samvaron mellan eleverna i klasserna, på skolan 
och på fritiden och hur det påverkat svek, skval-
ler och gruppförskjutningar. Det är tydligast 
diskussionen om maktförskjutning mellan flick 
– och pojkgrupper till pojkarnas fördel i åk 9. 
Det finns många studier som visat att kön och 
klass i olika kombinationer är maktstrukturer 
som påverkar utvecklingen också i klassrum och 
i skola. Här finns många tolkningsmöjligheter 
utöver de biologiska.

Den som vill läsa mer om de metoder Garpe-
lin använt och/ eller om de teoretiska utgångs-
punkterna kan göra det i avhandlingen, Lek-
tionen och livet. Ett möte mellan ungdomar som 
tillsammans bildar en skolklass.

Det finns mycket mer att hämta i Ung i skolan 
utöver det jag tagit upp i den här presentationen. 
Det är ett imponerande arbete som kan läsas och 
användas på många olika sätt. Gör det!

Kerstin Hägg
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Undervisning om snarare än i naturvetenskap 
ställer först och främst höga krav på berörda 
lärare (och studenter) men också på den kurs-
litteratur som till äventyrs används som under-
lag för undervisningen. Mitt intryck är dock, att 
läromedel, där forskningsprocessen framställs på 
ett rättvisande sätt, ännu är en sällsynt vara. Jag 
skall kort förklara min syn på detta problem och 
därefter presentera en relativt ny lärobok, som 
borde vara användbar som ett komplement i den 
högre biologiundervisningen.

Fokus på vetenskapen som process implicerar 
rimligen ett historiskt perspektiv. Läroböcker i 
naturvetenskap har också i allmänhet kortare 
vetenskapshistoriska inslag. Dessa inslag, som 
ofta innebär anekdoter om vetenskapens mest 
lysande stjärnor och resultat, kan i och för sig 
vara intressanta att läsa, men de utgör egentli-
gen inte historia utan snarare uppgifter presen-
terade i en historisk stil. Visserligen finns det en 
omfattande vetenskapshistorisk speciallitteratur 
att tillgå, där utvecklingen inom olika epoker 

Vad biologer också  
borde veta om biologi

Garland Allen och Jeffrey Baker, Biology: 
Scientific Process and Social Issues. 
Bethesda, Maryland: Fitzgerald Science 
Press, Inc. 2001. xiv+221 s.
ISBN 1-891786-09-1.

Att den högre utbildningen i naturveten-
skap inte bara bör leda till faktakunskaper 
utan också till en djupare förståelse för veten-
skapen som process, är något som länge och 
på goda grunder har framhållits i den uni-
versitetspedagogiska reformdebatten. Yrkan-
det är ytterst en demokratisk fråga, då sådan 
förståelse möjliggör en prövande och kritisk 
hållning till rådande faktakunskaper och till 
experter av skilda slag. Förståelsen underlät-
tar också studenternas egna övningar i sam-
band med större projekt- och examensarbe-
ten, liksom steget från grundutbildning till 
forskarutbildning.
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och discipliner tas upp så att komplexiteten tyd-
liggörs. Antalet läroböcker i vetenskapshistoria, 
med en genomtänkt pedagogik, är däremot för-
svinnande få.

Bättre ställt är det då med läro- och handböcker 
i ”vetenskapligt tänkande” eller ”vetenskaplig 
teori och metod”, och sådana böcker används 
också i stor utsträckning på olika utbildnings-
program. Som ofta har påpekats av vetenskaps-
historiker och vetenskapssociologer handlar 
dessa mera om hur vetenskap idealt sett borde 
bedrivas, sett ur en eller annan vetenskapsteo-
retisk synvinkel, än om hur vetenskap faktiskt 
bedrivs och har bedrivits i fält, på laboratorier 
och sjukhus. Naturligtvis är det viktigt att i 
undervisningen diskutera skillnader mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskning, mellan 
positivism och hermeneutik, mellan induktiv 
och hypotetisk-deduktiv metod, mellan Thomas 
Kuhns och Karl Poppers teorier och så vidare. 
Om ambitionen är att behandla forskningspro-
cessen i hela dess bredd krävs emellertid en mer 
ambitiös ansats än så.

