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Kapitel 1 

Inledning 

Vad är egentligen start- och 

slutpunkt för en forskares 

karriär? Tidningsklippet till 

höger visar den nydisputerade 

filosofie doktorn i pedagogik 

som intervjuas i hemmet, med 

döttrarna Anna och Maja vid sin 

sida, om sin avhandling Skola 

och erfarenhet: elevernas perspektiv. 

En grupp elevers skolerfarenheter i ett 

longitudinellt perspektiv. I artikeln, från tidningen Uppsala Demokraten i augusti 1992, berättar 

Héctor Pérez Prieto om sin studie, i vilken han visar hur skillnaderna mellan elever med 

olika klassbakgrund tenderar att öka över tid. Snarare än att verka kompensatoriskt verkar 

alltså den svenska grundskolan bidra till att klasskillnader förstärks. Men artikeln berättar 

inte bara om Héctors avhandling, utan är också en berättelse om hans egen bakgrund i 

Chile, där han som yngsta barnet i en stor familj tack vare sina bröders inkomster blir den 

enda som får gå på universitetet. I artikeln berättas om hur han kom till Sverige som politisk 

flykting 1976 och här såg en skola som hade många av de förutsättningar han som politiskt 

aktiv i Chile hade kämpat för, men som trots det inte förmådde ge alla elever likvärdiga 

förutsättningar. I artikeln framträder en berättelse om ett engagemang för social rättvisa 

och utbildningens roll för detta som startat långt innan avhandlingen påbörjades, och där 

valet av avhandlingsfokus snarare framstår som en logisk konsekvens av en process som 

redan påbörjats, än som en egentlig startpunkt. 

Liksom tidpunkten för starten av en forskares karriärväg kan vara lite flytande, är det svårt 

också att fastslå en tydlig slutpunkt. Héctor har visserligen meddelat att han går i pension 

vid årsskiftet 2017/2018, men har också aviserat att han som ”seniorprofessor” gärna 

fortsätter att arbeta med sådana delar av forskningsarbetet som han trivs med och tycker är 

viktigt. Men förutom detta, och alla texter som skrivits under åren, är det också så att 

Héctors forskarliv gjort stort avtryck och haft betydelse för alla de doktorander (ett tjugotal) 

han handlett, liksom för kollegor som han i olika sammanhang samarbetat med i 

forskningsprojekt och seminariegrupper. Vi är på så vis övertygade om att Héctors bidrag 

till det pedagogiska forskningsfältet kommer att ha stor betydelse under lång tid framöver, 

och att hans forskarkarriär därmed kommer att utvecklas vidare under lång tid.  

Den här boken är en vänbok, där några av oss som ser oss som Héctors akademiska vänner 

och som i olika tidsmässiga skeden av hans yrkesliv samarbetat med honom som 

handledare, student, doktorand, kollega, skrivit några texter – eller berättelser – till Héctor. 
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Inledning 

I boken har vi sammanställt texterna utifrån en slags kronologisk tanke i syfte att framställa 

en övergripande, av många möjliga, berättelse om Héctor Pérez Prietos forskarkarriär.  

Först ut är några texter från kollegor vid Uppsala universitet, där Héctor bland annat var 

verksam i forskningsgruppen UTKIK. I bokens andra kapitel berättar Sverker Lindblad om 

denna forskningsmiljö och dess ambition att fånga ”subjekten i utbildningssystemet” – att 

utforska och integrera makro- och mikronivåer i skola och utbildning ur ett 

samhällsperspektiv.  Inom denna miljö byggdes tre ”laboratorier” med syfte att på olika sätt 

studera pedagogiska sammanhang – ett statistik-, ett video- och ett livshistorie-

laboratorium. Med fokus på Héctors bidrag i denna miljö sammanfattar Sverker 

utmaningen som låg i de integrerande ambitionerna mellan de tre laboratorierna, och 

framhåller Héctors arbeten som mycket givande i sättet att behandla samspelet mellan 

person och kontext, aktör och struktur, på ett sätt som till stor del fullföljde UTKIK som 

forskningsidé. Även Fritjof Sahlström medverkade i UTKIK (liksom bland andra Katarina 

Gustafsson, Helen Melander och Marie Karlsson som alla medverkar i denna bok). I 

bokens tredje kapitel resonerar Fritjof om relationer mellan dagens grundskola och den 

svenska utbildningsdebatten som tog fart från 1930- och 40-talet och framåt. Det är en 

berättelse om några herrar som utifrån olika ståndpunkter framför visioner om skola och 

utbildning i samhället, där de flesta av deras visioner ännu inte verkar ha blivit verklighet i 

dagens klassrum. Fritjof kontrasterar den historiska återblicken mot dagens digitaliserade 

klassrum, där elever inte bara deltar i det fysiska klassrummets interaktion, utan även i en 

mängd skärm- och nätbaserade aktiviteter. Som en fortsättning av det video-laboratorium 

som startades i UTKIK pågår idag flera studier av barns och ungas uppkopplade uppväxt 

som bland annat involverar flera författare i den här vänboken (Fritjof Sahlström, Helen 

Melander, Marie Tanner och Christina Olin-Scheller), för vilka Héctor varit en viktig 

samtalspartner.  

I bokens fjärde kapitel, Berättelser om måltider i en mobil förskola, skriver Katarina Gustafsson 

och Helen Melander om en särskild form av förskoleverksamhet som svarar mot ett akut 

platsbehov, nämligen förskolor som drivs i bussar. Katarina noterar att just bussar är ett 

genomgående tema i det forskningssamarbete hon haft med Héctor, fast på några olika sätt. 

Som forskarassistent och senare som doktorand i projektet BUSS (Barn och Ungdomar i 

det Senmoderna Samhället) och senare som forskarkollega i ett projekt som utforskade 

barns erfarenheter av att åka skolbuss (tillsammans med Annica Löfdahl Hultman), har 

”barn i buss” varit en röd tråd. Även Helen har sedan tidigt i sin forskarkarriär samarbetat 

med Héctor i projektet FISK (Förskola och Skola i Samverkan) och berättar att han var på 

så vis den som öppnade dörren till akademin för henne.  

Efter att ha avslutat ovanstående projekt i Uppsala sökte sig Héctor vidare till Karlstads 

universitet, där nya forskarkollegor och samarbeten väntade.  Vid Karlstads universitet kom 

Héctor att tillsammans med kollegorna på dåvarande Institutionen för 

utbildningsvetenskap att bygga upp forskarutbildningen i pedagogiskt arbete. Detta är nu 

universitets största forskarutbildningsämne och doktorander från olika ämnen med 

anknytning till skolans verksamhet inom såväl praktiknära, didaktiska och policyinriktade 
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forskningsfält har här funnit sin hemvist. Vid Karlstads universitet blev Héctor en viktig 

inspiratör till de olika forskargrupper där forskningsfrågor om utbildningspolicy och dess 

konsekvenser vidareutvecklades. Under många år var han en aktiv ledamot av den 

didaktiska forskargrupp som numera benämns UBB (Utbildningsvetenskapliga studier 

av Barn och Barndom). Inom UBB är frågor om barns rättigheter ett centralt innehåll, något 

som Solveig Hägglund återkopplar till i det femte kapitlet Berättelsen om barns mänskliga 

rättigheter. Från kodifierad etik till paragrafer med juridisk status – och sedan?. I texten visar Solveig 

hur synen på rättighetsbarnet förändrats från mottagare av rättigheter till att vara bärare av 

och aktör för sina mänskliga rättigheter. Utbildningspolicy liksom studier av dess 

konsekvenser för lärarprofessionen och förskolans innehåll blev med Héctors 

kunskapsbidrag ytterligare ett viktigt innehåll i UBB.  I kapitel sex återkopplar Annica 

Löfdahl Hultman, Ebba Hildén och Andreas Bergh till denna tradition. I texten belyser de 

konsekvenser av statens krav på att undervisningsbegreppet ska bli tydligare i förskolans 

arbete och frågar om det leder till en ytterligare ”skolifiering” eller om 

undervisningsbegreppet när det används i förskolan kan komma att ”förskolefieras”.  I 

kapitel sju, Genusaspekter i fritidspedagogers omsorg – sociala och fysiska dimensioner visar Maria 

Hjalmarsson, hur fokus på barns rätt till en god omsorg och policystudier kan kombineras. 

I texten påvisas hur fritidspedagoger navigerar mellan positioner knutna till performativitet 

och extern granskning å ena sidan, och tillit och intern värdering å andra sidan. Snarare än 

att tolka omsorg som en kvinnligt kodad aktivitet öppnas här för en vidgad förståelse av 

skilda omsorgspraktiker. 

För många har Héctor varit en förebild genom sin vetenskapliga kompetens, sitt 

engagemang och sin öppenhet inför att närma sig olika utbildningsvetenskapliga 

frågeställningar utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Inte minst har detta visat sig 

inom den livaktiga seminariemiljön kring livberättelser som han byggde upp tillsammans 

med bland andra Marie Karlsson. I kapitel åtta tar Marie Karlsson och Birgitta Ljung 

Egeland utgångspunkt i Héctors rapport, Historien om räven (2006), och diskuterar i sin text 

hur berättelser om rävar och hundar kan bidra med kunskap om utbildning och migration, 

samt hur djurberättelser relaterade till dessa praktiker kan kasta ljus över uppväxtvillkor och 

identitet. Identitet handlar också kapitel nio om, där Hamid Ashgari, Stig-Börje Asplund 

och Nina Kilbrink utvecklar hur identitetsframträdanden görs i berättelser om teknisk 

gymnasial yrkesutbildning. Författarna har alla varit delaktiga i livsberättelsemiljön, men 

också i den miljö som fokuserat yrkesdidaktik och utbildning av yrkeslärare som under 

Héctors betydelsefulla ledning växt sig stark på Karlstads universitet. Även Håkan Löfgren 

är en av dem som aktivt bidragit till att utveckla forskningsmiljön kring 

livsberättelseseminariet, som i bokens tionde kapitel tillsammans med Ragnhild Löfgren 

och Johan Samuelsson skriver om elevers erfarenheter av att få betyg i årskurs sex. Detta 

är ett delresultat från projektet Elevers berättelser om att göra nationella prov och få betyg för vilket 

Héctor varit vetenskaplig ledare (i projektet deltog även Marie Tanner), ett projekt som 

förenar ett policyperspektiv med narrativa teorier. Efter detta följer ytterligare två kapitel 

med anknytning till livsberättelseseminariet, av Bodil Hansen Blix och Rita Sörli från 

Universitetet i Tromsö, vilka båda haft ett livaktigt samarbete med Héctor och övriga 
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Inledning 

kollegor och även bjudit in Héctor till Tromsö för att som föreläsare bidra med sina 

kunskaper i den miljön. Blix argumenterar i sin text för hur olika narrativ kan bidra till 

ökade insikter i studier av äldres situationer.  Sörli visar i sin text på möjligheter med att låta 

brukare inom psykiatrisk eller social omsorg tillsammans med forskare berätta om sin 

situation.  

Även bokens två avslutande kapitel tretton och fjorton handlar på olika sätt om ungdomars 

identitetsarbete i utbildningssammanhang, men nu med utgångspunkt i skolans och 

samhällets digitalisering. I kapitlet Klassrummet som galleri skriver Christina Olin-Scheller, 

Marie Tanner och Anna Öhman om elevers identitetsarbete i det uppkopplade 

klassrummet. I centrum står här en analys av hur olika digitala resurser och i synnerhet 

mobiltelefoner har förändrat elevers möjligheter att skapa och visa en rad olika identiteter 

i klassrummet. I bokens sista kapitel närmar vi oss återigen det inledande temat från 

tidningsintervjun där Héctor berättar om sin flytt till Sverige, där han blivit kvar och bildat 

familj, men hela tiden hållit kontakten med Chile levande. I detta avslutande kapitel är det 

Héctors dotter Fanny Pérez Aronsson, doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet, som bidrar med en text som fördjupar kunskapen 

om hemland och tillhörighet genom att studera ett så kallat separatistiskt chatforum, 

”Makthavarna”, som vänder sig till unga människor som själva definierar sig som i någon 

mening rasifierade. Fanny diskuterar hur dessa unga människor genom detta forum skapar 

berättelser om identitet och makt som kan förstås med hjälp av begreppet mellanförskap, 

”a moment of transit”, som beskriver en upplevelse av att vara mellan kulturer vilket även 

inrymmer en potential för något nytt. 

Just den ständiga öppenheten för att något nytt ska uppstå är något som i hög grad beskriver 

Héctors forskargärning. När vi som medverkar i boken berättat om våra olika möten med 

Héctor återkommer beskrivningar av en handledare, kollega och vän som skapat 

förutsättningar för andra att växa och utvecklas i sina forskarroller. Han beskrivs också som 

en generös och kunnig senior forskare som med stort tålamod, eftertänksamhet och humor 

alltid varit beredd att stötta och hjälpa andra genom att lyssna, skapa nya kontakter och 

öppna dörrar inom den akademiska världen. Héctor är därför med sin stora kunskap en 

förebild och med den här boken vill vi tacka för gott samarbete så här långt, och önska 

dig lycka till i din nya roll som pensionär men också som seniorprofessor på en del av din 

tid. 

Karlstad den 14 december 2017 

Marie Tanner, Annica Löfdahl Hultman och Christina Olin-Scheller 
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Kapitel 2 

Om kontext och kontextualisering i forskning om 

skola och bildning: Återblick på en forskningsmiljö 

och dess utveckling. 

Sverker Lindblad 

Al andar, y al volver la vista altras 

Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar1 

Antonio Machado (1875-1939) 

Inledning 

Avsikten med det här kapitlet är att ge en återblick på utvecklingen av en forskningsmiljö 

som startade med ambitionen att fånga ”subjekten i utbildningssystemet” – att utforska och 

integrera makro- och mikronivåer i skola och utbildning ur ett samhällsperspektiv. Med 

denna ambition blir frågor om kontext – eller sammanhang – av vital betydelse. Hur 

används kontext-begreppet för att förstå och förklara pedagogiska förhållanden och 

processer? Vilka olika kontextbegrepp används och hur fruktbara är de för att utveckla 

pedagogisk kunskap? Vi kan då tala om pedagogiska kontexter som krävs för att förstå och 

förklara pedagogiska förhållanden och processer. Givet en indelning i mikro- och makro-

nivåer kan teorier på en nivå utnyttjas som kontext för en annan nivå – exempelvis att 

undervisningsprocesser kan relateras till utfall av utbildningssystem, eller att kunskap om 

elevers sociala och kulturella bakgrund är av betydelse för att göra deras handlingar mer 

begripliga – och därmed också bidra till bättre kunskap om exempelvis pedagogiska system 

och bildningsgångar. För att diskutera och integrera pedagogiska kunskapsbidrag krävs 

insikt i hur kontext hanterats i forskning. Att reflektera över dessa frågor om kontext är det 

mer precisa syftet med denna text.2 

Utbildning: Kultur – Interaktion - Karriär 

I fokus för denna återblick är en forskningsmiljö som startade i mitten av 1980-talet på 

pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet och som för min del upphörde tjugo år 

senare. Som underlag för återblicken utnyttjar jag dokument från denna tid, med vissa 

undantag vad gäller publikationer som inte färdigställts då, exempelvis några 

doktorsavhandlingar.  Som docent och tillförordnad professor forskade jag och andra vid 

1 Antonio Machadeo, spansk poet (1875-1939), i översättning av Héctor Pérez Prieto: 
När man går, och när blicken vänds bakåt,  
ser man stigen man aldrig skall trampa igen. 

2 Vid skrivandet av denna text har Rita Foss Lindblad med vetenskapsteoretiskt kunnande varit en mycket 
värdefull samtalspartner. 
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den tiden om utbildningsreformer, lärarkulturer, lärarprofession och lärares arbete med att 

förändra verksamheten i skolan (Lindblad, 1984; Hasselgren, Carlgren, Jonsson & Lindblad, 

1989) delvis i kritik mot vad vi såg som á-social forskning om lärare.  Jag menade att det 

kunde vara bra att vidga perspektivet på utbildning och skola. Tillsammans diskuterade en 

liten grupp forskare och doktorander behovet av att utveckla forskning som tydligare 

belyste skolan i sitt sociala och kulturella sammanhang och som då också lyfte fram 

elevernas perspektiv och strategier i skapandet av pedagogiska processer och system. I 

gruppen – som efterhand fick namnet UTKIK (Utbildning: Kultur – Interaktion – Karriär) 

ingick bland andra Kathrin Käller, Anna Löthman, Sandra Mardones Larsson, Ulf Olsson 

och Héctor Pérez Prieto (Lindblad, 1992, p 36). Dessa diskussioner – där doktoranderna 

var mycket betydelsefulla – fördes i en serie av seminarier och resulterade sedermera i flera 

forskningsprojekt och avhandlingsarbeten. (Det bör tilläggas att forskning om lärare och 

lärarprofession fortsatte, se exempelvis arbeten av Falkner, 1997 och Carlgren & Lindblad, 

1992; Lindblad, 1994; Linde, 1993; Naeslund, 1991; Säll, 2000). 

Gruppen växte till en forskningsmiljö och samarbetet i seminarier utvecklades bland annat 

till ett symposium vid en forskarkongress och sedermera till ett specialnummer i Nordisk 

Pedagogik (se Bron-Wojciechowska, Castro, Finnbogason, Helldin, Käller, Lindblad, 

Löthman & Pérez Prieto, 1989) där den grundläggande problematiken sågs som att fånga 

subjekten i utbildningssystemet. Vi skrev: 

Ett av de viktigare problemen inom forskning om utbildning och undervisning idag rör frågan 

om hur man ska hantera relationen mellan en historiskt och socialt bestämd struktur – med 

dess begränsningar och möjligheter – och olika aktörers handlande i denna struktur. (a.a., s. 

60) 

Vi formulerade detta problem mot bakgrund av diskurser om determinism och 

reduktionism i förklaringar av pedagogiska fenomen och om betydelser av att kunna 

hantera olika nivåer – mikro respektive makro – i utvecklingen av förklaringsmodeller och 

begreppsliga ramverk inom pedagogisk forskning som ramfaktorteori (Dahllöf, 1971; 

Lundgren, 1972) och social och kulturell reproduktion (Jonsson, 1993). I de diskussioner 

vi förde behandlade vi också olika internationella strömningar rörande relationen mellan 

utbildning och samhälle (se här exempelvis Paulston, 1977; Giroux, 1989 för teoretiska 

översikter som utnyttjades, liksom olika referenser, som benämndes kapitallogiker som 

Altvater & Huisken, 1971; kultursociologer som Bernstein, 1975 och Bourdieu & Passeron, 

1977, samt som strukturfunktionaliser som Durkheim, 1902). Särskilt intressant utifrån 

problematiken ovan såg vi kulturanalyser av utbildning (som hos E.P. Thompson, 1965, 

och hos Hall and Jefferson, 1975) som socialt informerade utmaningar av olika 

reproduktionsteorier av ekonomiskt och socialt slag. Vi menade att det är ett misstag att 

utropa den ena eller andra traditionen som den som uteslutande producerar sanningen. 

Istället lyfte vi fram begreppet händelselogik från G. H von Wright (1983) som en 

begreppslig referensram för ”… växelverkan mellan situationell förändring, de agerandes 

avsikter, förmåga och en intressemässig bakgrund till handlande och händelseförlopp.” 

(Bron et al, 1989, sid 79).  
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Sammantaget kan man i efterhand se att vi i den aktuella texten eftersträvade en slags 

komplementär pluralism (jfr Marchionni, 2008) genom att utnyttja olika teoretiska och 

metodologiska ansatser skulle åstadkomma mer utvecklade förklaringar än om vi enbart 

utnyttjat den ena eller den andra ansatsen. Detta kan formuleras i termer av i vad jag ovan 

behandlat som mikro- eller makronivåer, exempelvis att kunna förklara undervisning, inte 

bara genom att förstå elevers och lärares perspektiv och strategier, utan genom att kunna 

komplettera förklaringen genom kunskap om hur skolväsendet var uppbyggt och vad det 

kan betyda för vad som sker i undervisningen. Samtidigt, och då med hänvisning till 

Marchionnis analys, är det viktigt att skilja mellan svag och stark komplementaritet hos olika 

typer av förklaringar eller teorier. Svag komplementaritet innebär att olika teorier är 

autonoma och den ena typen av förklaring ger inget bidrag till den andra typen. Vid en stark 

komplementaritet leder en kombination av olika typer av teorier till bättre förklaringar (a.a., 

s. 330). Med denna distinktion är det rimligt att sträva efter stark komplementaritet för att

som vi skrev – fånga subjekten i systemet.

Att uppmuntra pluralism såg jag som viktigt också med tanke på att jag menade att för att 

undvika en patriarkal struktur var det viktigt att doktoranderna står på egna ben och väljer 

sina vägar, särskilt efter disputation. Det är kort sagt bra med olikheter i en forskargrupp 

och resor mellan olika forskningsmiljöer, enligt min uppfattning. Inom UTKIK utvecklades 

bland annat etnografiska analyser som av Katarina Gustafsson (2006) och Pia-Maria 

Ivarsson (2003) i den nordiska etnografinätverk som vi utvecklade med brittisk inspirering, 

samt ny-institutionalistiska som av Tina Hellblom-Thibblin (2004) och Jan-Olof Hellsten 

(2000,) ofta i kombination med livliga diskussioner, liksom foucauldianska analyser, som av 

Ulf Olsson (1997) och senare kunskapspolitiska analyser (jfr Popkewitz & Lindblad, 2000). 

Uppbyggnaden av laboratorier 

Med ovanstående överväganden byggde vi upp en infrastruktur för forskning genom att 

skapa tre olika laboratorier i materiell eller virtuell mening. Här inspirerades vi av Karin 

Knorr Cetina’s (1983) analyser av forskning som socialt situerat hantverk. Laboratorierna 

skulle inte bara vara tekniska lösningar för design och analyser. De skulle också vara en 

plats för samtal mellan forskare och mellan noviser och experter. Laboratorierna skulle 

också underlätta gemensamma publikationer. Lindblad och Pérez Prieto (1997) gör en 

genomgång av uppläggen av undersökningar. Vi byggde tre laboratorier: 

a. Ett statistik-laboratorium för kvantitativa undersökningar och analyser med tillgång

till databaser, program m.m.

b. Ett video-laboratorium för inspelningar och med tillgång av data för analyser av

pedagogisk interaktion.

c. Ett livshistorielaboratorium för insamling och analys av livs-berättelser – då ofta

fokuserade på pedagogiska sammanhang.

De olika laboratorierna fungerade på olika sätt och knöt an till olika forskningsproblem. Jag 

ska säga något om dem i korthet nedan. 
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Statistiklaboratoriet  

Ett första steg i uppbyggnaden var att uppdatera och komplettera en undersökning av en 

större mellansvensk kommun som ursprungligen insamlats för att undersöka innebörden 

av engelska på lågstadiet som initierats av dåvarande ämnesföreträdaren KG Ahlström och 

som ledde till ett antal olika analyser (Holmstrand, 1982). Databasen omfattade ett drygt 

tusental elever som började skolan 1970 och som följdes under grundskoletiden. Detta 

kompletterade vi med registerdata under gymnasietiden och en enkät när de forna eleverna 

var cirka 23 år samt med ett urval av livsberättelser när de var 26 år. Se Pérez Prieto (1992) 

för en genomgång av dessa undersökningar och deras utfall.  

Ytterligare primärdata samlades in i en longitudinell studie av ungdomars livsprojekt och 

skolan som arena (Andersson, 2000; Jonsson, 1995) i tre mellansvenska kommuner. I 

samarbete med sociologiska institutionen utvecklades internationellt komparativa studier 

av samhällsstruktur och klassmedvetande (Olin Wright, 2005), där vi inom UTKIK 

fokuserade på lärarkårens positioner i samhällsstrukturen (Lindblad & Pérez Prieto, 1992). 

Vidare genomförde vi ett par internationella studier (jfr Lindblad & Popkewitz, 2001) med 

omfattande analyser av relationen mellan statistiska analyser av utbildning och styrning av 

omstrukturerade utbildningssystem (jfr Popkewitz & Lindblad, 2000; 2001). 

Även om jag själv utnyttjade statistik-laboratoriet i flera studier var sammantaget intresset 

för att utnyttja detta inte särskilt stort bland medlemmarna i forskningsmiljön. Det var 

främst Héctor Pérez Prieto (1992), Sandra Mardones Larsson (1994) och Kathrin Käller 

(1990) som utnyttjade detta i sina avhandlingsarbeten. 

Video-laboratoriet 

Inspelning och analys av undervisningsprocesser är en viktig och etablerad ansats inom den 

pedagogiska forskningen. Vi började med att använda oss av inspelningar av undervisning 

för så kallade stimulated-recall intervjuer för att lyfta fram elevernas olika perspektiv och 

uppfattningar relativt en viss undervisningssituation. Anna Löthman (1990) använde 

ansatsen i sin avhandling. Vi förändrade emellertid inriktningen i en treårig studie av 

interaktionen i tre klassrum med flera video-kameror och buggade bänkar för att göra 

mikro-etnografiska studier av elevers mikro-politiska strategier. Anders Garpelin (1997) 

gjorde sin doktorsavhandling här knutet till livsberättelse-intervjuer med elever, liksom 

Fritjof Sahlström (1999) som utvecklade analyser om pedagogisk interaktion i 

konversationsanalytisk riktning. Intresset för video-laboratoriet blev stort och flera 

ytterligare studier tillkom (se Martin, 2004. Viktigt i sammanhanget blev den inbjudan till 

forskningssamarbete som vi i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet erhöll från 

det s.k. Learner Perspective Study, ett internationellt projekt med centrum i Melbourne med 

David Clarke som ledare (se exempelvis Clarke, Keitel och Shimizu, 2006). Vi fick här 
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tillgång till inspelningar och intervjuer från ett drygt tiotal länder till att börja med och 

antalet länder och medarbetare ökade med åren (för en sammanställning av 

undersökningarna i den svenska delen, se Lindblad, 2013). 

Livshistorie-laboratoriet 

Livshistorier var en forskningstradition som vi i vår tidiga genomgång av forskningsläget 

ansåg vara mycket intressant med tanke på programmatiska ambitioner i forskningsmiljön. 

Héctor Pérez Prieto var av stor betydelse för formandet av UTKIK och var den som från 

början lyfte fram livshistorier och livsberättelser som en viktig ansats, då framför allt med 

hänvisning till E.P. Thompson (1963) och hans forskning som doktorand och sedan 

forskare och handledare, för exempelvis Joyce Kemuma (2000) och Marie Karlsson (2006). 

Livshistorier – dvs livsberättelser i ljuset av historisk utveckling – var ett sätt att beskriva 

och analysera bildningsgångar i sociala och kulturella kontexter. I sammanhanget är Pérez 

Prietos avhandling ett bra exempel. Han börjar med en genomgång av olika teorier om 

relationen utbildning och samhälle och formandet av levnadsbanor mot bakgrund av socialt 

ursprung och vägar in i samhällsstrukturen. I genomgången kritiserar han den sociala 

determinismen hos vissa reproduktionsteorier som hos Bourdieu och Passeron (1977). 

Istället menar Pérez Prieto att kulturstudier som hos Birminghamskolan (Hall och 

Jefferson, 1975) och s.k. motståndsteorier, som hos McRobbie (1985) och Willis (1977), 

kan vara fruktbara att utnyttja. Här finner vi ett intresse för ungdomars kulturella responser, 

utifrån sina kulturella resurser, på de förhållanden som skolan erbjuder dem. Grundat i 

sådana teoretiska överväganden designar Pérez Prieto en studie i två delar. Den första delen 

görs som en longitudinell studie, som presenterades ovan under rubriken statistik-

laboratorium, där cirka tusen individer följs från skolstart, genom skolväsendet och ut i 

arbetslivet. Han definierar därvid olika skolkarriärer baserade på elevernas sociala ursprung 

och den position i samhället som de kunde placeras i. Som unga vuxna hade två tredjedelar 

erhållit liknande positioner som deras föräldrar medan en tredjedel förflyttat sig i 

samhällsstrukturell mening. Nästa del är livshistoriska analyser av en liten delmängd i den 

longitudinella undersökningen. Här erhölls berättelser om skolan ”underifrån” och 

beskrivningar av elevernas olika responser på skolan som samhällsinstitution, som 

plugghästar och avståndstagare på ett sätt som svarar mot Willis (op cit) kategoriseringar. 

Men här finner vi också de vanliga eleverna, som ofta har en distanserad ståndpunkt relativt 

krav och regler utan att för den skull ta avstånd från skolan (op cit, p 112-116). Pérez Prieto 

menar att dessa resultat är en: 

…nödvändig motvikt och ett komplement till den nedtonade roll erfarenheterna får i 

reproduktionsteoriernas strukturella förklaringar. (op cit, s 120) 

På så sätt lyckas Pérez Prieto att förstå och förklara utbildning och skola genom att lyssna 

till subjekten – de forna eleverna – och se till deras konkreta sammanhang. De ses inte som 
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marionetter i skolans system utan som aktörer i sitt eget liv. Men dessa aktörer ingår också 

i andras liv. Pérez Prieto (1997) utvecklar betydelsen av att förstå samspelet med andra elever 

i skolan för att begripa hur de formas som personer: 

Elevernas strategier, som inte utvecklas individuellt av varje elev utan kollektivt, i interaktion 

med andra och i konkreta skolsituationer, resulterar för olika elevkategorier i specifika och 

skilda erfarenheter, som i stor utsträckning definierar eleverna. (a.a., s. 170) 

Sammantaget utvecklar Héctor Pérez Prieto en forskningsansats som belyser elevernas skol- 

och livserfarenheter för att förstå och förklara vad som sker i skolan, och enligt min mening 

de vägar som eleverna vandrar genom skola och samhälle och de bildningsgångar som de 

utvecklar därmed. 

Om kontextualisering i analyser av pedagogiska fenomen 

Vad står kontext för i de olika analyserna. Frågor om hur kontext definieras och avgränsas 

är viktigt med tanke på den pluralistiska ansats vi val och med insikt i behov av reflexivitet 

inom forskning (jfr Bourdieu & Wacquant, 1992)  Jag ska här behandla frågan ytterligt 

schematiskt relativt undersökningar i de olika laboratorierna.  

I de statistiska analyserna behandlas kontext som variabler eller konstellationer av variabler. 

Vi ser här hur skolkarriärer definieras relativt som social tillhörighet – här enkelt i form av 

socialgruppsindelning eller klasstillhörighet baserat på föräldrarnas yrke. Här görs 

distinktioner mellan medelklassbarn och arbetarbarn som knyts till eleverna som individer. 

Vi utnyttjade ett klassifikationssystem som tilldelade individer olika positioner i formandet 

skolkarriärer och knöts till ursprung och levnadsbana. Kontext var information som fanns 

om individerna och som kan summeras upp i relationer mellan olika variabler, exempelvis 

individernas provresultat relativt deras individuella bakgrunder (se exempelvis Lindblad och 

Pérez Prieto, 1989). 

Vad gäller interaktionsanalyser ligger fokus ofta på att fånga och analysera komplex 

interaktion. Begriper man denna komplexitet förstår man också mer av vad som händer i 

klassrummet. Sahlström (1997, s. 200ff) visar på sådan vass interaktion och hur elever 

behärskar utrymmet för interaktion. I interaktionsanalyser knyts kontext framför allt till 

sekvens i text. Exempelvis hur vi – eller kanske hellre de som interagerar – förstår ett 

yttrande relativt vad som sagts tidigare i interaktionen eller vad som relevantgörs i 

konversationen (se exempel hos Emanuelsson och Sahlström, 2008). Kontext finns så att 

säga i tidigare texten. En alternativ kontextualisering är att kategorisera vad som sägs i det 

format som institutionen skola bygger på (som sekvenser i form av fråga – svar – 

bedömning av svar, något som analyserades ingående) eller i form av korrespondens mellan 

språkbruk i familjen och i skolan (vilket undersöktes i liten utsträckning).   
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Livshistorieanalyserna bygger på att kontext ur berättarnas synvinkel synliggörs, exempelvis 

hur de uppfattar viktiga händelser, vad de talar om utifrån fotografier, och hur de försöker 

göra sina liv begripliga för sig själva och andra, exempelvis för forskaren ifråga. Exempelvis 

som i Lottas berättelse hos Pérez Prieto (1997): 

Lotta berättar ’…så busringde dom hem till mig, så skickade de dumma brev, ja dom 

var väl allmänt elaka’. (op cit, s 171) 

Mot denna bakgrund berättar Lotta att hon försökte vara i skolan så lite som möjligt och 

att kamraterna knäckte hennes självförtroende, något som det tog lång tid att bygga upp 

igen. Givet detta sammanhang blir Lottas skolfrånvaro begriplig, liksom hennes 

livsberättelse som ger det djup som vi eftersträvade i UTKIKs program att fånga subjekten 

i systemet. 

Den slutsats som jag drar i efterhand är att i de olika laboratorierna utvecklades olika sätt 

att kontextualisera som byggde på undersökningarnas egen logik och som möjliggjorde en 

fruktbar specialisering för de olika forskarna i gruppen, inklusive mig själv, men som också 

medförde en epistemisk drift vad gäller forskningens objekt. Det finns exempel på att 

försöka byta kontextualiseringslogik, att gå från en svag till en stark pluralism, där 

analyserna griper tag i varandra, men efter vad jag sett dominerar svag pluralismen och jag 

ser lite av analyser som går mellan mikro- och makro-nivåer. Detta är ett område för analys 

av forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet som också är av principiellt viktigt 

slag för samhällsvetenskaperna i stort. Då också viktigt att varse med tanke på risker för 

övertramp i förklaringsanspråk inom olika nivåer. 

Om kontext för utvecklingen av forskningsmiljön 

Ovan har jag kort försökt fånga viktiga drag hos en forskningsmiljö under en längre 

tidsperiod. Jag vill först säga några ord om de sammanhang inom vilka vi verkade.  

För det första är det bra att veta att pedagogiska institutionen i Uppsala stod inför ett 

generationsskifte på olika viktiga positioner. De fyra professorerna K-G Ahlström, Gösta 

Berglund, Urban Dahllöf och Erik Wallin stod inför sin pensionering i början på 1990-talet. 

Jag befann mig först med en anställning som e.o. docent och sedan som långtidsvikarierande 

professor innan jag fick lärostolen efter Dahllöf, enligt beslut 1993. Vid institutionen 

arbetade under 1980-talets början närmare sjuttio personer – ett antal som i det närmaste 

halverats tio år senare (Lindblad, 1992, s. 25). Det var särskilt administrativ personal och 

anställda i forskningsprojekt som hade minskat i antal, medan den nya anordningen i form 

av doktorandtjänster hade gjort att nya personer hade tillkommit. Det är i detta 

sammanhang som det gavs gott om utrymme att utveckla forskningsmiljöer. I början av 

1990-talet fanns det sju forskningsmiljöer varav nog UTKIK får ses som en av de största, 
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mätt i antalet doktorander och externa forskningsanslag. Ett viktigt organisatoriskt nav vid 

institutionen var handledarkollegiet (handledning av doktorander sågs som en gemensam 

angelägenhet för institutionens docenter och professorer). På motsvarande sätt var det 

gemensamma högre seminariet viktigt för den intellektuella organiseringen och utbytet (där 

s.k, job rotation ansågs vara en grundläggande princip för ansvaret av de gemensamma

seminarierna) mellan företrädare för olika teoretiska traditioner och vetenskapliga

perspektiv. Exempelvis var Ingrid Carlgren, Tomas Englund och jag, som tillkommande

forskningsföreträdare och handledare, oense i det mesta, men trivdes veterligen ganska gott

i varandras sällskap.3 Vidare var det ganska lätt att få till stånd tvärdisciplinärt samarbete i

Uppsala. Vi hade exempelvis forskningsprojekt tillsammans med psykologiska, sociologiska,

och språkvetenskapliga forskare.4

För det andra blev det under den här tiden uppenbart att internationellt samarbete var av 

ökande betydelse för utveckling och positionering av forskning. De värdefulla men tämligen 

sporadiska kontakter som var för handen utvecklades till mer kontinuerliga internationella 

samarbeten utöver de nordiska som vi fått till stånd genom bland annat NFPF. Vid den tid 

som UTKIK startade var jag ganska ofta i England, exempelvis vid London Institute of 

Education, vid utbildningsetnografiska möten, eller vid de kongresser som AERA och 

senare EERA genomförde. Kontakterna med forskare i andra länder öppnade för samarbete 

av olika slag – i form av samskrivning, symposier, eller samarbete i form av 

forskningsprojekt. Detta underlättades genom att nationella och internationella 

forskningsråd gav anslag för just sådana samarbeten. Exempel på samarbeten är; 

etnografiska studier av utsatta skolområden – där Uppsala och London skulle jämföras ur 

elevperspektiv; ett nordiskt nätverk för etnografiska studier som koordinerades från 

UTKIK; utnyttjande av internationellt komparativa surveyer för analyser av 

samhällsstruktur i förändring och lärarnas positioner och perspektiv; ett resande sällskap 

som föreläste om lärares arbeten och kulturer i olika länder, o.s.v.  

Det här internationella samarbetet accentuerades med tillkomsten av Europeiska 

forskningsanslag. Genom kontakter med forskare i olika länder kunde vi organisera ett rejält 

tio-ländersprojekt om styrning av utbildning och social inkludering och exkludering som var 

en kombination av system- och subjektundersökningar (Lindblad & Popkewitz, 2000; 2001) 

som påbörjades i Uppsala och som senare följdes upp i Göteborg med ett nytt EU-projekt 

byggt på undersökningar av hur lärare i sju länder mötte omstruktureringen av skolväsendet. 

I båda dessa internationella projekt kombinerades system- och policy-analyser med 

etnografier och livsberättelser med olika generationer av lärare (för det senare, se Goodson 

& Lindblad, 2010). Ytterligare ett tungt exempel är det internationella samarbetet i det ovan 

3 Observera – jag bygger på mina hågkomster från ett Uppsala för ett kvarts sekel sedan.  
4 Detta skrivs med viss tvekan, det är min bild av pedagogiska institutionen i Uppsala och av universitets sätt att 
fungera, åtminstone för professorer, vid den tiden. 
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nämnda LPS-projektet (Emanuelsson och Sahlström, 2008; Lindblad, 2013) där vi i Uppsala 

kunde utveckla vårt video-laboratorium med anslag från Riksbankens Jubileumsfond och 

där vi i Göteborg hade glädje av materialet vid en framgångsrik ansökan om ett excellens-

center LinCS (Learning and Interaction in Contemporary Society). I de analyser som gjordes 

där reducerades emellertid intresset för samhällskontext. Jag bestämde mig också för att 

lämna LinCS efter en tid.  

För egen del upphörde UTKIK som forskningsmiljö när jag lämnade Uppsala för Göteborg 

och för arbete inom forskningsmiljön Pedagogik och Politik. Enstaka projekt fortsatte, 

exempelvis LPS och EU-projekten, men miljön var för min del borta. Liknande gällde för 

andra medlemmar i miljön – om jag nu minns rätt – som fick anställningar vid andra 

lärosäten; Kajsa Falkner och Ulf Olsson i Stockholm; Anders Garpelin och Katherine Käller 

till Mälardalen; Joyce Kemuma i Högskolan Dalarna; Anna Löthman och Héctor Pérez 

Prieto i Karlstad; Fritjof Sahlström i Helsingfors och sedan Åbo. Det bör tilläggas att flera 

deltagare i UTKIK var och förblev anställda i Uppsala, som Finn Calander, Katarina 

Gustafson, Jan-Olof Hellsten, Pia-Maria Ivarsson, Cathrin Martin och Helen Melander. 

Hur kan man då se på UTKIK i återblick? Inledningen var mycket lovande, detta 

manifesterades också i miljöns utveckling. Vad som hände var emellertid att de ursprungliga 

integrerande ambitionerna mellan analyser av olika nivåer dunstade bort i stor utsträckning. 

Forskningsmiljön fragmentiserades i sin specialiserande framgång! Eller annorlunda 

uttryckt: Vi lyckades med att bygga ett utkiks-torn. Men vi såg inte att det blev något av ett 

Babels torn, ett torn byggt på vad Marchionni kallar svag komplementaritet. En sådan 

fragmentisering i termer av olika ”perspektiv” uppfattar jag vara regel inom det pedagogiska 

kunskapsområdet. Forskarsamhället borde verkligen göra något åt det. Här ser jag emellertid 

Héctor Pérez Prietos arbeten som mycket givande i sättet att behandla samspelet mellan 

person och kontext och som därmed också kan användas för att ställa signifikanta frågor 

till forskning om utbildning och levnadsbana eller undervisning och pedagogisk interaktion. 

Han kan i sin forskning sägas vara den som inte bara påbörjade utan också fullföljde UTKIK 

som forskningsidé. 

Utifrån denna återblick vill jag nog också säga att UTKIK var en framgångsrik 

forskningsmiljö, räknat mot sådana kriterier som antalet doktorsavhandlingar och fortsatta 

levnadsbanor för dem som verkade i UTKIK, eller i erhållna forskningsanslag, nationellt, 

nordiskt och internationellt, byggandet av nationella och internationella nätverk, osv. Denna 

utveckling byggdes gemensamt av en grupp forskare och doktorander, där Héctor Pérez 

Prieto hade en mycket stor betydelse som forskare, samtalspartner och klok medmänniska. 
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Kapitel 3 

Berättelser om måltider i en mobil förskola 

Katarina Gustafson & Helen Melander 

Inledning 

Sedan drygt ett decennium tillbaka har mobila förskolor gjort intåg på den svenska 

förskolemarknaden, därmed utgörande ytterligare ett alternativ för föräldrar att ta i 

beaktande när de ska välja förskola för sina barn (jfr. Pérez Prieto et al., 2003). Mobila 

förskolor är förskoleverksamhet som bedrivs i bussar och tillkom för att lösa en akut 

platsbrist inom förskolan men även med ambitioner att utveckla den pedagogiska 

verksamheten, genom att erbjuda lärandemiljöer utanför den ordinarie förskolan och 

förskolegården. Efter att inledningsvis ha erhållit mycket kritik från både föräldrar och 

pedagoger är nu mobila förskolor en väletablerad verksamhet i ett tiotal svenska 

kommuner. 

Baserat på en videoetnografisk studie1 av en mobil förskoleverksamhet med barn i åldern 

4-5 år, är fokus för kapitlet berättelser om måltider med intresse för hur barn lär sig bli ”ett

mobilt förskolebarn”. Vi utgår från en syn på den mobila förskolan som en ”community of

practice” (Lave & Wenger, 1991), en lokal gemenskapsbaserad praktik, där deltagarna

utvecklar kunskaper och färdigheter i interaktion med varandra. Tidigare forskning har visat

att måltider är en viktig arena för socialisering där exempelvis social ordning, etik, moral

och värderingar görs gällande (t.ex. Christensen 2003; Balldin & Ljungberg 2014; Munck

Sundman, 2013; Ochs & Schohet, 2006). Den mobila förskolan har många likheter med

andra förskoleverksamheter när det gäller organisering, pedagogiskt innehåll och omsorg

men det finns även vissa tidsrumsliga skillnader. Detta gäller inte minst måltider, där både

mellanmål och lunch kan serveras såväl inomhus i bussen som utomhus i naturen, något

som ofta innebär helt annorlunda måltidssituationer för både pedagoger och barn än

måltidsituationer på en stationär förskola. I en studie av övergångar mellan förskola,

förskoleklass och skola (Förskola och skola i samverkan2) konstaterades att organiseringen av

dagliga aktiviteter skiljde sig åt i framför allt förskola och förskoleklass och att detta var

tydligt bland annat i lunchmåltiden (Karlsson et. al., 2006). Måltider i både hem och på olika

institutioner är rutiniserade och ritualiserade aktiviteter (Goffman, 1967) som följer

”scripts” eller mönster för hur man ska bete sig i situationen (Edwards, 1994). Här

synliggörs normer för vad barn och vuxna får, bör och förväntas göra (se t.ex. Ochs &

Schohet, 2006). Det gör det särskilt intressant att studera måltider eftersom man där kan

1 Projektet Barns lärande, mobilitet och medborgarskap i staden - tidsrumsliga aspekter av mobil förskolepedagogik är en 
sammanslagen studie bestående av två projekt ”Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik” 
(finansierat av Vetenskapsrådet, projektledare Gustafson) och ”Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila 
förskolor” (finansierat av Riksbankens jubileumsfond, projektledare van der Burgt). Inom ramen för projektet bedrivs 
videoetnografiskt fältarbete i fyra olika förskolor där måltiderna organiseras på delvis olika sätt men också har likheter. Detta 
kapitel handlar om en av dessa verksamheter, kallad Pippi-bussen. 
2 FISK-projektet med Héctor Pérez Prieto som projektledare. 
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förväntas få syn på vad som framträder som specifikt för verksamheten. Hur är måltiderna 

organiserade? Hur gör deltagarna gällande vad som är utmärkande för den mobila 

förskolan? 