Vid sidan av den traditionella vetenskapsteo-
retiska litteraturen finns numera ett par hand-
böcker om naturvetenskap, som är skrivna ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Som exem-
pel kan nämnas vetenskapssociologerna Harry 

Collins och Trevor Pinchs uppmärksammade 
introduktion till vetenskapens värld, The Golem, 
vars undertitel signifikant nog lyder ”What You 
Should Know about Science”. Utgångspunkten 
här är att naturvetenskapen alltid påverkas av 
tekniska, politiska och ekonomiska förutsätt-
ningar och att den bedrivs i olika intellektuella, 
kulturella och sociala sammanhang av forskare 
som fungerar som människor gör mest. Givet 
detta förhållande understryks att naturvetenska-
pen inte är en objektiv och neutral verksamhet, 
och att forskning i praktiken sällan går till så 
som de vetenskapsteoretiska modellerna vill göra 
gällande. Denna litteratur förefaller dock främst 
rikta sig till humanister och samhällsvetare (och 
allmänheten i bred mening) och saknar därför 
vägledning för den som överväger att själv ägna 
sig åt naturvetenskapliga studier.

Den bild av vetenskap och forskning som fram-
ställs i läroböckerna är alltså splittrad. Utifrån 
detta förhållande känns det angeläget att 
anmäla läroboken Biology: Scientific Process and 
Social Issues, skriven av de didaktikintresserade 
biologerna och vetenskapshistorikerna Garland 
Allen och Jeffrey Baker. Det är nämligen en 
bok, som elegant behandlar (främst) bioveten-
skaplig och medicinsk forskning ur alla tre ovan 
nämna perspektiv: det vetenskapshistoriska, det 
vetenskapsteoretiska och det socialkonstrukti-
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vistiska. Därutöver ges också utrymme åt forsk-
ningens etiska dimensioner.

Boken består av fem kapitel, som alla bygger på 
väl utvalda empiriska och teoretiska fallstudier 
från biologins och medicinens moderna histo-
ria. Det första kapitlet, ”Biology as a Process on 
Inquiry”, inleds med en översikt över bioveten-
skapernas kognitiva och experimentella utveck-
ling under 1800- och 1900-talen. Ämnen som 
berörs är bland annat evolutionsbiologi, embryo- 
logi, genetik, molekylärbiologi, neurobiologi 
och immunologi. Därefter ges några exempel 
på centrala men ännu olösta problem vid den 
nuvarande forskningsfronten, som den stora 
frågan om hur liv egentligen uppstod på jorden 
eller arbetet med att hitta botemedel mot AIDS. 
En önskan från författarnas sida är antagligen, 
att studenterna skall inse att de ingår i en lång 
tradition och samtidigt bli sporrade att deltaga 
i framtida forskningar.

Kapitel två, ”The Nature and Logic of Science”, 
och tre, ”Nature and Logic of Science: Testing 
Hypotheses”, är en rigorös genomgång av bio-
vetenskapernas vetenskapsteori och målsätt-
ningar. Stor vikt läggs vid utformning av olika 
typer av hypoteser och de metoder som används 
för att testa dem. Författarna sticker inte under 
stol med att det på grund olika kontextberoende 

faktorer alltid uppstår konkurrerande hypoteser 
och att även utfallen av testerna kan tolkas på 
olika sätt, varför kontroverser mellan forskare 
och forskargrupper – på gott och ont – tillhör 
vetenskapens vardag. I ett särskilt avsnitt om 
paradigmskiften beskrivs skiftet från den lin-
neanska traditionen till darwinismen, och skif-
tet inom molekylärbiologin, från dess så kallade 
centrala dogm till den efterföljande teorin om 
omvänd transkription.

I kapitel fyra, ”Doing Biology: Three Case Stu-
dies”, dissekerar och jämför författarna tre olika 
biovetenskapliga fallstudier. Dessa handlar om 
forskning kring mekanismen för nervtillväxt, lax-
vandring och dinosauriernas utdöende. Därmed 
framgår hur förutsättningar och metoder varierar 
beroende på om forskningen sker i laboratorier, i 
fält eller om de handlar om biologin i det avläg-
set förflutna. På mer än ett ställe poängteras att 
vetenskap inte handlar om att bara ”samla fakta” 
utan om att försöka besvara frågor som formule-
rats av forskare. Det poängteras också att svaren 
i regel ger upphov till en rad nya frågor, varför 
forskning inom biologi, liksom alla andra områ-
den, inte har något givet slut utan är en oänd-
lig process. Den bild av vetenskapens utveckling 
som därmed förmedlas kan kanske beskrivas på 
följande sätt: den vetenskapliga kunskapen är 
som ett klot som långsamt växer i takt med nya 
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forskningar. Men samtidigt som kunskapsvoly-
men ökar, ökar också klotets yta mot den okända 
omgivningen, vilket medför att även okunska-
pen växer.