Berättelserna skapar vi med utgångspunkt i hur barn och pedagoger agerar i det 

sammanhang som måltiderna i mobila förskolan utgör och som vi menar säger något såväl 

om de mobila förskolornas lokala kulturer som om barnens identiteter som mobila 

förskolebarn (jfr. Pérez Prieto, 2000). 

Mobila förskolor 

I en nationell kartläggning (Gustafson et al., 2017) framkom att antalet mobila förskolor i 

landet ökat på senare år3 samt att det finns ett grundkoncept som de flesta verksamheter 

följer. Vanligt är att en specialdesignad buss knyts till en stationär förskola och fungerar 

som en egen avdelning. I en del verksamheter är avdelningen hela tiden mobil medan två 

avdelningar turas om att åka buss i andra. Barngrupperna består av ca 20 barn i åldern fyra 

till fem år och personalgruppen av tre pedagoger, varav en eller två är utbildade chaufförer. 

Bussen åker framförallt till olika naturmiljöer men även till andra delar av staden som 

exempelvis muséer och temalekparker. Man väljer resmål som innebär max 30 minuters 

resväg och har ofta upparbetat en platsbank med lämpliga platser, valda utifrån säkerhet, 

praktiska aspekter och pedagogiska möjligheter. Bussarna är vanligtvis ute mellan kl. 9 och 

15 och de barn som behöver kan vara inne på förskolan före och efter dessa tider. 

Bussdagen innehåller tre måltider: fruktstunden på förmiddagen, lunchen samt 

eftermiddagens mellanmål. Innan avfärd hämtas dagens mat och bussen är utrustad med 

kyl- och värmeskåp samt ett litet serveringskök. Måltiderna sker både inne i bussen och 

utomhus. Möjligheten att äta utomhus under de varmare årstiderna lyfts ofta fram som 

något positivt när verksamheten i mobila förskolor beskrivs. 

I den aktuella studien har vi bedrivit fältarbete under ett läsår. Nästan alla måltider, såväl 

luncher som frukt och mellanmål, åts inne i bussen och vid endast fem tillfällen, några soliga 

dagar i början av hösten och försommaren, serverades lunchen utomhus.4 Även 

mellanmålen åts med få undantag i bussen.  

Konstruktion av berättelserna 

Med utgångspunkt i observationer och videoinspelningar har vi skapat tre berättelser som 

på olika sätt belyser lunchmåltiden i en mobil förskola. Måltider är en daglig och rutiniserad 

aktivitet där samma moment med relativt små variationer återkommer dag efter dag. Därför 

tänker vi oss att en närmare betraktelse och analys av aktiviteten kan ge en rik bild av det 

dagliga livet i mobila förskolan. Inledningsvis konstruerar vi en berättelse om att äta lunch 

i Pippi-bussen, som en narrativ om en ”typisk” lunch och hur den är organiserad i tid och 

3 I april 2017 fanns det 42 bussar i 14 mindre och större städer, med såväl kommunal som privat huvudman. 
4 Fältarbetet genomfördes under sammanlagt 37 dagar mellan augusti och juni, varav 18 dagar var tidig höst eller försommar. 
Oavsett väderförhållanden serverades måltiderna vanligtvis inne i bussen. 
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rum. På detta sätt vill vi både ge en mer allmängiltig bild av hur måltiderna i bussen går till 

och visa med exempel hur barnen socialiseras till att vara mobila förskolebarn inom ramen 

för de gemensamma måltiderna. Vi har strävat efter att göra en beskrivning som är allmän, 

samtidigt som vi på olika sätt lyfter fram det som är särskilt. I de två efterföljande 

berättelserna analyserar vi hur pedagoger och barn i interaktion med varandra gör gällande 

vad det innebär att vara en deltagare i den mobila förskolan och vad som framträder som 

karakteristiskt för verksamheten. Genom den övergripande berättelsen om lunchen 

tillsammans med berättelserna som mer i detalj visar vad barn och pedagoger gör i samspel 

med varandra, presenterar vi analyserna av organisering och interaktion i den mobila 

förskolans måltider som en mosaik av berättelser (jfr. Pérez Prieto, 2000) som tillsammans 

ger en bild av vad det innebär att delta i mobila förskolans verksamhet och socialiseras till 

ett mobilt förskolebarn. 

Tre berättelser om måltider i en mobil förskola 

Här presenteras inledningsvis en berättelse om en typisk lunchmåltid i Pippibussen och 

dess tidsrumsliga villkor för måltidens organisering och barns och pedagogers samspel. 

Därefter följer en berättelse om rutiniserade och improviserade aktiviteter under lunchen 

samt avslutningsvis en berättelse om den mobila och flexibla förskolan.  

En vanlig måltid i Pippi-bussen 

Vår första berättelse handlar om hur en ”typisk” lunchmåltid i mobila förskolan är 

organiserad i tid och rum. Varje dag strax före klockan 11 återvänder barn och pedagoger 

till bussen efter förmiddagens aktiviteter på den plats man är just idag. Barnen ställer upp i 

fönster- respektive gångled utanför bussen i väntan på att gå in. En av pedagogerna lastar 

in matkantiner från bagageutrymmet till det lilla serveringsköket i bussens bakre del och 

börjar förbereda måltiden. I turordning stiger barnen ombord, lägger mössor och vantar på 

sin hylla innanför dörren och går till sina respektive platser i bussen. Där tar de av sig jackor 

och västar, vintertid behålls överdrags- och galonbyxor på medan de som har overaller 

enbart släpper ned överdelen. Avtagna kläder lägger de under sätet men behåller skorna på. 

Alla har bestämda platser i bussen och sitter i bilbarnstolar i bussäten placerade fyra och 

fyra runt ett bord, några sitter parvis.  

Medan pedagogerna förbereder lunchen sitter barnen på sina platser och inväntar måltiden, 

vilket kan ta upp till en kvart. Under tiden samspelar barnen med varandra och ska 

egentligen bara prata med dem vid samma bord. Beroende på var man sitter i bussen har 

man dock olika möjligheter att kommunicera även med dem vid andra bord. De som sitter 

vid fyra-borden längs gången både ser och hör enkelt även de som sitter vid borden intill. 

Det barnpar som sitter längst fram kan enbart höra barnen vid de andra borden men ser 

dem endast om de ställer sig upp och tittar över stolsryggen eller kikar mellan sätena. De 

ser dock bra ut genom bussens stora framruta och utsikten varierar beroende på var bussen 

är parkerad för dagen. De två barnen är också mer hänvisade till varandra än de vid fyra-

borden. Om någon ställer sig i sätet och tittar över kanten blir de ganska snabbt tillsagda 
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att sätta sig ned och likaså om det blir för mycket kommunikation mellan borden. Alla har 

bestämda platser som ändras en gång i månaden och vem man sitter bredvid har stor 

betydelse för vilken interaktion som sker. Barnens tillgång till interaktionsutrymme 

(Corsaro, 2014) innan och under måltiden hänger alltså samman med bussens utformning, 

var de sitter och huruvida de befinner sig inom pedagogernas synfält (jfr. Laurier et al. 

(2008) som visar att familjeinteraktion i bil varierar beroende av om barnen befinner sig 

inom synhåll för föräldrarna eller inte). Bussens stolsryggar är höga och på vissa platser blir 

man därigenom mer avskild än andra och utom både syn- och hörhåll från pedagoger och 

andra barn.    

Pedagogerna fördelar arbetsuppgifterna i lunchförberedelsen sinsemellan för att inte 

trängas för mycket i den lilla köksdelen. En pedagog portionerar upp maten i kåsor och de 

olika ingredienserna läggs var för sig i kåsan. En annan pedagog lägger upp grönsaker på 

en gemensam grönsakstallrik för varje bord som ett av barnen sedan bär ut. Det finns en 

lista på vem som står i tur att servera grönsaker. Idag tillfrågas Lasse om han vill servera 

grönsaker och han nappar direkt. Lasse klättrar ned från sätet och går till köksdelen för att 

hämta grönsakerna. Han går fram och tillbaka i bussgången sex gånger tills grönsaker är 

placerade på vart och ett av borden. Det är första gången som han gör detta och han 

balanserar med stor koncentration de välfyllda grönsakstallrikarna när han går i gången. 

Lasse är kort och sträcker sig upp för att nå när han ska ställa tallrikarna på borden.  

 

Pedagogerna går sedan runt med matkåsorna till alla och under tiden väntar barnen i sina 

säten. De pratar och leker med varandra, tittar ut genom fönstren och ”smygsmakar” lite 

på grönsakerna. Pedagogerna går flera varv innan alla har fått kåsor och gafflar. De tre 

pedagogerna rör sig samtidigt fram och tillbaka i bussgången och är engagerade i olika 

moment i serveringen. De ställer sig vant på sidan och släpper utan ord fram varandra i den 

trånga gången. Här ser vi hur bussens utformning innebär att pedagogernas agerande under 

lunchen har likheter med hur flygvärdinnor serverar måltidsportioner i flygplan samt att 

barnen socialiseras att likt passagerare sitta på sina platser och vänta på sin matportion (se 

Gustafson & van der Burgt, 2015). Under väntetiden kan de ägna sig åt olika aktiviteter på 
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sina platser och görs också delaktiga i (flygvärdinne-)serveringen, som när Lasse serverar 

grönsaker.  

När alla har fått mat säger pedagogerna varsågoda och barnen börjar äta. De bestick som 

används är vanligen gafflar men idag serveras kycklingben och en av pedagogerna säger att 

man kan äta med händerna om man vill. Flera barn är osäkra på hur de ska göra och 

pedagogen beskriver hur de kan hålla i kycklingbenen och gnaga av köttet. Ett barn frågar 

om man får ta med sig kycklingbenen hem och associerar till djurskelett de hittat i naturen. 

Pedagogen och barnen skojar lite om det. Sedan påminner pedagogen om att de inte ska 

torka av händerna på kläderna och en annan pedagog går runt och delar ut hushållspapper 

till var och en samt visar hur det kan viras runt kycklingbenet. En pedagog berättar att det 

idag serveras en dragonsås som de inte fått tidigare och går runt och lägger en liten såsdutt 

på varje kåshandtag. Barnen smakar försiktigt med fingret och när alla har smakat går 

pedagogen ytterligare ett varv och serverar sås till dem som vill ha. Barn och pedagoger 

samspråkar med varandra om allt möjligt under serverandet, även om maten och hur den 

smakar. En pedagog kommenterar exempelvis hur ett barn doppar sitt kycklingben i 

dragonsås och uppmanar andra att också pröva det. Här ser vi hur pedagogerna, inom 

ramen för den inom förskolan ovanliga måltidssituationen i en buss, på gående fot arbetar 

för att skapa en ”god måltid” där barnen uppmuntras att pröva nya rätter och smaker (jmf 

Livsmedelsverket, 2016).  

När alla barn fått sin matportion serverar pedagogerna sig själva och sätter sig vid köket i 

den bakre delen av bussen och äter. Här sitter pedagogerna lite avskilt och skapar ett eget 

interaktionsutrymme där de kan prata såväl om verksamhetsplanering och barnen som om 

annat. Under större delen av måltiden sitter alltså barnen utan vuxennärvaro och här finns 

stort utrymme för barn-barn interaktion. De pratar om olika saker och leker med sådant 

som är enkelt att göra när man sitter i sätena, till exempel utmana varandra genom att trycka 

fötterna mot varandra under bordet och se vem som kan hålla mot längst. Maten används 

ibland också i lekar som när Lasse, Nina och Karin använder majskorn som tänder och 

låtsas att det är vuxentänder som de tappar precis som mjölktänder. Även sådant som 

händer utanför väcker intresse och leder in på olika samtalsämnen. Det är inte ovanligt att 

människor som passerar förbi bussen vinkar till barnen som glatt vinkar tillbaka. 

Pedagogerna överhör en del av barnens samtal från den bakre delen av bussen och kommer 

emellanåt med uppmaningar om att ljudnivån ska sänkas. Bussens akustik gör att det lätt 

blir högljutt, enligt både pedagoger och barn. Ibland går något barn till pedagogerna med 

önskemål om sänkt volym eller annat ärende. Pedagogerna pratar lite med barnet och svarar 

på frågor men uppmanar dem sedan ganska snabbt att gå tillbaka till sin plats. Ibland utlyses 

”tysta minutrar” för att skapa lugn. Tysta minuter initieras framförallt av pedagoger men 

ibland även av barn. När tysta minuter inleds påtalar pedagogen hur många minuter det rör 

sig om, till exempel fem, och vad den stora digitala klockan längst fram i bussen ska visa 

när dessa minuter har gått. Flera barn har god koll på tiden och påtalar när det är tillåtet att 

prata igen. Om någon pratar under den tysta tiden påminns de ofta av andra barn. Här blir 

det tydligt hur barnen är delaktiga i att (re-)producera den sociala ordningen i verksamheten. 
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Efter en stund serveras dryck. En pedagog bär alla plastmuggarna staplade som ett högt 

torn och går till varje barnbord där hon ställer en fråga relaterad till månadens tema, till 

exempel värdegrund, matematik, språk etc. Frågorna besvaras av barnen och därefter får 

de sina muggar och en annan pedagog serverar dryck. Barnen får välja mellan vatten och 

mjölk. Varje barn blir explicit tillfrågat och är förväntat att ge ett tydligt verbalt svar. Efter 

en liten stund finns möjlighet till mer mat och då kan man välja vad man vill ha mer av, 

kanske ett kycklingben, enbart potatis eller både ock. Den som inte alls ätit av sin mat 

uppmanas att åtminstone äta lite. Ytterligare lite senare serveras smörgås och då går en 

pedagog runt med en bricka med olika sorters knäckebröd och bordsmargarin. Barnen får 

välja bröd och pedagogen brer smörgåsen vid bordet. Även här blir varje barn direkt 

tillfrågad av pedagogen som förväntar sig både ögonkontakt och verbalt svar. Pedagog och 

barn småpratar medan smörgåsarna breds och delas ut. 

När alla har ätit färdigt blir barnen bordsvis uppmanade att duka av. De klättrar i tur och 

ordning ned från sina säten med kåsor och muggar i handen och går till bakdörren. Till 

skillnad från de vuxna kan barnen gå rakt fram i bussen även när de möts men måste ändå 

vara uppmärksamma och smidiga när de ska passera varandra, särskilt om de har händerna 

fulla och en overallöverdel hängandes runt benen. En stor plastback och hink är framställda 

och barnen förväntas ta hand om sina saker i rätt ordning. De ska först ställa ned muggen 

i backen, därefter skrapa ned eventuella matrester i hinken, ställa ned kåsan i backen och 

placera gaffeln i en burk. Muggar och kåsor ska staplas på rätt sätt så att allt får plats.  

Därefter får några i taget ställa sig i kö till toaletten längst bak i bussen. De står i köksdelen 

där pedagogerna har plockat undan maten och håller på med efterarbetet. Här pågår ett 

ständigt samtal mellan pedagoger och barn. När barnen varit på toaletten tvättar de 

händerna i köksvasken och många behöver stå på en pall och sträcka sig för att nå kranen 

och tvålen. Barnen förväntas klara det själva och får beröm när det går bra. Sammanlagt tar 

hela måltidssituationen drygt en timme. När allt är färdigt uppmanas barnen att klä på sig 

för eftermiddagens aktiviteter och de ställer sig i gången för att sätta på sig sina kläder.  

Berättelsen om den typiska lunchen visar en rutinaktivitet som med små variationer följer 

samma mönster varje dag. I detta skiljer sig Pippi-bussens måltider inte nämnvärt från 

måltider i vanliga stationära förskolor. Emellertid innebär det mobila i verksamheten samt 

bussens design och trånga utrymmen också specifika tidsrumsliga villkor för måltidens 

organisering och barns och pedagogers samspel. Det handlar om hantering och servering 

av maten, hur barn och pedagoger rör sig i bussgången samt hur villkoren för interaktion i 

kamratgruppen hänger intimt samman med barnens placering i bussen. 

Rutiner och improvisationer under måltiden 

Vår andra berättelse handlar om hur måltiden etableras och upprätthålls som en rutiniserad 

praktik men där det – bland annat som en konsekvens av bussens utformning – även finns 

utrymme för barnen att initiera egna, ibland subversiva, aktiviteter. 
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Etablerande av pedagogiska rutiner 

Som vi beskrev i den inledande berättelsen får barnen maten först och inte förrän de har 

hunnit äta lite delar pedagogerna ut muggar och fördelar dryck. På Pippi-bussen har de som 

tidigare nämnts utvecklat en rutin där barnen får muggarna efter att de har svarat på några 

frågor. Frågorna är ofta kopplade till något pågående tema, exempelvis om värdegrund, där 

det kan ingå att prata om vad en bra kompis är och vad ordet förlåt betyder, men kan också 

utgöras av exempelvis olika former av räkneövningar. Pedagogen Karin rör sig genom 

bussen med en stapel av muggar och stannar till vid varje bord. 

Excerpt 1: Vad är en bra kompis?5 

 1 KARIN då undra:r jag hä:r¿ vid de här bordet. har ni nån bra  
   kompissak å berätt[a. 
 2 Agnes                                   [((räcker upp handen))  
 3 Svea                                   [man kan plocka blommer, 
 4 Agnes ja: kan. 
 5 Hanna ja: kan. 
 6 KARIN plocka blommer sa Svea va sa du. 
 7 Hanna m: (1.0) m: (.) om man ger en kompis en kra:m, 
 8 KARIN ja:. 
 9 Agnes å man får inte putta. 

 10 KARIN man får inte pussa (e bra¿) p[utta¿ 
 11 Svea                                                       [man kan=  
 12  =pu:ssas¿    ] 
 13 Isak a:lla får leka] me varandra¿ 
 14 KARIN alla får leka m- de var my:cke bra. ((ger Hanna fyra muggar att dela ut)) 
 15  bra jobbat. (1.1) jä:ttebra:. ((går iväg)) 

Sekvensen följer ett mönster där pedagogen kommer fram till bordet och med små 

variationer ”undrar vid de här bordet”. I excerpt 1 undrar hon om barnen har ”nån bra 

kompissak å berätta”. En av flickorna räcker upp handen, medan Svea säger rakt ut att 

”man kan plocka blommer,”. Barnen mitt emot annonserar att de också kan (raderna 4-5) 

och pedagogen vänder sig mot dem. När hon vänder sig till Hanna bekräftar hon först att 

hon hört vad Svea har sagt ”plocka blommer sa Svea” och lägger till ”va sa du”. Hanna 

föreslår att man kan ge en kram, något som Karin kort bekräftar samtidigt som hon vänder 

sig mot nästa flicka. Genom att vända sig till varje barn i tur och ordning visar hon upp hur 

alla barnen förväntas bidra med ett svar. Nu säger Hanna att man inte får putta. När ett 

svar är att betrakta som rätt eller relevant, upprepar ofta pedagogen svaret. I det här fallet 

råkar hon säga lite fel: ”man får inte pussa (e bra¿)” som hon korrigerar till ”putta”. Svea 

har dock fångat upp att pedagogen sagt pussas och omformulerar i positiva termer: ”man 

kan pu:ssas¿”. Karin uppmärksammar inte detta utan har hunnit vända sig mot Isak och 

Sveas yttrande sammanfaller med att han svarar att ”a:lla får leka me varandra”. Pedagogen 

upprepar vad han har sagt och lägger till en positiv utvärdering: ”mycket bra” samtidigt 

som hon sträcker fram muggarna för barnen att ta. När hon är på väg bort följer ytterligare 

två positiva utvärderingar som markerar att barnen har gjort ett bra jobb. På detta sätt ser 

                                              
5 En förklaring till de symboler som används i excerpten finns i kapitlets Appendix. 
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vi också hur fråga-svar-aktiviteten begränsas i tid. En fråga ställs till alla barnen som sedan 

var och en får svara. Det räcker med ett svar och barnen förväntas inte utveckla sina svar i 

någon högre utsträckning. 

Fråga-svar sekvenserna kan även handla om mer ämnesdidaktiska innehåll som exempelvis 

matematiska frågor. I excerpt 2 ger pedagogen en räkneuppgift till barnen. På samma sätt 

som tidigare inleds sekvensen med att pedagogen undrar något när hon kommer fram till 

barnen. I det här fallet ställer hon frågan till två flickor som sitter längst fram i bussen. 

Excerpt 2: Vad är två plus två? 

 1 KARIN då undrar ja så hä:r. va är två plus två¿ 
 2  (1.2) 
 3 Agnes fy::ra? 
 4  (1.0) 
 5 KARIN bra::. ((ställer ner fyra muggar på bordet)) 
 6  (.) 
 7 KARIN å hur många e ni:? 
 8 Agnes två¿ 
 9 KARIN hur många muggar e de här då, 
 10  ((barnen skrattar, pedagogen tar tillbaka två av muggarna och 
   går vidare i bussen))  

Agnes svarar efter en kort tystnad lite tvekande ”fy::ra¿” och pedagogen svarar genast med 

en positiv evaluering. Sekvensen utgör en IRE-sekvens (initiering-respons-evaluering) som 

är karakteristisk för undervisningssammanhang såsom exempelvis klassrum. Till skillnad 

från excerpt 1, där svaren var mer öppna och kunde formuleras på olika sätt, har frågan om 

vad två plus två är ett tydligt rätt svar. Samtidigt som Agnes svarar sträcker pedagogen fram 

fyra muggar. Barnen är emellertid bara två. Pedagogen stannar upp i rörelsen och frågar 

”hur många e ni?” varvid Agnes åter svarar ”två¿”. Karin frågar vidare ”hur många muggar 

e de här då,”, något barnen uppfattar som ett skämt snarare än något de behöver svara på. 

I retrospektiv kan man förstå det faktum att pedagogen sträckte fram fyra muggar som ett 

misstag, något som bekräftas av att hon inte efterfrågar något egentligt svar från barnen 

utan att de skrattar och pedagogen går vidare. 

Analysen av excerpt 1 och 2 visar hur en pedagogisk rutin etableras där pedagogen ramar 

in frågorna på samma sätt och hur barnen tillåts att svara relativt fritt men att det också 

förekommer frågor med ett rätt eller fel svar. Tydligt är också att de förväntade svaren inte 

är alltför långa, utan att aktiviteten förväntas ta relativt kort tid. Fråga-svar-sekvenserna blir 

därmed även ett sätt att förbereda barnen för att börja skolan där de lär sig att prata en i 

taget och att svara på rätt sätt. 

Barn skapar utrymme för egna aktiviteter 

Som i många institutionella sammanhang har pedagogerna en viktig roll i att styra 

verksamheten och skapa rutiner tillsammans med barnen. Samtidigt skapar barnen även 

utrymme för egna aktiviteter som ibland utmanar gränserna för regler och rutiner. Strax 

innan excerpt 3, sitter Svea, Albin och Love och pratar. Det är mot slutet av lunchen och 
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Albin berättar om rävars klor och hur stora de kan vara. Mitt i berättelsen kommer en av 

pedagogerna förbi och uppmanar dem att plocka upp allt som har hamnat utanför 

grönsakstallriken. Detta initierar en aktivitet som utmynnar i att barnen kastar mat på 

varandra, ett tydligt brott mot den lokala matmoralen (jfr. Aronsson & Gottzén, 2011, 

”local food morality”). En viktig förutsättning för hur aktiviteten utvecklas är bussens 

utformning, där barnen sitter relativt skyddade för insyn i de ”rum” som utgörs av fyra 

stolar och ett bord. På borden finns fortfarande muggar och grönsakstallrikar medan 

kåsorna är borttagna. 

Excerpt 3a: Plocka upp det som hamnat utanför 

 1 JENNY tar ni å plockar upp allting som har hamnat utanfö:r. å lägger  
 2  de i (.) grönsakstallriken. 
 3 Svea den som hör de h[är¿ (.) de är] inte jag. 
 4 Love                                [ ((hostar))   ] 
 5 Albin >Love får plocka upp de där<. 
 6 Love nej ((skakar på huvudet)) 
 7 Albin jo. för att de va du som spillde u:t de. 
 8 Love nej. 
 9 Albin jo-o-o, 
 10 Love nehehe::j, 
 11 Albin knappast ja i alla fall. 
 12  ((Albin kastar ett majskorn på Love som kastar tillbaka)) 
 13 Albin ha ha:. 

När pedagogen sagt till barnen att plocka upp det som hamnat utanför grönsakstallriken 

säger Svea genast till de andra att ”den som hör de här de är (.) inte jag” samtidigt som hon 

sätter sig tillbaka i sätet och visar att hon inte tänker plocka upp något från bordet. Albin 

tar även han avstånd från att plocka upp grönsaker och hänvisar till att ”Love får plocka 

upp de där”. Love protesterar, men Albin lägger till ett argument för varför det är Love 

som ska plocka upp maten: det är Love som har spillt (rad 7). Love protesterar och en kort 

sekvens av ja och nej följer varpå Albin tar ett majskorn och kastar på Love. Svea dras med 

i leken. De tar bara en liten del åt gången, och siktar noga på varandra. Hela tiden har 

framför allt Svea noggrann koll på var pedagogen befinner sig. I bildserien kan vi se hur 

hon tar en grönsaksbit, tittar var pedagogen är, och när hon fastställt att pedagogen inte har 

uppmärksamheten riktad mot henne kastar hon grönsaken på Lukas med en kraftig 

armrörelse. Därefter tittar hon efter pedagogen igen som är på väg mot dem och både Svea 

och Albin sjunker tillbaka i stolarna samtidigt som pedagogen går förbi utan att se vad som 

händer vid barnens bord. I samma stund som pedagogen har passerat sträcker sig Svea efter 

ytterligare en grönsaksbit. 
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Barnen fortsätter att kasta mat allt intensivare på varandra. Det faktum att Svea och Albin 

sitter på en sida och Love själv på den andra leder till att Love blir relativt hårt ansatt av de 

andra två som bildar en allians, där Svea uppmuntrar Albin att kasta på Love samtidigt som 

hon borstar bort grönsaker som hamnar på Albin. Svea tittar hela tiden efter var pedagogen 

befinner sig och sjunker ner i stolen om pedagogen tittar åt barnens håll. Efter cirka två 

minuter markerar Love att leken besvärar honom genom att hänvisa till att man inte får 

(kasta mat). 

Excerpt 3b: Man får inte 

 32 Love man få:r i:n:te. 
 33 Albin då får du slu:ta. 

Albin returnerar dock ansvaret genom att konstatera att ”då får du slu:ta.”, det vill säga att 

han åter förlägger ansvaret hos Love snarare än hos Svea eller sig själv. Varken Love, Albin 

eller Svea slutar kasta mat utan leken snarare intensifieras och barnen har allt sämre kontroll 
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på var pedagogen befinner sig. När Love tar upp en stor hög med grönsaker i handen 

skrattar barnen samtidigt som pedagogen kommer förbi och ser hur Love gör sig beredd 

att kasta. 

Excerpt 3c: Sen när är det okej att kasta mat 

 34 JENNY ne:j,  
 35  (3.2)  

 36 JENNY va håller du på: me:. ((till Love som tittar åt ett annat håll)) 
 35  sen när är de åkej å kasta ma::t. 
 36  (4.0) 
 37 JENNY kom å sätt dej bak vid oss nu Lo:ve. 

Pedagogen stannar upp och med ett dramatiskt tonfall och inslag av tystnader som visar att 

Love har gjort något han inte får säger hon: ”nej (3.2) va håller du på: me:. (.) sen när är 

de åkej att kasta ma::t?”. Love undviker att titta på pedagogen och har istället blicken riktad 

vid sidan av pedagogen. Svea och Albin är tysta. Efter en lång tystnad som understryker 

allvaret i det som hänt säger pedagogen till Love att han får lämna de andra barnen och 

sätta sig längst bak i bussen, tillsammans med pedagogerna. När Love har lämnat bordet 

fortsätter Albin och Svea att leka med maten. 

Det sätt på vilket bussen är utformad, med höga säten som ramar in borden och sträcker 

sig högt över barnens huvud, möjliggör skapandet av ett fysiskt och socialt rum där barnen 

kan göra sådant som de vet är förbjudet. Aronsson & Gottzén (2011) beskriver hur barn 

kan frigöra sig från de vuxnas auktoritet och krav genom att bryta mot regler de vet gäller. 

På liknande sätt kalibrerar barnen tidpunkten för när de kan delta i den otillåtna aktiviteten 

och särskilt Svea uppvisar en stor kompetens i hur hon hela tiden håller koll på var 

pedagogen befinner sig. Att hon är medveten om att aktiviteten är otillåten visas genom det 

sätt på vilket hon anpassar kastandet av mat efter var pedagogen är och sjunker tillbaka i 

sätet när hon bedömer att pedagogen kan se henne och intar därmed en position så långt 

som möjligt från den otillåtna aktiviteten. Att barnen är medvetna om regelöverträdelsen 

visas också av att Love säger att man inte får (excerpt 3c), även om detta underkänns som 

ett argument för att sluta leken och Albin istället lägger över ansvaret för att sluta på Love. 

Varken Albin eller Svea erkänner att de varit med i leken och inte heller Love gör någon 

ansats att förklara att även de andra har kastat mat. Därmed bildas en allians mellan barnen 

mot de vuxna, där barnens lojalitet sinsemellan i det här fallet väger tyngst. 

Den mobila och flexibla förskolan  

Mot bakgrund av berättelserna om måltider, rutiner och subversiva aktiviteter, analyserar vi 

hur deltagarna gör gällande vad som är specifikt för den mobila förskolan. Det faktum att 

de varje dag förflyttar sig från den stationära ”hemförskolan” till olika platser innebär såväl 

tidsrumsliga begränsningar som möjligheter för vardagliga aktiviteter och rutiner. Den 

mobila förskolans sociala ordning kännetecknas av att vara i rörelse – ’being on the move’ 

– där även ett uppehåll på en plats innehåller förberedelser för stundande förflyttningar 

samt beredskap för vad som väntar på nästa destination (Gustafson & van der Burgt, 2015). 
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I vår tredje berättelse undersöker vi hur pedagoger och barn tillsammans gör gällande 

verksamheten som en mobil och flexibel verksamhet. 

Excerpt 4: Ska man sätta på galonbyxor 

 1 Rosa (ska man sätta på dom) ((sträcker upp galonbyxorna mot pedagogen)) 
 2 KARIN ni beh- a ni behöver inte ta på er galonbyxorna nu. 
 3 Rosa men ja kan ta me dom ifall om ja glömmer bo[rt dom. 
 4 KARIN                                                                                   [ja ja ja. visst. absolut.  
 5  (1.0) de går bra de. 
 6  (.) 
 7 KARIN >va ska du göra Pontus.< 
 8 Pontus (        ) 
 9 Thea ska vi åka tillbaka (   ). ((pedagogen har flyttat sig till ett annat bord)) 

 10 KARIN nu ska vi åka tillbaka. 

 11 Thea ja::. 
 12 Pontus ska vi ha: (.) inte galo:nbyxor. 
 13 KARIN ne::j ja tror inte att vi behöver ha galonbyx- för ser du de börja:r-  
 14  vi kanske får titta på hur de ser ut så vi får kanske ta på dom se:n i så fall. 

 15  gå:rden kan ju kanske va jä:ttesuperblöt. de vet vi ju inte. de kanske ha 
 16  r[egnat ]på gå:rden. 
 17 Thea  [ne:j?   ] 
 18 Pontus nej¿ 
 19 Thea ja tror de e bl[ö:tt, 
 20 KARIN                         [ni kommer ihåg ibland så när vi har haft jä:ttefint väder så  
 21  har de regna hemma. 
 22  (.) 
 23 Pontus a:. 
 24 KARIN på fö:rskolan. å tvärsom eller hur. 

Pedagogen står vid ett av borden i bussen då Rosa kommer fram till henne, håller upp sina 

galonbyxor och frågar om hon ska sätta på dem. Karin vänder sig om mot Rosa och säger 

att de inte behöver göra det nu. Hon använder en relativt hög röst och yttrandet innehåller 

ett pronomen i andra person plural ”ni”. Pedagogen tilltalar på så sätt barnen som ett 

kollektiv och använder Rosas fråga för att berätta något för hela gruppen. Rosa föreslår att 

hon i alla fall ska ta med galonbyxorna så att hon inte ska glömma dem och pedagogen 

ställer sig positiv till detta. När pedagogen kommer fram till ett annat bord frågar Thea om 

de ska åka tillbaka. Pedagogen svarar bekräftande genom att på ett sjungande sätt repetera 

det Thea sagt, men nu som ett påstående: ”nu ska vi åka tillbaka” vilket mottas med 

stor glädje. Som för att bekräfta att han tidigare hört rätt frågar en av pojkarna vid samma 

bord om de inte ska ha galonbyxorna. Detta får Karin att göra en utvikning kring detta med 

galonbyxor i vilken hon visar upp vad som är utmärkande för den mobila förskolan. Hon 

tror inte att de behöver galonbyxor eftersom de nu ska åka till ett annat ställe. Den mobila 

förskolan är ständigt på väg och man kan inte alltid veta hur det ska vara på det ställe dit 

man kommer. Även om solen skiner och det är varmt på det ställe där de nu befinner sig, 

kan exempelvis gården ”kanske va jä:ttesuperblöt. de vet vi ju inte.” Användningen av 

”ju” är här intressant, då den epistemiska partikeln visar att talaren förutsätter att det hon 

sagt är känt även av dem som lyssnar (Heinemann et al., 2011). Dessutom bygger 
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pedagogen här upp ett spänningsmoment i det att de inte kan veta hur det är på andra 

ställen. Thea och Pontus håller med om att de inte kan veta genom att säga ”nej” men sedan 

lägger Thea till en hypotes om att hon tror att det är blött. Karin svarar inte direkt på detta, 

utan fortsätter: ”ni kommer ihåg ibland så när vi har haft jä:ttefint väder så har de regna 

hemma. […] på fö:rskolan. å tvärsom eller hur.”. Genom inramningen ”ni kommer ihåg” 

understryker pedagogen att detta är något de alla har erfarenhet av och som de också kan 

förväntas komma ihåg (jfr. Melander och Aarsand, 2017). Det förstärks av det ”eller hur” 

som yttrandet avslutas med och som direkt efterfrågar ett igenkännande. Det jättefina 

vädret kontrasteras med regn vilket understryker hur den mobila förskolan kan färdas 

mellan ytterligheter som erbjuder olika former av upplevelser, i detta fall på väderskalan. 

Att de är på resande fot framhävs också av att pedagogen sätter det de är med om i relation 

till hur det är ”hemma” som sedan förtydligas med ”på förskolan” och som kan jämföras 

med hur de tidigare har konstaterat att de ska ”åka tillbaka”. 

En annan aspekt av bilden av den mobila förskolan som en verksamhet där man är i rörelse 

och som deltagarna lyfter fram, är att även en rutiniserad aktivitet som måltiden kan ske 

under olika omständigheter. I excerpt 5 sitter alla barn och pedagoger ute och äter. De sitter 

runt ett stort bord på en idrottsanläggnings altan. När alla har satt sig med kåsorna framför 

sig och börjat äta frågar en av pedagogerna vad som är skillnaden med att äta den här dagen. 

Excerpt 5: Vi äter utomhus 

 1 KARIN va e skillnaden me å äta mat ida:g då tycker ni. 
 2 Barn ja tycker att de smakar lite ägg¿ 
 3 Barn (   ) studscha mot mitt huvud 
 4  (.) 
 5 Barn (          ) 
 6 KARIN a 
 7 Barn att vi äter utomhu:s. 
 8 KARIN att vi [ utomhu:s j[a 
 9 Barn           [Al:bin.         [Al:bin:. 
 10 KARIN hörni (.) hörni.= 
 11 Barn =[Al:bin. 
 12  (1.0) 

 13 KARIN vi äter utomhu:s ida.   
 14 Barn ((flera barn skrattar)) 
 15 KARIN och ida så sitter vi ju så här så att vi sitter [utomhus-] 
 16 Pojke                                                                            [(               )] sitter breve dej¿ 

 17 KARIN sluta nu. 
 18 Barn okej 

 19 KARIN ä:: vi sitter ju utom[hus nu å ä- sitter vid bo:rd? nån annan dag då kanske vi si-]  
 20 Svea                                   [du sitter bredvid en tjej, (.) (     ) du får sitta bredvid en tjej.  ] 
 21 KARIN men? (.) vem är de som pratar? 
 22 Flicka Svea¿ 
 23 KARIN Sve:a. 
 24  (.) 

 25 KARIN nästa gång vi kanske sitter å äter då kanske vi sitter i sko:gen å ä:ter. 
 26 Barn m:¿ 
 27 Barn ((skrattar)) 
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 28 KARIN va:? eller hu:r, de brukar vi också kunna göra. får ni berätta för  
 29  dom här nya barnen att vi brukar ju faktiskt kunna sitta ute i sko:gen  
 30  å äta också. 
 31 Barn mm. 

När pedagogen ställer frågan svarar ett barn i förhållande till maten de äter och föreslår att 

skillnaden är att det smakar ägg. Ett annat barn fyller på med något skämtsamt medan ett 

tredje barn säger ”att vi äter utomhus”. Karin repeterar svaret och befäster det därmed som 

korrekt, samtidigt som hon gör det tillgängligt för hela gruppen. Bordet de sitter vid är stort 

och barnen har uppmärksamheten på olika saker och lyssnar inte riktigt. När pedagogen 

ännu en gång säger ”vi äter utomhus ida” skrattar däremot flera barn och tycks visa sin 

uppskattning av det faktum att de äter utomhus och inte inne i bussen. Karin arbetar aktivt 

för att samla allas uppmärksamhet kring det ovanliga i dagens måltid och lägger till mer 

information om vad det är som är speciellt – ”att de sitter ju utomhus” – men avbryter sig 

för att tyst säga till ett av barnen att ”sluta nu”. Hon upprepar delar av samma yttrande och 

lägger till ”sitter vid bo:rd” men avbryter sig då ett av barnen, Svea, som sitter i den ena 

änden av bordet, pratar med en pojke som sitter mitt emot henne. Det blir nu tydligt att 

pedagogen förväntar sig att alla ska delta i samtalet och hon frågar vem det är som pratar. 

En flicka säger att det är Svea, pedagogen upprepar Sveas namn och Svea tystnar.  

Karin fortsätter med en liknande kontrast som i excerpt 4 och konstaterar att de nästa gång 

kanske sitter i skogen och äter. Barnen skrattar och pedagogen konstaterar att det är något 

som de också brukar kunna göra. Därmed understryks att verksamheten är flexibel och 

variationsrik. Den rör sig mellan kontraster och oväntade saker kan hända. Att detta är 

speciellt för den mobila förskolan lyfts även fram av pedagogen, då hon vänder sig till de 

barn som gått på förskolan tidigare och uppmanar dem att berätta för ”dom här nya 

barnen” att de brukar kunna sitta i skogen och äta (rad 28-30). 

Pedagogen engagerar barnen i samtal om vad det innebär att vara ett mobilt förskolebarn 

och en norm om att barnen ska delta i den här typen av gemensamma aktiviteter framträder. 

I den ingår att barnen ska lyssna uppmärksamt och bidra till diskussionen genom att svara 

på frågor. I excerpt 5 framkommer också hur de äldre barnen förväntas lära de yngre hur 

det är i den mobila förskolan. Barnen görs därmed delaktiga i socialiseringen av nya 

deltagare och synliggör hur vuxna såväl som barn påverkar berättelsen om vad det innebär 

att vara ett mobilt förskolebarn. Det visar också hur socialisering är en mer komplex process 

än att handla om att vuxna sätter ramar för barnen utan att positionerna ständigt växlar och 

där barnen är viktiga socialisationsagenter för varandra (jfr. Aronsson & Gottzén, 2011, se 

även Pontecorvo et al., 2001). 

Avslutningsvis om lunch i bussen och att bli ”ett mobilt förskolebarn” 

Som berättelserna visar är mobila förskolans måltider en rutiniserad praktik där samma 

moment genomförs dag efter dag med små variationer. Här finns många likheter med 

måltider generellt i förskolans värld men det finns också skillnader. Att verksamheten är 

mobil och måltiderna oftast genomförs inne i bussen medför specifika tidsrumsliga villkor 
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med konsekvenser för måltidens organisering och deltagarnas interaktion. Var barnen har 

sina platser i bussen samt hur pedagoger (och barn) rör sig i bussgången under måltiden 

visar sig ha betydelse för interaktionen såväl mellan pedagoger och barn som för 

kamratgruppsinteraktionen. Inom lunchens ram ingår flera dagliga rutiner, som att dela ut 

dryckesmuggar åtföljt av ett pedagogiskt samtal eller servera smörgås inkluderande en 

valsituation för barnen, som följer ett särskilt interaktionsmönster. I detta ser vi hur 

pedagogerna skapar kontakt såväl verbalt som genom ögonkontakt med varje barn och där 

barnen socialiseras till att kommunicera på ett visst sätt som handlar om både innehåll och 

form, dvs. både vad man säger och hur. Bussens fysiska utformning och specifika 

förutsättningar för måltidens organisering, med barn som sitter still på sina platser och 

pedagoger som rör sig fram och tillbaka i den trånga bussen, betyder att dessa ritualiserade 

handlingar erbjuder möjligheter för att såväl övervaka som kommunicera med barnen, när 

man inte sitter tillsammans och äter vid ett gemensamt bord. Även om förskolepedagogerna 

ansvarar för dessa rutinaktiviteter och gör det tillsammans med barnen ser vi också hur 

barnen själva både får och skapar utrymme för egna aktiviteter. Barnen är delaktiga i att 

både upprätthålla och utmana gränserna för regler och rutiner och använder sig av bussens 

utformning och sin rumsliga placering i detta.  

Berättelserna som vi konstruerat grundar sig på aktiviteter från höstterminens början, när 

halva barngruppen är ny i bussverksamheten. De nya barnen ska då socialiseras in i gruppen 

och det pedagogiska innehållet handlar mycket om värdegrundsfrågor, som i de flesta nya 

barngrupper. Vi ser också i berättelserna hur deltagarna tillsammans skapar kunskap om 

vad som krävs för den här specifika förskolepraktiken och vilka kompetenser barnen 

behöver tillägna sig.  Det handlar om att lära sig att äta inne i bussen: sitta still i bussätet 

och vänta tills allt är serverat, äta ur kåsa med gaffel, balansera fulla grönsakstallrikar i 

bussgången liksom att bära kåsa, mugg och gaffel i en trång bussgång samtidigt som man 

håller reda på en nedhasad overall. Det handlar också om att vara flexibel och förberedd på 

att lunchen kan ätas på olika platser utomhus: vid picnic-bord, på en sten i skogen eller på 

ett sittunderlag ute i naturen. Även om lunchen nästan alltid serveras inne i bussen behöver 

barnen ha en beredskap för att dagliga rutiner genomförs på olika platser och därmed också 

på olika sätt och vi ser hur pedagogerna explicit introducerar samtal som handlar om sådana 

variationer.  

Berättelserna om Pippi-bussens måltider visar hur en mobil förskolas lokala kultur skapas 

och upprätthålls av pedagoger och barn, när de interagerar i en verksamhet som 

kännetecknas av att både ”vara på väg” och stanna på olika platser och där deltagarna 

tillbringar en stor del av förskoledagen i en buss. Bussens design innebär som analyserna 

visar särskilda begränsningar men också möjligheter för barns och pedagogers aktiviteter. 

Berättelserna bidrar till att visa hur barn och pedagoger tillsammans skapar kunskap om 

mobila förskolan som en ”community of practice” och hur deltagarna i interaktion med 

varandra utvecklar kunskaper och de kompetenser som behövs för att bli ”ett mobilt 

förskolebarn”.  
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Transkriptionsnyckel 

[     ] Samtidigt tal/gest, hakparenteser markerar början respektive slut 

= Inget hörbart uppehåll mellan orden eller turerna 

(0.8) Paus med angiven sekundlängd 

(.) Mikropaus 

. Punkt för fallande intonation 

, Fortsatt jämn intonation 

¿ Något höjd intonation 

? Höjd intonation 

jo me- Avbrutet tal 

ha:r Förlängning av ljud; ju fler kolon desto mer förlängt 

pratar Tal med betoning 

JA Tal med hög ljudstyrka 

okej Tal med låg ljudstyrka 

bord Förhöjt tonläge 

bord Nedsänkt tonläge 

>alla< Tal som är märkbart snabbare än omgivande tal 

<alla> Tal som är märkbart långsammare än omgivande tal 

((räcker upp 

handen)) 

Kommentarer 

(    ) Yttrande som hörs, men där det inte går att fastställa vad som sägs 

(bra) Yttrande där det som står inom parentes troligen är det som sägs 

KARIN Pedagog markeras med versaler 

Thea Barn markeras med gemener 
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Kapitel 4 

Gunnar Hirdman, svensk grundskola och Amos Oz 

Fritjof Sahlström 

I romanen Judas skriver författaren Amos Oz fram en alternativ teori om den bibliska Judas 

relation till Jesus. Den går ut på Judas inte var en förrädare. Tvärtom var han enligt Oz den 

första och sista kristna juden. Anledningen till det är att Judas tro på att Jesus var Guds son 

var så stark att han var övertygad om att när Jesus kliver ner från korset efter att ha spikats 

upp i just Jerusalem skulle stadens judar övertygas om att frälsaren verkligen hade kommit. 

Som argument anför Oz att Judas var välbeställd, och de 30 silverpenningar han enligt 

berättelsen fick för sitt förräderi motsvarade ungefär priset för en slav. Han hade många 

slavar. Och skulle varken ha förrått Jesus eller vara beredd att ta livet av sig för värdet av 

en av dem. 

Skriver alltså Amos Oz. Samtidigt berättar han en likaså fiktiv parallell historia om en ensam 

israelisk politiker, kallad Shealtiel Abrabanel. Abrabanel har under Israels bildande ensam 

och envist drivit en linje för en fredlig lösning med omgivande arabländer, istället för 

aggressiv självständighet. I romanen blir han en slags det moderna Israels Judas, som för 

sitt politiska försök att skapa ett gemensamt tillsammans får betala priset att resten av sitt 

liv leva isolerad och utstött ur den judiska gemenskapen. Det är en mycket bra bok, som 

får mig att se att det jag tagit för givet kunde vara helt annorlunda. Och då menar jag inte 

främst kristendomen, utan nittonhundratalet, och inte heller Israel, utan efterkrigstidens 

Sverige och den svenska grundskolan. De kommande sidorna försöker rama in ett sätt att 

tänka om relationer mellan dagens grundskola, 30- och 40-talets svenska utbildningsdebatt, 

och digital samtidsekonomi. Det är ett resonemang, snarare än resultat, och handlar mest 

om sådant som inte blivit av. 

En av dem som drivit sådant som aldrig blev av är Gunnar Hirdman, som på trettiotalet 

drev en utbildningslinje för arbetarrörelsen i Sverige som gick helt på tvärs med den 

dåvarande huvudfåran inom socialdemokratin. Det är lite orättvist att jämställa Hirdman 

med Shealtiel Abrabanel, för Hirdman var och förblev en etablerad socialdemokrat, och 

blev så småningom långvarig ledare för Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. Men det de har 

gemensamt är att de i en stor och avgörande fråga drev en linje utan att få stöd för den. 

I Hirdmans fall handlar det om den svenska grundskolan. Vem den skall vara för, och på 

vilka villkor? 1946 års skolkommission, som 1948, för 70 år sedan, ägnade sig åt den frågan, 

i sitt betänkande om riktlinjerna för det svenska skolväsendets utveckling. Den 

gemensamma demokratifostrande skolan blev inte verklighet förrän långt senare, och den 

verkligheten stämde förstås inte helt med originalritningen. Men i vissa avseenden kom man 

bra nära. Ett tag.  
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I dag, med skolmarknad och en rasande snabb internetifiering av kunskap som inramning 

för svensk grundskola känns trettiotalets drömmar närmast utopistiskt arkaiska. Även om 

frågan som ställdes på trettiotalet, då när grundskolan som idé etablerades i Sverige är lika 

aktuell idag: är den skolmodell vi valt den rätta för att ge mest åt dem som behöver det 

mest, och är det verkligen trovärdigt att samma modell som skapat orättvisorna också kan 

åtgärda dem? Att begära att man på trettio- och fyrtiotalet skulle förstå vad som skulle 

komma att hända under tvåtusentalet är givetvis för mycket begärt. Men nu, när vi vet vad 

som händer och har hänt, så kan vi gå tillbaka för att se om det fanns någon som varnade 

för en utveckling där grundskolan skulle komma att tjäna andra än dem den i första hand 

var tänkt för. Hur ser den svenska grundskoledabettens Shealtiel Abrabanel ut? Ungefär så 

här, om man får tro internets arkiv: 

1936 skrev Gunnar Hirdman, då studierektor för Arbetarnas bildningsförbund ABF, en 

text med namnet ”Kulturell demokrati. I texten utvecklar han ett resonemang om ”den 

nyttiga orättvisan”. Hirdmans poäng, utredda och presenterade mer i detalj i bland annat 

Isling (1980, s. 222-226), är att folkrörelserna behöver sina egna bildade, både för klassens 

och för deras egen skull. Hirdman tror att folkrörelserna kan erbjuda ett fullgott 

bildningsalternativ som inte innebär någon egentlig orättvisa. Arbetarklassen, och 

arbetarklassens individer, skulle alltså enligt Hirdman ha vunnit på att inte ingå i en 

enhetsskola, utan istället stå utanför, på den egna folkrörelsegrunden.  

I vissa avseenden kan man säga att historien gett Hirdman rätt – inte i förslaget till 

problemets lösning (dvs. folkrörelserna som bildningsbas), utan i sin misstro om att även 

den nya svenska grundskolan skulle gynna andra än dem som enligt Hirdman gynnas borde. 

Idag saknar Hirdmans argument helt sina förutsättningar – folkrörelsernas 

bildningsverksamhet kan inte ens i teorin presenteras som ett realistiskt alternativ för att 

utföra samhällsfunktionen att utbilda en betydande del av landets medborgare. Men på 

trettiotalet, när debatten fördes, så var situationen annorlunda: då stod folkrörelserna, i 
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form av nykterhetsloger, fackföreningar och bildningsorganisationer, för en mycket 

omfattande och betydande bildningsverksamhet.  

Den här tiden finns beskriven i omfattande tidigare forskning. Bäst av alla är Ronny 

Ambjörnssons (1988) bok ”Den skötsamme arbetaren”, som beskriver den skötsamhetens 

kultur som odlades i ett sågverkssamhälle i Holmsund utanför Umeå under slutet av 

adertonhundratalet och början av nittonhundratalet. Ambjörnsson skriver om uppkomsten 

och etablerandet av den kultur som Hirdman (1938) menar att arbetarklassen kunde förlita 

sig på för sin bildningsväg. Den kultur som Ambjörnsson beskriver, där vuxna 

sågverksarbetare konstruerar och använder sig av folkrörelsernas fora för att läsa, tala och 

skriva är fylld av verksamhet som motsvarar Hirdmans (s. 16) förhoppningar om ”de rika 

utvecklingsmöjligheter” som skulle göra arbetarnas egen utveckling ”rikare och lyckligare 

än om de skulle lämna sin miljö för att med samhällets stöd stiga uppåt”. 

Hirdmans kritik visar sig historiskt sett alltså vara befogad. Och när förslaget presenterades 

var det inte heller helt orimligt. Därför är det förvånande att Hirdmans argument förefaller 

ha framförts av mer eller mindre just bara honom själv. ”Det enda skälet mot en 

demokratiserad rekrytering inom det högre utbildningsväsendet har jag funnit i ett 

intressant arbete… …av studierektor Gunnar Hirdman”, skriver professorn vid dåvarande 

Stockholms högskola Sten Wahlund i Social Årsbok från 1942, redigerad av Gunnar Boalt. 

I sin doktorsavhandling nämner Åke Isling (1980) inte heller någon annan än Hirdman som 

företrädare för den här argumentationen ur ett arbetarklassens perspektiv (liknande 

synpunkter företräddes dock av Bondeförbundets representanter framför allt i samband 

med 1927 års skolreform). 

Hirdmans reformargument, framförda i en reflekterande och inte särdeles polemisk eller 

argumentativ ton, bemöts i den tidigare nämnda Social Årsbok från 1942 mer eller mindre 

öppet med tung och delvis också raljant kritik, på ett sätt som inte tycks stå i proportion 

varken till Hirdmans ensamhet om sin position eller till Hirdmans argumentations karaktär. 

Hårdast av Hirdmans kritiker är den blivande riksbankschefen Per Åsbrink (1942, s 40), 

som i en kommentar till Hirdman, utan att någonsin nämna honom vid namn, skriver att 

”den ståtliga uppsättningen av svenska autodidakter och märkesmän ur 

folkdjupen…döljer…[de] som misslyckats med försöken, stannat i växten och blivit de lätt 

igenkännliga mänskliga krumelurer och misslyckade genier, som…representera en 

begåvning som ”bevarats” åt sin klass och bygd”. Åsbrink ägnar drygt två sidor av sin text 

åt att bemöta den typ av synpunkter som Hirdman framfört. Hans viktigaste poäng är att 

folkrörelserna endast kan erbjuda realistisk utbildning för ”den blivande politikern och 

folkrörelsemannen”, medan en gedigen skolutbildning kan ta hand också om andra 

begåvningar. 
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Professorn i statistik Sten Wahlund (1942) ägnar också en betydande del av sin text åt att 

argumentera emot Hirdmans ståndpunkt.1 Wahlund menar att arbetarrörelsen ingenting 

har att förlora på att utbilda sina ledare vid läroverk, högskolor och andra läroanstalter”. 

”Måhända”, skriver Wahlund, ”blir dessa anstaltsutbildade ledare mindre självsäkra, mera 

”blodfattigt objektiva, mindre kampglada”. Men detta, menar Wahlund är bara till fördel 

för ”en folkrörelse som avslutat sin kampperiod och befinner sig i maktställning”. 

Genomgående utmärks Wahlunds artikel av ett envetet och reflekterat försvar för 

utbildning, och då framförallt högre utbildning, som en angelägenhet inte bara för de högre 

samhällsklasserna utan också för folket. Han argumenterar emot den hållning som han 

tycker sig finna bland somliga arbetare, nämligen ett lärdomsförakt, en syn på högre studier 

som ”odemokratiska”, och menar att den högfärd över kroppsarbetet som man kan finna 

är lika skadlig som lärdomshögfärden.  

Wahlund får stöd av författaren James Rössel (1942), en ”bizarr samhällstänkare” om man 

får tro Svensk Tidskrift från 1960, som skriver att ”det praktiska livets män med arbetets 

valkiga nävar” är avoga mot högre utbildning. Denna avoghet, menar Rössel (1942, s. 63), 

”inte bara hindra produktionens främjande och samhälleliga framsteg överhuvud, utan att 

den därjämte är lika sakligt ogrundad som den är demokratiskt inkonsekvent”. Denna utan 

omsvep framförda ståndpunkt om att arbetarklassen inte förstår sitt eget bästa i sin relation 

till utbildning skymtar fram också hos de tidigare diskuterade inläggen av Åsbrink och 

Wahlund, men är mest synlig hos Rössel. 

På olika sidor i debatten står olika herrar. Sten Wahlund var som sagt professor, utbildad 

vid Uppsala universitet, son till en bankrevisor. Gunnar Boalt blir så småningom professor 

i sociologi, och förgrundsfigur för Stockholms universitets sociologiinstitutions utveckling 

och inriktning. Också Boalt kom från högreståndsbakgrund. Per Åsbrink, vars far var 

skogsarbetare, skall bli finansminister, men har längre tid av formell bildning bakom sig. 

Det har också James Rössel som kommer från en bankfamilj.  

Mot dessa fyra, som alla använt sig av den formell utbildning för sina karriärer, och där 

också alla utom Åsbrink kommer från andra omständigheter än den arbetarklass vars bästa 

är under diskussion, står Hirdman, son till en hyttarbetare. I och för sig med en gedigen 

bakgrund från folkrörelserna, men utan den formella bildning, i form av läroverks- och 

högre studier, som de fyra som så kraftigt försvarar sig mot hans argument har. 

Varför tar herrar Boalt, Wahlund, Åsbrink och Rössel i så, skulle det inte räcka med mindre? 

Jag vet inte. Men mot bakgrund av vad som hänt kunde man kanske efterklokt spekulera i 

huruvida det var så att man kände att Hirdmans kritik tog fasta på vad som senare visade 

sig bli en svag punkt i grundskolan – hur man skall kunna tillgodose de olika intressen som 

finns hos olika barn, och hur man skall kunna se till att detta tillgodoseende blir jämnt 

fördelat – till exempel över praktiska och teoretiska intressen? Hur skall man kunna skapa 

                                              
1 Sten Wahlund är också känd för att ha varit verksam vid Statens institut för rasbiologi i Uppsala, där han deltog 
aktivt i skallmätning av samer, och annan så kallad forskning, som senare kommit att problematiseras som 
rasistisk.  
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en skola som inte gör det som Hirdman är rädd för, nämligen att den plockar upp och 

stärker de studieintresserade, medan övriga lämnas delvis därhän? 

Tre år efter debatten i Social Årsbok tillsattes 1946 års skolkommission, som rapporterade 

sina resultat 1948. I allt väsentligt blev resultaten en grundsten för grundskolan. I själva 

kommissionen ingår ingen av de fem debatterande herrarna, men Hirdman, Wahlund och 

Åsbrink är alla med i kommissionens expertgrupp, Åsbrink med sekreteraruppdrag. Också 

skolkommissionen ger på många håll uttryck för att man är medveten om de risker som 

finns med att en skola för alla blir på någras villkor. Ett demokratiskt skolsystem måste ge 

alla möjligheter till utveckling, skriver man (s. 9). För att kunna göra detta samtidigt så 

menar man att individualisering är den metod som är rimligast att använda. Man skriver, 

med något som med de kunskaper vi har idag framstår som en ton av from förhoppning 

snarare än realistisk förväntan, om att den uppskjutna differentieringen skall göra att elever 

som har begåvning för både praktiska och teoretiska yrken i större utsträckning än med det 

tidigare systemet skall välja praktiska yrken: ”För den stora grupp av ungdomar, som har 

både teoretisk och praktisk begåvning, kommer det då ofta att te sig lockande att välja 

utbildning för manuella och praktiska yrken i stället för att fortsätta den teoretiska 

studievägen.” 1948, när detta skrevs, kunde man förstås inte sitta med ett framtida 

sjuttioårigt facit på hand, men nog framstår den ovanstående skrivningen redan då som 

något av en chanstagning. 

Lite längre fram i kommissionens text återkommer man till den roll som den praktiska 

fostran skall ha i skolan, och här syns en antydan till en dubbelhet i inställningen till 

praktiska färdigheter. Å ena sidan, skriver man (s. 32) att skolans uppgift är att ge ”de 

praktiska och manuella sysselsättningarna, som gör dem jämställda med de teoretiska.” 

Samtidigt understryker man att också de praktiska sysselsättningarna egentligen är 

teoretiska: ”även de praktiska sysselsättningarna har sin teori… …de lämnar utrymme för 

konstnärliga anlag… samt att de på avgörande punkter bidrar till allmänbildningen.” (s. 32). 

I denna iver att vilja anföra manuella sysslors teoretiska värde tycks finnas ett drag som 

direkt undergräver den tidigare uttryckta strävan om att jämställa dessa med teoretiska 

sysslor. 

I ett längre avsnitt om differentiering återkommer författarna till sin tidigare uttryckta idé 

om att man med en uppskjuten organisatorisk differentiering, dvs en enhetsskola, kan 

uppnå en jämnare spridning av begåvningar över olika slag av yrken. Här adresserar de 

direkt det av Hirdman anförda problemet. Om man skulle följa det förslag som 1940 års 

skolkommission avgett, och som inneburit en tidig organisatorisk differentiering, skulle 

man ”så småningom utarma de praktiska levnadsbanorna på sina teoretiska begåvningar.” 

(s. 70). Följderna av detta skulle kunna bli nervärdering av vissa grupper, ”en 

samhällsklyvning skulle uppstå och folkstyret komma i fara.” Tänkta konsekvenser av detta 

slag är långt mer hårdragna än de som anförts av till exempel Hirdman. 

De pockar också på en övertygande lösning. Och lösningen är, som sagt, en uppskjuten 

organisatorisk differentiering i kombination med individualisering, som skall leda till ”att 
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ett inte oväsentligt antal teoretiska begåvningar väljer praktiska utbildningsvägar” (s. 70). 

Här är det nästan som ett eko av Hirdmans text från 1938, när kommissionen skriver om 

vad detta skulle kunna leda till både för individer och yrken. På det här sättet kommer 

många begåvningar att bättre komma till sin rätt i livet än om de studerat vidare menar man, 

och enligt kommissionen är det ”uppenbart” att såväl samhället som vissa yrkesgrupper 

skulle ha nytta av en mindre ensidig fördelning av ”begåvningarna”. Detta är mer eller 

mindre samma argument som framförts av Hirdman. 

Efter detta principiella resonemang följer i texten från 1948 en längre diskussion av hur 

differentieringen skall organiseras i praktiken. Den i bästa bemärkelse social ingenjörskonst 

som förslaget uppvisar är slående. I de här styckena återkommer författarna gång på gång 

till behovet av att ge de praktiska ämnena samma status som de teoretiska, t ex på sidorna 

72 och 73. Men när de skriver om innehållet i de olika momenten är det som om samma 

dubbelhet som kom till uttryck i kommissionens inledande skrivningar om relationen 

mellan teori och praktik syns igen. De teoretiska ämnena ägnas 27 sidor (149-176), medan 

de praktiska ämnena ägnas bara fyra sidor (177-180). Dessa fyra sidor kännetecknas inte av 

den typen av skrivningar som skulle jämställa dessa sidor med de tidigare tjugosju, utan är 

snarare mer resonerande genomgångar av vad som skulle kunna göras. 

Detta är knappast någon överraskning, eftersom tanken om en skola där teori och praktik 

har samma status och kan rekrytera i princip samma studenter är ny och radikal. Men mot 

bakgrund av det stora ansvar som de praktiska ämnena ålagts att bära i tidigare skrivningar 

om skolans roll och funktion känns det som om de få sidorna är ett uttryck för den något 

styvmoderliga behandling av dessa ”praktiska” ämnen och ”praktiska” begåvningar som 

finns i skolkommissionens skrivning. Hirdman pekade redan på trettiotalet, som en av få, 

på risken för att den nya skolan inte skulle bli vad det var tänkt, och historien har, som sagt, 

delvis gett honom rätt. Men också en läsning av 1946 års skolkommissions betänkande 

kunde ha lett till samma slutsats. Det sätt på vilket denna allas skola förhåller sig till olika 

typer av innehåll och intressen gör att det inte är svårt att förutse att man sannolikt inte fullt 

ut kommer att kunna lyckas med det som man själv pekat ut som en förutsättning för det 

goda samhället: att ge olika typ av bildning, vid den tiden praktisk/manuell och teoretisk, 

lika status.  

Under de sjuttio år som gått sedan det debatterande fyrtiotalet har det tillkommit två 

aspekter som inte ens dåtidens visionära samhällsdebattörer kunnat förutsäga: den svenska 

skolans marknadifiering, i form av skolval och friskolor, och mobilt internet som 

kunskapsekologi och kunskapsekonomi. Det går lätt att tänka sig vad både Hirdman och 

hans kritiker skulle säga om marknadifiering. Nej, utan större behov av eftertanke. För en 

arbetarrörelse som på trettio- och fyrtiotalet på allvar drev linjen om ett alternativt samhälle 

hade tanken på ekonomisk profit från offentlig utbildning varit helt otänkbar.  

Men med internet är det mera utmanande. Parallellt med undervisningen pågår det i dag i 

de flesta klassrum senast från högstadiet och uppåt mycket nätaktivitet. Exakt vad eleverna 

gör med skärmarna, och vad det betyder för skola, undervisning och lärande håller vi och 
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andra på att reda ut (se t.ex. Olin-Scheller, Tanner & Öhman, kapitel 12 denna bok; 

Sahlström, 2017; Holm, Sahlström & Zilliacus, 2017). Men att telefonerna är vanliga och 

används mycket vet vi redan. En stor del av elevernas klassrumsanvändning sker med de 

appar som också utanför skolan dominerar sociala media: Snapchat, Whatsapp, Instagram, 

Facebook. Långt ifrån Hirdmans värld. 

Hur det sågverk i Holmsund som Ambjörnsson skriver om tjänar pengar går att förstå: träd 

från skogen, arbete och teknik förädlar, och så småningom kan brädor och lister säljas för 

ett värde som är större än kostnaderna för att producera dem. Snapchat, och de övriga 

globala internetjättarna, är inga sågverk. Men tjänar pengar gör de också, om än i olika grad.  

och exakt vad det är som är skapar värde i social media-ekonomi är inte så tydligt. Bland 

dem som försöker reda ut hur den nya digital ekonomin fungerar är så kallat digitalt arbete 

ett centralt begrepp (t ex Fuchs 2014). Begreppet försöker ringa in den process där 

internetanvändares olika aktiviteter kan samlas och monetiseras, dvs. konverteras till 

ekonomiskt värde. Värdet skapas på ett avsevärt mer komplext sätt än på brädgården, men 

i grunden, menar forskare som Fuchs, så är det samma process det handlar om, där 

människors insatser kan användas för att generera vinst.  

Med ett intresse för relationen mellan samhälle och bildning, skola och arbete är det 

osynliga, o-organiserade digitala arbetet något vi behöver förstå. För också om Hirdman 

inte kunde förväntas ha haft någon hållning till Snapchat, så är det helt säkert att barnarbete 

inte är något han hade accepterat, allra minst som en integrerad del av de klassrum i den 

skola som han och så många andra hoppades skulle kunna utrota hela fenomenet. Visst är 

det skillnad på att skicka snapchatbilder och på att bära plank. På samma sätt som det är 

skillnad på sågverksindustrialism och kunskapsekonomi. Men bilden av klassrummet som 

ett samhälleligt finansierat fabriksgolv för den globala internetekonomins oavlönade 

barnarbete ställer nya frågor. Som kräver bättre svar än de vi har idag.  

Amos Oz sörjer, av goda skäl, den gemensamhet som hans fiktiva och förskjutna politiker 

representerar, och att hans kärlek till det judiska projektet aldrig kom att få erkännande. 

Över Gunnar Hirdmans bortglömda skolsystemsargument gråts inte många tårar, och 

romanerna om hans skoldemokratiska visioner lär bli lätt räknade. Trots att grundskolan 

inte lyckats avsluta klassamhället, och trots att Gunnar Hirdman visste det redan 1938. Så 

nu är Hirdman hjälten? Judas, Shealtiel Abrabanel, och om vi bara hade lyssnat på honom 

så hade vi aldrig behövt några utredningar om social snedrekrytering eller forskningsprojekt 

om skola och social reproduktion? Förstås inte. Och essäistiskt tillbakablickande som det 

här kapitlet ägnar sig åt riskerar att bli romantiserande och retroförhärligande. För 1940-

talets utbildningsdebatt hade också sina brister. Till exempel har det gått att skriva sju-åtta 

sidor om den utan att nämna en enda kvinna.  

Men den nutida debatt som skall klara av att tänka tillräckligt stort och tillräckligt brett om 

hur grundskolan skall förhålla sig till en global och distribuerad kunskapsekonomi har ändå 

en hel del att vinna på att bläddra sig igenom 1930- och 1940-talets svenska debatt, och den 

forskning som handlar om den tiden. På det sättet kan vi också skapa ett sammanhang för 
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att föra en diskussion med utrymme också för dem som är vår samtids Judas, Gunnar 

Hirdman och Shealtiel Abrabanel. Vem de är vet vi inte nu. Just därför behöver vi lyssna 

öppet, också på dem som framstår som uppenbart orealistiska i sina visioner. 
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Kapitel 5 

Berättelsen om barns mänskliga rättigheter. Från 

kodifierad etik till paragrafer med juridisk status – 

och sedan?  

Solveig Hägglund 

Inledning 

I fokus för mitt bidrag står de internationella dokument om barns mänskliga rättigheter 

som formulerats under 1900-talet och hur de kan ses som uttryck för en över tid skiftande 

syn på barnet som människa och som rättighetsbärare. När barns rättigheter har formulerats 

i internationella dokument, det första för nästan hundra år sedan, är de bärare av politiska 

och moraliska idéer om barn och deras plats i samhället. Politiska eftersom dokumenten 

har följts av beslut om hur ansvar för implementering och uppföljning av rättigheterna ska 

organiseras och följas upp. Moraliska eftersom de representerar idéer om barnet som 

fullvärdig människa med rätt att finnas till och ta plats.  

I en del länder har den nu gällande barnrättskonventionen från 1989 inkorporerats som 

nationell lag. I Sverige valdes en annan väg. Den innebar att konventionens innehåll 

successivt har transformerats in i befintlig lagstiftning. Exempel på detta är de referenser 

till barns rättigheter och barnrättskonventionen som idag finns i skollagen och 

socialtjänstlagen, liksom det tillägg i regeringsformen som gjordes 2011 om att all offentlig 

verksamhet i Sverige ska se till att barns rättigheter tillgodoses. Trots detta tillsatte 

dåvarande regering en utredning 2012 för att undersöka möjligheterna att göra hela 

konventionen till lag. Utredningen, som fick tilläggsdirektiv av den nytillträdda regeringen 

2014, var klar 2016 (SOU 2016) och i rapporten beskrivs hur konventionen kan 

inkorporeras och bli svensk lag. Hösten 2017 avstyrkte Lagrådet förslaget (Lagrådet, 

Protokoll vid sammanträde 2017-09-06) men regeringens fortsatta plan är att ändå gå vidare 

och lägga en proposition till riksdagen. När detta skrivs (november 2017) pågår alltså en 

diskussion om huruvida en inkorporering av konventionen är en bra idé eller ej, med ett 

uttalat motstånd från representanter för juridiska institutioner.  

I en rapport från 2016 (Brown, 2016) presenteras en annan utredning, vars syfte var att 

granska innehållet i 1948 års Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (Förenta 

Nationerna, 1948) i ett nutidsperspektiv. Projektet leddes av Gordon Brown, tidigare 

premiärminister i Storbritannien, numera FN:s särskilda sändebud för global utbildning. 

Uppdragets utgångsfråga var hur det som skrevs fram om mänskliga rättigheter strax efter 

andra världskriget har relevans i den värld vi lever i drygt ett halvsekel senare. I rapporten 

konstateras att så mycket har förändrats, att det finns skäl att se över innehållet i 
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deklarationen. Även om grundläggande rättighetsidéer, som till exempel människors lika 

värde och livets okränkbarhet, fortfarande är moraliskt giltiga, innebär aktuella globala 

förhållanden, som till exempel migration, svårigheter när det gäller tolkning och tillämpning 

av dem.  När man i rapporten föreslår vissa tillägg och revideringar inkluderas också barns 

mänskliga rättigheter. I den här rapporten riktas alltså uppmärksamhet mot 

rättighetsdokumentens giltighet och status i vår tid.  

Med detta har jag skissat två perspektiv på berättelsen om barns mänskliga rättigheter med 

1900-talets internationellt överenskomna barnrättsdokument som utgångspunkt. 

Dokumenten förmedlar bilder av det rättighetsbarn som vid tiden för dess tillkomst låg i 

förgrunden hos dem som drev barnrättsfrågan. Ett perspektiv på detta handlar om 

dokumenten i relation till svensk barnrättspolitik och barnrättsjuridik. Här ställer jag frågan 

om vad det är för argument som ligger bakom den aktuella politiska diskursen om att det 

är nödvändigt att skärpa barnrättskonventionens juridiska status i Sverige. Varför och 

varför nu?  Det andra perspektivet handlar om hur förändringar i omvärlden påverkar den 

betydelse och den prioritet som folkrättsliga överenskommelser om mänskliga rättigheter 

har för politisk praktik på global och lokal nivå. Syn på barnet som rättighetsbärare, innehåll 

i barnrättspolitiska diskurser och betydelsen av tid och rum för formulering och tolkning 

av barnets rättigheter, hänger naturligtvis samman.  Med hjälp av de två perspektiven vill 

jag i det här bidraget belysa den dynamik och de utmaningar som ofrånkomligen infinner 

sig när barnrättskonventionen ska tillämpas och omsättas i politisk och professionell 

praktik.  

Barnrättsdokumenten 

Det första dokumentet om barns rättigheter, Genèvedeklarationen, antogs av Nationernas 

Förbund 1924 (League of Nations, 1924). Några år hade gått sedan första världskrigets slut 

och precis som i alla krig blev det uppenbart för många att barn varit särskilt utsatta under 

krigsåren. Sjukdomar, hemlöshet och svält hade förstås drabbat alla, men för barnen tillkom 

dessutom avsaknad av föräldrars och andra vuxnas skydd. Den person som tillskrivs 

initiativet till denna första deklaration om barnets rättigheter var den brittiska pedagogen 

Eglantyne Jebb, som också är känd för att ha initierat och grundat Rädda Barnen 1919. 

Under kriget hade hon på nära håll sett barns utsatthet och människors bristande 

engagemang för barn som de inte självklart hade ansvar för. 

Dokumentet var inte bara det första folkrättsligt bindande internationella dokumentet om 

barns rättigheter, det var också det första mellanstatligt överenskomna dokument om 

mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Det innehöll fem principer och en kort ingress där 

det står att det är en mänsklig plikt att skydda och bistå alla barn på bästa sätt oavsett deras 

ras, nationalitet eller religion. Det barn som principerna omfattar har rätt till skydd, rätt till 

materiell och andlig spis för sin utveckling, rätt att först räddas och skyddas från fara, rätt 

att inte exploateras och rätt att fostras till insikt om att hen ska tjäna och hjälpa andra. En 

av principerna innehåller en uppräkning av vad utsattheten kan handla om: ” The child that 
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is hungry must be fed, the child that is sick must be nursed, the child that is backward must 

be helped; the delinquent child must be reclaimed; and the orphan and the waif must be 

sheltered and succored.” (League of Nations, 1924, princip 2).  Det barn som synliggörs i 

det här dokumentet är ett barn som primärt behöver skydd och hjälp från ansvarstagande 

vuxna för sin överlevnad. Vare sig vi tänker på hittebarnet eller på barnet som lever som 

brottsling och tillhör kriminella grupperingar, kan vi lite förenklat säga att det här handlade 

om att skriva fram ett moraliskt ansvar för vuxna att ge alla barn skydd, att se barnet som 

skyddsvärt och att handla därefter.  

När Förenta Nationerna bildades fortsatte arbetet med barns rättigheter. Ett nytt dokument 

togs fram 1948, samma år som den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter 

(Förenta Nationerna, 1948) antogs.   Dokumentet innehöll nu sju principer och byggde på 

det tidigare. Ett tillägg handlar om familjens betydelse som barnets primära tillhörighet och 

ett annat om rätten till social välfärd och trygghet. Det här barnet är fortfarande ett barn i 

behov av skydd men också ett barn som har rätt till samhällets resurser och som ska fostras 

till att vara medveten om att ”..its talents must be devoted to the service of its fellow men.” 

(UN 1948 princip 7). I det nya dokumentet anas en kollektiv tillhörighet där inte bara 

utsatthet och utanförskap förenar barn. Här finns också inslag av en förväntan på den unga 

generationen att som vuxna återgälda till samhälle och mänsklighet något av det hen fått 

som barn. Ett sätt att se barnet inte bara här och nu men också som någon som har en 

framtid. 

När det tredje dokumentet antogs av FN 1959 (UN, 1959) innehöll det tio principer. Nytt 

här var en mer utvecklad ingress där alla människors lika värde, oavsett ras, hudfärg, kön, 

språk, religion, politisk åsikt, nationellt eller socialt ursprung skrivs fram. Referenser görs 

till Deklarationen om de mänskliga rättigheterna (Förenta Nationerna, 1948) och på så sätt 

ges barnet status av att vara rättighetsbärare. I de nya principer som nu skrevs fram lyfts 

rätten till identitet (namn och nationalitet), utbildning, social trygghet och också rätten att 

fostras i en anda av ”…understanding, tolerance, friendship among peoples, peace and 

universal brotherhood, and in full consciousness that his energy and talents should be 

devoted to the service of his fellow men.” (UN 1959, princip 10). Barnets rätt till skydd är 

fortfarande centralt men rätten till en identitet och till att fostras till samhälls- och 

världsmedborgare inbegriper en syn där det inte bara är barnet som behöver samhälle och 

vuxna, men också tvärtom. Ett mer tydligt inslag av kopplingen mellan rättigheter, 

demokratiska värden och fred finns i det här dokumentet jämfört med de tidigare, sannolikt 

påverkat av FN:s arbete med mänskliga rättigheter efter andra världskriget. I det här 

dokumentet ses den unga generationen som en resurs för ett framtida samhälle och en 

framtida fredlig värld. Rättighetsbarnet ses som bärare av de värden som kan bidra till detta. 
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Konventionen om barnets rättigheter 

1979 tillsatte FN på polskt initiativ en arbetsgrupp för att utveckla deklarationen från 1959 

till en konvention om barnets rättigheter. Under de tio år som arbetet pågick deltog en rad 

länder och organisationer (Hägglund m fl 2013). På vägen till den färdiga konventionen 

uppstod oenigheter som ledde till många diskussioner. Till de artiklar som krävde långa 

möten och förhandlingar för att komma fram till en formulering som alla kunde ställa sig 

bakom, hörde till exempel barns rätt till religionsfrihet, rätt att uttrycka åsikter och bli 

lyssnad till, liksom definitionen av barn (ibid.). Konventionen antogs av en enhällig 

generalförsamling 1989. Idag är konventionen ett folkrättsligt bindande dokument, 

ratificerat av alla länder i världen utom USA.  

Jämfört med de tidigare dokumenten är konventionen från 1989 mycket omfattande och 

innehåller civila, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Den ingress som 

inleder konventionen slår, liksom tidigare, fast alla människors värdighet och lika värde. 

Barnets behov av skydd och omsorg känns också igen från de första dokumenten.  Familjen 

ges en tydligare särställning vad gäller ansvar för barnets liv och utveckling och tillskrivs 

också rätt till stöd och hjälp för att kunna utöva detta. Barnet hör här primärt hemma hos 

sin familj. 

Konventionen består av tre delar. En handlar om procedurer för ratificering, hur enskilda 

nationer kan reservera sig mot artiklar och vad som krävs för att en nation ska säga upp 

den. I en annan del beskrivs hur granskning och uppföljning av konventionen ska gå till. 

Alla nationer som ratificerat konventionen ska redovisa sitt implementeringsarbete vart 

femte år. Sverige lämnade sin femte rapport 2012 och kommitténs respons var ganska 

kritisk när den kom 2015. Bland annat uppmanades Sverige att skyndsamt utreda 

möjligheterna att göra konventionen till lag, att åtgärda en ökande barnfattigdom, att göra 

det möjligt för asylsökande och ensamkommande barn att få tillgång till utbildning och att 

stärka skolhälsovården. Intressant att notera är att kommitténs svar kom mitt under det år 

när ingen hade hunnit få överblick över vilka barnrättskonsekvenser det skulle få att drygt 

35 000 barn (jämfört med ”normalt” omkring 7 000) registrerades som asylsökande. Inte 

heller var konsekvenserna av de beslut om förändringar i Sveriges migrationsregler som 

fattades under slutet av året, kända.   

Av de drygt 50 artiklarna i konventionen brukar fyra lyftas fram som särskilt viktiga 

eftersom de representerar konventionens grundprinciper. De handlar om att rättigheterna 

gäller alla barn (artikel 2), att alla beslut och åtgärder som berör barn ska utgå från barnets 

bästa (artikel 3), rätten till liv och hälsa (artikel 6), samt barnets rätt att yttra sig och få 

respekt för sina åsikter (artikel 12). Om vi gör en snabb resa genom de övriga artiklarna för 

att få en någotsånär sammanhängande bild av dess innehåll, finner vi rätten till 

yttrandefrihet, tanke, samvets- och religionsfrihet, föreningsfrihet, rätt till privatliv, rätt till 

korrekt information, rätt till vila, fritid och kultur samt rätt till skydd från våld. Här finns 

också artiklar som särskilt uppmärksammar rättigheter för barn med funktionshinder och 
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för barn som tillhör minoriteter och ursprungsbefolkningar. Två artiklar handlar om rätten 

till utbildning. I artikel 28 slås rätten till utbildning fast. Här står också att grundläggande 

utbildning inte bara ska vara tillgänglig, den ska också vara obligatorisk och kostnadsfri. 

Artikel 29 handlar om utbildningens syfte och innehåll. Utbildning skrivs fram både som 

en social rättighet, och som en förutsättning för förverkligandet av barnets civila och 

politiska rättigheter. Sammatget är den roll utbildningen spelar för upprätthållande av 

demokratiska värden, fred, tolerans och jämlikhet tydlig (Hägglund m. fl, 2013).  

Till konventionen hör tre tilläggsprotokoll som kommit till efter 1989. Ett handlar om barn 

i väpnade konflikter och ett om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. 

Båda dessa antogs av FN 2000. Ett tredje antogs 2011 och handlar om att göra det möjligt 

att lämna enskild klagan om kränkning av individuella rättigheter till FN:s 

barnrättskommitté i de fall där upprättelse inte kan fås i hemlandet. Sverige har ratificerat 

de första två, men inte det tredje, beroende på att det inte har funnits något fungerande 

förslag på hur en nationell instans för klagan skulle kunna se ut. Barnombudsmannen som 

tänkbar sådan har diskuterats, men eftersom BO är en statlig myndighet och därmed inte 

står fri från politiskt inflytande, uppfyller den inte det krav på oberoende som en instans 

för klagan i juridisk mening kräver. Frågan fick förnyad uppmärksamhet när 

Barnrättskommittén i rapporten från 2015 kritiserade Sverige för att barn i Sverige inte har 

möjligheter att föra fram klagomål över kränkta rättigheter.  

Detta är en kortversion av innehållet i den konvention om barnets rättigheter som idag 

gäller i Sverige och som sedan drygt 25 år tillbaka har påverkat politiskt och professionellt 

arbete som berör barn och barns liv. I jämförelse med de tidigare dokumenten är 

konventionen inte bara betydligt mer innehållsrik, den är också i kraft av att vara ett 

folkrättsligt bindande dokument mer tvingande för staten och dess konkreta politiska 

agenda. En förändring jämfört med de tidigare dokumenten är att begreppet barn definieras 

som en person mellan 0 och 18 år, barnet har alltså en ålder. Det svaga och utsatta barnet, 

liksom det barn som förväntas bidra till demokrati och fred som vuxna, finns kvar i 

konventionen. Men till detta fogas en bild av barnet som rättighetskompetent, till exempel 

genom att utifrån sina livserfarenheter föra fram åsikter i samband med beslut som kan 

påverka dess tillvaro. Rättighetsbarnet är alltså här en person med kunskaper och 

erfarenheter värda att tas tillvara. I barndomssociologisk och barnrättsinriktad litteratur har 

konventionens sårbara/beroende barn å ena sidan och kompetenta/självständiga barn å 

den andra problematiserats. Idag är de flesta dock överens om att denna till synes 

motsägelsefulla bild inte bara gäller barn. Även vuxna växlar mellan beroende och 

oberoende, mellan sårbarhet och styrka (Hägglund, 2009).  

Jämfört med de tidigare dokumenten som skriver fram särskilt utsatta barn utifrån en 

universell, ospecificerad bild av barndom är konventionens bild av barn och de barndomar 

de tillhör mer specialiserad. Mest tydligt framträder denna specificering av kollektiva 

tillhörigheter i de artiklar som beskriver rätten för särskilda kategorier barm till exempel 
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adoptivbarn (artikel 21), flyktingbarn (artikel 22) handikappade barn (artikel 23) och barn 

som tillhör minoriteter och ursprungsbefolkningar (artikel 30). Här delas en från början 

universell bild av alla barns barndom upp i ett antal olika sådana, var och en med sina 

specifika problem när det gäller mänskliga rättigheter. Två av de tilläggsprotokoll som jag 

nämnt ovan är också exempel på hur man skriver fram särskilda barndomars särskilda 

rättighetsbehov (barn i väpnade konflikter och barnprostitution/pornografi). Med tiden 

framträder alltså både en mer medborgarlik bild av rättighetsbarnet där den egna 

kompetensen betonas och en mer specificerad bild av kollektiva tillhörigheter som särskilt 

utmanar mänskliga rättigheter.  

Sammanfattningsvis bidrar 1900-talets dokument till en berättelse som startar kortfattat och 

riktas mot särskilt utsatta barn i särskilt utsatta situationer och som idag förmedlar en bild 

av barnet som en kompetent rättighetsbärare med förmåga att agera. Jämfört med de 

tidigare dokumenten är civila, politiska och sociala rättigheter tydligt framskrivna, liksom 

en specificering av barndomar med särskilda utmaningar för mänskliga rättigheter. 

Politik och juridik 

Det första perspektivet på dokumentens berättelse om rättighetsbarnet handlar om hur 

ansvaret för att kontrollera och följa upp att barns mänskliga rättigheter tillgodoses 

förefaller vara på väg att i större utsträckning än tidigare ligga hos juridiska instanser. 

Inledningsvis vill jag ta läsaren med tillbaka några år. Under senhösten 2014, när Sveriges 

nya socialdemokratiska/miljöpartistiska regering installerats och utsett sina ministrar, hölls 

en konferens i Stockholm med anledning av att det då var 25 år sedan FN:s 

generalförsamling antog Konventionen om barnets rättigheter. Vi som deltog var en 

blandad skara: forskare, yrkesverksamma inom utbildning, vård och socialtjänst, politiker, 

myndigheter och representanter för NGO-organisationer som UNICEF, Rädda Barnen 

och BRIS. Den gemensamma nämnaren för oss var att vi alla på ett eller annat sätt hade 

engagerat oss i frågor som har med barns rättigheter att göra. Några av oss hade också 

ombetts att utifrån våra perspektiv göra en summering av de 25 år som gått sedan 

konventionen ratificerades. Till konferensen hade man bjudit in den nya barn- äldre- och 

jämställdhetsministern Åsa Regnér. Ministern höll ett kort anförande där hon berättade att 

den nybildade regeringen hade tagit beslut om att FN:s konvention om barnets rättigheter 

skulle bli svensk lag och att det bara var en fråga om tid innan Sverige skulle ha en lag om 

barns rättigheter på plats. Beslutet innebar att den utredning som den tidigare regeringen 

hade tillsatt i mars 2013 med uppdrag att utreda förutsättningar för och fördelar med att 

göra konventionen till lag och inkorporera den i svensk lagstiftning, nu gavs ett 

tilläggsdirektiv. Detta innebar att utredningen skulle presentera ett förslag till lag om barns 

rättigheter baserat på konventionstexten. Det var alltså inte längre en fråga om huruvida 

det var en genomförbar idé eller inte, nu gällde det hur och när en inkorporering av 

konventionen skulle ske. Utredningen överlämnade sin rapport till Åsa Regnér i mars 2016, 

tre år efter det att den tillsatts (SOU 2016:19). Efter en allmän remissomgång lämnades en 
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remiss till Lagrådet för yttrande. I september 2017 avstyrkte Lagrådet förslaget. Regeringens 

fortsatta plan är att i en proposition trots allt föreslå riksdagen att göra konventionen till 

lag.  

Tillbaka till mötet med ministern vars bestämda markering fick ett blandat mottagande 

bland oss som var på plats. Medan representanter för UNICEF och Rädda Barnen 

applåderade och utbrast ”äntligen”, var vi några som lite försiktigt undrade om tillämpning 

och uppföljning av barns rättigheter skulle bli så mycket lättare och mer effektiv genom att 

artiklarna i konventionen omformulerades och fick nationell juridisk status. Sverige har ju 

trots allt under dryga två decennier transformerat väsentliga delar av konventionens artiklar 

in i befintliga lagar. De problem och utmaningar som har lyfts fram av såväl forskare som 

politiker och olika professioner, har snarare handlat om att hantera motsättningar och 

intressekonflikter vid tillämpningar av konventionen, än dess juridiska status.  

Under de år som utredningen pågick mötte Sverige och den nya regeringen utmaningar som 

ställde mänskliga rättigheter i praktisk tillämpning på sin spets när 2015 ett stort antal 

flyktingar kom till vårt land för att söka skydd och asyl. Barnrättskonventionens artiklar om 

barns rätt till skydd, återförening med sina föräldrar och utbildning, blev plötsligt till något 

betydligt mer konkret än en moralisk/etisk princip formulerad i termer av en politisk 

viljeyttring som varit förhållandevis lätt att ställa sig bakom.  Den politiska retoriken kom 

nu allt oftare att handla om ordning och reda vid våra gränser och kostnaderna för att ta 

emot och försörja nyanlända ställdes mot kostnader för nationell äldrevård och annan 

omsorg. Globala rättvise- och rättighetsprinciper hamnade nu i Sveriges vardagsrum, där 

de inte längre kunde betraktas och diskuteras på avstånd, utan krävde omedelbar respons 

och hantering. De ändringar i villkor för uppehållstillstånd och familjeåterförening som 

genomfördes 2016 (SFS 2016:732) står i konflikt med innehållet i konventionen om barnets 

rättigheter och en fråga man kan ställa sig är om dessa konflikter hade varit lättare att 

hantera om konventionen hade varit lag.    