Det sista kapitlet, ”The Social Context of Sci-
ence: The Interaction of Science and Society”, 
belyser dels hur biovetenskapernas inriktningar 
och kognitiva utveckling påverkas av samhälle-
liga faktorer, dels hur biovetenskapernas resultat 
i sin tur påverkar samhället. Författarna kon-
staterar här att ”Social values, metaphors, and 
concepts pervade science at the level of theory 
construction far more thoroughly than many sci-
entists care to acknowledge.” (s. 152) Detta illus-
treras genom idéhistoriska analyser, som visar hur 
Charles Darwins evolutionsteori och Walter B. 
Cannons teori om homeostas i hög grad inspirera-
des av filosofiska, ekonomiska och politiska idéer. 
Beträffande frågan om vetenskapens ansvar inför 
samhället lyfter författarna fram några kontro-
versiella exempel från medicinhistoriens skugg-
sida, som den utbredda eugeniken och sterili-
seringspraktiken, den medicinska forskningen 
i nazityskland och den beryktade amerikanska 
Tuskegee-studien, där syfilissmittade afroame-
rikaner utgjorde studieobjekt och därför undan-
hölls en möjlig medicinering. Sådana fall hjälper 
oss att komma ihåg, att vetenskapen inte alltid 
är välsignelsebringande. I en tid då biologin 

expanderar och kommersialiseras som aldrig 
förr kan sådana insikter onekligen vara värda 
att begrunda. Avslutningsvis tar författarna även 
upp ämnet pseudovetenskap och kritiserar sär-
skilt den “vetenskapliga” kreationismens argu-
ment och inflytande i USA.

Varje kapitel avslutas med förslag på fördjup-
ningslitteratur och tips på webbsidor i anslut-
ning till respektive kapitels område. Alla kapitel 
utom det första innehåller dessutom ”Exercises 
for Critical Thinking”. Till varje frågebatteri 
finns ett slags facit, som sympatiskt nog inte 
heter ”Answers” utan ”Possible Answers”, vilket 
möjliggör en öppen diskussion mellan studenter 
och lärare. Därutöver finns ett Appendix, ”The 
Analysis and Interpretation of Data”, som på ett 
grundläggande sätt behandlar saker som inter-
polation och extrapolation av data, statistik och 
signifikans samt olika visuella presentationer av 
forskningsresultat.

Kapitlen i Biology är kanske inte så avancerade 
var och ett för sig. Det finns också några saker 
som jag saknar i dem, däribland ett tydligt kön-
sperspektiv och en diskussion om forskningens 
relation till teknikutveckling och till läkeme-
delsindustrin. Den litteratur som rekommen-
deras för vidare läsning har sina brister. Enkelt 
uttryckt kan man säga, att den naturveten-
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skapliga litteraturen är ”up to date”, medan 
den humanistiska och samhällsvetenskapliga 
är av litet äldre datum. Man kan vidare kritisera 
boken för att ha en alltför amerikansk vinkling. 
Den stora poängen, som jag ser det, är emellertid 
att de olika kapitlen är samlade på ett enhetligt 
och genomtänkt sätt i en och samma lärobok. 
Därigenom ger Biology en osedvanligt bred och 
lärorik introduktion till biovetenskapen som 
en ständigt pågående process, inte vid sidan av 
samhället utan i dess mitt.

Christer Nordlund
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Don E. Merten, professor i antropologi på det 
amerikanska universitetet Ball State, har i sin 
artikel “The Meaning of Meanness: Popularity, 
Competition and Conflict among Junior High 
School Girls” fokuserat på den sociokulturella 
konstruktion av elakhet bland en grupp flickor i 
en amerikansk junior high school (ungefär mot-
svarande sjunde och åttonde året i den svenska 
grundskolan). Merten försöker förstå konstruk-
tionen av elakhet genom att undersöka hur de 
studerade junior high school-flickornas inbör-
des relationer skapas inom/av den amerikan-
ska mainstream kulturen. Elakhet antas få sin 
mening från tre huvudområden: genom sin rela-
tion till andra begrepp, som exempelvis snällhet 
(niceness), genom meningen hos konflikt och 

tävling mellan flickor och genom spänningen 
mellan hierarki och jämlikhet.

Mertens empiri samlades in av två kvinnliga 
etnografer under en treårsperiod på en ameri-
kansk junior high school. Forskarna hade till-
gång till klassrummen, korridorerna, matsalen 
och alla de andra lokaler som var kopplade till 
skolan och dess aktiviteter. Eleverna intervjua-
des flera gånger. Även elevernas föräldrar och 
andra vuxna i samhället runt omkring inter-
vjuades. Samhället bestod av en blandning av 
medelklass och övre medelklass och de flesta var 
vita, även om det relativt sett andra samhällen 
var etniskt blandat. 