Vid ett internationellt möte på temat Barn på flykt, anordnat av Barnombudsmannen, 

Allmänna Barnhuset och den svenska Riksdagen i april 2017 förde ministern fram 

lagförslaget som ett led i arbetet med att göra flyktingbarns tillvaro mer rättssäker. Möjligen 

kan hon ha rätt, men det finns röster bland jurister och forskare där man är tveksam till om 

en barnrättslag skulle få en sådan effekt. I lördagsintervjun i Sveriges radio P1 den 12 maj 

2017 fick Fredrik Wersäll, hovrättspresident för Svea Hovrätt, frågan om hur han såg på 

den då väntade lagrådsremissen. Hans svar var intressant eftersom det tydliggör skillnaden 

mellan domstolarnas och de politiska institutionernas uppdrag. De förra, menade han, 

sysslar med rättstillämpning, inte med politik. Om barnrättskonventionen blir lag innebär 

det att det blir domstolarna som får besluta om intresseavvägningar, något som egentligen 

hör hemma i det politiska systemet. Dessutom ansåg han att konventionen är ett 

målsättningsdokument som saknar sådana precisa regler som rättssystemet tillämpar. 
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Bristen på precision i konventionens formuleringar och dess förhållande till bestämmelser 

i annan lag är också argument som Lagrådet senare kom att föra fram i sitt yttrande.  

Det finns mer att säga om frågan om barnrättskonventionens inkorporering i svensk lag 

och hur den har diskuterats genom åren. Ibland har jag slagits av att det finns en naivitet i 

argumenten för en inkorporering när man hävdar att barn och deras rättigheter behöver 

juridiken för att få en högre status och bli mer jämlika vuxna. Om det vore så att lagstiftning 

generellt skulle lösa problem som har med makthierarkier att göra, så vore rättvise- och 

rättighetsfrågorna enkla att lösa. Under de år som gått sedan Sverige ratificerade 

konventionen har dess innehåll och grundtankar systematiskt och noggrant transformerats 

in i befintlig lagstiftning. Över tid har också strategier utformats och följts upp i explicit 

syfte att stärka barnets rättigheter. De intressekonflikter som ligger latent i konventionens 

innehåll – som den mellan barns och föräldrars rättigheter- har synliggjorts i det arbetet och 

istället för att sträva efter en precis regel för att lösa dem, finns i den politiska och 

professionella tillämpningen möjligheter att hantera konkreta situationer och utveckla och 

dokumentera erfarenheter. När jag funderar över hur det kommer sig att det blev ganska 

bråttom med att inkorporera konventionen till lag vid senaste regeringsskiftet misstänker 

jag att brådskan kanske inte hade med en politisk övertygelse om att detta skulle lösa 

problem som hade med barnets mänskliga rättigheter att göra. Möjligen spelade det roll att 

Sverige fått återkommande kritik från barnrättskommittén och att det sedan lång tid tillbaka 

har funnits ett sådant krav från flera NGO-organisationer. Och kanske ville man här som 

ny regering visa handlingskraft. 

I min berättelse om barns mänskliga rättigheter öppnar det här perspektivet frågan om vems 

ansvar det egentligen är att barns mänskliga rättigheter tillgodoses. De inblandade aktörerna 

– politiker och jurister – har olika uppdrag, men inget av dem är självklart överordnat det 

andra. När de ändringar i utlänningslagen gjordes som inskränkte asylsökandes möjligheter 

att få uppehållstillstånd och till familjeåterförening (SFS 216:752), gick det väldigt fort. Och 

skälet till att ändringarna genomfördes var att situationen i Sverige av det politiska systemet 

bedömdes som så svårhanterligt att det krävdes en lagändring. Det här är ett bra exempel 

på hur de politiska och juridiska systemen samverkar och är beroende av varandra. Men, 

oavsett vad man tycker om resultatet, är det politikens uppgift att ta ansvar för värderingen 

av en situation och de idémässiga utmaningar som kan finnas i den. Hantering och tolkning 

av ett juridiskt regelverk i det enskilda fallet, ett uppdrag med mer begränsade 

tolkningsramar, är juristernas. Frågan är hur långt vi vill att juridikens ansvarsområde ska 

sträcka sig när det gäller att tillämpa och tolka barns mänskliga rättigheter.  

I det här perspektivet har jag uppmärksammat en pågående diskurs på nationell nivå. I nästa 

avsnitt vänder jag blicken ut mot ett internationellt perspektiv på berättelsen.  
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Mänskliga rättigheter i tid och rum 

Idéer om rättigheter har en lång historia och ytterst handlar mänskliga rättigheter om 

människors sätt att förhålla sig till och ta ansvar för varandra. I mycket gamla texter, flera 

tusen år gamla, finns nedtecknat idéer om människors lika värde, om tolerans och om rätten 

till hälsa. I antika och medeltida texter liksom i texter från upplysningstiden återfinns idéer 

om människans frihet och rätt att agera mot övermakten (Freeman, 2011; Hägglund m fl., 

2013). Mänskliga rättigheter gällde länge bara för vita män och det är först under 1900-talets 

senare hälft som de kommit att omfatta kvinnor och barn. Internationella 

rättighetskonventioner har antagits för andra specifika grupper, till exempel finns en 

Konventionen om skydd av gästarbetare och deras familjer och en Konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta illustrerar att formuleringar om 

rättigheter inte är statiska. De förankras i förhållanden som har med tid och rum att göra. I 

denna avslutande kommentar till berättelsen om barns mänskliga rättigheter ger jag 

utrymme för några funderingar om detta.   

I ett rättighetsfilosofiskt perspektiv har hävdats att mänskliga rättigheter behövs mest när 

de åsidosätts mest och att historien visar att när rättigheter måste försvaras blir också 

intresset för dem tydligast. (Freeman, 2011; Hägglund m fl 2013). I ett sådant perspektiv 

kan vi betrakta barns mänskliga rättigheter som formulerade i politiska och moraliska 

sammanhang som sett olika ut över tid. Exemplet ovan med den snabba ändringen av den 

svenska utlänningslagen är intressant i ljuset av detta, men då som exempel på att ansvariga 

politiker bedömde en ändring som nödvändig beroende på att situationen var besvärlig att 

ta ansvar för. Det handlade alltså inte primärt om att se över formuleringar för att förtydliga 

de asylsökandes rättigheter, även om beslutet fick sådana konsekvenser eftersom den 

ändrade lagstiftningen faktisk påverkar tillämpningen av både barns och vuxnas mänskliga 

rättigheter.  

Mina funderingar om vad tiden kan tänkas göra med våra rättigheter har inspirerats av en 

rapport om huruvida det finns behov att uppdatera FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna från 1948. Rapporten, (Brown, 2016) beskriver deklarationen som en global 

etisk kod, vars innehåll på olika sätt successivt har utvecklats och preciserats i de 

konventioner som kommit efter. Över tid har det också visat sig att den fungerat som 

inspiration och stöd när enskilda och grupper runt om i världen aktivt protesterat och 

kämpat mot till exempel apartheid och diskriminering. Den har också, menar författarna, 

bidragit till att ifrågasätta antagandet att en stats behandling av sina medborgare enbart är 

en angelägenhet för denna stat. Men i en tid som är ”…far more interconnected, integrated, 

and interdependent than when the Declaration was signed.” (Brown, 2016, sid 3), finns, 

menar författarna, skäl att se över dess relevans. Rapporten är innehållsrik och jag kan 

naturligtvis inte återge dess innehåll i detalj här. Men några slutsatser och förslag ska jag 

kort lyfta fram eftersom jag tycker att de har relevans för min berättelse om barns mänskliga 

rättigheter.  
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Världen idag har drygt 7 miljarder invånare. Av dessa befinner sig över 60 miljoner på flykt, 

de flesta som internflyktingar i sina hemländer. Av dessa är ungefär hälften barn. Det man 

flyr från är krig, politiskt förtryck, svält och katastrofer av olika slag, allt fler relaterade till 

klimatförändringar. Rapportförfattarna menar att de dystra siffror, som visar att alldeles för 

många människor inte får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, inte kan skyllas på 

rättighetsdokumenten i sig. De utmanar snarare till översyn av implementering och 

uppföljning av dem. I en tillbakablick konstateras att deklarationen från 1948 har utvecklats 

på olika sätt genom åren. Medlemmar i specifika grupper (barn, kvinnor etc.) har fått 

särskilda konventioner och specifika grupper som sådana (ursprungsbefolkningar, förbud 

mot etisk rensning etc.) har tillskrivits rättigheter. Till detta kommer sådana särskilda 

omständigheter som människor runt om i världen idag befinner sig i och där risken för att 

rättigheter inte tillgodoses är stor, som migration, korruption och avsaknad av en säker, ren, 

hälsosam och hållbar livsmiljö. Här krävs samlade internationella åtaganden menar 

författarna. Även om varje enskild nation har ett ansvar, menar de att lösningen på aktuella 

och kommande problem primärt ligger i ett ökat och mer välorganiserat internationellt 

samarbete omkring såväl implementering som uppföljning av rättigheter i människors 

vardag. Bland förslagen i rapporten ingår att stärka det internationella samarbetet omkring 

flyktingar och att initiera en ny internationell konvention om flyktingars och migranters 

rättigheter. Det är alltså på den internationella arenan som mänskliga rättigheter bäst 

bevakas och ifrågasätts enligt den här rapporten.  

Barns och ungas rättigheter finns integrerat i rapportens analyser och rekommendationer. 

Barn är också migranter och flyktingar, de utsätts också för förtryck och korruption. Det 

man särskilt pekar på som allvarliga problem när det gäller barns mänskliga rättigheter idag 

är barnarbete, barnslaveri och barnäktenskap. I rapporten läggs flera förslag till att förbättra 

överblick och uppföljning av att barns rättigheter tillgodoses. Ett är att inrätta en särskild 

internationell barnrättsdomstol som ska ta emot framställningar om brott mot 

barnrättskonventionen, inlämnade av barn själva eller av deras företrädare. En sådan 

domstol ska kunna utfärda rättsligt bindande domar. Ett annat förslag handlar om att den 

Internationella brottmålsdomstolen i Haag fullt ut ska undersöka och åtala brott mot barn 

inom det för domstolen giltiga lagområdet (som krigsbrott och brott mot mänskligheten).  

Man föreslår också att FN:s säkerhetsråd inrättar ett ”Children’s Council” som årligen 

genomför en översyn av barns rättigheter utifrån den information rådet har om barns 

situation i pågående väpnade konflikter. 

De här förslagen följer den generella linjen i rapporten om att den internationella arenan är 

viktigast för ett fortsatt arbete med mänskliga rättigheter, också barnens. Sett i ljuset av att 

rapporten är tillkommen på initiativ av FN så är det inte så märkligt att förslag och 

rekommendationer ser ut som de gör. FN:s roll i tillkomsten av samtliga internationella 

rättighetsdokument är odiskutabel, liksom dess uppdrag att arbeta för fred och demokrati 

på den internationella arenan. I min berättelse om barns mänskliga rättigheter över tid har 

rapporten fått mig att fundera över relationen mellan det nationella respektive det 
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internationella ansvaret för att hålla frågan om barns rättigheter levande och finna sätt att 

organisera och följa upp dess tillämpning. Liksom när det gäller ansvarsfördelning mellan 

politik och juridik i den nationella kontexten, är det rimligt att också tänka sig en fördelning 

av vilka uppdrag som bäst lämpar sig för en nationell respektive internationell hantering 

och hur de ska organiseras för att följa upp hur konventionens rättigheter tillämpas. Det 

här perspektivet på min berättelse om barns mänskliga rättigheter öppnar för en vid, 

internationell blick på barns mänskliga rättigheter och de problem som i ett globalt 

perspektiv utmanar dem. Kanske är det också på den internationella, folkrättsligt 

förankrade arenan som tolkning av barns rättigheter i tillämpning bäst prövas.  

Berättelsen går vidare 

I det här bidraget har jag kortfattat återgett en berättelse om barnets mänskliga rättigheter 

där jag visat att det var ett annat barn man såg som rättighetsbärare 1924 jämfört med det 

barn som skrevs fram 1989. Dagens rättighetsbarn förutsätts lära sig om sina rättigheter 

och har också rätt till någon form av instans där hen kan föra klagan när rättigheterna har 

kränkts. Jag har vidare sammanfattat en nationell diskussion om var ansvaret för prövning 

av rättigheternas tillämpning ska ligga. Här förefaller det som om konventionen om barnets 

rättigheter kommer att bli en särskild, egen svensk lag. Blir det så innebär det att det blir 

inom ramen för en nationell juridisk ordning som tillämpning av konventionens innehåll 

kommer att prövas. I skrivande stund (november 2017) finns dock röster som talar mot 

detta, bland annat med motiveringen att konventionens text inte har den precision och 

tydlighet som krävs av en lagtext. Jag har också lyft fram något av innehållet i en rapport 

där uppföljning och tolkning av mänskliga rättigheter I ett internationellt nutidsperspektiv 

diskuteras.  

Sammantaget har jag velat visa att tolkning och tillämpning av barns mänskliga rättigheter 

har en tids- och rumsmässig förankring där föreställningar om såväl barn som rättigheter 

ständigt förhandlas och omförhandlas. När svenska politiker vill att en domstol ska pröva 

konventionens tillämpning innebär det att tolkningar av enskilda barns situation grundas på 

en annan professionell praktik än, till exempel, skolledarens, sjuksköterskans eller 

psykologens. Ytterst borde den här diskussionen handla om ansvar för att tillgodose barns 

rättigheter, inte primärt om vems ansvar det är att pröva om så har skett eller inte. När de 

politiska respektive juridiska institutionernas uppdrag ställs mot varandra förenklas bilden 

till att främst handla om det senare. I Sverige har vi kommit ganska långt när det gäller att 

integrera kunskap om barns rättigheter bland yrkesutövare som möter de barn allt handlar 

om. Frågan är om den överprövning av detta arbete som en barnrättslag möjligen skulle 

öppna för, kan bidra till att bättre tillgodose barns rättigheter.  

Avslutningsvis tror jag att ett perspektiv där uppföljning och prövning av barnets mänskliga 

rättigheter förankras i en internationellt organiserad struktur kan vara väl så effektiv som 

att ge svenska domstolar uppdraget att döma i enskilda fall utifrån en barnrättslag. 
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Barnrättskonventionen och andra folkrättsligt giltiga dokument har förhandlats fram på den 

internationella arenan och det vore logiskt om också ansvaret för att pröva dess tillämpning 

läggs hos folkrättsliga instanser, så som den rapport jag nämnt ovan föreslår. Berättelsen 

om barnets mänskliga rättigheter är en skör historia vars innehåll och giltighet kan förändras 

och ifrågasättas över tid.  En välorganiserad folkrättslig bevakning av dess grundläggande 

syn på den lilla människan och hens värde kan bidra till att tilltron till den håller över tid.  

Innan jag sätter punkt vill jag erkänna att när jag har använt begrepp som ”berättelse” och 

”historia” i den här texten har det varit lite som att ge sig ut på djupt konceptuellt vatten 

utan att ha försett sig med teoretiskt förankrade flytetyg. Denna akademiska lättsinnighet 

står jag för och tänker att det jag har berättat nog har varit begripligt ändå.  
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Kapitel 6 

I ”larmrapportens” skugga – om undervisning och 

kvalitet i förskolan 

Annica Löfdahl Hultman, Ebba Hildén & Andreas Bergh 

Introduktion 

Men nu har vi ju trots allt något att förhålla oss till. Det är ju så här att Skolinspektionen kom 

ju ut med en la...larmrapport här i höstas. De har vart ute på många förskolor i Sverige. 83 

stycken. Och, är lite. Ja, det är lite oroväckande tycker de att, förskollärarna inte har, har koll på 

sitt uppdrag. För vad är undervisning i förskolan? Det va, det bedrevs inte, bedrevs inte 

undervisning på förskolorna. Och så, vi tänkte att vi går igenom lite vad Skolinspektionen har 

sagt. Så vi har en grund att stå på, för till våra fortsatta diskussioner (förskolechef, januari 2017). 

Som en del i ett treårigt uppdrag att granska den svenska förskolans verksamhet och dess 

uppdrag presenterade Skolinspektionen under 2016 flera granskningsrapporter med olika 

fokus. Under våren 2016 kom den första delrapporten som sammanfattar de resultat som 

framkommit i granskningarna av förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Denna rapport 

väckte inget stort medialt intresse, kanske för att dess inledande resultat handlar om att 

föräldrar är nöjda med sina barns förskola och att den hänvisar till nästkommande rapport 

gällande vissa svagheter. I den granskningsrapport som sedan kom i september 2016 

fokuseras förskolan pedagogiska uppdrag, undervisning, lärande och förskollärarens 

ansvar, vilket, till skillnad från övriga rapporter, väckte ett stort medialt intresse. 

Skolinspektionen (2016b) lyfter här fram undervisning som ett centralt begrepp för att 

uppnå kvalitet i förskolans verksamhet och betonar förskolechefens ansvar för att 

möjliggöra för förskollärare att ansvara för undervisning. I media  presenterades rapportens 

innehåll som en ”sanning” om förskolans brister i undervisning och det framhölls hur vare 

sig förskollärare eller förskolechefer förmådde hantera begreppet undervisning så som det 

skrivs fram i skollagen. Som förskoleforskare blev ett par av artikelförfattarna inbjudna till 

både lokalradion och lokala TV-sändningar för att intervjuas kring ”bristen på 

undervisning” i förskolan. I den mediala debatten, som varade några månader, blev 

undervisning och ansvar dominerande begrepp.   

I letandet efter syndabockar och vem/vilka som är ansvarig/-a för den påstådda bristen 

samt vilka åtgärder de/dessa skulle vidta börjar vår berättelse om sökandet efter bakgrund 

och förståelse till hur undervisningsbegreppet förstås och används i förskolan. Bland annat 

följde vi ett av de många utvecklingsprojekt som sattes igång strax efter att den andra 

rapporten publicerats. Citatet ovan är hämtat från ett sådant utvecklingsprojekt där en 

förskolechef berättar för sin personal att det har kommit en rapport, hon tvekar lite i 

benämningen men landar ändå i att detta är en larmrapport. Vi har lånat citatet för att visa 

på den tyngd som Skolinspektionens rapport om förskolans pedagogiska uppdrag fick, där 
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förskolor och förskolechefer över hela landet under hösten 2016 kavlade upp ärmarna och 

tog tag i problemet med stort allvar. Vi betraktar det som en unik situation där 

”larmrapporten” närmast sågs som ett orosmoln vars skugga fördunklade förskolans 

verksamhet och där utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser startades för att få bort 

skuggan och skapa klarhet kring undervisningsfrågan och vem som har ansvar för 

densamma. Med denna korta bakgrund vill vi bädda för vår egen studie och via en 

enkätundersökning bland förskolechefer om undervisning och kvalitet ge en glimt av det 

som pågår i skuggan av larmrapporten. 

Syftet med studien är att undersöka hur begreppet undervisning uppfattas av några 

förskolechefer, hur det begreppet relaterar till begreppet kvalitet i förskolan samt att föra 

en diskussion om vilka möjliga implikationer som kan följa med olika uttolkningar.   

Härnäst redovisas studiens metodologiska tillvägagångssätt. Sedan ger vi en bakgrund till 

de begrepp – undervisning, kvalitet och ansvar – som vi funnit som centrala att belysa i 

relation till Skolinspektionens granskning. Därefter redovisas resultaten från en analys av 

en enkätundersökning där förskolechefer resonerar kring begreppet undervisning och dess 

relation till kvalitet i förskolan. Slutligen diskuterar vi hur vi kan tolka och förstå våra 

empiriska resultat i relation till hur undervisning, kvalitet och ansvar språkligt och (nutids) 

historiskt har framställts i såväl förskolan som i en vidare utbildningskontext. 

Metodologiskt tillvägagångssätt 

Studiens empiriska material består av en mindre enkätundersökning till förskolechefer från 

olika platser i landet och som i november 2016 rekryterades via en utbildning för 

förskolechefer. I enkäten ställdes fem öppna frågor om begreppet undervisning och dess 

relation till kvalitet . Förskolecheferna ombads formulera sina egna tankar och erfarenheter. 

Totalt svarade 11 förskolechefer på enkäten och vår ambition med analys och resultat är att 

visa upp några möjliga sätt att tänka kring undervisning och kvalitet i förskolan.   

Med hjälp av våra tidigare kunskaper om hur olika förståelser av kvalitetsbegreppet har 

betydelse för undervisning (Bergh, 2010) liksom hur olika statliga policydirektiv påverkar 

såväl professionen som innehållet i förskolans verksamhet (Löfdahl & Pérez Prieto, 2009a, 

2009b, Löfdahl  & Folke Fichtelius, 2015) tolkar vi förskolechefernas enkätsvar som ett 

synliggörande av hur statliga policydirektiv översätts och transformeras. Vi utgår från att 

Skolinspektionens rapport ses som ett direktiv om att förskolorna behöver förbättra 

förståelsen av vad undervisning är och att denna policy sätter i gång processer i förskolorna 

som ser olika ut beroende på den lokala kontexten och de förkunskaper som finns bland 

förskolecheferna. Dessa processer förstår vi som policy enactment (Braun, Maguire & Ball, 

2010), utifrån antagandet att policy inte är något som implementeras rakt upp och ner, utan 

något som görs av olika aktörer inom utbildningsväsendet, översätts och transformeras.   

Ett kännetecknat drag hos begrepp, som de redan nämnda begreppen undervisning, kvalitet 

och ansvar, är att de hela tiden har en öppenhet för förändring. Dess betydelser kan 

visserligen tillfälligt låsas fast, men likväl är det alltid öppna för att utmanas av nya 
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innebörder, och därmed potentiellt sett att förändras (Koselleck 2004, Skinner 1988). 

Centrala begrepp i den samtida utbildningspolicyretoriken kan därmed karakteriseras som 

vad Quentin Skinner (1988) kallar ”essentially contested concepts”, det vill säga begrepp 

vars innebörder alltid kan ifrågasättas och utmanas. Samtidigt är det viktigt att notera att 

begrepp knappast är tomma kärl som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Snarare är 

det så att begrepp över tid, i de olika sammanhang i vilka de används, fylls med olika 

innebörder och att de därmed får historiska avlagringar. Från tidigare forskning vet vi att 

de innebörder de tre nämnda begreppen, undervisning, kvalitet och ansvar har tillskrivits 

skiftar över tid och även att de till viss del anpassas till de olika sammanhang i vilka de 

används. En tumregel för att ett begrepp börjar förändras är att det omkringliggande 

språket förändras (Skinner 1999). Annorlunda uttryckt skulle det kunna uttryckas som att 

en handling, eller en önskvärd handling, beskrivs och legitimeras med stöd av termer som 

inte tidigare använts för att göra detta. 

Innan vi redovisar resultatet från enkätundersökningen riktas blicken i de kommande två 

avsnitten mot begreppen undervisning, kvalitet och ansvar, för att på så sätt sätta in studien 

i en vidare kontext. 

Begreppen undervisning, kvalitet och ansvar 

Begreppsliga förskjutningar över tid i skolans kontext 

Under de två decennier som har gått sedan kvalitetsbegreppet introducerades av den 

svenska regeringen 1997 har inte enbart användningen av det isolerade begreppet 

förändrats (Bergh 2010). Snarare har det bidragit till att en helt ny social uppfattning har 

skapats om vad utbildning är, kan eller bör vara. I nationella utbildningspolicytexter 

användes begreppet kvalitet under de första åren i hög grad i relation till vad som skulle 

kunna benämnas som en mer traditionell utbildningsretorik, bland annat tillsammans med 

begrepp som kunskap, demokrati och bildning. Men redan efter några år utmanades detta 

i och med att dessa begrepp alltmer marginaliserades, samtidigt som nya begrepp successivt 

började spridas, som dokumentation, måluppfyllelse, systematik och bedömning. Det 

språkliga skifte som skedde i kvalitetsbegreppets användning redan några år efter 

millennieskiftet ledde efter ytterligare ett fåtal år till konkreta handlingar.  

Från 2006 och framåt har omfattande utbildningsreformer genomförts, vilket i enlighet 

med den förändrade utbildningsretoriken också har fört med sig andra sätt att tala om 

undervisning och ansvar. De här förändringarna är också nära sammankopplade med det 

mål- och resultatstyrda utbildningssystemet, där det under 1990-talet successivt skedde ett 

skifte från ett tal om målstyrning till ett tal om resultatstyrning (Wahlström 2002). Medan 

dominerande drag i det tidiga 1990-talets utbildningspolitiska retorik handlade om lärares 

ansvar att genomföra undervisningen i relation till lokala uttolkningar av de nationella 

målen, så har det under senare tid snarare handlat om att planera, genomföra och följa upp 

för att nå hög måluppfyllelse. Med denna förskjutning följer att det kan uppstå diskrepanser 

mellan handlingar i enlighet med ett professionellt ansvar versus ett ansvar med krav på 
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redovisningsskyldighet (Englund & Solbrekke 2015). Med professionellt ansvar avses att 

läraren har och ges en relativ autonomi och tillit från såväl politiker och tjänstemän som 

elever och deras föräldrar etc. Med professionell redovisningsskyldighet avses att läraren 

underordnas en kontinuerlig kontroll baserad på mer eller mindre förutbestämda 

indikatorer. Det är också just det senare som kraftigt har ökat under de två senaste 

decennierna, med en successivt ökad betoning av kontroll.  

Ett av flera uttryck för den förändrade styrningen är hur läroplanen för grundskolan, Lgr 

11, har förändrats. Här visar en forskningsbaserad utvärdering att dess förändrade 

konstruktion påverkar hur lärare uppfattar sitt professionella uppdrag samt hur de väljer ut 

innehåll och ställer krav på kunskapsnivåer (Wahlström & Sundberg 2015). Genom att 

läroplansförändringarna får konsekvenser för hur lärare väljer undervisnings¬former, men 

också hur de arbetar med bedömning och betygssättning, så påverkar det följaktligen också 

undervisningsbegreppet.  

Från denna kontextualisering av begreppen undervisning, kvalitet och ansvar till skolans 

verksamhet, riktar vi nu åter blicken mot förskolan. En intressant fråga blir då vad som 

kommer att hända med undervisningsbegreppet när det förs in i förskolan. Kan man tänka 

sig att förskolans tradition med en betoning av exempelvis omsorg och lek kommer att 

bidra till att undervisningsbegreppet tillförs nya innebörder, och att det därmed vidgas? 

Eller kan man tvärtom tänka sig att förskolan förväntas bli och kommer att bli mer som 

skolan, att förskolan blir vad som skulle kunna kallas ”skolifierad”? Om så är fallet, är det i 

sådana fall rimligt att tänka sig att det finns någon entydig uttolkning av begreppet 

undervisning som är generell för hela skolsystemet, oavsett åldersgrupp, ämne etc. och som 

dessutom är bestående över tid? Och hur kan vi förstå kvalitetsbegreppet i förskolans 

verksamhet som präglas av strävansmål snarare än uppnåendemål och där resultat inte 

handlar om enskilda barns prestationer. Och hur kan ett alltmer juridiskt laddat 

ansvarsbegrepp relateras till den tradition av ansvarsfördelning som finns inom förskolan.  

För att förstå undervisning-, kvalitet-, och ansvarsbegreppens innebörder i förskolan och 

hur dessa förändrats har vi valt att framställa dem i termer av förskjutningar i förskolans 

verksamhet och ansvarsfördelning.  

Förskjutningar i förskolans verksamhet och ansvarsfördelning  

Den svenska förskolan är, likt alla övriga delar i utbildningssystemet, ständigt utsatt för 

granskning och krav på förändring i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. 

Sådana förändringar över längre tidsperspektiv brukar beskrivas som förskjutningar i 

förskolans verksamhet. Dels handlar dessa om en förskjutning i samhället från familjens 

ansvar till ett institutionellt ansvar för barnens omsorg, lärande och utveckling (Persson, 

2008), dels om förskjutningar inom utbildningssystemet där förskolan närmar sig skolan 

(Folke-Fichtelius, 2008). Formellt anses förskolan ha fått plats som det första steget i 

utbildningssystemet när förskolans första läroplan trädde i kraft 1998. Denna läroplan 

tillsammans med grundskolans samtida läroplan hade som syfte att länka samman 



Löfdahl Hultman, Hildén & Bergh 

61 
 

grundskolan och förskolan kring synen på kunskap, utveckling och lärande. Dahlberg och 

Lenz Taguchi (1994) argumenterar i mitten på 1990-talet, då förskoleklassen skulle införas, 

för en gemensam mötesplats och en gemensam kunskapssyn för att uppnå en långsiktig 

utveckling av förskola och skola. Flera forskare som senare studerat ”hur det blev” noterar 

att den så kallade skolifieringen är påtaglig i förskoleklassen (Karlsson, Melander, Peréz 

Prieto & Sahlström, 2006; Simeonsdotter Svensson, 2009; Ackesjö, 2014) och att den 

undervisning som pågår i förskoleklassen liknar en traditionell skolundervisning. Men det 

är inte bara i förskoleklassen som oron för skolifieringen framträtt. Begreppet har funnits 

med i debatten kring de senare årens förskolereformer som exempelvis rätt till allmän 

förskola med pedagogisk verksamhet för barn från tre års ålder (Folke-Fichtelius, 2008) 

och där motkrafter betonat betydelsen av att förskolan ska behålla sin särart (se exempelvis 

prop. 2004/05:11).  

Förskjutningar kan även handla om förändringar i sätt att se på specifika företeelser, 

handlingar eller aspekter. Vi fortsätter att fördjupa oss i den här studiens tre centrala 

begrepp och fokuserar på förskjutningar i undervisning, ansvar och syn på kvalitet med 

avsikt att skapa en förståelse för ”larmrapportens” genomslagskraft. 

Från barnanpassad till målinriktad undervisning 

Historiskt har begreppet undervisning en lång tradition inom ramen för grundskolan, och 

i de författningar som styr och reglerar grundskolan är begreppet undervisning centralt. 

Men undervisning är inte heller ett nytt begrepp för pedagogisk verksamhet för barn i 

förskoleåldern. En kort historisk tillbakablick visar att småbarnsskolorna på 1830-talet 

undervisade barn mellan 2-6 år. Förutom undervisning hade verksamheten fokus på fostran 

och omvårdnad av barnen. Även om det till stor del var katederundervisning var 

barnskolornas undervisning barnanpassad och de som var verksamma i småbarnsskolorna 

ansåg att den skiljde sig markant från skolundervisningen (Vallberg Roth, 2002; Westberg, 

2008). Den syn på barn och barndom som var rådande inom barnträdgårdarnas pedagogik 

återfinns även i småbarnsskolorna (Westberg, 2008). Men då liksom nu rådde en livlig 

samhällsdebatt kring undervisning av små barn. Då ansågs det föreligga en fara för att lära 

barnen för mycket för tidigt och att detta sedan skulle störa den senare utbildningen i 

skolan. Genom undervisning befarades barnen bli överansträngda och brådmogna, vilket 

ansågs vara direkt skadligt för dem. Istället för småbarnsskolor etablerades 

Barnträdgårdarna, föregångare till vår moderna förskola, som positionerade sig emot 

småbarnsskolorna och emot undervisning som därmed kom att kopplas samman med 

skola. I Barnträdgårdarna, liksom i vår nutida förskoleverksamhet har den fria leken 

värdesatts, vilket har påverkat graden av pedagogers  styrning och ledning av barnens 

lärande och utveckling. Exempelvis i Socialstyrelsens skrift om det pedagogiska 

programmet för förskolan (1987) poängterades att personalen inte skulle ”styra barnens 

spontant uppkomna lekar”, utan snarare ”stödja leken utan att störa den” (Socialstyrelsen, 

1987, sid. 42). 
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Vår samtida syn på undervisning i förskolan som en målstyrd process kan dateras till den 

reviderade skollagen från 2011, då undervisning infördes som begrepp för förskolans 

verksamhet (SFS 2010:800). Syftet med införandet av begreppet i förskolan, och då 

åstadkomma en gemensam terminologi i de olika skolformerna, innefattades av att 

tydliggöra förskolans position som det första steget i utbildningssystemet. I de 

propositioner som föranledde revideringen av skollagen skrevs tydligt fram att införandet 

av begreppet undervisning i förskolan inte krävde någon förändring av varken verksamhet 

eller arbetssätt. Det förelåg inte heller något ifrågasättande av förskolans pedagogiska 

verksamhet, utan ambitionen var att den rådande pedagogiska verksamheten istället skulle 

behållas och att definitionen skulle anpassas så att den passade förskolans verksamhet: 

Omsorg, utveckling och lärande i ett förskolepedagogiskt perspektiv innebär att se till hela 

barnet och dess behov. Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som anger vilken 

inriktning det pedagogiska arbetet skall ha inom olika områden. /.../ Det är viktigt att 

förskolan behåller och vidareutvecklar sitt förskolepedagogiska förhållningssätt, där omsorg och 

lärande bildar en helhet, med leken som grund och barnet i centrum (prop. 2004/05:11, s 10). 

Begreppet skulle därför i förskolans verksamhet ges en vid definition (prop. 2009/10:165). 

Den definition som sedan skrevs in i skollagen 2011, och som är gemensam för alla 

skolformer, visar att med undervisning avses 

sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling 

och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden (1 kap. 3 § 

skollagen (2010:800)). 

Från internt till performativt kvalitetsarbete  

Förskolan har alltid strävat efter att ha en bra verksamhet men att resonera i termer av 

kvalitet i förskolans arbete är liksom i skolan relativt nytt. Folke-Fichtelius och Lundahl 

(2015) beskriver kvalitetsarbete i förskolan som en rörelse från kollegial utvärdering till 

kvalitetskontroll. När utvärderingar i flera decennier haft en funktion för förskolans 

personal att få syn på och förbättra verksamheten (Löfdahl & Pérez Prieto 2009a) kom 

statliga krav på kvalitetsredovisningar i samband med övergången från ett regelrelaterat till 

ett mål- och resultatrelaterat styrsystem under 1990-talet. Krav på kvalitetsredovisningar i 

förskolan kom dock inte förrän 2005 och syftade då till att ge information om verksamheten 

och dess måluppfyllelse (Fichtelius & Lundahl, 2015). I och med 2010 års skollag tas det 

specifika dokumentationskravet i relation till lokala kvalitetsredovisningar bort och ersätts 

med krav på systematiskt kvalitetsarbete, både på huvudmannanivå och på enhetsnivå (SFS 

2010:800). Samtidigt blir förskolan alltmer marknadsanpassad med krav på att visa upp sin 

verksamhet och uppvisa mätbara kunskapsmål, inte bara till staten utan även till föräldrar 

(Löfdahl & Pérez Prieto, 2009b) och såväl förskolans verksamhet som dess kvalitetsarbete 

blir performativt (Löfdahl Hultman, Folke-Fichtelius & Löfgren, 2016). Vi konstaterar att 

kvalitetsbegreppet i de allmänna råden från 2017 nämns redan i den första inledande 

meningen ”Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans arbete och därmed 

också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan” (Skolverket, 2017, s. 3). 
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Vi konstaterar också att kvalitetsarbete i förskolan och vad som kan räknas i detta brukar 

beskrivas från några delvis motstridiga perspektiv på kvalitet. I korthet kan dessa 

sammanfattas med titeln på en bok ”från kvalitet till meningsskapande” (Dahlberg, Moss 

& Pence, 2002). Inom den postmoderna inriktning som Dahlberg med flera för fram 

problematiseras idén om att definiera och mäta kvalitet som en rent teknisk och 

administrativ aktivitet som reducerar filosofiska värdefrågor. När deras idéer fördes fram 

under 1980-90 tal kom pedagogisk dokumentation som synliggörande av meningsskapande 

i förskolan, inspirerad av Reggio Emilia-förskolor att bli ett alternativ till det vi kan kalla 

för traditionellt kvalitetstänkande där återkommande mätningar i termer av struktur, 

process och resultat utgör stommen (se t.ex. Danmarks Evalueringsinstitut, 2017). Ett 

exempel på det senare är de storskaliga longitudinella mätningar av kvalitet i förskolan i 

Storbritannien (ECERS) som Sheridan (2001) inspirerats av och använt i svenska förskolor. 

Pedagogisk kvalitet handlar här om att förstå vad som karaktäriserar en pedagogisk miljö 

av hög kvalitet och hur kvaliteten kan förbättras. Genom att hitta olika karakteristika som 

kvalitetsmarkörer kan dessa undersökas närmare, förbättras och utvecklas och på så vis 

uppnå en högre kvalitet i förskolans verksamhet. Över tid ser vi att dessa två sätt att förstå 

och synliggöra kvalitet har närmat sig varandra och att båda dessa perspektiv återkommer i 

såväl Skolverkets uppföljningar och allmänna råd som i Skolinspektionens granskningar 

och sannolikt har betydelse för hur undervisning skrivs fram och betonas i 

Skolinspektionens ”larmrapport”. Det handlar om att undervisningen ska vara målstyrd och 

att de processer som undervisningen består av ska dokumenteras på något vis för att 

synliggöra och/eller kunna analyseras och utgöra underlag för en bedömning av kvaliteten. 

Det verkar som om den språkliga innebörden av kvalitetsbegreppet har omfamnat båda de 

ovan beskrivna perspektiven på kvalitet i förskolan och där alternativet pedagogisk 

dokumentation i råd från Skolverket (2012) ska förstås ”som en motor i det komplexa 

uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan” (sid. 18). 

Från delat gemensamt till uppdelat juridiskt ansvar 

Det tredje begreppet i vår genomgång är ansvar. Relaterat till barns rätt till utbildning har 

ansvarsfrågan tydliggjorts angående vem som får arbeta i förskolans verksamhet och vem 

som får leda och ha ansvar för verksamheten. En kortfattad forskningsöversikt visar på hur 

organiseringen av arbetslagen i förskolan beskrivits som platt (Enö, 2005; Eriksson, 2014). 

Trots att arbetslagen utgörs av både högskoleutbildade förskollärare och barnskötare/övrig 

personal med eller utan gymnasieutbildning, fördelas arbetet i arbetslagen som ett delat 

gemensamt ansvar till stor del utifrån principer om en rättvis fördelning, och inte utifrån 

yrkeskompetens och utbildningsbakgrund (Gustafsson & Mellgren, 2008; Aasen, 2010). 

Eriksson (2014) menar att dessa rättviseprinciper härstammar från tidigare policytexters 

(SOU 1972:26; Barnomsorg och skolakommittén, 1997; Utbildningsdepartementet, 1998) 

framskrivningar av arbetslagets funktion som en demokratisk förebild för barnen. I likhet 

med den förändring som kvalitetsbegreppet genomgått i skolan, från att vara relaterat till 

bland annat demokrati till att relatera till begrepp som dokumentation, måluppfyllelse och 

systematik, så har innebörden i ansvarsbegreppet i förskolan förändrats. De nuvarande 

skrivningarna i Skollagen tydliggör ansvarsfördelningen mot ett förtydligat och uppdelat 
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ansvar i förskolan (SFS 2010:800). Genom att fastslå att det är legitimerade förskollärare 

som ska bedriva undervisning i förskolan, vilka ansvarar för den undervisning som de själva 

bedriver och dessutom har det övergripande ansvaret även för den undervisning som andra 

än förskollärare genomför, (Skolverket, 2017), så kan ansvarsbegreppet sägas ha förskjutits. 

Vi ser alltså ett annat sätt att tala om ansvar i förskolan som förändrats från en demokratisk 

till en juridik innebörd. Skollagen konkretiserar inte vad som innefattas i ett övergripande 

ansvar. Däremot kommer frågan om ansvar att lyftas fram alltmer, dels i Skolinspektionens 

rapporter från 2016 där inspektionen visar på brister i förskolechefens ansvar att skapa 

förutsättningar för förskollärare att ta ansvar för verksamheten, dels i Skolverkets allmänna 

råd från 2017 där förskollärarens ansvar att planera undervisningen och sedan analysera hur 

undervisningen stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling betonas. Planering 

och analys är, som vi tidigare redogjort för, delar i ett kvalitetsarbete. På så vis förstår vi hur 

nära relaterade de olika begreppen undervisning, kvalitet och ansvar är och hur beroende 

de är av varandras tolkningar och innebörder, både inom förskolans kontext men även i 

skolans vidare kontext.  

Granskning med skilda fokus – en sammanfattning  

I likhet med alla övriga delar i utbildningssystemen så har även förskolan de senaste 

decennierna omfattats av ökade krav på granskning och uppföljning av verksamheten. I vår 

genomgång av några av Skolinspektionens granskningsrapporter de senaste åren finner vi 

några skilda spår som vi valt att närmare fokusera. 

Skolinspektionens granskningsrapport 2011 uppmanar till ett större fokus på lärande, 

eftersom ”mycket av lärandet sker ogenomtänkt och oreflekterat. Pedagogerna beskriver 

vad de gör i verksamheten och inte vilket syfte i relation till strävansmålen de har med olika 

aktiviteter” (Skolinspektionen, 2011, sid. 7).      Skolinspektionen konstaterar att pedagoger 

sällan kan redogöra för i vilka situationer och vad barnen lärt sig i förhållande till 

strävansmålen, och att verksamheten visar på ett ensidigt fokus på omsorg och fostran 

snarare än en helhet där även lärande ingår. I Skolinspektionens granskningsrapport 2012 

efterfrågas fortfarande ett ökat fokus på lärandeuppdraget. Man poängterar särskilt att det 

inte innebär att formaliserad undervisning ska bedrivas i förskolan, utan lyfter istället 

betydelsen av kompetenta pedagoger och då främst kompetens i form av förmåga att skapa 

goda pedagogiska miljöer. Ett exempel på ett område som behöver utvecklas är 

pedagogernas förmåga att kommunicera med barnen, så att de stimuleras och utmanas 

istället för att barnen får svar på frågor och man låter kommunikationen stanna vid det. I 

rapporten används begreppet undervisning i beskrivningen av det pedagogiska arbetet med 

matematik, teknik och naturvetenskap, men inte i beskrivningen av arbetet med språk och 

kommunikation. När den första delrapporten från Skolinspektionens treåriga uppdrag kom 

våren 2016 (Skolinspektionen, 2016a), noterar vi en tydlig ändring i fokus från lärande till 

undervisning, eller om vi så vill, en förskjutning i verksamheten från lärande till 

undervisning. Skolinspektionen konstaterar ett behov av att implementera begreppet 

undervisning, eftersom ”många fjärmar sig från att använda just begreppet undervisning” 

(2016a, sid 6). Skolinspektionen aviserar då en närmare granskning av just undervisning. I 
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september 2016 kom sedan Skolinspektionens granskningsrapport där undervisning lyftes 

särskilt (Skolinspektionen, 2016b). Granskningen behandlade förskolans pedagogiska 

verksamhet, med särskilt fokus på undervisning, lärande och förskollärares ansvar. I 

rapporten betonas att förskollärare sällan medvetet planerar sin undervisning med barnen 

och att undervisning även innefattar de händelser som uppkommer i stunden, exempelvis 

vid påklädning av barnen. Förskolecheferna skapar inte heller förutsättningar, i form av 

tydlighet i hur detta konkret ska genomföras, för att förskollärare ska kunna ta det ansvar 

för den undervisningen som styrdokumenten föreskriver. Skolinspektionen drar även 

slutsatsen att undervisning som begrepp inte har definierats i förskolan, eftersom det finns 

en otydlighet i vad undervisning innebär och hur den ska bedrivas. Förskollärare anser inte 

själva att de undervisar och likställer undervisning i förskolan med barnens generella 

lärande, något som sker utan en aktiv pedagogroll (Skolinspektionen, 2016b). 

Skolinspektionen betonar vikten av ett användande av ”språklig och kommunikativ 

interaktion som verktyg i undervisningen” (sid. 6), men begränsar interaktion till verbal 

kommunikation. I mars 2017 presenterades Skolinspektionens andra delrapport (2017a) 

kring det treåriga uppdraget och här lyfts särskilt bristen på undervisningen i förskolan 

tillsammans med styrningen och ledningen av förskolan. 

I vår läsning konstaterar vi att det är tvära kast mellan inspektionsrapporternas olika fokus 

vilket sannolikt skapar svårigheter för förskolor att förstå och ta till sig innehållet. Intressant 

i sammanhanget är även att av alla de granskningsrapporter som presenterats av 

Skolinspektionen så ser vi att granskningsrapporten om undervisning i förskolan är den 

som fått mest, både medial uppmärksamhet och uppmärksammats som ett bekymmer att 

ta tag i på förskolor runt om i landet. När vi våren 2017 analyserar och redovisar våra 

resultat befinner vi oss i skuggan av den granskningsrapport som inledningsvis benämns 

som ”larmrapporten”. Vid sidan av höstens granskningar från Skolinspektionen lämnade 

Skolverket i december 2016 ett förslag om förändring i förskolans läroplan i syfte att 

förbereda barn för ett digitaliserat samhälle. Under våren 2017 kommer en 

kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen (2017b) som konstaterar brister i 

förskolornas arbete med flerspråkiga barns språkutveckling och där Skolinspektionen 

påtalar vikten av att personalen uppmärksammar och visar intresse för barnens olika språk, 

något som inspektionen framhåller bäst sker i meningsfulla sammanhang, såsom i lek, 

varför personalen behöver se till att skapa sådana sammanhang. I maj 2017 meddelar 

Utbildningsdepartementet att en översyn av läroplanen för förskolan ska genomföras av 

Skolverket för att tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Syftet med föreliggande 

översyn innefattas av att ”öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans 

måluppfyllelse.” Ett av många områden som ska ses över är just begreppet undervisning 

(http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/forskolans-laroplan-ses-over/). 

Och det är i denna kontext som förskolecheferna i studien befinner sig, där det ena förslaget 

knappt hunnit bearbetas innan ett nytt förslag eller en ny granskningsrapport presenteras – 

i allt snabbare takt.  
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Resultat från enkätundersökning 

Förskolecheferna, som har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i sin helhet, visar i sina enkätsvar att de till 

stor del är positiva till att undervisningsbegreppet i förskolan nu tydliggörs. I enkätsvaren 

framträder dock även en rädsla och ett motstånd mot att verksamheten ska skolifieras. 

Jag tycker det är viktigt att undervisning får ta plats och det blivit tydligare direktiv kring 

detta, däremot så måste det finnas en balans mellan undervisning och lek. Undervisningen 

måste ske på ett väldigt lustfyllt och lekfullt sätt i förskolan och vara baserad på barnens 

intressen (enkätsvar, förskolechef) 

Förskolecheferna strävar efter att bibehålla en verksamhet i förskolan som kan urskiljas 

från skolan och vad som uppfattas som dess ämnes- och lektionsfokuserade verksamhet. 

När så undervisning påbjuds som begrepp så är dessa förskolechefer inte – i alla fall inte till 

en början – benägna att förändra sin verksamhet, vilket gör att undervisning blir något som 

redan sker och görs. Mellan raderna synliggörs förskolechefens roll i arbetet med att 

implementera statliga direktiv. 

Det är ett begrepp som staten vill att vi använder och då får vi anpassa oss efter det (enkätsvar, 

förskolechef) 

Att mediera det rättsligt rätta 

Förskolecheferna berättar om hur undervisning nu ska bli en del av agendan och arbetet 

med att läsa rapporten och jobba i enlighet med den lyfts fram som en kommande aktivitet. 

Efter skolinspektionens rapport har vi börjat resonera kring begreppet för att i framtiden få in 

det naturligt (enkätsvar, förskolechef) 

Språkmässigt positionerar sig förskolecheferna i enlighet med Skolinspektionen genom att 

upprepa termer och språkbruk från granskningsrapporten, men även med stöd av termer 

från förskolans läroplan. 

Undervisning sker hela tiden så länge det är ett samspel och ett lärande. Det viktigaste är att 

inse att även den lilla stunden vid påklädning t.ex. är undervisning som man kan koppla till 

läroplanen. Undervisning skall inte bedrivas bara under vissa tidpunkter av dagen (enkätsvar, 

förskolechef) 

Undervisning i förskolan kopplas samman med kvalitet i verksamheten, där förskollärarens 

roll och agerande står som garant för en verksamhet av hög kvalitet. 

Undervisning i förskolan handlar om att låta barnen med alla sinnen och på olika sätt lära 

och förstå sin omvärld. Detta, tänker jag, hänger ihop med kvalitet (enkätsvar, förskolechef) 

Sammantaget visar detta att förskolecheferna agerar som mediatorer för 

granskningssamhället. I detta medieringsarbete menar förskolecheferna att verksamheten 
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och det som faktiskt görs inte förändras, utan definitionen och innebörden av begreppet 

anpassas till det som redan görs i förskolan och som kan hämtas från bärande begrepp från 

förskolans läroplan och långa traditioner av förskolans kärnverksamhet.  

Att transformera det tidigare 

I enkätsvaren beskriver förskolecheferna undervisning utifrån begrepp som barns intresse 

och att detta ska ske i samspel och dialog med barnet.  

När en förskollärare tillsammans med en liten grupp barn tar tillvara barnens dialog i leken 

och omvandlar barnens frågor/reflektioner till lärandeobjekt. Undervisningen består av att 

förskolläraren medvetet utifrån teorigrund vet vad personen gör och vad som är syftet, hur det 

ska följas upp och ingå i en lärandeprocess (enkätsvar, förskolechef) 

Undervisning handlar således om att utifrån barnens mognad och förutsättningar utmana 

och stimulera deras utveckling och lärande mot ett på förhand definierat mål. Genom att 

inkorporera redan etablerade förskolepedagogiska begrepp i innebörden av begreppet 

undervisning transformerar förskolecheferna skollagens definition till något som rimmar 

väl med förskolans verksamhet. Det kan se ut som att undervisning börjar ta mark inom 

förskolan, men det kan också synliggöra att det är en begreppsförskjutning som pågår i 

riktning mot vad vi skulle kunna förstå som ”förskolefiering”. Detta blir tydligt i 

förskolechefernas strävan efter att bibehålla rådande förskolepedagogiska förhållningssätt i 

syfte att inte mista förskolans särart. 

Undervisningen måste ske på ett väldigt lustfyllt och lekfullt sätt i förskolan och vara baserad 

på barnens intressen (enkätsvar, förskolechef) 

Genom att positionera sig mot skolans verksamhet och hävda förskolans särart formas 

innebörden av begreppet. Här lyfter förskolecheferna särskilt betydelsen av att utgå från 

barns intresse och att det är barnet som står i centrum för undervisningen. 

Jag tror att förskolan är bättre på att ta vara på barnens intresse som utgångspunkt till att 

utveckla barnets lärande inom olika områden. På vår förskola arbetar vi tematiskt – vi ser 

lärandet ur ett helhetsperspektiv. Här finns så många möjligheter att möta barnen och deras 

nyfikenhet till utveckling och lärande (enkätsvar, förskolechef) 

Lekens betydelse är också något som förskolecheferna menar särskiljer förskolans 

undervisning mot skolans, liksom förskolans sätt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. 

Att ansvara för förskolans kvalitet – en anpassning och professionalisering  

Förskolechefernas svar visar att de uppfattar det som betydelsefullt att undervisningen har 

ett tydligt syfte och mål, likaväl som att dessa sedan efteråt ska utvärderas och följas upp. 

Här synliggörs en anpassning av begreppet utifrån rådande kvalitetsdiskurs med krav på 

dokumentation och mätbarhet.  
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Jag tycker att undervisning av hög kvalitet är baserad på pedagogisk dokumentation. När 

barnens intressen systematiskt kartlagts och det ligger i grunden för undervisningen. När 

undervisningen kan kopplas till läroplanens olika delar. Ett väl planerat projekt som ständigt 

utvärderas och kan knytas an till läroplanen tycker jag är hög kvalitet (enkätsvar, förskolechef) 

Flera av förskolecheferna kopplar användandet av begreppet undervisning till en ökad 

professionalisering av förskollärare och övrig personal i förskolan.  

Det krävs väldigt mycket av pedagogen att vara närvarande och aktiv i sin roll i förskolans 

verksamhet som i mycket kan vara spontan och ibland ostrukturerad (enkätsvar, förskolechef) 

Förskollärarens roll lyfts tillsammans med behovet av att förstärka och förtydliga det 

pedagogiska ansvar som innefattas i en yrkesroll där förskolläraren behöver vara aktiv i sitt 

möte tillsammans med barnen och följsam utifrån barns intresse och nyfikenhet. 

Avslutande reflektioner och diskussion 

Vi har konstaterat att Skolinspektionen i sin granskning bedömer att det finns en otydlighet 

i vad undervisning innebär och hur den ska bedrivas. Skolinspektionen bedömer vidare att 

det varierar i vilken grad som förskolecheferna skapar förutsättningar för att förskollärare 

ska kunna ta sitt ansvar för undervisningen. Men vad händer med en verksamhet som 

benämns i termer av brister och vems röster är det som egentligen skapar dessa sanningar 

om förskolans verksamhet? I förskolechefernas svar kan vi se att de tar den påstådda bristen 

på stort allvar och att de kämpar med att nu föra in undervisning som ett bärande begrepp 

i sin verksamhet. Kanske är det så att anpassningen enbart är språklig och att verksamheten 

i så fall inte kommer att ändras, att förskolecheferna skyddar förskolans särart genom att 

”förskolifiera” begreppet undervisning och fylla det med innehåll som rimmar väl med 

förskolans pedagogik och grundtanke? Möjligen skulle detta kunna vara ett sätt för 

förskolecheferna att hantera alla de direktiv och nya riktlinjer som de i allt snabbare takt 

förväntas införa i sin verksamhet och i vissa fall kunde det kanske även ses som en 

anpassning som utgör ett motstånd. 

Vår teoretiska förståelse av hur begrepp förändras och hur dess innebörder bidrar till att 

forma den verksamhet de beskriver får oss dock att fundera över hur 

undervisningsbegreppet innebörd på sikt kan komma att förskjutas (Koselleck 2004, 

Skinner 1988). Skulle det i sådana fall kunna leda till att begreppet undervisning består, 

åtminstone någon form av kärna, och att det istället är verksamheten som kommer 

förändras? Är det möjligt att de historiska och traditionella förskoledidaktiska 

verksamhetsinnehållen kan behållas när en begreppsapparat med så stark historisk 

förankring börjar användas? Vi ser i debatten att införandet av begreppet undervisning i 

förskolan föranleder en oro för skolifiering och att förskolans ska mista sin särart. Men 

istället för en förskjutning mot skolan ställer vi oss frågan om inte förskolan, i likhet med 

skolan, förändras mot det som brukar benämnas som accountability; det krav på mätbarhet, 

ansvar och transparens som vi ser följer med transnationella trender?  



Löfdahl Hultman, Hildén & Bergh 

69 

Denna förskjutning mot ansvarsutkrävning får oss att ställa frågan om det möjligen är just 

betoningen på det juridiska ansvaret som gjorde att larmrapporten fick så stort medialt 

intresse och gav upphov till utvecklingsinsatser i förskolor över hela landet? En eventuell 

påtalad brist på demokratiskt ansvar hade kanske inte självklart uppmärksammats på 

liknande vis. I ett sådant sammanhang blir det intressant att fundera över förskolechefens 

ansvar att förhålla sig professionellt till nya direktiv och riktlinjer. Trots att de flesta 

förskolechefer i studien har en bakgrund som förskollärare och trots att flera av dem även 

arbetar i barngrupp så indikerar studien att deras professionella handlande snarare 

legitimeras utifrån lagtexter än med stöd av förskolans egna traditioner. Vi ställer oss frågan 

om hur detta påverkar även förskollärares profession och på sikt hur det bidrar till en 

förändrad verksamhet? Blir det lättare för staten att snabbt nå ut med budskap om nya 

arbetssätt eller att införa nya begrepp? I skrivande stund är benämningen förskolechef 

föreslagen av regeringen att ersättas med titeln rektor, i syfte att skapa en enhetlig och 

likvärdig benämning i alla skolformer.  Förslaget har mötts av idel positiva synpunkter. Vi 

menar att dessa språkliga förändringar även kan innebära andra förändringar av den 

verksamhet som dessa rektorer ska leda och utveckla. 

I ett nästa steg måste vi då ställa frågan vad som händer med förskolans dokumentation, 

med lek och lustfyllt lärande som metod för exempelvis språkutveckling? Kommer 

undervisningsbegreppet att förändra dessa tidigare förskolespecifika innehåll?  Och vad 

händer med förskolans verksamhet – som idag inte är resultatstyrd – när ett alltmer juridiskt 

ansvarsbegrepp börjar användas?  Kommer det också att leda till ett förändrat 

kvalitetsbegrepp?  I förskolechefernas svar ser vi att det handlar om att mediera det rätta 

och att transformera det tidigare till ett språkbruk som överensstämmer med statens 

önskningar. Vi frågar oss om det är inledningen på nya förskjutningar som kan skönjas i 

förskolechefernas svar. När förskolan tidigare under lång tid positionerat sig mot skolan 

verkar detta förändrade språkbruk vara ett närmande mot skolans terminologi och därmed 

skolans kvalitetsdiskurser. Men vi tror inte att skolifiering är det stora hotet mot förskolans 

särart i detta sammanhang. Vi ser istället att krav på dokumentation och måluppfyllelse 

skapar förväntningar på hur undervisning ska tolkas och förstås som leder i riktning mot 

mätbara kvalitetsindikatorer och ansvarsutkrävande. 

I det här kapitlet har vi visat hur nya begrepp som förs in i förskolan leder till en rad viktiga 

frågor som fortsatt blir viktiga att studera och diskutera. Ett ”gott” arbete med undervisning 

kan sannolikt tillföra förskolan positiva kvaliteter, men det kräver en professionell och 

reflekterad yrkeskår som gör sina medvetna didaktiska val och som kan hantera de politiska 

direktiven och bevara förskolans särart, på samma gång som förskolans verksamhet 

utvecklas och förändras. Det skulle alltså behövas en profession som har kunskap att 

kontrollera riktningen på förändringen och förskjutningen, men även har mod att hantera 

det utkrävande av ansvar vi ser att förskolan, liksom skolan, är på väg mot. 
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Kapitel 7 

Genusaspekter i fritidspedagogers omsorg – sociala 

och fysiska dimensioner  

Maria Hjalmarsson 

Inledning 

Det här kapitlet1 riktar intresse mot omsorg som en aspekt av lärares professionella liv som 

sällan uppmärksammas och värdesätts.  Detta intresse är positionerat inom en kritik mot 

neoliberala influenser i utbildning, där omsorg i jämförelse med mätbar kunskap och krav 

på att synliggöra denna kunskap, värderas lågt (Ball, 2006). I detta sammanhang blir 

fritidshem en angelägen utbildningsarena att studera, inte minst därför att verksamheten 

lyder under skollag (SFS 2010:800) och läroplan (Skolverket, 2011), men enbart omfattas 

av mål att sträva mot och att den av tradition har ett tydligt omsorgsinslag.  

Fritidshemmets huvudsakliga uppdrag är att komplettera skolan, erbjuda elever en 

meningsfull fritid och stimulera deras emotionella, intellektuella, fysiska och sociala 

utveckling och lärande genom en kombination av pedagogik och omsorg. Så många som 

86 % av landets yngre skolbarn är inskrivna i fritidshem. Fritidshemsverksamheten växer i 

Sverige och omfattar allt fler barn, vilket är en realitet även i länder som Australien 

(Simoncini, Cartmel och Young, 2015), England (Lowndes och Dennison, 2012) och USA 

(Hollister, 2003). Personalen som arbetar i dessa utbildningsverksamheter är särskilt 

intressanta eftersom de ställs inför praktiker och värderingar som kan uppfattas som 

motsägelsefulla.  

Under de senaste decennierna har allt fler aktörer trätt in på policyarenan, vilket har medfört 

att alltfler ”narratives about what counts as ’good’ education are articulated and validated” 

(Ball, 2008, s. 216). Den nationella styrningen av den offentliga sektorn har anpassats till 

internationella idéer och modeller. Mängden tester, föreskrifter och regler har ökat. Andra 

aspekter av betydelse i denna nyliberala styrningsfilosofi, som har beskrivits i termer av New 

Public Management (NPM), är decentralisering, krav på kontroll och ökad konkurrens både i 

och mellan skolor. Till följd av mer explicita krav på granskning av måluppfyllelse och 

kontroll av hur väl regler efterlevs, har även graden av tillsyn och inspektion av skolan ökat 

(Lindgren, 2015). Ringarp och Nihlfors (2017) menar att de sociala teknologier som 

används på utbildningsområdet, genom strävan mot best practice, tillämpning av standards 

1Kapitlet bygger på följande artikel: Hjalmarsson, M., Löfdahl Hultman, A. & Warin, J. (2017). Gendered aspects of 

Leisure-time teachers´care – social and physical dimensions. Education Inquiry, 8(3), 232-245.
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och styrning genom indikatorer, gör att det är mer rättvisande att beskriva dessa mönster i 

termer av New Public Governance (NPG). Ball (2003) menar att den nya styrningen har 

möjliggjort dessa nyliberala tendenser, som för med sig att så kallat mjuka värden förpassas 

till periferin, medan det som kan mätas kvantitativt hamnar i förgrunden.  

Mätningar och rangordningar skapar individer som passar in i styrsystemet och som gör sig 

och de verksamheter de arbetar i granskningsbara. Individer ställs på detta sätt inför krav 

på performativitet, vilket Ball (2006, s. 692) beskriver som ”a technology, a culture and a 

mode of regulation”, som inbegriper bedömningar och jämförelser, och som framträder 

som verktyg för kontroll och motivation. Detta performativa tryck riskerar att frammana 

det som Ball (2006) benämner fabrikationer, vilka kan ses som ett urval av flera möjliga 

representationer eller versioner av organisationen och individen. 

För fritidspedagoger, liksom för lärare i stort, har det här lett till att det blir alltmer 

nödvändigt att undersöka, mäta och synliggöra pedagogiska metoder och resultat. Lager 

(2015) visar att det konkreta och systematiska kvalitetsarbetet i fritidshem tar sig olika 

uttryck beroende på hur policy omformuleras och anpassas till lokala institutionella villkor. 

Samtidigt som fritidshemspersonalen ska värna den omsorgsrelaterade delen av uppdraget, 

ska de också bedriva en verksamhet där kvalitet ska kunna mätas och redovisas vid 

granskning från föräldrar, myndigheter och andra intressenter. 

Mot den bakgrunden är den här textens syfte att bidra med kunskap om hur genus och 

profession görs i fritidspedagogers arbete, med särskilt fokus på omsorgsaspekter av yrket. 

I det här kapitlet används begreppet fritidspedagog istället för grundlärare med inriktning 

mot fritidshem, vilket är titeln på aktuell utbildning på högskolenivå som riktas mot 

yrkesutövning i fritidshem. Detta kommer sig av att de personer som ingår i den studie som 

kapitlet avser presentera, alla har en fritidspedagogexamen eller barn- och 

ungdomspedagogisk examen riktad mot fritidshem.  

Omsorg i utbildningskontexter riktade mot yngre barn 

Medan antalet studier av omsorg i fritidshemskontext är begränsat, finns en betydligt större 

forskningsgrundad kunskap inom fältet Early Childhood Education (ECE). Inledningsvis 

diskuteras omsorg och genus i ECE generellt varpå ljuset riktas mot svenska fritidshem 

specifikt.  

Traditionella genusordningar påverkar skolsystemet som sådant. Gannerud och 

Rönnerman (2007) menar att uppgifter knutna till kvinnligt kodade emotionella och sociala 

dimensioner av lärares arbete tenderar att osynliggöras och inte uppfattas som en viktig del 

av skolans organisation, där kulturella föreställningar om maskulinitet dominerar.  Det 

innebär att förmåga att hantera omsorgsrelaterade uppgifter i läraryrket ses som en del av 

”den kvinnliga naturen” och inte något som kräver kvalificering (Wernersson, 2006, s. 49). 
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Föreställningar om manlighet och kvinnlighet har också visat sig få till följd att förmågor 

tolkas och värderas olika beroende på om det är en kvinna eller man som visar denna 

förmåga (Gaustad & Raknes, 2015). 

Warin (2014) uppmärksammar att utbildningsreformer både i Sverige och England har 

åsidosatt omsorgsorienterade mål i utbildning och att neoliberala begrepp är sammanvävda 

med hegemonisk maskulinitet i utbildningspolicy. Detta leder också till ett mönster av en 

låg andel manliga lärare i utbildning riktad mot yngre barn, vilket Warin beskriver vara ett 

globalt fenomen som i sin tur har lett till ett på sitt sätt problematiskt rop efter manliga 

förebilder som har visat sig i både svensk och internationell kontext (Brownhill, 2015; 

Osgood, 2005; Wernersson, 2015). Det finns en risk för att kvaliteter, kunskap och 

förmågor som av tradition har associerats med kvinnligt kodade omsorgsorienterade 

arbetsområden fortsätter att osynliggöras i dokumentation av de aktiviteter som äger rum i 

sammanhanget ECE. Ett sådant osynliggörande kan i sin tur innebära att det inte tillförs 

ekonomiska resurser till utbildningspraktiker med hög grad av omsorgsinriktning. Ett 

exempel är mönstret med ökat antal barn per lärare i miljöer där omsorgsrelaterade värden, 

och aktiviteter relaterade till dessa värden, förblir osynliggjorda. En studie av 

fritidspedagogprofessionen visar hur bekymmersamt det kan vara för yrkesgruppen att göra 

sitt arbete synligt, eftersom arbetet är starkt präglat av emotionellt och socialt stöd till 

barnen, vilket inte nödvändigtvis resulterar i ett konkret och granskningsbart utfall 

(Hjalmarsson, 2013). Forskning har också visat att denna yrkesgrupp kan uppfatta sig ha en 

mindre statusfylld position i relation till andra pedagogiska professioner i skolan; en 

position som de både bekräftar och utmanar (Hjalmarsson och Löfdahl Hultman, 2015).  

De beskrivna mönstren aktualiserar vad Biesta (2004) resonerar kring i termer av en särskild 

professionell spänning:  

“ …the culture of accountability makes it very difficult for the relations between parents/students 

and educators/institutions to develop into mutual, reciprocal, and democratic relationships, 

relationships that are based on a shared concern for the common educational good (or goods) – 

relationships, in other words, characterized by responsibility” (s. 249).   

Den här spänningen skulle kunna leda till vad Colnerud (2015) diskuterar i termer av 

moralisk stress, som kan skapas när lärare har en övertygelse om hur de ska hantera olika 

situationer, samtidigt som de är begränsade av institutionella villkor. I sådana situationer 

påverkas lärare både av reformkontexter- och diskurser liksom behovet av att förhandla 

och bjuda motstånd i syfte att positionera sig inom såväl den lokala arbetsplats som det 

existerande nationella policy- och reformklimatet (Buchanan, 2015). 
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Den distinktion som identifierats ovan kan sättas i relation till en vidare debatt om 

filosofiska och politiska syften med utbildning för barn och unga; inte minst kan den 

relateras till den kritik som finns mot de neoliberala strömningarnas konsekvenser för 

utbildning. Enligt Wrigley, Thomson och Lingard (2012) har omsorg i och med den 

beskrivna utvecklingen blivit ett lågt värderat element i utbildning, trots att omsorgsrelaterat 

arbete är centralt i intellektuellt krävande utövande av pedagogisk verksamhet: ”Deep care 

is central to socially just pedagogies, which understand the need to scaffold from where the 

students are at, in respectful ways” (s. 196).  

Det teoretiska angreppssätt som Noddings (2002) och andra feministiska filosofer som 

Tronto (1993, 2006) och Baker Miller (1996) förespråkar kan tas i bruk för att förändra den 

osynliga och lågvärderade status som omsorg ges i utbildningsverksamheter avsedda för 

yngre barn. Dessa författare lanserar en feministisk omsorgsetik som baseras på en 

relationell moral vilken uppmärksammar ömsesidigt beroende och inverkan och samtidigt 

går i klinch med idén om människor som oberoende, rationella agenter. Trontos (2006) 

analys av omsorg framhåller att vi alla är både mottagare och givare av omsorg; ett synsätt 

som banar väg för en uppvärdering av omsorgsinriktat arbete inom 

utbildningsverksamheter. Förståelsen för den ömsesidiga omsorg som Noddings och 

Tronto förordar kommer inte att erkännas och uppvärderas så länge utbildningssyften 

fortsätter att riktas mot den oberoende individen, där självstyre blir ett eftersträvansvärt 

mål.  Som Persson (Persson och Gustafsson, 2016, s. 22) uttrycker det: ”Kärlek till och 

omsorg om barnet kan inte planeras och går bortom utvärderingar och inspektioner. Det 

är sällan (sic!) Skolinspektionen framhåller kärlek till barnet som en kvalitetsaspekt och 

något som bör förbättras i nästa handlingsplan”. 

Omsorg i fritidshem 

Fritidspedagoger är en unik yrkesgrupp i skolan genom att de arbetar utifrån samma 

styrdokument som grundskolans lärare, men bedriver en verksamhet som inte omfattas av 

mål som eleverna ska uppnå.  

Trygga relationer mellan personal och elever är centrala för att elever ska uppleva en 

aktivitet som meningsfull (Schröder & Tuisku, 2015).  Fritidshemsforskningen har sedan 

länge visat att fritidspedagoger prioriterar det omsorgsorienterade arbetet genom att 

organisera för möjligheter till rekreation, trivsel, meningsfulla aktiviteter och känslomässiga 

relationer (Hansen, 1999; Hippinen, 2002) och att elever som tidigare varit inskrivna i 

fritidshem lyfter fram relationerna till fritidshemspersonalen som det mest positiva minnet 

från sin fritidshemsvistelse (Söderlund, 2000). Likafullt visade Skolinspektionens 

granskning av 77 fritidshem (Skolinspektionen, 2010) en rad omsorgsrelaterade brister, 

såsom att relationerna mellan personal och elever var ytliga och flyktiga och att elevernas 

intellektuella och känslomässiga utveckling inte stimulerades i tillräckligt hög grad. 
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Andersson (2013) bekräftar att fritidspedagogers arbete påverkas negativt av förändrade 

strukturella villkor, såsom den ökande andelen elever per fritidspedagog. Under dessa 

omständigheter är det en utmaning att upprätthålla de relationsorienterade metoder och 

den omsorgsinriktning som av tradition varit självklara utgångspunkter i fritidspedagogers 

yrkesgärning och som gynnar en fritidshemsverksamhet vilken svarar mot de övergripande 

målen i läroplanen. 

Data och analys 

Sammantaget består data av sju intervjuer, tre med manliga- och fyra med kvinnliga 

fritidspedagoger liksom dagboksanteckningar skrivna av tre kvinnliga fritidspedagoger. 

Totalt intervjuades nio personer, av vilka några intervjuades enskilt och andra i grupp. Två 

av männen (vilka i texten benämns M1 och M2) och tre av kvinnorna (K3, K4 och K5) 

intervjuades enskilt, medan två av männen (M3 och M4) och två av kvinnorna (K1 och K2) 

intervjuades i könshomogena grupper. De fritidspedagoger som var ensamma vid sin 

arbetsplats om att delta i studien intervjuades enskilt. Deltagarna som hade en kollega på 

skolan som också skulle bli intervjuad själv fick avgöra om de ville intervjuas med eller utan 

sällskap av kollega. Detta är anledningen till att olika slags intervjuer (i grupp eller enskilt) 

genomfördes. Därtill består data av dagboksanteckningar skrivna av tre fritidspedagoger 

(K6, K7 och K8). De har alla fritidspedagogexamen eller en barn- och ungdomspedagogisk 

examen med inriktning mot fritidshem och har mellan 13 och 40 års yrkeserfarenhet. De 

fiktiva namnen M1 – M4 och K1 – K8) används i presentation av studiens resultat med 

avsikt att klargöra vilka data som härstammar från de (enskilda- och grupp-) intervjuerna 

och dagboksanteckningarna. 

Alla utom en deltagare arbetar i samma medelstora kommun, dock i områden med 

varierande socio-ekonomiska förutsättningar, medan fritidspedagogen i fråga (M1) är 

verksam i en närbelägen mindre kommun. 

De kvinnliga fritidspedagogerna var ytligt kända för oss som genomförde studien genom 

deras involvering i en fortbildningskurs. Med avsikt att bredda den empiriska basen togs 

beslutet att även intervjua manliga fritidspedagoger. Fortbildningskursen omfattade inga 

män, varför kontakt togs med en person som själv arbetade som fritidspedagog och som vi 

visste hade ett stort kontaktnät i kommunen. Personen bistod efter ett par veckor med 

namn och e-postadresser till sex stycken manliga fritidspedagoger som hade vidtalats och 

som sade sig vara villiga att låta sig intervjuas. Vi tog kontakt med dessa personer per e-

post med förfrågan om att delta i studien. Fyra av dem ställde sig positiva. Samtliga deltagare 

kontaktades personligen och fick information om studiens etiska riktlinjer och gav sitt 

informerade samtycke att vara med.  

Under intervjuerna ställdes frågor om deltagarnas tolkningar och förståelse av 

fritidshemmets uppdrag och det arbete som bedrivs där, med fokus på pedagogik och 

omsorg, liksom förväntningar på dem som professionella. Vidare handlade samtalen om  
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förändringar i yrket och arbetet över tid liksom samarbete mellan fritidspedagoger och 

kollegor med annan utbildningsbakgrund, vilket aktualiserade diskussioner om 

fritidspedagogyrkets och fritidshemmens status. Samtalen rörde också kvalitetsbegreppet 

och hur det kan förstås i relation till fritidshemsverksamhet. Intervjuerna bandades och 

transkriberades ordagrant. Data genomgick en tematisk analys (Chamaz, 2000) som 

mynnade ut i följande teman: marknadsanpassning, tillit, tolkningar av omsorg, implicita 

och explicita pedagogiker och traditionella genusmönster.  

Det empiriska underlaget: Resultat och diskussion 

Datamaterialet kommer nedan att presenteras i enlighet med de två aspekter som har 

extraherats från det empiriska underlaget; dels ”Den utmanade omsorgsetiken”, dels ”Den 

utmanade kvinnligt kodade omsorgen”. Citat från intervjuer och dagboksanteckningar 

kommer att användas och visas i kursiv stil för att tydliggöra hur dessa perspektiv kommer 

till uttryck i fritidspedagogernas tal och skrift, och för att visa grunden för de tolkningar 

som görs av data. 

Den utmanade omsorgsetiken 

De manliga fritidspedagogerna diskuterade alla i olika sammanhang att de upplever 

fritidshemmets uppdrag som diffust och att det påverkar känslan av yrkesstolthet negativt. 

Under intervjun med M3 och M4 lyfte M3 fram vikten av att stärka kvaliteten i 

fritidshemsverksamheten. Enligt hans tolkning handlar kvalitet i fritidshemmets 

sammanhang om att erbjuda eleverna meningsfulla aktiviteter och att möta deras behov av 

fysiska och praktiska aktiviteter, liksom att möta deras behov av att bli sedda som enskilda 

individer.  

Flera av männen tolkade det som att elevernas omsorgsbehov främst relaterade till fysiska 

behov, och i den meningen blev den fysiska omsorgen en betydande kvalitetsaspekt. M3 

menade att det finns svårigheter med att mäta kvalitet i fritidshem, men ansåg att elevernas 

vilja att delta i de aktiviteter som organiseras och deras känsla av trygghet och glädje är 

viktiga kvalitetsindikatorer.  

Fritidshemmets aktiviteter bygger på en mix av pedagogik och omsorg. M3 och M4 

underströk värdet av att stärka elevernas sociala kompetens och deras förmåga att 

samarbeta med andra. M4 förklarade att fritidshemspedagogiken bidrar till att komplettera 

skolan genom att den gynnar kompetens som eleverna har nytta av i många olika situationer. 

Dessa fritidspedagoger betonade också den begränsade tid som barn av idag tillbringar med 

en vuxen och beklagade att villkoren i fritidshem innebär att även deras tid att vara 

tillsammans med eleverna påverkas negativt. M4 förklarade att fritidshemspedagogiken 

bidrar till att komplettera skolan genom att den gynnar kompetens som eleverna har nytta 

av i många olika situationer. Arbetets villkor gör det svårt att leva upp till dessa ambitioner 

kvalitetsmässigt.  Den bild som framträder kan relateras till den moraliska stress som 
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Colnerud (2015) reflekterar kring och som kan frammanas av en upplevd konflikt mellan 

lärares professionella bedömningar av hur vissa situationer ska hanteras och begränsande 

institutionella villkor.   

Betydelsen av social kompetens och sociala relationer, både eleverna emellan, mellan elever 

och personal och mellan personal och föräldrar, betonas också i dagboksanteckningarna, 

skrivna av K6, K7 och K8. I dessa anteckningar framträder en bild av föräldrar ställer 

fritidspedagogerna inför höga förväntningar på att stödja elevernas trygghet och självkänsla. 

Ett exempel på det finns i anteckningarna skrivna av K7: 

När en av våra mammor lämnade sin tös på fritids ville hon prata lite om sin pojk i 5:an. Vi 

gick undan. Han har under en tid blivit utsatt av ett par klasskamrater. Vi har fått rapporter 

om det av andra kompisar i klassen och vi har tagit upp flera gånger i gruppen om hur man är 

som kompis och har satt upp regler tillsammans med alla i klassen. Det hjälpte tydligen inte och 

har blivit värre. Hon berättar att hennes pojk har ont i magen och har jobbigt att gå till skolan 

och vad speciellt en kille håller på med. Jag lovade att ta tag i detta direkt. 

Ett annat exempel på uttalade förväntningar från föräldrar som fritidspedagogerna möter, 

är ett utdrag dagboken skriven av F6 där hon skriver om en situation där en mamma anser 

att fritidshemspersonalen inte har hanterat en uppkommen situation på ett adekvat sätt. F6 

är emellertid av en annan åsikt: 

En mamma har dröjt sig kvar och ber om ett par minuter. Hon har pratat med oss tidigare då 

hennes 6-åriga flicka fått en dask i ansiktet av en annan 6-årig flicka. Min arbetskamrat pratade 

då med flickorna en och en och sedan tillsammans. Hon pratade allvarligt och tyckte det löste sig 

på ett bra sätt. Vi har diskuterat saken i arbetslaget, haft extra koll och frågat dem hur det går. 

Vi har sett (och hört) att det går bra och märkt att de gärna leker med varandra. Mamman tycker 

nu att detta har skötts mycket illa, att hennes dotter är otrygg, inte vill iväg, är rädd, orolig. 

Mamman tycker att det är en stor brist i informationen och att detta är mycket allvarligt. Vad 

har vi för arbetsgång? När ska vi informera alla? När kalla till samtal/…/Jag säger att om hon 

vill kan vi ta en dag och sätta oss ner i lugn och ro men att det för oss känns utrett. Vi avslutar 

därför flickan vill hem och jag behövs ute. 

Dagboksanteckningarna bekräftar att fritidspedagogerna ständigt arbetar med att stödja 

elevernas trygghet, trivsel och relationer. Utdrag från anteckningarna skrivna av K8 visar 

hur hon under samlingen innan rasten försöker se till att alla elever har någon att leka med 

under rasten och hur hon försöker hjälpa dem som inte vet vad med vem och vad de ska 

leka att hitta alternativ. Hennes anteckningar tyder på att hon också finns med i tamburen 

när eleverna ska klä på sig inför utevistelse, för att uppmuntra dem till att prata i lämplig 

samtalston, hjälpa till med kläder och toalettbesök. Betydelsen av att ständigt samtala med 

eleverna om deras trygghet och trivsel löper som en röd tråd genom de tre 

fritidspedagogernas dagboksanteckningar. K7 redogör för hur hon använder den så kallade 

fria leken till att prata med så många barn som möjligt och hur värdefullt det är att  
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exempelvis få tid till att stämma av hur eleverna i förskoleklass några veckor in på första 

terminen tycker att det är att äta i en stor matsal och hur det känns med kompisarna. 

Dagboksanteckningarna visar hur fritidspedagogerna ständigt möter etiska dilemman i 

vardagspraktiken där spontana omsorgssituationer uppstår och kräver omedelbar 

hantering. Anteckningarna visar också hur omsorgsrelaterade aktiviteter planeras och 

upprepas för att stödja ett hållbart omsorgsklimat. Vidare gör anteckningarna synligt hur 

fritidspedagogerna använder sitt omsorgsetiska förhållningssätt för att uppmuntra eleverna 

att delta i samtal om känslor och värdegrund. Ett exempel på detta visar sig i dagboken 

skriven av F8 i en beskrivning av ett samtal med en elev som befinner sig i en utsatt 

livssituation och som är i färd att flytta med sin familj till en annan kommun och skola. 

Anteckningarna visar hur K8 bekräftar elevens känsla av oro och samtidigt talar om 

framtiden på ett positivt vis:  

Jag spelar badminton med en pojke samtidigt som jag ser mig runt om så att allt fungerar. Även 

här blir det en trevlig stund så att man kanske inte gör så mycket men kan stanna i en aktivitet 

med ett barn som har behov av vuxenkontakt och man känner att tiden finns till det. Pojke som 

pratar om att han ska flytta om 3 veckor. Jag får peppa och prata positivt om nya kompisar, nytt 

hus, ny skola (!) fast att det känns i hela mig när jag ser hans oroliga uppsyn. 

Under intervjun med K1 och K2 diskuterades kvalitet i relation till fritidshemmets 

aktiviteter. De framhöll att de kan uppleva det som pinsamt när föräldrar kommer för att 

hämta sina barn och finner dem sittande framför datorn. För att kompensera för detta väljer 

fritidspedagogerna att annonsera på anslagstavlan i tamburen vilka aktiviteter barnen har 

blivit erbjudna under eftermiddagen. Det tycks som att dessa fritidspedagoger möter 

uttalade eller outtalade förväntningar från föräldrar på att organisera vissa aktiviteter på 

fritidshemmet; detta samtidigt som K4 och K5 istället menar att de knappt möter några 

förväntningar alls från elevernas föräldrar. Dessa fritidspedagoger (K1 – K5) såg aktiviteter 

av hög kvalitet som närmast synonymt med aktiviteter de själva har planerat och som kan 

följas upp, dokumenteras och rapporteras. Det verkar som att aktiviteterna som sådana, 

snarare än de pedagogiska processer de omfattar eller den glädje, trygghet och stärkt 

gemenskap i gruppen som aktiviteterna kan bidra till, är primärt i fritidspedagogernas 

dokumentation av fritidshemmets kvalitet.  Detta kan förstås i förhållande till tendensen att 

omsorgsrelaterade mål åsidosätts i utbildningsverksamheter (Warin, 2014) och stödjer 

Perssons (Persson och Gustafsson H, 2016) resonemang om att kärlek och omsorg om 

barnet sällan värderas som ett huvudområde att utveckla i nästa verksamhetsplan. 

Fritidspedagoger är ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och en tolkning är att 

dokumentationsarbetet blir ett sätt för dem att synliggöra sin professionalism. De flesta av 

de kvinnliga fritidspedagogerna ser dokumentationsarbetet som något positivt och som får 

dem att lägga större vikt vid syfte och mål med de aktiviteter de erbjuder eleverna. Likaså 

relaterar flertalet av de intervjuade kvinnorna i hög grad till marknadsanpassning och extern 

granskning. K5 säger: 
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Men det som har kommit mer och mer är ju det här att man, att vi ska alltid bli bättre på att 

beskriva och sätta mål på vårt arbete, på det vi gör. Det är ju det som har kommit, som jag kan 

se. Det var det ju inte alls då, när jag började. Det har ju alltid funnit med, men inte att det ska 

göras så tydligt. Så det, med målbeskrivningar och sådant arbete runtomkring, aktiviteter och det 

man gör, att man ska hela tiden, ta kort här nu då på det man gjort och man ska lägga ut det på 

[kommunens hemsida] och man ska marknadsföra så mycket och visa och sätta ord på det man 

gör. 

I vissa fall verkar en aktivitets mätbara mål vara viktigare än innehållet och processen i 

aktiviteten i sig. Flera av de intervjuade kvinnorna förklarade att det visserligen är viktigt att 

erbjuda eleverna meningsfulla aktiviteter, men att det viktigaste är att aktiviteterna står i 

relation till ett klart mål. Vad som tidigare har betraktats som ett viktigt innehåll används 

nu som ett uttalat mål som kräver noggrann planering från fritidspedagogernas sida, och 

som låter sig beskrivas och värderas i förhållande till kvalitetskriterier. Enligt K3 har 

aktiviteterna som sådana knappast förändrats; det som har förändrats är hur aktiviteterna 

dokumenteras. När hon tillfrågas om hon arbetar på ett annat sätt när hon numera har krav 

på sig att dokumentera och rapportera en fritidshemsverksamhet av hög kvalitet, svarar hon 

att hon arbetar på samma sätt som tidigare, men att hon idag är mer noga med ”hur det ser 

ut i texten”. En tolkning är att fritidspedagogerna känner krav på att visa upp sin 

verksamhet med avsikt att synliggöra anpassad god kvalitet på en skolmarknad där 

verksamheten granskas och bedöms av både myndigheter och föräldrar som ska välja skola 

för sina barn. Denna anpassning innebär för fritidspedagogerna att de ska ligga steget före 

och förhålla sig till det som granskarna väljer att fokusera, utan att på förhand veta vad som 

kommer att fokuseras. Att kunna visa upp och sätta ord på sin profession och verksamhet 

blir på så vis en eftersträvansvärd kompetens. Fritidspedagogernas uttalanden kan förstås i 

termer av vad Ball (2003, 2006) resonerar kring i termer av performativitet, där 

synliggörandet fungerar som ett verktyg för kontroll och förändring och där skilda krav 

ständigt bedöms på olika sätt, genom varierade metoder och kriterier. 

Sammantaget visar analysen att de manliga intervjupersonerna och de (kvinnliga) 

dagboksskrivande fritidspedagogerna aktualiserar omsorgsetik som fundamentalt för deras 

uppdrag och dagliga arbete. Särskilt dagboksanteckningarna visar yrkets sociala 

omsorgsdimension som har att göra med situationsbundna och moraliska överväganden 

och tillit. Emellertid förhåller sig de kvinnliga intervjupersonerna i hög grad till aspekter 

som extern kontroll och granskning, rapportering och synliggörande av kvalitet på ett sätt 

som de intervjuade männen inte gör. Genom att starkt relatera till neoliberal politik och 

policy, utmanar de kvinnliga intervjupersonerna föreställningen om omsorgsetiken som 

fundamental för fritidspedagogers uppdrag och arbete. 
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Den utmanade kvinnligt kodade omsorgen 

Enligt M3 och M4 handlar omsorg i fritidshemmets sammanhang om både praktiska 

aspekter (såsom hanterande av på- och avklädning i tambursituation) och sociala och 

emotionella behov. De båda fritidspedagogerna argumenterade för att försök från deras 

sida att bekräfta den enskilda eleven och dess förmågor är handlingar som återspeglar 

omsorgsorientering. De värjer sig emellertid mot att se sig själva som omsorgspersoner och 

framhåller att de ser ett stort värde i att eleverna ställs inför utmaningar tidigt i sina liv och 

att dessa utmaningar med tiden blir allt större. En av de andra männen (M1) beskrev sig 

själv som särskilt kunnig när det gäller att möta det enskilda barnets behov. Han säger: 

Det är väl lite av min personliga bit då, för jag ser…och jag vet inte om jag gör rätt, men jag ser 

ju ingen annan som har en sådan närhet till barnen som jag lyckas ha. Sedan kan ju det ha 

nackdelar också då (skratt), för man får ju ont i ryggen när man har dom på sig hela tiden (skratt) 

/…/ För det blir väldigt fysiskt nära. Jag har elever ända upp på mellanstadiet som kommer när 

dom ser mig, för dom behöver knuffas och få lite kramar och sådär, så att det…det ser jag till att 

alltid ha möjlighet att göra, och det vet dom om… 

Citatet aktualiserar en fysisk aspekt i kontakt med elever som sällan diskuteras i termer av 

omsorg. Vidare kan citatet förstås som ett indirekt motstånd mot den trend av ökade krav 

på yttre granskning och kontroll av läraryrket som sådant, som diskuterades tidigare i 

kapitlet (t ex Lager, 2015; Lindgren, 2015). Enligt den citerade fritidspedagogen (M1) kräver 

eleverna dessa specifika aspekter av hans tid och tillgänglighet och genom att han tar dessa 

upplevda behov från eleverna på allvar det blir ett centralt element i hans 

omsorgsorientering. Hans förhållningssätt relaterar i hög grad till en omsorgsetik grundad 

på ömsesidighet och känslomässighet. 

En av de andra männen (M4) framhåller att det tidigare under han yrkeskarriär, när 

elevgrupperna var mindre och det gick färre elever per fritidspedagog, var möjligt att 

utveckla nära relationer till eleverna, och att stödja dem som befinner sig i utsatta 

livssituationer. Tillsammans med M3 resonerar han om att omsorgen på fritidshem idag 

främst riktas mot att se till att inga elever kommer till skada och att de har lämpliga 

ytterkläder på sig vid utevistelse. Den utveckling som dessa fritidspedagoger vittnar om 

tycks utgöra ett hinder för att skapa och upprätthålla en fruktbar grund för den omsorgsetik 

som Tronto (1993, 2006) och Noddings (2002) förespråkar.  

De intervjuade männen har alla funderat på den andelsmässiga dominansen av kvinnor i 

yrket och att de genom sitt yrkesval har trätt över en genusgräns. M2 berättade att när han 

började arbeta som fritidspedagog ställdes han inför uttalade och könsstereotypa krav från 

sina (kvinnliga) kollegor just därför att han var man: 

…de måste varit oerhört besvikna när det kom en..ja…då när jag var tjugofyra, tjugofem sådär, 

en väldigt liten man som dessutom inte är ett dugg intresserad av att bedriva pedagogik där det 
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handlar om att sätta ner foten och peka med hela handen, så att….men då fanns det, dom hade 

behovet av det, tyckte dom, att det kom någon som satte ner foten och så. 