Huvuddelen av artikeln utgörs av Mertens 
beskrivningar av den grupp flickor, 10 och 
12 stycken, som ibland kallades för ”the dirty 
dozen” på grund av att de ansågs vara väldigt 
elaka. Ledare för gruppen var en trio flickor. Ett 
fåtal som ansågs ha potential att bli populära 
eller som var exceptionellt snälla fick vara med i 

Don E. Merten:

The Meaning of Meanness: 

Popularity, Competition and Conflict 
among Junior High School Girls 
Sociology of Education,  
Vol. 70, No. 3 (Jul., 1997), 175-191



123

Recensioner

gruppen under kortare tidsperioder för att sedan 
åka ut igen om de blev för populära. Hur länge 
man blev kvar var intimt kopplat till hur väl man 
höll sig till ledartrion. Medlemmarna i gruppen 
var årskullens mest populära och många ville 
vara med och få dela populariteten.

Med popularitet avses här att man dels är 
känd av många, dels att många ville vara med 
en. Två huvudsakliga vägar till popularitet var 
att dra till sig uppmärksamheten hos högsta-
tuspojkarna och/eller delta i högstatusaktivite-
ter som cheer leading. Då det endast fanns ett 
ganska lite antal högstatuspojkar och få plat-
ser i cheerleading gruppen blev konkurrensen 
om dessa positioner stor. Om man väl lycka-
des uppnå popularitet uppstod dock ett nytt 
problem som handlade om att få behålla den. 
Det fanns nämligen en föreställning om att 
man var tvungen att bära sin popularitet på 
ett korrekt sätt. Det var lätt hänt att man inte 
ansågs uppmärksamma sina vänner tillräckligt 
och därmed kom att stämplas som överspänd. 
Plötsligt sjönk då den nyvunna populariteten.

Merten ger en mängd exempel på hur tävlingen 
om popularitet tar sig olika uttryck inom grup-
pen. Det vanligaste är att någon vars popula-
ritet nyss ökat av någon anledning snart där-
efter börjar behandlas elakt av de andra inom 

gruppen. Hon kallas för överspänd, men aldrig 
i direkta samtal kritikern och den kritiserade 
emellan. Samtal avslutas tvärt när personen 
dyker upp och viskningar skyndas fram när 
den aktuella personen vänder ryggen till. Detta 
pågår tills dess att personen ifråga inte längre 
gör anspråk på någon högre position i hierar-
kin. Anledningarna till den här mobbningen 
är dock inte klar för de inblandade, som menar 
att det handlar om andra saker, exempelvis om 
att den mobbade varit elak med någon annan i 
eller utanför gruppen. Elakheten användes som 
medel för att få rättning i leden.

I Mertens diskussion ställs frågan om varför 
dessa flickor valde elakheten som medel för 
att bibehålla eller öka sin popularitet. Merten 
presenterar två möjligheter för en person att 
behålla sin popularitet: antingen är man elak 
eller supersnäll. Den supersnälla undviker att 
bli klassad som överspänd genom att vara trev-
lig mot alla, hela tiden, och den elaka håller 
konkurrenter borta genom att trycka ner dem 
med hjälp av olika typer av mobbning. De allra 
flesta populära flickorna valde den elaka vägen, 
då denna föreföll vara enklare. I sin diskussion 
slår Merten fast sambandet mellan popularitet 
och elakhet:
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 Both meanness and popularity had hierarchi-

cal aspects and implications. Popularity was an 

expression and a source of hierarchical position. 

Furthermore, popularity could be transformed 

into power, which was also hierarchical. Like 

popularity, meanness could also be transformed 

into power. Hence, power was a common deno-

minator between popularity and meanness. In 

this respect, meanness could be expressed in 

terms of popularity, and popularity could be 

expressed in terms of meanness, with power me-

diating the transition from one to the other.1

Merten ger sin förklaring till varför flickorna 
i gruppen tillgriper elakhet som metod för att 
tillskansa sig popularitet. Han menar att det 
finns en stor problematik i spänningen mellan 
jämlikhetsidealet (som omhuldas av skolan) 
och den hierarkiska uppdelning som popula-
ritetssträvandena nödvändigtvis är en del utav. 
Elakheten framträder som ett svar på den ame-
rikanska kulturens oförmåga att tillåta hierar-
kins öppna firande. Att vara elak är ett av få 
sätt som finns för att både kunna åtnjuta en 
topplats i hierarkin (att vara populär) och att 
få behålla den.

Man kan ställa sig tveksam till slutsatsen att 
elakheten är direkt kopplad till en spänning 
mellan jämlikhet och hierarki. Enligt denna 
föreställning skulle flickorna inte använda sig 

av elakhet om den amerikanska kulturen gav 
människor möjligheter att mer öppet uttrycka de 
hierarkiska skillnader som föreligger i populari-
tetstävlingen. Jag antar dock att konkurrensen 
om positionerna högst i hierarkin fortfarande 
skulle eftersträvas av de allra flesta. Slutsatsen 
att elakheten skulle upphöra ter sig följaktligen 
tämligen ogrundad.

Jonas Mollwing
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