Den citerade fritidspedogen uppehöll sig under intervjun också vid vilken slags omsorg han 

som man förväntas bedriva: 

…sedan finns det alltid en risk, och det har jag varit med om, om man är man i det här och tar 

omsorgsdelen, så ligger min omsorgsdel helt plötsligt i att jag ska gå ut och spela fotboll med 

grabbarna, medan kvinnorna ska vara kvar inne, och sköta den omsorgsdelen…  

Citatet kan ses som en illustration av hur, som Gannerud och Rönnerman (2007) diskuterar, 

kulturella föreställningar om manlighet kan ta sig uttryck i den pedagogiska 

vardagspraktiken. Samtidigt som M2 verkar ställa sig kritisk till det sätt på vilket genus 

”görs” i fritidhemmets praktiker, ser han det som positivt eftersom det kan vara bra för dom 

röriga killarna att få någon att…ja…och…eh…se upp till och prata med eller vad det kan tänkas vara, 

men det borde inte ligga i vad man är för något. Den skildring som de manliga fritidspedagogerna 

ger av hur vissa aktiviteter och arbetsuppgifter genusmärks, visar å ena sidan att de själva 

bidrar till detta genom att de handlar i enlighet med en traditionell genusordning, och å 

andra sidan att de också ifrågasätter en sådan ordning. Både M1 och M2 relaterar till 

diskursen om behovet av manliga förebilder som Brownhill (2015), Osgood (2005) och 

Wernersson (2015) rapporterar om och reflekterar kring. 

Sammantaget visar analysen att männen utmanar föreställningen om omsorg som enbart 

kvinnligt kodad. Genom att erbjuda eleverna utmaningar av stegrande grad eller att lägga 

vikt vid att ha fysisk kontakt med dem, visar dessa män omsorgsorientering med avsikt att 

möta elevernas sociala och känslomässiga behov och att stärka och vidga deras kompetens 

och självkänsla. 

Avslutning 

Resultat visar att både de kvinnliga och de manliga fritidspedagogerna visar 

omsorgsorientering. Emellertid kopplar de kvinnliga intervjupersonerna mer tydligt denna 

omsorg till extern granskning, dokumentationsarbete och att rapportera och synliggöra 

fritidshemmets aktiviteter och kvalitet. Likafullt aktualiserar kvinnornas 

dagboksanteckningar, precis som männens intervjuutsagor, i högre grad aspekter av 

omsorg. Utifrån studiens resultat finns det all anledning att ytterligare problematisera 

genuskoderna i fritidspedagogernas yrke och arbete. Det framkommer att de kvinnliga och 

manliga fritidspedagogerna navigerar mellan aspekter i yrket och arbetet som anknyter till 

krav på dokumentation och synliggörande av verksamheten kontra tillit, 

omsorgsorientering och intern värdering.  

Genomgången av tidigare forskning som berör omsorg i utbildningskontexter riktade mot 

yngre barn, visade att omsorg historiskt har förknippats med femininitet medan pedagogik 
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har sammankopplats med maskulinitet (Gannerud och Rönnerman, 2007; Warin, 2014; 

Wernersson, 2006). Med föreliggande studies resultat i åtanke är det av stor vikt att vidga 

förståelsen och innebörden av omsorgsbegreppet i syfte att uppmärksamma och värdesätta 

omsorg som en central aspekt av inte enbart fritidspedagogers yrke och arbete utan av 

läraryrket- och arbetet generellt. Framförallt är en vidgad förståelse av omsorg viktigt för 

att bli varse handlingar och aktiviteter utförda av olika kategorier av lärare och som vid 

första anblicken kanske inte betraktas som uttryck för omsorgsorientering. Medan 

genusforskningen ofta framhåller att omsorgsrelaterade värden och förmågor är kvinnligt 

kodade, blir det angeläget att synliggöra och uppvärdera skilda omsorgsinriktade yttryck, 

såsom dem som studiens fritidspedagoger aktualiserar under intervjuerna.  En sådan 

omsorgsinriktning omfattar att vara fysisk på ett sätt som måhända snarare kan tolkas som 

uttryck för ett ”grabbigt” beteende, men som har visat sig i den här studien kan bidra till 

diskussioner om omsorg som ett genuspräglat begrepp. Som Gaustad och Raknes (2015) 

visar; föreställningar om manlighet och kvinnlighet får till följd att förmågor tolkas och 

värderas olika beroende på om denna förmåga uttrycks av en kvinna eller man. 

Marknadsanpassning av utbildning bidrar till att undertrycka (eller osynliggöra) 

omsorgsdimensioner av lärares arbete. Detta visar studien tydligt, inte minst i deltagarnas 

diskussioner om de förändrade villkoren i yrket och arbetet och de konsekvenser som följer.  

Warin and Gannerud (2014) efterfrågar ”an opening up of the concept of care that 

disentangles it from its traditional interweaving with women and femininity and its 

traditional exclusion of men and masculinity” (s. 196). Analysen av föreliggande studies 

empiriska data synliggör omsorgspraktiker i fritidspedagogers yrke och arbete, och bidrar 

på så vis till att ”öppna upp” omsorgsbegreppet och att nyansera skilda omsorgspraktiker. 
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Kapitel 8 

På resande fot med rävar och hundar – livsberättelser, 

uppväxtvillkor och identitet  

Marie Karlsson & Birgitta Ljung Egeland 

Know that the human meaning of public issues must be revealed by relating them to personal 

troubles – and to the problems of the individual life. Know that the problems of social science, when 

adequately formulated, must include both troubles and issues, both biography and history, and the 

range of their intricate relations. (Mills, 1959, s. 226) 

Inledning 

Med utgångspunkt i Pérez Prietos (2006) rapport Historien om räven och Ljung Egelands 

(2015) avhandling Berättelser om tillhörighet resonerar vi kring hur berättelser om rävar och 

hundar kan bidra till vår kunskap om utbildning och migration, samt hur djurberättelser 

relaterade till dessa praktiker kan belysa fenomen som uppväxtvillkor och identitet. Citatet 

från Mills (1959) ovan pekar på vikten av att studera individers livsberättelser för att få 

kunskap om samhället. Livsberättelser innehåller dock inte bara versioner av den 

individuella berättarens förflutna, nutida och framtida jag, de befolkas även av andra 

människor och ibland också av djur. Vi har valt att i denna text fokusera specifikt på olika 

funktioner som djur kan fylla i livsberättelser. Genom att diskutera det Pérez Prieto skriver 

(2006) om Mikaels berättelse om rävarnas bo i skogarna kring Bäckby och det Ljung 

Egeland (2015) skriver om Ramis berättelser om hundar i relation till frågor om utbildning 

och migrationi vill vi visa att dessa berättelser kan vara vägar till kunskap om mycket mer 

än just rävar och hundar. Vi har här valt att se både Mikaels räv och Ramis hundar som djur 

som följt dem som sällskap på deras respektive resor genom Sverige och mellan olika sociala 

och kulturella sammanhang. 

Rävarnas bo och farliga hundar - uppväxtvillkor 

Pérez Prietos (2006) rapport handlar om före detta elevers erfarenheter av mötet med 

klasskamraterna och vad det innebar att växa upp och gå i skola ett litet samhälle präglat av 

jakt, jord- och skogsbruk.1  Här berättar Mikael om något han var med om när han gick i 

skolan i hembygden Åby.  

1 Rapportens syfte är att försöka beskriva och förstå skolan, utifrån de händelser och situationer de forna eleverna 

berättar om och de innebörder de tilldelar dessa händelser och situationer. Mikael är således en av många elever 

i rapporten. 
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Vi gick en spårning som fröken hade gjort då och hemma i Åby har man, rävar dom bor ju i lyor, 

brukar man ju säga, i rävlya, fast hemma i gården, då i .. dialektal, då säger man rävgryt mest 

och det visste ju inte hon, så hon hade skrivit och frågat var räven bodde i om det var lya, gryt 

eller.. ja det var ett tredje alternativ som jag inte kommer ihåg, självklart skrev jag gryt då eftersom 

man har.. jaktuppväxten som man har [skratt] och då så fick jag fel för det, så fick jag.. vann jag 

inte eller om man inte fick alla rätt eller hur det var, så det vart jag väldigt arg [skratt] ... ‘så var 

det inte’, ‘jo då’ sa jag ... det kommer jag tydligt ihåg .. Ja jag sa till henne att ‘så där kan..’ det 

var ju fel det där, jag vart ju.. förskräckt när jag inte hade fått rätt.. (s. 1) 

Inom ramen för en skoluppgift blev Mikaels kunskaper om var rävar bor i skogen 

diskvalificerade. Det som alltid kallats ”rävgryt” hemma på gården och i jaktgemenskapen 

hette ”rävlya” i skolan. Denna krock mellan två världar ledde till ilska och frustration hos 

skoleleven Mikael. Pérez Prietos analys av berättelsen om räven visar fram att relationer 

mellan elevers kunskaper och erfarenheter hemifrån och krav och förväntningar i skolans 

värld kan vara spänningsfyllda. Lärarens position och inflytande i det samhälle hon eller 

han verkar har förändrats mycket de senaste 50 åren (Rhöse Martinsson, 2003) men lärare 

har än idag tolkningsföreträde när det gäller vilka kunskaper och erfarenheter som räknas 

rätta och riktiga. De flesta barn får lära sig att det som gäller hemma nödvändigtvis inte 

gäller inte i skolan och Mikaels berättelse visar att barns uppväxt mellan hem och skola till 

viss del är villkorad av hur världen benämns i dessa två världar. Sådana skillnader kan 

hanteras på olika sätt. Till skillnad från ”fordonspojkarna” i Asplunds (2010) avhandling 

om gymnasieelevers litteratursamtal, som visar upp ett starkt motstånd mot skolaktiviteter 

som ligger långt från deras egen värld, så försökte Mikael använda erfarenheter från sin 

värld för att lyckas i skolans men fick veta av sin lärare att han hade fel. Han lyckades dock 

till slut, och kom att bli en av få som lämnade Åby och läste vidare på universitetet.  

Mikael berättade historien om räven mer än 10 år efter att den händelse han beskriver ägde 

rum och han berättar om den som vuxen utifrån ett tillbakablickande perspektiv (Freeman, 

2010) långt från den hembygd där den utspelade sig. Han bor och arbetar vid tiden för 

intervjuerna i en storstad och framstår själv i sin livsberättelse som drivkraften bakom den 

resa han gjort från Åby till storstan Detta skiljer honom från Rami 10 år som mot sin vilja 

flyttat med sin mamma från Stockholm till en mindre ort för att hon ville ge honom bättre 

förutsättningar i Sverige. Han berättar, i motsats till Mikaels tillbakablickande perspektiv, 

om hundar som är närvarande i hans liv här-och-nu och i framtiden (Ljung Egeland, 2015). 

Rami bor sedan ett år ensam med sin mamma i en hyreslägenhet på Fågelsången i den 

mindre orten Viken och hans berättelser om farliga vilda hundar och om hans egen hund 

som finns kvar i Stockholm visar fram aspekter av uppväxtvillkor som har att göra med 

både utsatthet och gemenskap.  

I Stockholm där jag bodde lekte vi med en kompis hund, en pitbull. Ingen annan ras, bara pitbull, 

jättefarlig. Den hade bitit han som äger här, här, här, han fick sy. Och jag skulle gå ut med koppel 

med den, jag visste inte att den var så farlig, jag gick såhär. När jag gick med den, plötsligt blev 
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den dum, så den började göra såhär (morrar), den kom emot mig, ville bita fingrarna och sådär. 

Jag bara ropade och ropade på chefen, alltså han röker och så, han är ung. Han tror att han är 

tung, cool liksom. Och min kompis hämtade hans syrra, hon bara ”släpp kopplet, släpp kopplet!” 

Så jag släppte kopplet, den började jaga mig, den ville bita mig här och där, jag blev jätterädd, jag 

började gråta. Alltså, dom hade inte behandlat hunden bra. Men det finns en hund här också, en 

amstaff någonting, som är också farlig. Han som äger den sa till mig: ”Om den är hungrig, bits 

den”. Den har röda ögon, typ, de här vitorna är typ röda. Den bor på Fågelsången. När den 

kommer brukar jag gå åt sidan. I Iran finns det, såhär ”släppkopplade” hundar. Vilda som 

vargar i bergen. (s. 107) 

På lovet har jag varit i Stockholm. Jag rastade min hund. Vi var ute och joggade jättemycket. Det 

är min hund, alltså pitbull, amstaff, amerikansk terrier. Den är typ så stor. Jag har den i mobilen. 

Och sen har jag en bild där hon har jättestora muskler, när hon vill springa. Hon heter Deli. (s. 

108) 

Det Rami berättar om farliga hundar i Stockholm, på Fågelsången och i Iran säger något 

om uppväxtvillkor och en annan slags utsatthet än den som Mikaels berättelse om räven 

förmedlar. Rami vet att hans mamma valde att flytta från Stockholm till Viken för att 

”Mamma trodde det skulle bli bättre för mig här.” (s. 106), men hans berättelser visar att 

farliga hundar som skrämmer finns överallt. Barns utsatthet kan som i historien om räven 

handla om att inte få sina erfarenheter och kunskaper erkända och bekräftade i skolan, men 

det kan också handla om att leva på platser där man riskerar att bli biten av en vanvårdad 

ilsken hund. Flytten från Stockholm till Viken blev inte som Ramis mamma hade trott ”Det 

är inte bättre här heller, alla är samma sak, allt är samma ställe. Invandrare och white trash 

du vet.” (s. 106). Ljung Egelands (2015) analys av Ramis berättelser om hundarna visar att 

Ramis poäng med dessa verkar vara att förklara att invandrare alltid hamnar bland andra 

invandrare och att det därför inte spelar någon roll var man bor. I sin avhandling visar 

Gustafsons (2006) exempel på hur invandrare förknippas med den stadsdel där de bor och 

att vissa stadsdelar beskrivs av dem som inte bor där som s.k. no-go-areas. I Ramis 

berättelser kan hundarna ses som en metafor för motsägelser i polariseringen mellan det 

urbana och rurala. Farliga hundar finns överallt, både i och utanför storstan, även på 

Fågelsången i Viken. Samtidigt rör sig också om en specifik grupp av hundraser (pitbull och 

amstaff) som sammanlänkas med farliga platser som därmed förstärker beskrivningen av 

de platser Rami rör sig mellan som mer lika än olika.  

När Rami berättar om att farliga hundar finns både i Stockholm och på Fågelsången så kan 

vi förstå det som ett uttryck för att vissa uppväxtvillkor inte går att flytta ifrån. Om man 

som Rami och hans mamma bara har hyreslägenhet som boendealternativ så väntar den 

negativt laddade förortsmiljön på dem vart de än flyttar i landet. Då gäller det att veta vad 

man ska akta sig för och när man ska gå åt sidan för farliga hundar. Samtidigt säger 

berättelsen om hans egen hund i Stockholm att stora starka hundar kan vara en källa till 

glädje och en trygghet. Rami som aldrig ville flytta från Stockholm säger att han är hemma 
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där. Hunden i Stockholm framträder som en snäll variant av de farliga hundarna och som 

något som ger Rami känslor av frihet och styrka. Den framträder också som en bild av den 

gemenskap han upplevde med vänner och familj i Stockholm och som han saknar. 

Skötsam, värsting och gentleman – identitetsframträdanden 

Berättelserna om räven och hundarna kan också ses som socialt situerade handlingar och 

identitetsframträdanden (Mishler, 1999). Det handlar då om att se berättelser som något 

som görs tillsammans med andra och genom vilka vi producerar bilder av vilka vi är, inte 

är och vill vara. Pérez Prieto (2006) pekar på hur Mikaels berättelse om räven, satt i relation 

till hela hans livsberättelse, visar fram en skolelev med en stark vilja att göra bra ifrån sig i 

skolan. Han menar vidare att man kan se det som att Mikael gör identitet i dubbel 

bemärkelse genom att då han berättar om sig själv också gör identitetsanspråk i berättandets 

nu. Bara det faktum att Mikael valde att berätta om den till synes vardagliga händelsen då 

han fick fel på frågan om vad rävens bo heter visar att den gjorde så starkt intryck när det 

hände så att han minns den än idag och väljer att berätta om den för en forskare under en 

intervju om erfarenheter från uppväxt och skolgång. Man kan se berättelsen om räven som 

betydelsebärande då den visar fram en typ av situation, att inte göra bra ifrån sig, som Mikael 

försökt undvika under hela sitt liv.  

När man förstår berättelser som identitetsframträdanden i dubbel bemärkelse blir 

berättandets kontext intressant att lyfta fram. I ett kapitel om livsberättelseintervjuns lokala 

och globala kontext pekar Karlsson och Pérez Prieto (2012) på betydelsen av att förstå 

livsberättelser i relation till de sammanhang i vilka de tar form. Undersökningens syfte och 

inramning samt kontakten mellan forskare och intervjupersoner kan förstås som 

berättelsens globala kontext. Både forskaren och intervjupersonen har bildat sig 

uppfattningar om syftet med intervjun långt innan den faktiskt äger rum. Dessa 

uppfattningar möts och omformas sedan i själva intervjusamtalet som kan beskrivas som 

berättelsens lokala kontext. Pérez Prieto beskriver intervjuer som ”mycket speciella sociala 

sammanhang” (s. 10). Mikael kan utifrån denna förståelse sägas göra 

identitetsframträdanden i relation till Pérez Prieto som forskare med en ambition att få veta 

mer om något och som intervjuare och samtalspartner. Om man då förstår berättelsen om 

räven i relation till dessa två kontexter så kan man se det som att Mikael berättade något 

som han trodde forskaren var intresserad av att höra samtidigt som denna händelse gjort så 

starkt intryck på honom själv så att den finns tillgänglig i hans minne av att växa upp och 

gå i skolan i Åby. Vi kan förstå detta med hjälp av det Löfgren (2012) skriver om narrativa 

minnen som levande berättelser som kan ha berättats många gånger tidigare för olika 

människor i olika sammanhang, och då också förändrats av de kontexter i vilka de berättats. 

Kanske Mikaels berättelse om räven förändrades under intervjusamtalen med Pérez Prieto 

och därmed hans bild av sig själv som skolelev i Åby.  

Berättelserna om hundarna som tog form under Ramis intervjusamtal med Ljung Egeland 

(2015) analyseras som identitetsframträdanden med fokus på Ramis sätt att berätta och 
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förhålla sig till intervjuaren. Hans berättelse om farliga och starka, men snälla hundar kan 

relateras till de identitetsframträdanden han gör under intervjuerna som helhet som någon 

som förvandlats från ”värsting” till ”gentleman” under sin resa mellan hem, skolor och 

bostadsområden i Stockholm och Viken. I relation till sin förändring gör han också 

framtidsinriktade identitetsframträdanden som någon som vet värdet av att gå i skolan och 

som har framtidsdrömmar där hundar återigen ges en viktig plats. Han berättar att ”Jag är 

lite intresserad av gangster och maffia också, men jag skulle inte vilja bli sån, aldrig. Jag vill 

få bra betyg. Jag vet varför de blev maffia, de hade inte bra betyg. Dom hoppade av skolan 

när de gick i typ åttan. Jag vill få ett bra jobb här, jag vill bli som en ingenjör, eller veterinärer. 

Jag tycker om hundar och djur.” (s. 114).  

Om man förstår identitetsframträdanden i livsberättelser som formade av globala och lokala 

kontexter (Karlsson & Pérez Prieto, 2012) så blir betydelsen av platsen och tiden för 

intervjuerna intressant att fundera över. Intervjusamtalen med Mikael ägde rum i hans hem, 

ett sammanhang som skiljer sig mycket från en livsberättelseintervju som äger rum på 

intervjupersonernas arbetsplatser, som i Asgharis (2014) studie av yrkeslärare där alla 

intervjuer med lärare ägde rum på de skolor där de arbetade. Ljung Egelands (2015) 

intervjuer med barnen som deltog i hennes studie, inklusive Rami, genomfördes på deras 

respektive skola. Att som vuxen berätta om livserfarenheter för en forskare vid sitt eget 

köksbord (se även Karlsson, 2006) eller att som barn bli intervjuad av en främmande vuxen 

på sin skola kan ses som två mycket olika lokala kontexter för berättande och därmed för 

identitetsframträdanden. Som intervjuperson blir platsen och tiden betydelsefull i och med 

att de på ett sätt definierar utifrån vilken position man berättar om sitt liv. Mycket förenklat 

kan man säga att Mikael berättade om sin uppväxt och skolgång på avstånd utifrån en 

position som självständig vuxen medan Rami berättade om sitt liv hemma och i skolan 

utifrån en position som barm och elev i en obligatorisk skola. Mikael berättade sig tillbaka 

till sitt förflutna jag som en skolelev i Åby som inte kunde svara rätt på en fråga om något 

han kände väl till medan Rami berättade sig bort från skolan till både förflutna och framtida 

händelser och platser där både farliga och snälla hundar finns. Om man tar hänsyn till att 

olika lokala intervju kontexter öppnar upp för vissa identitetsframträdanden och stänger till 

för andra är det viktigt att förstå berättelserna och identitetsframträdanden som versioner 

och inte som sanningar. Både Rami och Mikael skulle kunna berätta andra versioner av 

dessa erfarenheter för andra lyssnare i andra sammanhang, men ingen version är mer eller 

mindre sann. Det handlar om att som forskare vara medveten om att maktstrukturer i form 

av tolkningsföreträde även verkar i forskningsintervjuer och inte bara i deltagarnas 

återberättade erfarenheter. 

Resenärer och deras sällskapsdjur – avslutande reflektion 

Både Mikaels räv och Ramis hundar kan, om man tar ut svängarna lite, ses som djur som 

följt dem på deras respektive resor genom Sverige och mellan olika sociala och kulturella 

sammanhang. Pérez Prieto (2006) skriver om Mikael som en resenär som förflyttat sig både 
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geografiskt från landsbygd till storstad och socialt och kulturellt från en bygd där högre 

utbildning inte värderas till högskolestudier på annan ort. Han beskriver Mikael som ”Den 

skötsamme resenären” (s. 68) och förstår också skötsamheten i relation till den frikyrkliga 

miljö Mikael växt upp med och även hållit fast i som vuxen. Rami (Ljung Egeland, 2015) 

kan också beskrivas som en resenär, född i Göteborg av föräldrar som flytt till Sverige från 

Iran, uppväxt i Stockholm med mamma, pappa och fyra syskon och nyligen inflyttad i Viken 

tillsammans med sin mamma. I och med att han inte ville flytta från Stockholm kan vi 

beskriva honom som ”den ofrivilliga resenären”. Som barn har man litet eller inget 

inflytande över var man ska bo. Familjers boende och därmed barns uppväxt är villkorat av 

ekonomiska och kulturella resurser och strukturer relaterade till klass och kön. I och med 

detta är också de resor som är möjliga att göra villkorade. Att kunna resa vart man vill är få 

förunnat.  

Både Ramis mamma och Mikael valde att resa från en geografisk plats, Stockholm och Åby, 

till en annan, med ambitionen att skapa ett bättre liv (Pérez Prieto, 2006; Ljung Egeland, 

2015). Andra resor handlar om flykt för överlevnad vilket t ex Wanguis livsberättelse vittnar 

om (Kemuma, 2006). Här görs uppväxtvillkor och identitet relevant i en berättelse om en 

välutbildad kvinna som haft en priviligierad uppväxt i Kenya men som tvingades migrera 

till Canada utan sina barn efter en skilsmässa för att undvika sin exmake och det sociala 

stigma som drabbar frånskilda kvinnor i Kenya (Kemuma, 2006). Även om Mikaels och 

Ramis berättelser om räven och hundarna inte är relaterade till livsberättelser om flykt för 

överlevnad kan de ändå sägas handla resor som på olika sätt inneburit både förluster och 

vinster. Mikael saknar det gamla och bekanta Åby men ångrar inte sin resa in i det nya. Rami 

saknar kompisarna, familjen och sin hund i Stockholm, men ville samtidigt dela sin 

mammas dröm om ett bättre liv i Viken även om den inte blev verklighet. Berättelsen om 

räven säger något om drivkraften bakom Mikaels resa och hundarna i Ramis berättelser 

säger något om varför resan från Stockholm till Viken blev både en besvikelse och en 

förändring till det bättre. 

Genom att ta del av individers bekymmer kan vi med Mills (1959) ord bättre förstå hur 

människor skapar mening med det vi förstår som samhällsproblem. Berättelser om rävar 

och hundar kan bidra till vår kunskap om utbildning och migration på ett sätt som belyser 

uppväxtvillkor och identitet som sociala processer. Att svara fel på en fråga om vad rävens 

bo heter och att vara rädd för att bli biten av farliga hundar kan vara erfarenheter som 

passerar obemärkta förbi eller som berättas och blir betydelsefulla för hur vi kan förstå 

människan i samhället och samhället i människan. 
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Kapitel 9 

”Folk kommer ju alltid behöva å skita” -

Identitetsframträdanden i teknisk gymnasial 

yrkesutbildning 

Hamid Asghari, Stig-Börje Asplund & Nina Kilbrink 

Introduktion 

I kapitlet kommer vi att intressera oss för de identitetsframträdanden som görs i berättelser 

om teknisk gymnasial yrkesutbildning. Berättelser om yrkesutbildning kommer att studeras 

utifrån tre perspektiv: ett elevperspektiv, ett lärarperspektiv och ett handledarperspektiv. 

Elever, lärare och handledare är de grupper av individer som deltar med olika roller i den 

gymnasiala yrkesutbildningen. De tre olika perspektiven är tänkta att bidra till en bredare 

förståelse för helheten i yrkesutbildningen och de olika identitetsframträdanden som görs 

där. Berättelserna analyseras genom ett riktat fokus mot de identitetsskapande handlingar 

som synliggörs när de intervjuade pratar om yrkesutbildning i berättelseintervjuer.  

I vårt kapitel ser vi de intervjuades berättelser som sociala handlingar (Mishler, 1999; Pérez 

Prieto, 2000) genom vilka berättaren är inne i en kreativ process av narrativ reflektion där 

det inte enbart handlar om att minnas utan också om att försöka förstå och skapa 

sammanhang av olika skeenden av sitt liv till en meningsfull helhet (Freeman, 2010). 

Berättandet blir på så sätt en meningsskapande och identitetsskapande process, genom 

vilken berättaren både försöker förstå sig själv och sin omvärld, inom ramarna för det 

intervjusamtal som forskaren initierar. I våra analyser kommer vi att, utifrån ett ”fall-

centrerat” angreppssätt (Mishler, 1999), fokusera på informanternas berättelser om 

yrkesutbildning och intressera oss för hur dessa berättelser framförs, och vad de handlar 

om (jfr Gubrium & Holstein, 2012). Vi intresserar oss med andra ord för de språkliga och 

kulturella resurser som används i berättandet och vilka identitetsanspråk som görs; det vill 

säga det som vi med Riessman (2008) kan benämna som dialogiska/performativa analyser. 

Berättelserna är viktiga på det viset att våra informanter genom dessa reflekterar över sina 

handlingar (jfr Freeman, 2010) och skapar en känsla för det egna jaget (jfr Bamberg, 2006) 

där identiteterna konstrueras, men också framträder i forskarens analysarbete (Riessman, 

2008). I likhet med Pérez Prietos forskning (2000, 2006a, 2006b) menar vi att man genom 

att studera människors berättelser kan bidra med kunskaper om människors liv och 

erfarenheter, och om de sociala och kulturella sammanhang som dessa personliga 

berättelser relaterar till och är inbäddade i. 

Tre berättelser – tre perspektiv 

Vi tar utgångspunkt i tre olika människors berättelser om teknisk gymnasial yrkesutbildning, 

vilka har gjort olika erfarenheter av utbildning. Personerna har också haft olika formella 
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roller och uppgifter i skolan – och därav olika positioner i skolans värld. En före detta elev 

(på fordonsprogrammet), en handledare (inom rörmokarbranschen, el- och 

energiprogrammet – nuvarande VVS och fastighetsprogrammet) och en rörmokarlärare 

(inom VVS och svets, på industritekniska programmet) från tre olika skolor i Mellansverige. 

Den gemensamma nämnaren är att de alla har erfarenhet av teknisk gymnasial 

yrkesutbildning. De har också det gemensamt att de rör sig inom traditionellt ”manliga” 

branscher och program som också har ett praktiskt fokus. Intervjuerna är alla genomförda 

under 2010-talet. Det är den före detta fordonseleven Patrik som får inleda med sin 

berättelse. Därefter tar handledaren Oskars berättelse vid innan läraren Johnny får avsluta. 

Patriks berättelse: ”Man måste ha en mekanisk utbildning i grund och botten” 

Patrik är ”skadad sedan födseln”, säger han. Inte skadad i den bemärkelsen att han har 

problem med ett ben och haltar lite, eller att han har skadat ryggen och därför lider av 

ständig värk. Nej, att vara skadad sedan födseln innebär för Patrik att han inte kan låta bli 

att skruva isär saker för att sedan laga dem åter. Redan som barn skruvade han isär sina 

radiostyrda leksaksbilar och när han blev några år äldre var det crossar och mopeder som 

skruvades isär och ihop. Crossarna blev med tiden större, mopederna ersattes av 

motorcyklar, och bilar kom in i bilden, och skruvandet fortsatte. Idag, tio år efter att Patrik 

har avslutat sin treåriga gymnasieutbildning på fordonsprogrammet, håller han fortfarande 

på och skruvar. Någonstans ute i de svenska skogarna ligger han under en skogsmaskin och 

”grisar och skruvar hela tiden” som han säger, och det är bland det bästa han vet.  

För drygt två år sedan genomfördes två längre livsberättelseintervjuer med Patrik där syftet 

bl.a. var att ringa in Patriks relation till läsning. Samtalet kom dock att handla om så mycket 

mer än läsning, och en hel del kom också att kretsa kring Patriks stora passioner i livet: 

motordrivna fordon och skruvandet i dess motorer. När Patrik berättar om sina 

erfarenheter av hanterandet av olika motorfordon och av ”skruvandet” i olika skol-, jobb- 

och fritidsrelaterade sammanhang är detta en fråga om berättande som sociala och 

performativa handlingar genom vilka Patrik gör identitetsanspråk och positioneringar. I det 

här avsnittet ska vi titta lite närmare på några av dessa identitetsanspråk och positioneringar, 

och bl.a. ta del av hur han resonerar om sina erfarenheter av att ha studerat på 

fordonsprogrammet. 

Att Patrik skulle studera på ett tekniskt gymnasialt yrkesprogram, eller en ”mekanisk linje” 

som han uttrycker det, stod klart för honom ganska tidigt berättar han. Han har alltid varit 

en person som varit ”praktiskt lagd” och att sitta still i skolan och att läsa och studera är 

aldrig något som han anser sig haft intresse av. Men efter att ha tagit del av Patriks berättelse 

står det klart att det snarare var skolan som inte erbjöd Patrik den stimulans han behövde. 

Ett genomgående drag i Patriks berättelse om hans erfarenheter av att vandra genom det 

svenska skolsystemet som elev är hur trist och meningslöst det mesta kändes för honom. 

Enligt Patrik fanns det ingen intention hos skolan att försöka knyta an till hans egna 

erfarenheter och intressen, utan den skola som växer fram genom Patriks berättelse är en 

verklighetsfrånvänd skola som tenderar att upprepa gamla, inaktuella och meningslösa fakta 



Asghari, Asplund & Kilbrink 

97 

som ska memoreras (och sedan glömmas bort). För Patrik innebar detta också att han 

personligen kände sig ganska färdig med skolan någon gång i slutet av högstadiet och han 

berättar att han då inget hellre ville än att sätta igång och arbeta ”och tjäna pengar”. 

Vändpunkten kom, berättar Patrik, när vuxenvärlden höjde ett varningens finger om att 

han riskerade att inte komma in på gymnasiet om han fortsatte att negligera studierna på 

högstadiet.  

Då fick man ju ändra sig. Jag hade ju bestämt redan då att jag skulle ju in på mekanisk linje 

så då var man ju tvungen å då hade jag ju inte en frånvarotimme sen istället då. […] Att man 

var tvungen för sin egen skull i slutändan. Det var säkert det som gjorde att det vände då. 

Patriks målbild var sedan länge att studera på en ”mekanisk linje” för att skaffa sig en 

utbildning som kunde ge honom ett arbete. Utbildningen på fordonsprogrammet beskriver 

Patrik som en ”bred” grundutbildning som kan vara bra att ”falla tillbaka på”, samtidigt 

som han betonar att delar av utbildningen säkerligen kommer att vara ”orelevant om tio 

år”: 

Det är ju: … framför allt det här att du har en grund … även om jag skulle sluta å köra 

skogsmaskin så har jag den här mekaniska utbildningen å ramla tillbaka på. Även om inte, 

egentligen den är helt … orelevant om tio år så kommer ju inte, å utvecklingen inom 

motorindustrin är ju … den kommer ju å gå väldigt mycket framåt hela tiden så det är klart 

det, men jag har ju med mig allt idag. Maskinerna är ju uppbyggda i relativt detsamma så jag 

det är ju klart jag håller ju på med det idag också då men … jag har sagt det ska man inte 

svetsa, snickra eller: mm nått, man måste ha en mekanisk utbildning i grund och botten anser 

jag. […] Just för att man … ja vad fan om vad som helst kan hända … man måste falla 

tillbaka på det om man säger, det känns ju som en vettig grund å stå på, man har ett basarbete 

i grund och botten. […] Jag menar en rörmokare är ju en jävla bra grundutbildning å vara för 

folk kommer ju alltid behöva å skita. 

Studierna på fordonsprogrammet på gymnasiet förändrade dock inte Patriks sargade 

relation till skolans undervisning. Det positiva med gymnasiestudierna var dock att han nu 

fick tillfälle och möjlighet att skruva under skoltid och att han fick ”lära sig det här om 

motorerna”. De två heldagarna ”nere på fordon” var höjdpunkterna under veckan 

samtidigt som han också understryker att det kunde vara bra trist under 

teorigenomgångarna. Den kritik Patrik riktat mot grundskolans undervisning återupptar 

han också när han pratar om undervisningen på gymnasiet, och här anser han att han som 

fordonselev tvingades ta del av en hel del ”utfyllnad” som inte var relevant för de som valt 

att studera på fordonsprogrammet och som genom detta val redan bestämt sig för att bli 

bilmekaniker: 

För tanken var ju för allihopa att vi skulle gå tre år i fordon sen skulle vi bli bilmekaniker så 

de:t, då behöver man ju en bra grund till till det första då. Sen det här … det känns som så 

mycket utfyllnad allt i skolan blir så mycket utfyllnad, allmänbildning. Vad man än gör så 

ska det liksom … tuggas in gammal skit som alltid har funnits i skolan också då det är ju … 
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säkert mycket som man är tvungen å lära sig fastän ingen egentligen kan säga vad du har för 

nytta av det. 

I Patriks berättelse framträder valet av yrke som något som varit självklart för honom redan 

i tidig ålder. Han beskriver sig själv som en ”rastlös” person som alltid måste vara ute och 

röra på sig och uppleva fart genom körandet av olika motorfordon, och som en ”praktiskt 

lagd” person ”född med ett huvud” som måste få arbeta med att lösa problem. Men inte 

heller yrkesundervisningen på gymnasiet lyckas riktigt erbjuda Patrik de utmaningar att ta 

sig an ”verkliga” problem som Patrik talar sig varm om under intervjuerna. Redan under 

sista året upplevde han att undervisningen ”nere på fordon” hade gått i stå och att det inte 

längre var ”så roligt på lektionerna”. 

Ett bärande inslag i Patriks berättelse om intresset för att skruva och meka är den intima 

relationen mellan skruvandet och körandet. För Patrik är skruvandet förutsättningen för 

körandet och när han beskriver den känsla han får då han kör ett fordon som han själv har 

skruvat på pratar han i termer av att ”lita på grejerna” och att det hela handlar om att han 

får en ”relation” till dem. 

Åren närmast efter gymnasiet arbetar Patrik som bilmekaniker men han ”skruvar sig trött” 

som han säger och söker sig därför bort från yrket, för att inte tappa sitt intresse, till ett 

yrke där han får kombinera skruvandet med att köra de fordon han själv skruvar på. Som 

skogsmaskinförare hittar han detta jobb och när han funderar kring sin situation idag och 

kring varför han har det yrke han har säger han: 

Det är väl problemlösningen i grund och botten. Det är väl därför jag sitter där jag är idag å 

ligger ute i skogen, å grisar å skruvar hela tiden. Så man har ju nånstans, jag sa det till Roger 

förut … vi låg ute under en Scania, det regnade glykol ända ner i armhålorna på mig så man 

måste ju vara dum i huvudet som håller på med det här å tycker det är roligt! 

Oskars berättelse: ”De är ju inte så jädra intresserade av när Vasaskeppet sjönk” 

Oskar är rörmokare och när han får möjlighet att ha med sig ”en praktikant” så försöker 

han ”tillgodogöra hans frågor, hans förväntningar”. Oskar deltog under 2010 i fyra 

intervjuer med fokus på berättelser om lärande och undervisning i teknisk gymnasial 

yrkesutbildning (en individuell och tre gruppintervjuer i olika konstellationer). Oskar 

arbetade vid tiden för intervjun som rörmokare, men var också handledare för en elev som 

läste på ett yrkesprogram för blivande rörmokare. Oskar hade lång erfarenhet av att arbeta 

som handledare och hade även för flera år sedan varit handledare åt den lärare som 

ansvarade för hans nuvarande elev i den gymnasiala yrkesutbildningen i skolan. 

Den omtänksamme kravställaren 

Oskar framträder som en handledare som verkligen bryr sig om sina elever, om han känner 

att han får ett engagemang tillbaka. I Oskars berättelse återkommer det att det är viktigt att 

bry sig om eleven och ge eleven möjlighet att göra fel och lära sig av sina misstag – OM 

eleven visar intresse för att lära sig. Då kan det få ta tid, och han hittar lösningar för att 
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kunna låta det ta tid på arbetsplatsen där eleven kan få prova sig fram. Han berättar också 

att det ställer krav på honom som handledare att ”kunna ta den tiden att förklara för 

eleven”. Om eleven däremot inte visar något intresse är det inte någon idé att lägga ner 

någon tid på honom. Han berättar också att han ”har skickat hem flera stycken”, om de till 

exempel bara varit intresserade av att sitta med sin telefon istället för att engagera sig: 

Ja, när jag får möjlighet att ha med mig en praktikant då, eller en APU-elev eller vad dom nu 

kallas då, så försöker jag ju få tillgodogöra hans frågor, hans förväntningar, vad han ha har för 

avsikt att lära sig, då ser man ju genast vad intresset är, och om han vill lära sig, eller om han 

bara vill sitta med en telefon. […] Ja, det är många, jag har skickat hem flera stycken. Jag har 

sagt att ”du har ingenting här att göra”. Så det är ju bättre att vara rak och ärlig mot dom. 

Vill dom, så får dom jättegärna vara med och… bocka rör och … göra fel liksom, för att 

annars så lär dom sig inte.  

De måste få testa och göra fel för att lära sig. Oskar säger att ”det tycker jag är viktigt att 

dom får prova”. Det måste få ta tid, både för eleven och för handledaren. Oskar 

återkommer till att han alltid försöker ”att kunna ägna mig åt honom” och att eleven måste 

få testa sig fram även om det tar längre tid än om han hade gjort det själv:  

Och så gick vi ner till verkstan då, plocka ihop det här, och då tog han dom där fem rören vi 

sa, ja, här har du tre till, jamen vi sa fem rör, jamen du ska göra fel också, sa jag. Det tog fyra 

timmar, om jag har gjort det själv, så hade det tagit en timme. Men han kom tillbaka med 3,5 

rör. Så han hade inte bockat fel. 

Att eleven ska få möjlighet att testa och tillåtas göra fel och sedan lära sig av det är något 

Oskar lyfter fram i sin handledarroll.  

Det finns dom som har tråcklat ihop fel gängor liksom… och krånglat som busen… men de 

ska göra felet färdigt först […] Ja, då kan man ställa några sådana här halvledande frågor, 

tycker du att det ser bra ut…? Funkar alla gängorna bra, liksom… 

Oskar berättar vidare om ett exempel:  

[…] monterade vi in en rätt stor cirkulationspump och [eleven] fick ju montera pumpen och vi 

stod och titta och prata [namn] och jag, medans hela tiden så har man ju ett öga på honom. 

Sen då satte han pumpen, ja i fel riktning… Det såg vi, ja, han fick skruva dit alltihopa 

alldeles själv och sen så gav jag honom en, ett verktyg för att vända pumpen. Vad ska jag ha 

det här till? Så gav jag honom instruktionsboken. Nu tittar du då, på installationsanvisningen, 

sa jag. Och så jämför du med det som du har gjort. Ser det bra ut? Ja. Även om du tittar på 

sista sidan där, på bilderna, sitter pumpen som den gör på bilderna? Nej. Varför sitter den inte 

så? Det var lätt. Javisst var det lätt, men det är fel. Och då får man ju förklara varför inte 

pumpen kan sitta så. Jo, för att då blir luft ansamlas i motorn och då pumpar den inte. Och, 

det är också viktigt att förklara varför den inte kan sitta så. Och då fick han ju rätta till det 

lite så, men du kunde väl ha sagt det med en gång…  
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I en annan intervju berättar Oskar att han hade ”ställt samma fråga även om det var rätt”; 

”Ser det bra ut? Ser det rätt ut?” eftersom han tycker att det är viktigt att få eleverna att 

reflektera och tänka till. 

Den yrkeskompetente hantverkaren 

I Oskars berättelse framträder han också som en handledare som värnar om sin 

yrkeskompetens i relation till andra skolämnen. Olika undervisningsinnehåll har olika status 

i hans berättelse, och de kunskaper som han lyfter fram som centrala för eleven är starkt 

kopplade till yrket: 

Min motståndare om man säger så för att ta det i klartext, han tycker det är lika viktigt att 

eleven ska veta när Vasaskeppet sjönk som att 1,5 kilos säkerhetsventil ska sitta i 

värmeanläggning och han [eleven] läser till rörmokare och jag tycker ju inte det är lika viktigt 

med Vasaskeppet.  

Oskar berättar också om att eleverna han möter som handledare kan ha valt programmet 

för att de är lite skoltrötta att deras specifika kompetenser bör lyftas fram och man bör 

möta den på olika sätt. Han återkommer också till sin metafor om Vasaskeppet – som för 

honom verkar symbolisera onödig kunskap som fokuseras i skolan.   

Men men däremot den här som inte fattar det första gången då han sitter då han och ritar upp 

röret, liksom och […] Han får en bild av saken och ser problemet där men kan inte förklara 

det i ord, direkt. […] rita upp det för att liksom fatta… För att de elever, många av de elever 

som väljer energi, fordon, de är ju lite skoltrötta, läströtta och… de är ju inte så jädra 

intresserade av när Vasaskeppet sjönk, men lik förbaskat så ska de vara 50 poäng i det. Men 

de kan göra nå’t med dom här (visar upp sina händer). […] Ja. Och de kan, det har kommit 

ut praktikanter som inte kan bocka ett 15 rör, för att dom orkar inte. De har ju valt fel, De 

kan ju trycka på en dator. Men det finns ingen dator som hanterar en skithusstol. Då slutar 

jag den dagen. Då är jag överflödig (skratt). Nej, men… Så att, det kanske inte är, vad ska 

man säga, det kanske inte är de skarpaste barnen att läsa, som väljer en sån här linje. Varför 

då plåga dom med en massa text? När de kan förklara i bild och produktion, att såhär 

funkar det. Så det är så himla olika människor… 

Han återkommer också till några centrala kompetenser som handlar om att bocka rör och 

att förstå den isometriska kuben. Det är viktigt att få traggla, och öva på att bocka rör; att 

få testa och göra fel för att nå yrkeskompetensen. Men man kan heller inte kunna allt 

utantill, då man möter så mycket olika material och konstruktioner i sitt yrke, så en del av 

kompetensen handlar om att man måste kunna läsa en manual:  

Jomen, det gör han, för han krångla där i nästan en timme, liksom. […] Ja, den (handboken; 

vår kommentar) låg ju med i kartongen. Är jag osäker på nå’nting, eller ja, nu ska jag ju inte, 

karlar i allmänhet tar ju den där boken och slänger åt helvete (gemensamt skratt). Och 

skruv… tror att de kan skruva ihop… saker och ting, men många gånger då som, montera 

ihop duschväggar, inget fabrikat är lika. Man måste titta, annars så blir det en hel påse över. 
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Det… kanske sitter ihop, men det är inte riktigt rätt funktion, och då är ju handboken 

ganska bra. 

Johnnys berättelse: ”Själva yrket lär du dig sen på jobbet” 

Johnny deltog under 2010 och 2012 i två livsberättelseintervjuer och berättade att han var 

femtiotvå år gammal, sedan tolv år tillbaka arbetade som yrkeslärare och undervisade i 

kurser inom VVS-teknik och svets-teknik. Johnny berättade också att han i sin ungdom var 

mest med sina kompisar och saknade vuxna människor i sitt liv, människor som skulle se 

honom, lyssna på honom och bry sig om honom. Johnny berättade att han efter 

grundskolan började lära sig svetsteknik på en lärlingsutbildning. Efter utbildningen började 

han arbeta på små och stora företag som svetsare, verkstadsmekaniker och rörmokare i ett 

antal år tills han träffade sin blivande fru som var lärarstudent. Johnny berättade också att 

han tack vare sin fru som själv var lärare så småningom började studera till lärare.  

Den omtänksamme vuxne i elevers liv 

I Johnnys berättelse framträder han som en yrkeslärare som bryr sig om sina elever. Han 

säger: ”jag känner igen mig hos mina elever. Jag vet att några av dem inte heller har någon 

pappa, mamma, farbror som ska ha ett öga på dem, ge dem en klapp på axeln, fråga dem 

hur de har det”. Johnny berättar vidare att om någon elev ringer på hans mobiltelefon och 

vill prata med honom ställer han gärna upp. När Johnny berättar om en elev som hade svåra 

familjeförhållanden med våld och missbruk säger han: ”jag fanns tillhands, om han ringde 

en lördag och mådde jättedåligt […] åkte iväg och tog hand om honom en stund. Vi gick 

någonstans, åt och pratade”. Johnny säger också att det för honom är viktigt att eleverna 

känner sig sedda, trivs med skolan, inte hoppar av skolan, tycker att utbildningen är rolig 

och får ett jobb efter yrkesutbildningen. 

Den yrkeskompetente rörmokaren 

I Johnnys berättelse framträder han också som en rörmokare som värnar om yrkets sociala 

kompetens i relation till det handgripliga yrkeskunnandet (att genomföra ett VVS-arbete). 

Yrkeskompetensen lyfts fram som central för yrkeselever och är kopplad till ett gott 

uppförande. Johnny berättar att gott uppförande handlar för honom om att komma till 

jobbet i tid, göra sitt bästa, ha ett gott kundbemötande och samarbeta med andra. Han 

fortsätter: ”Elektrikern kan kanske inte påbörja sitt arbete innan rörmokare har avslutat sitt. 

De måste förstå att det är ett lagarbete och alla är beroende av varandra, och sånt är 

jätteviktigt för arbetsgivaren”.  Johnny berättar att arbetsgivare vill anställa rörmokare som 

är pålitliga och tar jobbet på allvar. Han berättar vidare: ”och det här räcker gott och väl. 

Själva yrket lär du dig sen på jobbet. Man blir ju inte rörmokare på en yrkesutbildning, det 

tar ju tid, sju, åtta år kanske”. Johnny berättar också: ”Mina elever säger, nej vi kan inte få 

något jobb för vi kan ingenting. Jo, det kan ni, säger jag. Här har ni lärt er hur ni ska uppföra 

er, och det är det som är viktigt för arbetsgivaren, säger jag”.  
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Den yrkesstolte rörmokaren 

I Johnnys berättelse framträder han dessutom som en rörmokare som är stolt över sitt yrke. 

Johnny berättar att han och hans elever ofta har samtal om livet efter yrkesutbildningen. 

Han berättar för sina elever om sina egna yrkeserfareneheter och hur det vara för honom 

när han arbetade som svetsare och VVS-montör på företag. Johnny fortsätter: ”jag säger 

alltid, ni har valt den bästa utbildningen, som rörmokare blir man aldrig arbetslös. Jag har 

till exempel jämte mitt nummer skrivit vad jag har för yrke och då går telefonen varm 

(skratt)”. Och när han får frågan om vad han har skrivit för yrke, säger Johnny: ”rörmokare 

förstås”.  

Diskussion 

De tre berättelserna och de identitetsframträdanden som gör sig gällande i dessa berättelser 

ger tre perspektiv på teknisk gymnasial yrkesutbildning. Dessa perspektiv har individuella 

och olika intressen, men strålar samman i vissa aspekter kring utbildningen och vad den har 

för syfte. En sådan aspekt som framträder tydligt i de tre berättelserna är yrkesutbildningens 

nyttoperspektiv. I samtligas berättelser betonas de olika yrkesrollernas samhälleliga 

betydelse (se exempelvis Hiim, 2013) och här har yrkesutbildningen i uppgift att inte bara 

utbilda kompetenta hantverkare, utan också lojala och skötsamma arbetare som har 

förmåga att samarbeta med andra människor; på arbetsplatsen, i samhället och i olika sociala 

sammanhang.  

I Johnnys berättelse betonas framför allt de sociala aspekterna som betydelsebärande inslag 

i yrkesutbildningen, medan själva hantverket är något man i första hand lär sig efter 

gymnasiestudierna, d.v.s. som yrkesverksam på arbetsplatsen. Oskar betonar å sin sida 

själva hantverket när han berättar om yrkesutbildningen. Detta hantverk innefattar såväl 

inslag av att kunna hantera verktyg och en förmåga att kunna utföra olika 

hantverksrelaterade uppgifter, som att ha kunskaper om hur man läser en manual, men 

också en kreativ problemlösningsförmåga. Just de kreativa inslagen i yrkesutbildningen är 

däremot något som Patrik verkar ha saknat. I hans berättelse framträder en förhoppning 

om att den mekaniska gymnasiala yrkesutbildningen han sökte till skulle erbjuda något 

”annat” än vad högstadiet hade att erbjuda, och även om de praktiska inslagen i 

utbildningen uppskattades framträder trots allt en besvikelse i hans berättelse över 

frånvaron av kreativa inslag som kunde utmana och engagera honom i hans yrkeslärande.  

Med utgångspunkt i Goodson (1999) kan det som Patrik, Oskar och Johnny berättar om 

sina yrken förstås på det viset att allmänheten har nytta av det yrket de själva har utbildat 

sig till, eller utbildar sina elever till. Skolan och den yrkesutbildning som de tre berättar om 

är viktig i det att den ger en konkret yrkesutbildning, en yrkeskompetens, och därför också 

något att ”falla tillbaka på”. I denna yrkesutbildning, som också är en utbildning som enligt 

de tre berättarna leder till ett jobb, är hantverket och yrkeskunnandet med sina specifika 

inslag det centrala, medan kunskap om andra saker, som inte har direkt relevans för det 

specifika hantverket, anses som mindre viktigt (och något som anses ta för mycket plats i 

yrkesutbildningen). 
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Ett annat framträdande spår i de tre berättelserna är själva yrkesstoltheten. Att vara en 

yrkesverksam hantverkare är något att vara stolt över, och dessutom är det ett yrke som, 

lika mycket som andra yrken, är betydelsefullt för ett fungerande samhälle. Denna 

yrkesstolthet som framträder i Patriks, Oskars och Johnnys berättelser kan förstås i relation 

till Fisher (2000, 2002) där yrkesstolthet definieras som individens självmedvetna känsla av 

att vara en viktig och engagerad person i sitt eget yrkesliv. Detta innebär, i relation till det 

som Patrik, Oskar och Johnny berättar, hur de ser på det yrke de själva har utbildat sig till, 

eller deras elever utbildar sig till. Yrkesstoltheten utvärderas av berättaren själv och kan 

relateras till det sätt på vilket berättaren uppfattar sin egen förmåga till att genomföra sina 

arbetsuppgifter inom yrket (jfr Tracy, Shariff, & Cheng, 2010). Yrkesstoltheten som 

framträder i berättelserna innefattar också positioneringar mot något annat än det 

handgripliga i yrket. Detta kan exempelvis handla om andra, mer teoretiska skolämnen som 

upplevs ta för mycket plats i en yrkesutbildning och som inte anses som direkt användbara 

i yrket, och som inte i första hand hjälper eleverna med anställningsbarhet, och som heller 

inte i första hand relateras till det behov samhället har av yrkesutövarens yrkeskunskaper 

(se också Hill, 1998; Ward, 2017; Willis, 1977). Men detta ”annat” kan också handla om 

högteknologiska framsteg som, när det väl kommer till kritan, inte kan ersätta människan 

med sina handgripliga kunskaper. Det är tack vare detta handgripliga arbete som ”telefonen 

går varm” och ”man aldrig blir arbetslös”. Detta handgripliga arbete kommer också 

samhället till nytta eftersom ”folk kommer ju alltid behöva å skita”. Denna yrkesstolthet 

som framträder i berättelserna handlar om en stolthet över det handgripliga yrket, och inte 

över annat som får plats i yrkesutbildningen, exempelvis ”när Vasaskeppet sjönk”. 
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Kapitel 10 

“Ni blir inte betygsatta… det är lärarna som blir det” 

– En liten berättelse om press och eget ansvar som en 

del av den stora framgångsberättelsen 

Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren & Johan Samuelsson 

Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att återberätta en berättelse som de tre eleverna Björn, Erik 

och Cissi1 berättade för oss våren efter att de hade fått sina första betyg. Denna vår år 2014 

var också den första på många år som svenska elever i årskurs 6 fick betyg över huvud taget. 

Berättelsen handlar om just dessa elevers erfarenheter av att få betyg, men den kan också 

förstås som ett bidrag till en större berättelse om betydelsen av att forma framgångsrika och 

konkurrenskraftiga elever. Den berättelsen berättas idag av många olika aktörer både i och 

utanför skolan. Såväl elever, lärare och rektorer på enskilda skolor som nationella och 

globala aktörer är idag upptagna av att mäta och visa upp framgångsrika resultat (Lingard, 

2011; Lingard, Martino & Rezai-Rashti, 2013). Vår ambition med kapitlet är att försöka 

illustrera hur man genom att lyssna väldigt noga på enskilda människors berättelser och 

sedan kontextualisera dem – det vill säga sätta dem i ett sammanhang som framstår som 

relevant för såväl oss som forskare som för dem som berättar – kan bidra med nya nyanser 

till stora eller dominerande berättelser om vad skola och utbildning är till för. Därmed 

ansluter vi oss till en forskningstradition som ”är ute efter människornas berättelser om vad 

de gör när de lever sina sociala omständigheter, och de erfarenheter som detta innebär för 

deras liv och för det samhälle de lever i” (Pérez Prieto, 2007, s. 289; se även Plummer, 2001; 

Freeman, 2010). 

Att lyssna på elever 

Eleverna berättade sin berättelse för oss inom ramen för ett forskningsprojekt, 

”Mellanstadieelevers berättelser om betyg: En studie om elevers erfarenheter av att få betyg 

och göra nationella prov” som finansierades av Vetenskapsrådet åren 2013-2016 och som 

leddes av Héctor Pérez Prieto. Projektet bottnade i den enkla tanken att när man beslutade 

att införa fler nationella prov och betyg i årskurs 6 så borde det få konsekvenser för dem 

som befinner sig där och att det skulle vara intressant att höra hur de hanterar de nya kraven 

på att visa upp vad man kan (Pérez Prieto & Löfgren, 2017). Eftersom syftet med dessa 

reformer främst berörde eleverna i skolan och ytterst handlade om att synliggöra deras 

prestationer så valde vi att rikta all vår uppmärksamhet just mot eleverna. Projektet 

designades därför på ett sätt som gav oss så stora möjligheter som möjligt att lyssna på 

elevernas erfarenheter av att bli bedömda utan att ’distraheras’ av andra lokala 

                                              
1 Alla namn i denna text är fingerade av hänsyn till elevernas integritet. 
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policyaktörers, såsom lärares och rektorers, versioner av hur betygen och de nationella 

proven hanterades på de enskilda skolorna. Vi har i detta avseende, i samband med 

datainsamlingen i projektet på ett medvetet sätt gjort oss själva så ’naiva’ vi kunnat genom 

att skapa situationer som gjort det möjligt att lyssna på elever som just gjort nationella prov 

eller fått betyg utan att först ha samlat annan kunskap från till exempel rektorer eller lärare 

om hur det har gått till på de skolor vi besökt (jämför Pérez Prieto, 2007, s. 291). Självklart 

är detta en teoretiskt omöjlig föresats eftersom vi som forskare med intresse för 

bedömnings och policyfrågor bär med oss åtskilliga föreställningar om vad reformen kan 

innebära, men likväl har det varit helt centralt för oss att i intervjusituationen uppmuntra 

och lyfta fram den enskilda elevens berättade erfarenheter av att bli bedömd. 

Totalt sett har vi varit ute och intervjuat sammanlagt 298 elever på 11 olika skolor belägna 

i såväl stora som små städer och på landsbygden. De flesta skolorna hade kommunala 

huvudmän men några av dem var också friskolor. Vid urvalet av skolor var vi noga med att 

uppsöka skolor med olika karaktär. I vissa skolor låg meritvärden bland de högsta i Sverige, 

i andra berättade eleverna om hur de visserligen var väl medvetna om provens och betygens 

betydelse, men att de själva inte såg dem som så viktiga. I vissa skolor gick nästan bara 

elever som var födda i Sverige, i andra var merparten inflyttade från andra länder. Efter att 

skolornas rektorer gett oss tillträde till skolorna kontaktade vi de lärare som undervisade 

elever i årskurs 6 och efter att vi informerat dem om projektet bad vi dem hjälpa oss att 

informera elever och föräldrar. Alla elever i de klasser vi sökte upp inbjöds att delta i studien 

och många valde att tacka ja. Lärarna hjälpte oss sedan att forma grupper där eleverna (n 2-

5) skulle känna sig så bekväma som möjligt att prata med oss och varandra om sina

erfarenheter av att få betyg eller att göra nationella prov. Valet att genomföra intervjuerna

i grupp motiverades således främst av att vi ville skapa en trygg intervjusituation, men det

låg även väl i linje med vår syn på berättelser som en socialt situerad handling (jämför

Mishler, 1999; Bamberg, 1997). I grupperna uppstod ofta situationer då en elev påbörjade

en berättelse och de andra snabbt började fylla i med nya detaljer eller tolkningar av

händelser. En fördel med gruppintervjuerna var även att eleverna ofta inspirerade varandras

berättande. När någon berättade om hur hens föräldrar talade om betyg hemma började till

exempel de andra i gruppen ofta jämföra och berätta om hur det lät hemma hos dem

(Löfgren & Löfgren, 2017a) och när någon elev försökte minnas hur de löst en uppgift på

något av proven så fyllde andra elever på med berättelser om hur de gjort (Löfgren &

Löfgren 2017b). Vi träffade eleverna vid tre tillfällen under våren, först i samband med SO-

provet, sedan precis efter att de gjort NO-proven2 och slutligen fick de i juni berätta om

hur det var att få betyg. De frågor vi ställde var öppna och relativt få och var formulerade

på ett sätt som skulle uppmuntra elevernas berättande om konkreta händelser. Vi bad dem

till exempel berätta om hur det gått till när de förberett sig och genomfört de nationella

proven? Vad lärarna bedömer då de ska sätta betyg eller hur det gått till då de fått veta vilka

betyg de fått? Därefter har eleverna fått stort spelrum att själva välja ut händelser de vill

berätta om och att diskutera med varandra om hur det egentligen gick till. Många gånger

2 På varje enskild skola genomfördes prov i ett av de samhällsorienterande ämnena (historia, geografi, religion eller 

samhällskunskap) och i ett av de naturorienterande ämnena (kemi, fysik eller biologi). 
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har de varit oeniga om detaljer och ibland har det varit tydligt att de tillskriver samma 

händelser olika betydelser. En del elever har till exempel varit bekymrade över svårigheterna 

att förbereda sig inför ett nationellt prov samtidigt som andra uppskattat den frihet det kan 

innebära att inte kunna förbereda sig (Löfgren, Löfgren & Pérez Prieto, 2017). Vid andra 

intervjutillfällen har eleverna varit eniga både om vad som har hänt och om hur det ska 

tolkas och värderas. Kort sagt intervjusituationerna har utgjort en arena för eleverna att i 

samspel med varandra och med oss berätta om, men samtidigt förhandla och tolka, vad de 

varit med om. Detta har inneburit att våra data består av ett myller av berättelser om 

eleverfarenheter av bedömning och tolkningar av dessa erfarenheter som gjorts i det 

specifika sammanhang som intervjusituationerna utgjorde. Vi har konsekvent intagit en 

lyssnande hållning och ställt intresserade följdfrågor då vi inte förstått eller haft behov av 

att få poängerna i berättelserna tydligare förklarade. Samtliga intervjuer har spelats in på 

diktafoner och transkriberats i sin helhet.  

Att kontextualisera elevers berättelser 

Många av de berättelser vi samlat in i projektet har, i likhet med berättelsen som presenteras 

i det här kapitlet, analyserats som meningsskapande handlingar där eleverna framträder eller 

positionerar sig på olika sätt i den specifika intervjusituationen (se Mishler, 1986; Bamberg, 

1997). Detta innebär att vi även i analysfasen försöker vara lyhörda för vad eleverna säger, 

det vill säga berättelsernas innehåll, men samtidigt beaktar att berättelserna berättats i det 

specifika sammanhanget där eleverna tillsammans formar och förhandlar vilken betydelse 

erfarenheterna kan tillskrivas (Mishler, 1999). Därmed tar vi ett steg bort från det naiva 

förhållningssättet till elevernas berättelser och intar ett mer analytiskt förhållningssätt 

genom att kontextualisera dem (Pérez Prieto, 2006). Detta har ibland beskrivits som att 

man går från ’life stories’ som främst riktar intresset mot individens berättelse, till ’life 

history’ där vi försöker ställa berättelsen i relation till andra berättelser om ett sammanhang 

eller ett skeende (Bertaux, 1981). I detta fall försöker vi förstå hur det ökade synliggörandet 

av elevers prestationer - och de bakomliggande förväntningarna på framgång och 

konkurrenskraft på svenska skolelever - görs i skolan genom att lyfta fram elevers berättade, 

tolkade och förhandlade erfarenheter av nationella prov och betyg. Vi menar således att 

reformerna om fler nationella prov och tidigare betyg präglas av en (global) diskurs där man 

hoppas att tydligare mätbara resultat i skolan ska leda till en ökad medvetenhet bland 

skolans lokala aktörer (rektorer, lärare, elever och föräldrar) om var de befinner sig i 

förhållande till andra vilket i förlängningen ska leda till att alla presterar bättre (Smith, 2016). 

I en svensk skolpolitisk kontext kan den större tyngdpunkt som under senare år lagts på 

tydligare kunskapskrav, nationella prov, tidigare betyg och ett starkare statligt intresse för 

skolors resultat även beskrivas som en reaktion på fallande resultat i internationella 

kunskapsmätningar såsom PISA och en därpå följande retorik om svensk skolas 

misslyckande. Sammantaget har dessa negativa beskrivningar av verksamheten i svensk 

skola och de reformer som följt av dessa beskrivningar inneburit ett ökat performativt tryck 

på lärare och elever att ständigt visa upp god kvalitet och prestera bättre resultat än tidigare 

(Pérez Prieto & Löfgren, 2017). 
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Denna tendens som betonar betydelsen av tydligt mätbara resultat för att stärka 

konkurrensen inom och mellan nationella utbildningssystem har ibland kallad ”policy as 

numbers” (Lingard, 2011, s. 356) och är alltså inte enbart en svensk angelägenhet utan 

präglar utbildningspolitiken i stora delar av världen. Denna en önskan om och strävan efter 

en stor framgångsberättelse för nationella utbildningssystem och de elever som befolkar 

dem, berättas av många aktörer, såväl internationella som nationella och vi menar att den 

tenderar att dominera samtalet om vad skolan är till för och vad elever bör göra (Pérez 

Prieto & Löfgren, 2017). Det är mot den bakgrunden, eller som en version av den 

berättelsen, vi vill kontextualisera Björns och hans klasskamraters berättelse. Deras 

berättelse blir därmed några av de fötter som trampar den ’stig’ (Pérez Prieto, 2007) som 

den stora framgångsberättelsen utgör. Samtidigt utgör konkurrenstanken en (av flera) gräns 

för vad som är möjligt för eleverna att berätta och för oss att förstå i den meningen att 

betygen och resultaten är ett ofta använt mått på framgång i skolan även om eleverna inte 

explicit konkurrerar om betygen i det aktuella betygssystemet eftersom de är målrelterat. 

Även om eleverna inte konkurrerar om betygen, blir de alltjämt ett konkurrensmedel för 

att få tillgång till bra utbildning högre upp i utbildningssystemet och såväl eleverna som vi 

som lyssnar är rimligen medvetna om denna selektiva funktion hos betyg.  En uppenbar 

risk med denna typ av kontextualisering och talet om en stor berättelse är att den stora 

berättelsen gör anspråk på ett monopol på historien (Pérez Prieto, 2007, s. 299). Vi ser dock 

den stora framgångsberättelsen som en av flera tänkbara berättelser om vad som händer i 

svensk skola och elevernas berättelse fungerar som ett sätt att nyansera just den stora 

berättelsen. En annan stor berättelse som vi förhållit oss till i projektet (Löfgren & Löfgren, 

2017a) och som skulle kunna utgöra en fond även för denna elevberättelse skulle kunna 

handla om en skola för alla präglad av likvärdig undervisning och bedömning, men då skulle 

detta kapitel ta en helt annan riktning. 

Elevernas berättelse som presenteras i det här kapitlet studeras och kontextualiseras med 

hjälp av Bambergs modell för positioneringsanalyser av berättelser och berättande (1997, 

2004). Analysen görs i tre steg eller nivåer. Den första nivån handlar om att klargöra vad 

berättelsen handlar om och om vilka positioner de karaktärer som figurerar i berättelsen 

ges. Karaktärerna kan till exempel framställas som offer eller som personer med inflytande 

över sina handlingar. Den andra nivån fokuserar hur berättaren positionerar sig själv i 

relation till de andra personerna som är närvarande vid intervjusituationen. Det centrala här 

är att studera berättelsen som en socialt situerad handling som gör något med hur berättaren 

uppfattas. På den tredje analysnivån analyserar vi hur berättaren förhåller sig till tillgängliga 

diskurser som sträcker sig även utanför intervjusituationen. I denna studie är vi särskilt 

intresserade av hur eleverna ser på sig själva i relation till den stora berättelsen om förväntad 

framgång och konkurrenskraft som idag dominerar många beskrivningar av nationella 

utbildningssystem (Smith, 2016).  

En berättelse om betyg och förväntningar på framgångsrika prestationer 

Den här berättelsen berättas av tre elever på en kommunal skola i en mellanstor svensk stad 

den fjärde juni 2014. Med i det lilla grupprummet på skolan finns även en intervjuare och 
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ytterligare en elev som dock sitter tyst under just den här berättelsen. Eleverna ska sluta 

årskurs 6 om några veckor och bakom sig har de en termin då de genomfört 16 delprov 

inom ramen för de nationella proven i svenska, engelska, matematik samt i SO- och NO-

ämnena . Innan jul fick de sina första betyg och snart ska de få sina avslutande betyg för 

mellanstadiet, de har dock redan fått reda på flera av sina betyg av sina lärare. Berättelsen 

som tar form i samspel mellan eleverna och intervjuaren kommer tidigt i intervjun som ett 

svar på frågan ”Hur är det att få betyg i årskurs sex?”. Flera av eleverna är eniga om att det 

är bra att få betyg eftersom man då får ”veta var man ligger” och kan få hjälp om man 

behöver. De säger att det är bra att vänja sig vid betygssystemet, men de berättar också att 

det är mycket spänning med betygen och att de skapar en press att inte sänka sig när man 

börjar högstadiet. Berättelsen som följer här handlar om pressen att visa vad man lärt sig 

för att få höga betyg och om hur eleverna och deras lärare hanterat den här pressen. Björn 

är den elev som driver berättelsen framåt och han börjar med att berätta att han tror lärarna 

satte låga betyg innan jul för att de ville undvika att sätta press på eleverna och behöva sänka 

betyg på vårterminen. Här följer nu ett utdrag ur transkripten där berättelsen tar form och 

därefter gör vi en positioneringsanalys (Bamberg, 1997) av den för att visa hur eleverna 

genom berättelsen positionerar sig själva och sina lärare i relation det performativa trycket, 

det vill säga till de nu starka kraven på att alltid visa upp vad man kan (Pérez Prieto & 

Löfgren, 2017) – eller till den stora framgångsberättelsen – som införandet av tidigare betyg 

inneburit för elever och lärare i svensk skola. 

Skola T, intervju om betyg 

1 

2 

3 

4 

5 

Björn Jag tror att vi fick veta det då, ganska... vi fick ganska låga betyg om man 

skall vara ärlig om man jämför med dom vi har fått nu. Eftersom att jag 

tror att dels vill dom inte att vi skall se det här som jättedåligt att vi får 

så här sex stycken A och sedan när vi väl kommer ut så blir alla dom 

där A:n till D. Det skulle ju göra... 

7 Intervjuare När du börjar högstadiet menar du eller? 

8 

9 

10 

Björn Nej, när det skulle bli så här, börja tills... vårterminen. Det var... eller 

vad den här terminen kallas. Ja, men att vi skulle bli typ krossade av 

pressen att behålla dom där fina betygen.  

11 Intervjuare Känns det så att det är en hård press? 

12 Björn Ja 

13 Erik Ja, alltså inte... alltså inte just i sexan 

14 Intervjuare Hur märker man det då? 

15 

16 

Erik Man märker ju det liksom på stämningen i klassrummet när man kliver 

in. Inför nationella prov liksom, så är det ju alltid.  

17 Intervjuare Hur märker ni att det är press då? 

18 Björn Det blir direkt... alla får en annan typ... 

19 Erik Chock. 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Björn Alla får en annan stämning, chock. Alla blir så här, ja, alla får ett annat 

humör och har man fått ett dåligt betyg, så blir alla... typ deprimerade 

och får man bra betyg, för annars om man har fått ett bra betyg, dom 

blir glada, man kan till exempel se att dom som bara har fått ett bra 

betyg, gärna vill dela med sig. Men dom som har fått ett dåligt, döljer 

det. Och... det kan bli så här jättebra. Men om man tror att man blir så 

här jättebra på något så är det typ som ett slag i verkligheten att man 

inte får det där jättebra betyget som man hade önskat.  

28 

29 

Erik Ibland som... ibland skriver man ju sämre än vad man är, att man inte 

har fått chansen liksom att visa. 

30 Intervjuare Känns det lite orättvist då? 

31 Erik Ja. 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Björn Ja, vi har ju några i klassen som har så här... typ skrivproblem. Som till 

exempel jag använder väldigt ofta dator. Men fortfarande då så känns 

det ganska irriterande för att bara använda datorn. Eftersom att dels har 

jag så mycket i... det finns många i klassen som har väldigt många, 

mycket i hjärnan. Men på inget sätt kan få ut det. Förutom via ord, eller 

vid skrift. Alla är ju olika personer. Så det typ trycker ned dom som inte 

kan skriva så särskilt bra. Dom som inte har orken eller tålamodet, att 

kunna skriva allt dom har inuti sin hjärna. För det finns säkert 

jättemånga som pluggar skiten av sig. Medans när dom väl skall sätta sig 

i provsalen så blir dom så här, helt tysta. Inga ord kommer till deras 

hand. Dom kan... det blir helt chock. Ja det kan vara att dom tänker, 

övertänker det, men ändå så skall det vara att man... det inte bara skall 

vara det traditionella med penna och papper. Att man skall ha större 

chans att kunna göra proven muntligt. Och sådant. 

46 

47 

48 

Intervjuare Jag tänker på, ni sade förut att dom nationella proven känns ju viktiga 

och sådär. Finns det andra saker som ni tycker är viktiga för dom betyg 

som ni har fått? Ingår det fler saker? 

49 

50 

51 

52 

Cissi Ja, alltså kanske lite hur man är på lektionerna. Så om man räcker upp 

handen ofta och... pratar mycket och sådant. Samtidigt har det snackats 

om nationella prov och sedan när man gick i trean, alltså... man har 

liksom. 

53 Björn Då blev det så där... 

54 

55 

Cissi ”Du måste prestera på det, annars blir det kassa betyg” liksom. Så har 

det alltid varit. 

56 Intervjuare Så du tänker att dom nationella proven är det viktigaste. 

57 

58 

Björn Ja. Och vi har sedan i typ ettan eller tvåan fått lära oss att, dom nationella 

proven är allvarliga, det är inte bara att kladda ned någon smiley, ledsen 
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59 

60 

61 

62 

63 

64 

smiley i en bok. För att man inte kan. Det är ändå seriöst. Men 

fortfarande har vi fått lära oss, “men ni blir inte betygssatta av det här. 

Ni kommer... det är lärarna som blir det”. Vi blir fortfarande väldigt 

rädda. För att det känns nästan som att vi gör dåligt av oss, då kommer 

ju lärarna bara skrika på oss för att helt plötsligt så tror 

skolmyndigheterna att vad heter det, läraren, har skitit av sig och typ 

sovit på lektionerna. 

65 

66 

67 

68 

Erik Ja, så var det i alla fall i trean. Men dom sade ju att, dom... alltså att dom 

betygssätts i skolan och så, hur dom är som lärare och så. Så dom får ju 

reda på, hur bra är dom här skolorna. Och så kanske dom behöver extra 

resurser och så. 

69 

70 

71 

72 

Björn Fortfarande känns det här jobbigt. Eftersom att jag vill ju inte göra narr 

av min skola. Men om jag ändå skulle göra narr av min skola så skulle 

det inte fortfarande gynna mig. Jag skulle fortfarande få dåliga betyg. Så 

det blir bara... man kommer typ i ett limbo av frustration. 

Den röda tråden i den här berättelsen handlar om att det ligger ett tryck på alla som är i 

skolan att prestera och att det trycket blir extra tydligt i samband med de nationella proven 

och betygen. Det är inte bara eleverna som drabbas om de presterar dåligt det är även deras 

lärare och hela skolan. 

Då vi studerar hur olika karaktärer, det vill säga lärare och klasskamrater, positioneras i 

berättelsen blir det tydligt hur trycket ’drabbar’ dem på olika sätt. På de första nio raderna 

handlar det om hur ”dom”, det vill säga lärarna sätter försiktigt låga betyg för att undvika 

att eleverna skulle bli besvikna om betygen sänktes på vårterminen. Lärarna positioneras 

därmed som välmenande beskyddande i omtanken om eleverna (3, 9-10) men också som 

orättvisa eftersom de satt för låga betyg i jämförelse med de betyg eleverna fick på 

vårterminen (1-2). Eleverna, det vill säga ”vi” positioneras därmed som sköra (3-5) personer 

som riskerar att bli besvikna eller till och med ”krossade av pressen att hålla dom där fina 

betygen” (9-10). Lite senare i berättelsen i samband med att stämningen förändras då 

eleverna ”kliver in” i klassrummet för att göra nationella prov differentieras elevernas 

positioner beroende på hur det går för dem. Här positioneras de som vinnare (22-24) som 

är glada och gärna delar med sig av sin glädje, eller som förlorare (24-27) som helst döljer 

sina resultat och sin besvikelse över att det inte gått så bra som de hoppats. De nationella 

proven ges i denna berättelse en avgörande betydelse i uppdelningen mellan vinnare och 

förlorare genom Cissis uttalande ”Du måste prestera på det, annars blir det kassa betyg”. 

Tillägget ”Så har det alltid varit” antyder att eleverna fått höra att dessa prov är särskilt 

viktiga vid många tillfällen vilket förstärks på de följande raderna. I sekvensen om de 

nationella proven framträder ytterligare en elevposition, de som har skrivproblem (32, 37-

45). Den position beskrivs som särskilt utsatt eftersom den innebär att man inte får chansen 

att hävda sina kunskaper som kan var väl så goda som de andras eftersom de nationella 

proven innebär att många svar behöver skrivas ner i traditionella former. I slutet av 
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transkriptet återvänder berättelsens fokus till lärarna. Återigen ges de en position som 

välmenande beskyddare av eleverna (60-61, 65-68) eftersom de försökt lyfta bort pressen 

att prestera från elevernas axlar genom att förklara för dem att det är lärarna själva och 

skolan som bedöms, inte eleverna.  Även denna gång lämnar dock denna position en 

oförutsedd effekt eftersom eleverna positioneras som pressade att vara lojala mot sina lärare 

genom att prestera bra för deras skull så att inte ”skolmyndigheterna” (63) pekar ut lärarna 

som lågpresterande. Därmed tillskrivs även lärarna risken att positioneras som vinnare eller 

förlorare om de skulle hamna i en situation då skolan granskas. Såhär långt har analysen 

riktats mot berättelsens innehåll och mot de positioner som karaktärerna i berättelsen 

tillskrivs av dem som berättar.  

I det följande riktas uppmärksamheten istället mot interaktionen och mot de narrativa 

resurser eleverna använder för att positionera sig i relation till varandra. Vi är med andra 

ord intresserade av hur berättelsen används som ett sätt att visa vem man är som elev i 

relation till dem som är närvarande. En position som alla inblandade i berättandet delar är 

att eleverna är satta under press på grund av de nationella proven och betygen. 

Resonemangen om press inleds tidigt i samband med att de berättar om att lärarna satte för 

låga betyg för att undvika att behöva sänka dem senare. Intervjuarens frågor (9 och 11) 

uppmuntrar sedan till att positionen ska utredas. Eriks hållning är till en början lite försiktig 

då han påpekar att pressen inte bara uppstått i årskurs 6 (13), men senare betonar han att 

stämningen (15) blir spänd i samband med att de nationella proven ska genomföras. Det är 

även han som först använder ordet ”chock” (19) för att beskriva denna stämning. Längre 

fram knyter han an till Björns resonemang om besvikelsen som kan uppstå då resultaten 

blir sämre än väntat (25-27) då han talar om att ”man” ibland skriver sämre än ”man är” 

och inte får chansen att visa vad man kan (28-29). Även Cissis beskrivning av att de 

nationella proven intar en särskilt viktig roll i relation till betygen (49-55) bidrar till den 

gemensamma positionen att eleverna är satta under press. Både Björn och Erik accepterar 

även positionen att detta känns orättvist som aktualiseras i intervjuarens sammanfattning 

och fråga (30). Björn kvalificerar det resonemanget med att berätta att han och flera andra 

har problem att formulera sig i skrift. På raderna 57-68 formar Björn och Erik ytterligare 

en gemensam position genom att förhålla sig till att lärarna i årskurs 3 sagt till dem betygen 

sätts på skolan eller lärarna snarare än eleverna. Denna position handlar om att trycket på 

dem som elever snarast ökat av att de gjordes medvetna om att även lärarna kunde betraktas 

som bedömda och kontrollerade eftersom de ville vara lojala med sina lärare. De blev 

därmed positionerade inte bara som ansvariga för sina egna prestationer utan även för att 

lärarna och skolan skulle komma väl ut vid en eventuell utvärdering. 

Diskussion om den lilla berättelsen press och den stora 

framgångsberättelsen 

Den centrala frågan i den här diskussionen är hur eleverna positionerar sig, eller förstår sig 

själva i relation till den stora framgångsberättelsen och det performativa trycket att leverera 

och visa upp goda resultat. Analysen handlar således om att försöka gå utanför såväl 

berättelsevärlden, det vill säga den gemensamt konstruerade berättelsen som den interaktiva 
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intervjusituationen för att försöka förstå hur eleverna uppfattar sig själva och sin situation 

som bedömda elever (jämför Bamberg, 1997). 

Positioneringsanalyserna såhär långt har visat hur olika elever positioneras genom 

berättelsen om nationella prov och betyg i årskurs 6. Lärarna positioneras i berättelsen som 

å ena sidan som välmenande och beskyddande gentemot eleverna men också som orättvisa 

när de sätter för låga betyg. Eleverna positioneras i berättelsevärlden som vinnare eller 

förlorare i relation till betygen (jmf Bagger, 2015) och som särskilt stora förlorare 

positioneras de som har skrivproblem eftersom de inte ges chansen att visa vad de kan på 

de nationella proven. När berättelsen analyseras som en socialt situerad handling som görs 

i en specifik intervjusituation positionerar sig eleverna som satta under press av de 

ansträngande nationella proven och av risken att sänka sina betyg och som orättvist 

behandlade då de inte gavs likvärdiga möjligheter att visa vad de kunde på proven. Den 

sista positionen som framträdde i analysen av interaktionen i intervjusituationen handlade 

om att eleverna gjordes ansvariga för hur skolan och lärarna skulle framstå om de inte 

presterade tillräckligt väl. 

Då vi ställer dessa positioneringar i relation till den stora berättelsen om betydelsen av att 

(svenska) elever visar upp goda prestationer och en stark förmåga att hävda sig i konkurrens 

med andra, eller hävda sina lärare och sin skolas resultat i termer av provresultat och betyg 

i relation till andra lärare och skolor framträder en position där det viktigaste är att kunna 

visa upp sig från sin bästa sida. Vi vill med stöd av Balls (2006) resonemang om 

performativitet benämna detta som en position av fundamental osäkerhet. Performativitet 

(Ball, 2006) är en styrningsform som innebär att det är viktigt för aktörer och institutioner 

inom utbildningsväsendet att forma bilder av sig själva och sin verksamhet som passar så 

väl som möjligt ihop med de mål som satts upp för verksamheten. En central del av denna 

styrningsform är att man som lärare eller elev blir lyhörd för, men också ofta osäker på, hur 

man ska kunna visa upp ’sitt bästa jag’ och att man därför blir väldigt observant på själva 

systemet och på sin egen plats i det. Elevernas berättelse vittnar om en stark press på dem 

att ta ansvar för sina egna prestationer och för sina lärare och hela skolan eftersom eleverna 

inte vill ”göra narr av min skola” (69). Dessa krav riskerar, enligt Ball (2006) att skapa 

känslor av osäkerhet för alla skolans aktörer då de ständigt bedöms på olika grunder vilket 

skapar frågor som: Gör vi tillräckligt och gör vi rätt? Vi menar att elevernas berättelse som 

presenterats här visar på en sådan osäkerhet på flera sätt. Lärarna framstår som osäkra på 

om deras elever ska hålla för trycket och sätter därför försiktiga betyg i början, eleverna 

upplever en ny stämning i klassrummet inför det som dom uppfattar som avgörande 

provsituationer och de noterar att den nya bedömningspraktiken skapar tydliga vinnare och 

förlorare. Björns avslutande och evaluerande kommentar till det de har berättat, ”man 

kommer typ i ett limbo av frustration” (72), vittnar om en insikt hos denna 12-åriga pojke 

om att man som elev i svensk skola idag är tvungen att alltid försöka visa upp sitt bästa jag 

även om man vet med sig att man har problem att göra det på rätt sätt (37-42) och är osäker 

på hur det ska gå till. 
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Därmed menar vi att denna elevberättelse kan betraktas som en berättelse med en kritisk 

udd riktad mot det performativa tryck som följer av den stora framgångsberättelsen om hur 

resultaten i svensk skola ska lyftas (Pérez Prieto & Löfgren, 2017). Berättelsen visar hur 

några unga policyaktörer (Löfgren, et al, 2017) agerat och förhåller sig till sitt agerande då 

ett policybeslut om en utökad bedömningspraktik tagit form på en specifik skola i en 

mellanstor svensk stad. Eller med andra ord, den här berättelsen säger något om de 

erfarenheter som är betydelsefulla för det samhälle vi lever i (jämför Pérez Prieto, 2006; 

2007). Den bidrar därmed med en nyans av berättelsen om - hur det kan te sig för några 

elever i skolan – när elevers prestationer förväntas bli bättre genom ökad konkurrens i en 

global utbildningsekonomi (se Smith, 2016). 
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Kapitel 11 

Livsberettelse i narrativ gerontologi: Tid for et skifte?i 

Bodil H. Blix 

Introduksjon 

Narrativ gerontologi er i løpet av de siste to tiårene utviklet til en egen disiplin (de Medeiros, 

2014; Kenyon, Clark, & deVries, 2001). Forståelsen av at livet er like mye et biografisk som 

et biologisk fenomen, er grunnleggende i narrativ gerontologi (Randall, 1999). Følgelig går 

vi ut fra at vi kan lære om personlige erfaringer med aldring og aldringens sosiale natur fra 

menneskers beretninger. I forskningsfeltet narrativ gerontologi inviteres eldre voksne til å 

fortelle fortellinger fra egne liv, ofte innenfor rammene av forskningsintervju. Dette betyr 

at empiriske tilnærminger i narrativ gerontologi er fundamentalt avhengige av en narrativ 

vilje (Blix, Hamran, & Normann, 2015) blant dem vi ønsker å lære mer om. Og kanskje 

finnes det en naturlig, iboende narrativ vilje. Kanskje er mennesker ”inherently storytellers” 

(Andrews, 2000), ”a storytelling species” (Atkinson, 2007). Baldwin (2006) påpeker 

imidlertid at narrativ handlekraft (narrative agency) er et spørsmål om både å være i stand 

til å uttrykke seg selv i en form som oppfattes som narrativ og å få muligheten til å uttrykke 

seg selv narrativt.  

Jeg tenker ofte på meg selv som en akademisk parasitt som livnærer meg på andres 

fortellinger. Så langt, er alt jeg har gjort som narrativ gerontolog fullstendig avhengig av 

andre menneskers vilje til å fortelle sine fortellinger. Til tider fyller dette meg ikke bare med 

takknemlighetsgjeld, men også med en narsissistisk skam som innsiktsfullt er beskrevet av 

Josselson som  

shame that I am using these people’s lives to exhibit myself, my analytical prowess, my 

cleverness. I am using them to advance my own career, as extensions of my own narcissism, and 

I fear to be caught, seen in this process (2011: 45).  

Likevel er ikke min største bekymring knyttet til fortellingene som generøst har blitt delt 

med meg. Jeg har blitt mer og mer opptatt av de fortellingene som av ulike grunner ikke 

blir fortalt. Jeg tenker på fortellingene til dem som ikke ønsker å fortelle, fordi de aldri blir 

invitert til å fortelle, eller fordi de aldri blir lyttet til. Hva om Hannah Arendt (1969) hadde 

rett i at verden er full av fortellinger som bare venter på å bli fortalt? Hva om disse 

fortellingene venter og venter, men aldri blir fortalt? Og kanskje enda verre; hva om disse 

fortellingene blir fortalt, men aldri blir lagt merke til? Og hva om det er akkurat disse 

fortellingene vi kan lære mest fra? 

I dette essayet vil jeg, med referanser til egen og andres forskning og teoriutvikling, dvele 

ved noe av rastløsheten og ubehaget jeg har kjent på for mitt eget forskningsfelt, narrativ 

gerontologi. Over tid har jeg kjempet med spørsmål som: Favoriserer narrativ gerontologi 
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bestemte typer fortellinger, mennesker, data og analyser? Kan måten vi forstår narrativ og 

narrasjon innenfor narrativ gerontologi bidra til å marginalisere enkelte fortellere og 

fortellinger? Og hvis det er slik, hva er konsekvensene? 

Min gryende interesse for det ufortalte  

Min interesse for fortellinger som forblir ufortalt ble vakt for mange år siden, mens jeg som 

PhD-student gjorde en studie av eldre samers livsberettelser. Jeg hadde distribuert 

informasjonsbrev og ventet utålmodig på at mulige deltakere skulle returnere sine 

samtykkeerklæringer. Hver gang jeg fant en konvolutt i postkassen, ringte jeg lykkelig til 

avsender for å gjøre avtale for intervju. Skuffelsen var stor når noen av personene jeg 

kontaktet likevel ikke ønsket å delta i studien, etter å ha snakket med meg i telefonen. Selv 

om jeg var overrasket over at de ombestemte seg, takket jeg høflig for samtalen og avsluttet 

telefonsamtalene. Likevel ble jeg frustrert, etter å ha opplevd dette ved flere anledninger. 

Jeg begynte å lure på om det var noe i veien med måten jeg presenterte studien, eller enda 

verre, at noe var fundamentalt galt med selve studien. Jeg diskuterte saken med veilederne 

mine, og de oppfordret meg til å spørre hvorfor personen hadde ombestemt seg, dersom 

det samme skulle skje igjen. Det gjorde jeg, ved tre anledninger. En kvinne svarte at hun 

ble så inspirert av samtalen vår at hun hadde bestemt seg for å skrive sin egen fortelling og 

dermed ikke ville ”gi den bort gratis” til meg. Jeg kunne naturligvis ikke gjøre annet enn å 

ønske henne lykke til med skrivingen. To andre kvinner oppga imidlertid helt andre grunner 

til at de hadde ombestemt seg. Begge uttrykte bekymring for om deres fortellinger var av 

særlig interesse, fordi de ”hadde ikke utrettet mye i livet”, fordi de hadde ”levd hele livet på 

samme sted”, og ”vært hjemme” med sine elleve barn. Når jeg forsikret dem om at det var 

fortellinger om livet, ”på dette stedet”, hjemme med barn jeg var interessert i, så 

ombestemte de seg på nytt og valgte å delta i studien likevel. Disse erfaringene fikk meg til 

å innse betydningen av å tro at fortellingene dine er av interesse for noen. Hvis du ikke tror 

det, så lar du simpelthen være å fortelle dem. 

Fortellinger som forblir ufortalt 

I boken The Stories We Are – An Essay on Self-Creation, skriver den narrative 

gerontologen William Randall, ”of the countless stories we could tell of ourselves, there are 

comparatively few we do” (Randall, 2014). Han diskuterer videre ulike grunner til at 

fortellinger forblir ufortalt, og mener at årsakene til dette grovt kan kategoriseres som ting 

vi frykter og ting vi mangler. En grunn til å holde sine fortellinger for seg selv er frykten 

for å miste makten over dem. Med det samme vi forteller en fortelling mister vi makten 

over den. Randall skriver:  

Any segment or summary of our story, once expressed, becomes subject immediately to the 

’storyotyping’ of others, to being gound up and spat out by the rumor mill, to being distorted, 

misinterpreted, read the wrong way (Randall, 2014: 286).  

For potensielle deltakere i et forskningsprosjekt, er ikke denne frykten komplett grunnløs. 

En annen grunn til å la fortellinger forbli ufortalt er, ifølge Randall, frykten for represalier. 



Blix 

119 

Jeg erkjenner at deltakerne i min nåværende forskning (som omhandler samarbeid mellom 

uformelle og profesjonelle omsorgsytere for personer med demens) kan ha gode grunner 

til å holde mange av sine fortellinger for seg selv. Det er ikke overraskende om 

familiemedlemmer til personer med demens nøler med å fortelle fortellinger som kan 

oppfattes som kritikk av de profesjonelle omsorgsyterne, som de er fullstendig avhengige 

av. I min tidligere forskning om eldre samers livsberettelser (Blix, 2013) møtte jeg flere som 

var bekymret for familiemedlemmer som kunne bli krenket hvis de snakket om sin samiske 

bakgrunn, som hadde vært fortiet eller fornektet i generasjoner. En annen grunn til å holde 

sine fortellinger for seg selv er frykten for å skade andre. Randall skriver: ”We may defend 

our silence in such matters not as dishonesty but as discretion, not as cunning (or 

cowardice) but as compassion” (2014: 288). En god venn og kollega av meg gjør narrativ 

forskning med pårørende til personer med alvorlig demens (Kuosa, Elstad, & Normann, 

2015). Hun opplevde stadig, i intervjusituasjoner, at de pårørende kunne fortelle og fortelle 

heltehistorier om personen med demens, for så, ofte først i det hun var i ferd med å slå av 

lydopptakeren, å starte å fortelle vanskelige, pinlige og smertefulle historier om endret 

personlighet, inkontinens, mangelfull personlig hygiene og liknende. Diskresjon og 

medfølelse er selvsagt bare to av mange mulige grunner til å nøle med å fortelle slike intime 

fortellinger til en fremmed, som en forsker.  

Mangel på opplevelser kan være en grunn til at fortellinger forblir ufortalt. Sykehjem og 

omsorgsboliger kan være så preget av monotoni og rutiner at de som bor der har lite å 

fortelle om, verken til familie, personale eller forskere. Rutinepregede omgivelser skaper 

også lite rom for lytting og sam-skaping av nye fortellinger om fortid, nåtid og fremtid. 

Mangel på lyttere er en grunn til at fortellinger forblir ufortalt. Randall skriver: ”We need 

to ’find an audience for the untold tales… permission to tell the stories that are our own 

birthright.’ Otherwise, our situation is like that of the tree falling in the forest” (2014: 288). 

Dette er faktisk min trøst, når jeg blir overveldet av min narsissistiske skam. Flere deltakere 

har gjennom årene gitt uttrykk for at de har satt pris på å bli intervjuet. For noen av dem 

har muligheten til å ”snakke om seg selv”, til en som faktisk er interessert i å lytte, vært en 

sjelden og verdsatt opplevelse.  

Mennesker kan også la være å fortelle sine fortellinger fordi de mangler vokabular. Jeg er 

imidlertid ikke helt enig med Randall, som skriver: ”We cannot tell what we cannot story, 

and we cannot story what we lack the words to story” (2014: 293). Verbal kommunikasjon 

er bare én form for kommunikasjon. Ifølge Watzlawick et al. (1967) er det ikke mulig å ikke 

kommunisere. De skriver:  

Once we accept all behavior as communication, we will not be dealing with a monophonic 

message unit, but rather with a fluid and multifaceted compound of many behavioral modes – 

verbal, tonal, postural, contextual, etc. – all of which qualify the meaning of alle the others 

(Watzlawick et al., 1967: 50).  

Georgakopoulou (2006: 123) påpeker at ”allusions to tellling, deferrals of telling and 

refusals to tell” også må betraktes som narrativ aktivitet. Baldwin (2006) argumenterer for 
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at narrativ handlekraft bør omdefineres til også å involvere andre symbolske uttrykk enn 

tale, for å inkludere dem som ikke kan fortelle verbale, koherente fortellinger. Bevegelse, 

dans og estetiske representasjoner som bilder og maleri forteller historier og kan 

representere erfaring. Det er imidlertid gjort lite forskning innen narrativ gerontologi basert 

på visuelle representasjoner. Mennesker kan ha et rikt vokabular, men likevel mangle 

stemme. Vi vet av erfaring at undertrykkelse kan gjøre det vanskelig for minoriteter og 

marginaliserte grupper å fortelle sine fortellinger. Undertrykking fører til taushet på mange 

nivå og i ulik grad: ”Silence is not always the absence of voice, but rather a muting of voice” 

(Etter-Lewis, 1991: 434). På den andre side, er taushet aldri total. Linde (2009) påpeker at 

”noisy silences”, det som man i gitte situasjoner ikke kan eller vil snakke om, kan være vel 

så talende som det som blir fortalt.    

Fortellinger gjøres tilgjengelig for oss gjennom kulturen. Disse fortellingene former våre 

individuelle fortellinger. Hvis din fortelling vanskelig kan passe inn i et tilgjengelig plot, blir 

den også vanskelig å fortelle. Med referanse til Derridas ”Law of Genre”, påpeker Smith  at 

the white, male, burgeois, heterosexual human being [has become] representative man, the 

universal human subject. ’His’ life story becomes recognizable, legitimate, and culturally real” 

(1993: 393).  

Følgelig vil fortellingene til dem som er annerledes enn ”the universal human subject” 

kunne forbli ufortalt. Baldwin og Estey (2015) hevder at dominerende masternarrativ om 

aldring og eldre voksne kan bidra til narrativt tap. Masternarrativ som beskriver aldring som 

noe uønsket og eldre voksne som en byrde for samfunnet, kan begrense hvilke fortellinger 

eldre kan fortelle om seg selv og andre. Freeman (2011) omtaler det å ikke evne å se at ens 

egne erfaringer kan ha noen verdi ut over seg selv som ”narrative foreclosure”, et 

sammenbrudd av den narrative funksjon. Som forskere bidrar vi også med et sett 

tilgjengelige plot gjennom forskningsspørsmålene som utgjør rammene for studiene våre, 

hvilke spørsmål vi stiller forskningsdeltakerne og måten vi stiller spørsmålene på. De 

Medeiros (2014: 93) har argumentert at ”ageism […] can predispose people who are doing 

narrative work with older adults to allow only certain types of stories to be told”. Narrative 

forskere ”tillater” ofte eldre voksne å bare fortelle om fortiden, mens fortellinger om 

forestilte fremtider sjelden er en del av diskusjonen. Følgelig kan forskningen vår bidra til 

den formen for narrative foreclosure som Freeman (2011) betegner som blindveier, ”dead 

ends”, ”the failure to recognize the indeterminacy of the future” (Baldwin & Estey, 2015: 

210). Jeg erkjenner at jeg selv ikke er noe unntak. Under intervjuene med samiske eldre 

oppfordret jeg sjelden deltakerne til å fortelle om forestilte fremtider. Jeg var mer opptatt 

av at de skulle fortelle om fortiden. 

Fortellinger som forblir uhørt 

Plot som gjøres tilgjengelig gjennom kulturen former også lytterens oppfatninger av hva 

som regnes som en fortelling, eller hva som regnes som en viktig fortelling. Frank (2010: 

55) skriver: ”Stories not readily locatable in the listener’s inner library will be off the radar
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of comprehension, disregarded as noise”. I slike tilfeller er ikke problemet at fortellinger 

ikke blir fortalt. De blir simpelthen ikke lagt merke til, hørt eller betraktet som viktige. I en 

artikkel skriver Synnes (2015) om nostalgiske narrativ. Blant fortellingene til eldre og 

døende pasienter som han analyserte i sin PhD-avhandling var det mange nostalgiske 

fortellinger. Han skriver at han hadde en tendens til å overse slike ”lettere” fortellinger om 

fortiden, og at han ikke betraktet dem som viktige. Han skriver: ”They are stories of 

apparently insignificant moments that offer no insight into the narrator’s development; they 

are not events that changed his or her life” (Synnes, 2015: 174, min utheving). Gjennom 

artikkelen viser han at slike fortellinger er av betydning, men han gikk altså nesten glipp av 

dem fordi de, slik han oppfattet dem, ikke handlet om noe som endret fortellernes liv, og 

dermed oppfylte de ikke hans kriterier for signifikante fortellinger.  

Lyttere har ikke bare en formening om hva viktige fortellinger skal handle om (f. eks. 

hendelser som endret noens liv), men også hvordan fortellinger skal være oppbygd. I boken 

Beyond Narrative Coherence problematiseres ”koherens-paradigmet”: ideen om at 

koherens er normen for gode og sunne fortellinger (Hyvärinen, Hydén, Saarenheimo, & 

Tamboukou, 2010b). Forfatterne hevder at koherensparadigmet er fundert i en forståelse 

av narrativ identitet som vektlegger enhet og koherens snarere enn kompleksitet og 

motsetninger. De viser til fire konsekvenser av koherensparadigmet (Hyvärinen, Hydén, 

Saarenheimo, & Tamboukou, 2010a: 10f): For det første, kan det føre til at forskere gir 

forrang til koherente fortellinger og neglisjerer mer utfordrende berettelser. For det andre, 

kan det føre til at forskere prøver å finne fortellingens dypeste og mest koherente mening. 

For det tredje, kan vektleggingen av koherens redusere narrativ til representasjoner av 

fortid. Og for det fjerde, kan idealet om koherens marginalisere mennesker som har 

vanskeligheter med å fortelle koherente berettelser på grunn av politiske og andre traumer. 

Alle fire konsekvensene er relevante for narrativ gerontologi, et forskningsfelt som burde 

inkludere personer som av ulike grunner kan ha problemer med å fortelle koherente 

fortellinger, som for eksempel personer med demens eller afasi. Ved å bevisst eller ubevisst 

ekskludere disse menneskenes berettelser fra vårt forskningsfelt kan vi gå glipp av viktige 

innsikter og vi kan bidra til ytterligere narrative tap (jfr. Baldwin & Estey, 2015). 

Identitet og mening i narrativ gerontologi 

Helt sentral i narrativ gerontologi er forståelsen av at identitetsutvikling og meningsskaping 

aldri tar slutt, men fortsetter gjennom hele livet (Bohlmeijer, Westerhof, Randall, Tromp, 

& Kenyon, 2011; Kenyon et al., 2001). Denne forståelsen kan, etter mitt skjønn, vanskelig 

forenes med perspektiver som betrakter mening som noe som finnes i fortellinger, som er 

underliggende for koherensparadigmet (jfr. Hyvärinen et al., 2010b) og Synnes (2015) sin 

påstand om at nostalgiske fortellinger ”offer no insight into the narrator’s development” 

(min utheving). Snarere trenger vi perspektiver på mening som noe som skapes i interaksjon 

mellom en forteller og hennes eller hans lyttere. Videre må ikke identitet betraktes som noe 

som reflekteres gjennom menneskers fortellinger, men som noe som skapes og forhandles 

gjennom fortellerhandling i kontekst. Phoenix, Smith og Sparkes (2010: 2) påpeker: 

”Narratives are not understood as a transparent window into people’s lives as they age, but 
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rather as an on-going and constitutive part of reality”. Mennesker kan uttrykke multiple og 

til og med motstridende identiteter avhengig av kontekst (Norrick, 2009). Dette 

nødvendiggjør analytiske perspektiver som åpner for fokus på fortelling som sam-handling 

i her-og-nå-situasjoner, innenfor rammene av videre diskurser. Et viktig aspekt ved sam-

handlingen er at fortelleren og lytteren (eller med-fortelleren) sammen forhandler om 

fortellingens innhold og hvordan dette skal forstås. 

I artikkelen Confabulation: sense-making, self-making and wold-making in dementia 

demonstrerer Örulv og Hydén (2006) de produktive aspektene ved konfabulering som 

oppstår spontant innen demensomsorgen. Martha og Catherine, som begge er diagnostisert 

med Alzheimer’s sykdom, har akkurat drukket ettermiddagskaffe i demensenhetens 

dagligstue. Dagligstua er et fellesareal, men Martha har en annen oppfatning av situasjonen. 

Hun hevder at, selv om TV-en og radioen i stua tilhører henne, er hun og Catherine i 

realiteten på besøk hos en kvinne som heter Violet. Gjennom samtalen med Catherine 

strever Martha med å skape mening i det faktum at de sitter i Violets stue omgitt av Marthas 

eiendeler. Martha konfabulerer åpenbart. Gjennom en kontekstualisering av Marthas 

beretning demonstrerer forfatterne at konfabuleringen er en aktiv og kreativ 

meningsskapende prosess. Videre viser de at Marthas konfabulering er en aktiv selv-

skapende prosess. Den gjør henne i stand til å etablere og opprettholde en identitet gjennom 

interaksjonen med Catherine. Konfabuleringen er ikke bare en måte å representere verden, 

slik denne fremstår for Martha, men den er også en aktiv verdens-skapende prosess 

gjennom måten den organiserer og legitimerer handling. Forfatterne viser ikke bare 

betydningen av tilsynelatende meningsløse og usammenhengende berettelser, men også 

viktigheten av å kontekstualisere slike berettelser både i her-og-nå- og videre kontekster. 

Nødvendigheten av et skifte fra fortellingens ”hva” til fortellingens 

”hvordan” i narrativ gerontologi 

Innen narrativ gerontologi er det en tendens til at analysene fokuserer mer på hva 

menneskers beretninger handler om enn på hvordan, og under hvilke omstendigheter, 

mennesker beretter (de Medeiros & Rubinstein, 2015; C. Phoenix et al., 2010). Jeg mener 

at denne tendensen holder narrativ gerontologi fanget i sin fundamentale avhengighet av 

den narrative viljen til menneskene vi vil lære mer om. Videre marginaliseres de som av 

ulike grunner har vanskeligheter med å fortelle meningsfulle og koherente beretninger. 

Eksempelet med Martha og Catherine demonstrerer det utilstrekkelige i å utelukkende søke 

etter mening i menneskers beretninger. Mening skapes mellom deltakere i spesifikke 

kontekster, gjennom fortellerhandling. 

De Medeiros (2014) bemerker at tradisjonelle autobiografiske intervju kan gi forrang til 

bestemte grupper og fortellinger, og diskvalifisere andre. Baldwin (2006) påpeker at vi, ved 

å insistere på å søke etter konsistens, koherens og plot i menneskers beretninger, kan 

frarøve mennesker deres potensielle narrativ.  
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Flere innenfor det narrative feltet, som Bamberg (2006), Georgakopoulou (2006) og 

Baldwin (2006), argumenterer for å vie mer oppmerksomhet til ”små” fortellinger i narrativ 

forskning. Ifølge Bamberg, tar mange ”tradisjonelle narrative forskere” utgangspunkt i hva 

fortellingene handler om, mens narrativ analyse av ”små” fortellinger fokuserer på 

”narrating as an activity that takes place between people […and] the present of ’the telling 

moment’” (Bamberg, 2006: 140). Freeman (2007), på den andre side, rettferdiggjør 

interessen for ”store” fortellinger. ”Store” fortellinger utgjør, ifølge han, ”a significant 

measure of reflection on either an event or experience, a significant portion of a life, or the 

whole of it” (Freeman, 2007: 156). Han vektlegger spesielt at refleksjonen gjennom ”store” 

fortellinger ”entails a going-beyond the specific discursive contexts in which ’real life’ talk 

occurs” fordi den er ”a meaning-making, an act of poiesis, in which one attempts to make 

sense of some significant dimension of one’s life” (Freeman, 2007: 157). Freeman avviser 

at ”store” fortellinger representerer ”life on holiday”, en avstand fra hverdagslivets 

realiteter, og hevder snarere at refleksjon er en del av livet. Han argumenterer for 

betydningen av å fokusere på både små og store fortellinger i narrative forskning, fordi 

ingen av dem gir privilegert tilgang på ”sannheten”, men representerer snarere ulike 

aspekter ved livet. 

Andre, som Coupland (2009) og Norrick (2009), argumenterer for at studier som fokuserer 

på den diskursive konstitueringen av aldring fordrer interesse for både lokale 

meningsskapende handlinger og hvordan symbolske utvekslinger gjennom ord og 

handlinger bidrar til sosiale posisjoner, normer for og forståelser av aldring. Nikander 

(2009) demonstrerer at gerontologisk forskning kan dra veksler på perspektiver fra 

diskursiv psykologi, som analyserer menneskers situerte diskursive handlinger.  

Instead of assuming a priori that age categories are salient, the researcher’s task is to look for 

the ways in which the participants use identity as a discursive resource, and for how various 

contradictory versions and meanings of age are constructed in talk and text (Nikander, 2009: 

867). 

De Medeiros og Rubinstein (2015) diskuterer taushet, hull og utelatelser, det de kaller 

”shadow stories”, i narrative intervju. De hevder at slike skyggehistorier kan bringes ”til 

overflaten” (s. 162) gjennom oppmerksom lytting og spørring under intervju. 

Utgangspunktet deres er at intervjueren alltid former hva fortelleren forteller. Detaljer som 

introduseres av fortelleren, men som ikke oppfattes eller bekreftes av intervjueren, kan bli 

utelatt fra den pågående fortellingen. I artikkelen presenterer de en case studie basert på tre 

intervju med Constance, en kvinne i 70-årene som deltar i en kvalitativ studie om 

generativitet i livene til barnløse kvinner over 65 år. Forfatterne demonstrerer hvordan de 

kunne gått glipp av viktige innsikter dersom de hadde stoppet etter Constances første 

fortelling. Gjennom å følge opp hullene, det utelatte og motsetningene i det første intervjuet 

gjennom to påfølgende intervju, ble det skapt mer komplekse fortellinger om Constances 

barnløshet. Forfatterne konkluderer med at de ville ha gått glipp av muligheten til å 

”avdekke” (s. 168) skyggehistoriene hvis de hadde slått seg til ro med overflateplottet fra 

første intervju.  
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Det kan være gode grunner til å oppfordre intervjudeltakere til å grave dypere i sine 

fortellinger, eller hjelpe dem til å fortelle mer komplekse fortellinger om sine liv, som de 

Medeiros og Rubinstein hevder. Jeg har imidlertid noen innvendinger. Jeg er enig i at 

narrativ gerontologi vil ha nytte av et sterkere fokus på beretningens ”hvordan”. Men jeg 

er ikke enig i at hovedgrunnen til å vie oppmerksomhet til dette er at vi skal få mennesker 

til å fortelle beretninger som vi, som forskere, oppfatter som ”tykkere” eller ”sterkere”. 

Kanskje mener ikke de Medeiros og Rubinstein at det finnes en fortelling ”under 

overflaten” som kan bringes ”til overflaten” dersom forskeren bruker de rette verktøyene. 

Likevel er det utsagn i artikkelen som kan gi inntrykk av dette. For eksempel:  

The risk in an interview is that what is left may be the story that the interviewer wants to hear, 

which in turn may be only a small part of the larger story that the teller could potentially 

have revealed (de Medeiros & Rubinstein, 2015: 163, min utheving).  

Bruken av entall (the larger story) og verbet revealed kan tyde på at de tenker at fortellingen 

finnes forut for, og uavhengig av, den narrative konteksten. Jeg mener at narrativ forskning 

aldri kan, og aldri skal, handle om å finne ”the truth, the whole truth, and nothing but the 

truth”. Jeg mener snarere at fortellingen en person forteller om sitt liv er uttrykk for et valg, 

hvilket innebærer at livsberettelser aldri er fikserte. Livsberettelser er situerte 

konstruksjoner som berettes for et publikum og for et formål. Beretteren gjør tidligere 

hendelser, reelle eller forestilte, relevante i fortellerhandlingen her og nå, og dermed også i 

sin situerte menings- og identitetskonstruksjon (jfr. Bamberg, 2011). 

I løpet av arbeidet med min PhD-avhandling ble jeg oppmerksom på at flere av deltakernes 

fortellinger handlet om tapte muligheter, ting det aldri ble noe av. Jeg gjorde ikke noe med 

disse fortellingene den gangen, men for en tid tilbake startet jeg å undersøke disse 

fortellingene med fornyet nysgjerrighet. Jeg var fascinert av at flere av deltakerne valgte å 

fortelle fortellinger om ting som ikke skjedde når de ble bedt om å fortelle sine 

”livsberettelser”. Som tidligere nevnt, med referanse til Randall (2014), er det ganske få, av 

mange mulige, fortellinger vi velger å fortelle om oss selv. Dette betyr at ”the stuff selected 

as worthy to insert into a life story” (Bamberg, 2011) velges hensiktsmessig for et publikum, 

i spesifikke kontekster. Følgelig trenger narrativ gerontologi metoder og analytiske 

perspektiv som gjør det mulig å studere mening, ikke som noe som finnes i fortellinger, og 

identiteter ikke som noe folk har, men som noe som konstrueres kontinuerlig gjennom 

fortellerhandlinger. Vi må kvitte oss med ideen om at fortellinger ”gir innsikt” (jfr. Synnes, 

2015) og heller betrakte innsikt som noe som skapes gjennom fortelling og lytting. Vi 

trenger perspektiver som tillater fokus både på den verden det berettes om og hvordan den 

verdenen konstrueres i interaksjon. Følgelig blir det også nødvendig å rette blikket mot 

hvordan forskeren aktivt bidrar i konstruksjonen (jfr. Sørly & Blix, 2017). 

I arbeidet med beretningene om tapte muligheter, mer spesifikt to kvinners fortellinger om 

tapte muligheter for utdanning, var en narrativ posisjoneringsanalyse som beskrevet av 

Bamberg  (2004) en hensiktsmessig tilnærming (se Blix et al., 2015). På det første nivået 

fokuserte analysen på hva fortellingene handlet om: Hvordan karakterene var posisjonert i 
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tid og rom i fortellingene. På det neste nivået fokuserte analysen på interaksjonen mellom 

deltakerne i intervjusituasjonen (det vil si: intervjupersonene og meg). På det tredje nivået 

fokuserte analysen på fortellernes posisjonering av seg selv i forhold til videre diskurser, 

sosiale og kulturelle prosesser ut over fortellersituasjonen. Spørsmålet om handlekraft, 

hvem som var protagonist og antagonist, hvem som var helter og skurker i de to kvinnenes 

fortellinger ble nyansert og modifisert gjennom analysens tre nivå. For eksempel fortalte en 

av kvinnene, Inga, om hvordan hun, som barn, nesten ble adoptert av en lærer sørfra, som 

ønsket å ta henne med sørover for å gi henne muligheter til utdanning. Ingas mor, derimot, 

nektet å la henne reise. På det første nivået (posisjonering av fortellingens karakterer), 

fremsto læreren som en helt og Ingas mor som en skurk, mens Inga selv fremsto som både 

eventyrlysten og et passivt offer for andres beslutninger. På nivå to (posisjonering i 

interaksjonen), posisjonerte Inga seg selv som en person som kunne hatt utdanning. På 

nivå tre (posisjonering i forhold til videre diskursive kontekster), fremsto posisjoneringen 

av Ingas mor og læreren som annerledes enn på det første nivået. Innen en post-kolonial 

referanseramme kunne fortellingen om en lærer fra sør som ønsket å tilby Inga muligheter 

for utdanning forstås som en fortelling om en autoritet fra majoritetssamfunnet sitt forsøk 

på å ”redde” et samisk barn fra sin egen kultur. I en slik kontekst posisjoneres Ingas 

fortelling blant tallrike fortellinger om autoriteter som har fjernet urfolksbarn fra sine 

familier og lokalsamfunn for å gjøre dem til ”gode samfunnsborgere”. Gitt de historiske og 

sosiale omstendighetene, og maktforholdet mellom en samisk kvinne og en lærer fra sør, 

kunne også handlingen til Ingas mor forstås som en motstandshandling. I et slikt perspektiv 

fremsto Ingas mor som en helt. Gjennom posisjoneringsanalysen i tre nivå ble det tydelig 

at beretninger om tapte muligheter ikke nødvendigvis handler om anger eller tapte mulige 

selv (lost possible selves). Snarere ble det tydelig at narrativ om tapte muligheter også har 

en funksjon i menneskers situerte identitetskonstruksjoner. 

En narrativ gerontologi som anlegger perspektiver som betrakter identiteter som ”claims”, 

det vil si ”’acts’ through which people create new definitions of who they are” (De Fina, 

Schiffrin, & Bamberg, 2006: 3), nødvendiggjør refleksive redegjørelser om hvordan 

forskeren påvirker det narrative miljøet. Phoenix påpeker at  

narrators actively set up their entitlement to talk by warranting themselves through particular 

types of experience and positioning themselves in specific ways, which include anticipation of 

what they assume the interviewer wants to hear or will approve (2013: 82).   

I studien om tapte muligheter kunne ikke kvinnenes vektlegging av utdanning og deres 

aktive henvisninger til språkvansker og kulturelle normer forstås uavhengig av 

beretningenes umiddelbare publikum: meg, en norskspråklig, samisk, kvinnelig forsker fra 

universitetet. Dersom jeg bare hadde fokusert analysen på hva kvinnenes beretninger 

handlet om (nivå 1), ville jeg ikke hatt mulighet til å gjøre refleksive betraktninger rundt min 

egen innvirkning på kvinnenes beretninger (nivå 2), og hvordan både kvinnene og jeg ble 

posisjonert i forhold til videre diskursive kontekster (nivå 3). Ray (1999) har oppfordret 

forskere innen feministisk gerontologi til å bruke personlig erfaring som utgangspunkt for 

analyse, utforming av teori, og for å motivere handling, og dermed utfordre det 
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vitenskapelige paradigmet ved å være personlig involvert og kritisk (i motsetning til objektiv 

og distansert). At narrative gerontologer former hva mennesker forteller er ikke et 

metodologisk problem som må løses. Det er snarere en mulighet til å skape nye innsikter. 

Men for å gjøre det, må vi gi refleksive redegjørelser for hvordan vi og deltakerne i 

forskningen vår påvirker hverandre og fortellingene som blir fortalt (Sørly & Blix, 2017). 

Randall (2010: 151) skriver, med referanse til Casey: ”We are what we remember ourselves 

to be”. Jeg har tatt meg friheten å omformulere dette til: Vi er dem vi forteller oss selv til å 

være (Blix et al., 2015). Dette perspektivet står i motsetning til andre som har brukt begreper 

som ”smaller narrative identity” (Synnes, 2015) eller ”narrative identity version light” (de 

Lange, 2011). Ved å fokusere på narrativ handling og kontekst, snarere enn bare det som 

blir fortalt, blir alle beretninger, store og små, nostalgiske eller ikke, relevante i menneskers 

pågående konstruksjoner av mening og identiteter. Følgelig blir ingen identitet ”smaller” 

eller ”lighter” enn andre. 

Avsluttende betraktninger 

Jeg startet dette essayet med å gi uttrykk for mine bekymringer for at narrativ gerontologi 

kan favorisere noen bestemte typer fortellinger, mennesker, data og analyser. Jeg er enig 

med Baldwin (2006), som påpeker at måten vi snakker og tenker om narrativ og narrativitet 

kan bidra til at vi frarøver menneskene vi ønsker å lære mer om muligheten og evnen til å 

fortelle. Vår fundamentale avhengighet av menneskers narrative handlekraft og vilje er 

uunngåelig. Det er imidlertid andre sider ved forskningsfeltet som er åpent for forhandling, 

slik som: Hvilke typer forskningsspørsmål stiller vi? Hvilke fortellere og fortellinger 

inkluderer vi i forskningen vår? Hvordan skaper og analyserer vi data? Jeg mener at narrativ 

gerontologi trenger å bevege seg forbi tradisjonelle studier av eldre voksnes livsberettelser 

eller biografiske narrativ fortalt i konteksten kvalitative intervju. Det er en tendens innen 

narrativ gerontologi til å bare stille spørsmål som åpner for at eldre voksne forteller om 

fortiden. Selv om eldre voksne har færre år foran seg enn bak seg, så er det ingen grunn til 

å ikke inkludere spørsmål som kan åpne for beretninger om forestilte fremtider. Fortellinger 

om forestilte fremtider kan, som fortellinger om mulige fortider, ha en viktig funksjon i 

eldre voksnes situerte identitetskonstruksjoner. Videre bør datakonstruksjon skje i mindre 

formaliserte sammenhenger enn tradisjonelle livsberettelsesintervju. Narrativ gerontologi 

kan med fordel rette oppmerksomheten mot ulike, og mindre formaliserte, 

samhandlingskontekster og spontant hverdagssnakk, hvor eldre voksne beretter. I så 

henseende er nevnte studie av Örulv og Hydén et inspirerende eksempel. Den studien viser 

også at vi kan få viktige innsikter gjennom studier av tilsynelatende inkoherente narrativ. 

Ved å rette oppmerksomheten mot ulike samhandlingssituasjoner kan vi kanskje også 

inkludere dem som av ulike grunner nøler med å delta i tradisjonelle livsberettelsesintervju. 

Og til slutt; narrativ gerontologi bør ikke bare konsentrere seg om hva eldre voksnes 

fortellinger handler om, men også på hvordan, til hvem, og i hvilke sammenhenger de 

forteller sine fortellinger. Dersom narrativ gerontologi beveger seg i en slik retning, kan jeg 

komme til å bli gammel i dette spennende forskningsfeltet. 
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i Essayet er en bearbeidet og forkortet versjon av artikkelen ”The importance of untold 

and unheard stories in narrative gerontology: Reflections on a field still in the making 

from a narrative gerontologist in the making” (Blix, 2017). Min gode venn og kollega 

Kirsti Inkeri Kuosa har bidratt med kloke, viktige og innsiktsfulle kommentarer. 
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Kapitel 12 

«Er det bedre å bo her enn andre steder?»: 

Kulturelt tilgjengelige narrative ressurser på 

kollisjonskurs 

Rita Sørly 

Introduksjon 

Brukermedvirkning er en lovfestet rett, og et middel for å sikre beskyttelse av brukernes 

behov for omsorg og behandling i norske helsetjenester. Et mål for forbedring er å styrke 

brukerens rettigheter til å delta i utforming og gjennomføring av tjenester (Sosial –og 

helsedirektoratet,2006). Fortellinger kan fortelle oss om sosial og politisk kritikk av sosiale 

strukturer ved å se nærmere på historier fra mennesker i marginaliserte sosiale posisjoner 

(Stone-Mediatore, 2003). I tråd med Andrews (2004) sees historier på som en del av en 

større samfunnsmessig sammenheng. Historier er sosiale konstruksjoner. Når vi forteller 

forholder vi oss til dominerende fortellinger. Vi skaper fortellinger ved å ta i bruk og 

kombinere kulturelt tilgjengelige narrative ressurser eller verktøy (Frank, 1995; Bruner 

1987). I samsvar med Denzin (2001) forstås intervjuet som en metode hvor det personlige 

offentliggjøres, og historiene er alltid rettet mot et publikum. Ved å analysere og forstå 

utdrag av intervju som fremstilling av brukermedvirkning, forstås intervjuet som en aktiv 

tekst, et sted hvor mening skapes og utføres (Denzin, 2001). Brukere av distriktpsykiatriske 

tjenester kan lett beskrives som marginaliserte, og å lytte til deres historier kan dermed bli 

sett på som en politisk handling i seg selv. Studien som presenteres her har som mål å bidra 

til forståelsen av brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. I dette kapitlet fokuseres det på 

fremstillinger av brukermedvirkning i intervjukontekster. Forståelsen av intervjukonteksten 

som overførbar til andre fagområder, gjelder ikke bare til fagfeltet psykiatri, men også andre 

fagdisipliner hvor brukermedvirkning er et sentralt tema. 

Bokkapitlet omhandler altså brukermedvirkning og fortellinger . Tema som fortellinger og 

kontekst, prosjektet, data og metode er behandlet i teksten. Intervjuene og analyse av 

fortellingen i intervjukontekst er med, samt en kort beskrivelse av deltakeren, Faizah, og 

tolken. Utdrag fra intervjuet presenteres. Analysen fokuserer på brukermedvirkning som 

fremstillinger i den lokale og den globale1 intervjukonteksten. Ved å analysere et utdrag fra 

intervjuet med Faizah som en kontekstualisert fremstilling, deltar vi, som forsker og lesere, 

også i en pågående prosess for å uttrykke brukermedvirkning som et dynamisk og 

relasjonelt begrep. Bidraget avsluttes med refleksjoner. 

                                              
1 Den globale intervjukonteksten omhandler forskningsprosessen knyttet til studien, det som ligger forut for selve 
intervju- situasjonen.  



«Er det bedre å bo her enn andre steder?» 

132 
 

Brukermedvirkning i en norsk, distriktpsykiatrisk kontekst 

Brukermedvirkning stiller store krav til både brukere2, profesjonelle og lokalsamfunn. 

Brukermedvirkning er nødvendig for å gi gode tjenester innenfor psykisk helsearbeid. Den 

norske konteksten er overførbar til andre vestlige land der desentralisering har spilt en viktig 

rolle innenfor psykisk helsevern (Klausen, Blix, Karlsson, Haugsgjerd, & Lorem, 2016). 

Brukermedvirkning i norske lokalsamfunn er ikke en integrert del av det psykiske 

helsearbeidet, hverken ved individuell behandling eller organisatoriske beslutninger. 

Brukermedvirkning kan ta ulike former i psykisk helsearbeid, alt fra brukerrepresentasjon i 

råd til at brukere uttrykker sine egne ønsker og behov under behandling (Klausen, 2016). 

Rise (2012) definerer brukermedvirkning som en prosess som bygger på felles respekt, 

utført gjennom dialog med sikte på å oppnå felles beslutningsprosesser. 

Politiske prosesser og organisatoriske endringer, med de-institusjonalisering som mål, har 

ført til flere lokale, psykiske helsetjenester i Norge. Dette har også medført en endring i 

brukerrollen innenfor psykisk helsearbeid. Fra å være i en passiv rolle som bruker, forventes 

brukere nå å være aktive deltakere i behandlingen. Den nye rollen krever  at brukerne 

praktiserer sin erfaringskompetanse, og det krever at fagfolk lar brukerne delta (Klausen, 

2016). En av de overordnede problemstillinger i studien hvor Faizahs intervju er hentet fra, 

var knyttet til erfaringer brukerne hadde når det gjelder samhandling og involvering i 

behandling. 

Fortellinger og kontekst 

Denzins definisjon av en fortelling (2001, s.28) kan brukes innenfor et narrativt perspektiv: 

En fortelling er en historie som forteller en sekvens av hendelser som har betydning for 

fortelleren og hans eller hennes publikum. En fortelling har et plot, en begynnelse, en 

midtdel og en slutt. Fortellingen har en indre logikk som gir mening for fortelleren. 

Historier blir produsert, fordelt og sirkulert i samfunnet (Gubrium, 2005). Hvordan 

historier knyttet til bestemte sosiale sammenhenger krever en forståelse av hvordan disse 

sammenhengene virker med fortellingene og fremstillinger av fortellingene. Den samme 

historien kan bety forskjellige ting i ulike settinger. De sosiale konsekvensene av fortellinger 

må forstås i forhold til ‘hva som står på spill’ (Gubrium, 2005). Mening enkeltpersoner 

skaper gjennom fortellinger er ikke bare personlig eller idiosynkratisk, men kan også være 

av en politisk karakter (Hammack, 2011). Når Faizah og tolken i dette bidraget samskaper 

fortellinger sammen med forskeren, utgjør fortellingene historier om personlige erfaringer 

og forventninger som kan utforskes av forskeren gjennom en kontekstualiseringsanalyse. I 

et performativt perspektiv forstås fortelling ”as a making and a doing”(Langellier, Peterson, 

& Madison, 2006), noe som betyr at fortellingene blir sett på som dynamiske prosesser hvor 

personlig erfaring både kan re-produseres og transformeres til noe nytt. Transformasjoner 

av fortellinger gjør det mulig for narrativer å bryte gjennom betydninger, normative 

tradisjoner og dominerende fortellinger (Peterson og Langellier, 2005) og endres. 

                                              
2 Jeg har valgt å bruke betegnelsen «brukere» fremfor «pasienter» i denne studien.  
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Det har vært oppmerksomhet rettet mot begrepet kontekst i narrativ forskning i mange år 

(Peterson og Langellier, 1997, 2006). Noen forskere retter oppmerksomheten til det 

umiddelbare narrative samspillet mellom samtalepartnere dvs. den lokale 

intervjukonteksten (Bamberg, 2004), mens andre også ser nærmere på pre-intervju-

kommunikasjonen mellom intervjuer og deltakere, det vil si den globale intervjukonteksten, 

som også er en viktig kontekst for historier som fortelles i det kommende intervjuet (Helsig, 

2010; Lucius-Hoene & Deppermann, 2000). Sosiale sammenhenger er viktig i forhold til 

historier. Sosiale sammenhenger representerer ulike forteller-miljøer som bekrefter eller 

avviser enkelte historier. Beretninger skapes, gjenskapes og retter seg mot flere formål 

(Gubrium, 2005). Fra et performativt perspektiv på fortelling aktualiseres 

intervjukonteksten som en performativ arena (Peterson og Langellier, 2006).En 

kontekstanalyse av fortellinger som er rettet mot både den lokale og globale konteksten 

(Lucius-Hoene & Deppermann, 2000) , i forhold til hvem som deltar, hvor, når og til hvilke 

formål, kan hjelpe oss til å se politiske aspekter ved en fortelling. Ifølge Andrews (2007) er 

historiene studiedeltakere forteller, og historier som vi som forskere hører, sterkt påvirket 

av normene i samfunnet og konteksten man befinner seg i.  

En dominerende fortelling om brukermedvirkning  

Faizahs fortelling i dette bidraget er relatert til en dominerende historie om en 

brukermedvirkning som et gode innenfor en norsk distriktpsykiatrisk kontekst. 

Brukermedvirkning forstås av brukere og brukerorganisasjoner som en fortelling om deres 

kamp mot et system som har blitt fortolket som et maktinngripende og krenkende 

behandlingssett, hvor de profesjonelle utøver sin kunnskapsmakt overfor sårbare 

pasientgrupper. I denne historien er de profesjonelle antagonistene (anti- heltene), og 

brukerne er protagonistene (heltene) som kjemper mot undetrykkelsen. De profesjonelle 

som deltar i kampen for brukermedvirkning, er på brukernes side. Ifølge Karlsson (2016) 

kan brukermedvirkning i utgangspunktet virke som gode og velmenende verdier, men i 

praksisform kan det komme til å få motsatt uttrykk. I dag er det en ideologisk enighet om 

en brukerorientert praksis i psykiatrien (Storm, Rennesund, Jensen, & Mikkelsen, 2009 & 

Mikkelsen, 2009). Et sentralt mål for forbedringen er å styrke brukernes rettighet til å 

medvirke i utforming og utøvelse av tjenestetilbudet. Dette krever at brukerne blir 

likeverdige partnere i bedringsarbeidet (Saraceno, 2009). Denne dominerende fortellingen 

om brukermedvirkning som et gode for alle brukere som ønsker å delta aktivt i sin 

behandling, må forstås i en norsk kontekst hvor de- institusjonaliseringen har stått sentralt 

innenfor fagfeltet. Studiens design la til rette for intervjuer med deltakere som var kjent 

med den norske behandlingskonteksten, og i møtet med Faizah og de to andre flyktningene 

i studien, ble den dominerende fortellingen om brukermedvirkning utfordret.  

Prosjekt, data og metode 

Dette bidraget er basert på et større forskningsprosjekt om brukermedvirkning blant 30 

brukere av psykiatriske tjenester ved tre forskjellige distriktpsykiatriske senter i Nord-

Norge. 18 kvinner og 12 menn mellom 18 og 87 år deltok i studien. De hadde blitt 
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akuttinnlagt på et psykiatrisk sykehus, de var samtykkekompetente, og de hadde opplevd 

store endringer i livet som følge av psykiske plager. Deltakerne var en heterogen gruppe 

med ulike historier knyttet til sine erfaringer som brukere. De psykiske plagene hadde 

manifestert seg? på ulike stadier av livet, og deltakerne uttrykte ulike og individuelle behov 

for hjelp knyttet til deres hverdag. En viktig bakgrunn for studien var fokus på 

brukermedvirkning som en rettighet og en plikt i psykisk helsevern. Deltakerne ble 

rekruttert gjennom en lokal forskningsassistent ved den enkelte institusjon. 

Informasjonsbrev ble distribuert, og personer som var interessert i å delta i studien 

underskrev samtykke. Hver bruker kunne ta med seg noen dersom de ville, enten en 

profesjonell fra det distriktpsykiatriske senteret eller noen de følte seg trygge med. Før hvert 

intervju, diskuterte jeg samtykket med deltakeren for å sikre at brukerne visste hva de deltok 

i.  

Intervju 

Alle intervjuene i studien startet med den åpne spørsmålet “Kan du fortelle meg hva som 

brakte deg til psykisk helsevern?” En tematisk intervjuguide ble brukt, basert på 

tilbakemeldinger fra et pilotintervju med en bruker fra en brukerorganisasjon innen psykisk 

helse. Intervjuene ble spilt inn digitalt og lydfilene ble transkribert ordrett. Intervjuene som 

gjennomført på behandlingsstedene ble karakterisert som mer like “terapeutiske møter” , 

ettersom de fleste av informantene så ut til å forvente at samtalene skulle vare i 30- 45 

minutter (som terapeutiske møter ofte gjør). De fleste intervjuene varte imidlertid fra 45 til 

60 minutter. Informantene ble invitert til å snakke så fritt som mulig. Intervjuene varierte i 

forhold til hvordan deltakerne fortalte sine historier. Noen snakket uavbrutt, mens andre 

trengte flere oppfølgingsspørsmål. 

Tre av deltakerne i studien var flyktninger som hadde fått andre gangs avslag på sin 

asylsøknad.  Disse tre, to menn og en kvinne, var på samme distriktpsykiatriske senter på 

det tidspunktet de ble intervjuet. Det distriktpsykiatriske senteret hadde en døgnavdeling 

og en poliklinikk. Psykiatriske sykepleiere, ergoterapeuter og sosialarbeidere jobbet i team 

rundt den enkelte brukeren. Utdrag fra Faizahs intervju ble valgt for en nærmere analyse i 

dette bidraget fordi samkonstruksjonen av en fortelling mellom henne, tolken og meg 

problematiserer den dominerende, norske historien om brukermedvirkning. Vår 

samkonstruerte fortelling kan gi et innblikk i hvordan den dominerende fortellingen om 

brukermedvirkning kan nyanseres ved hjelp av narrativ som utfordrer våre kulturelle og 

narrative tilgjengelige repertoar. Alle informantene i studien medvirket ut fra sine 

individuelle perspektiver i fortellingene, men forholdet til den dominerende historien om 

brukermevirkning var særlig tydelig i utdraget som presenteres i dette bidraget.  

Analyse av fortellingen i intervjukonteksten 

I det følgende presenteres en modell for kontekstanalyse av utdraget fra Faizahs fortelling. 

Ved å gjøre et analytisk skille mellom den globale og den lokale intervjukonteksten kan man 

analytisk operasjonalisere det performative perspektivet av fortellingen. Kontekstanalysen 
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bygger på arbeid av Lucius-Hoene og Deppermann (2000), Helsig (2010), Karlsson og 

Prieto (2012) og Klausen et al. (2017).   

Analysen av den globale intervjukonteksten fokuserer på hensikten med studien og 

omgivelsene for intervjuet. Den beskriver forskningsprosessen forut for selve intervjuet 

(Helsig, 2010). Utgangspunktet for analysen er ikke selve fortellingen, men heller den 

interaksjonistiske delen av historien som vokser ut av dynamikken mellom intervjueren og 

intervjuobjektet, som er relatert til både den globale og den lokale intervjukonteksten 

(Helsig, 2010).  

Jeg hadde vært i kontakt med en forskningsassistent før ankomsten på det 

distriktpsykiatriske senteret hvor Faizah var innlagt. Forskningsassistenten hadde gitt 

brukerne informasjon om studien og fått informert samtykke fra hver deltaker. Brukerne 

ble fortalt at det var en forsker som skulle komme, og hun hadde tenkt å spørre dem om 

brukermedvirkning. Da studien ble designet, ble det bestemt at det var tre 

inklusjonskriterier: 1) erfaringer fra å være innlagt på et psykiatrisk sykehus, 2) psykisk 

lidelse som hadde forårsaket alvorlige endringer i brukerens liv, og 3) samtykke til, og 

forståelse av risiko, fordeler og mulige ulemper ved deltakelse i prosjektet. Ved å identifisere 

forskningsdeltakere som oppfylte disse kriteriene, blir den globale intervjukonteksten en 

del av historiene som fortelles i intervjuene (Karlsson og Prieto, 2012: s. 144). Er det mulig 

at selve utvelgelsesprosessen av deltakere er det som gjør deres fortellinger meningsfulle? 

Valg av deltakere er en nødvendig prosess i all forskning. I denne studien ble deltakerne 

identifisert som visse typer mennesker, og de identifiserte meg, intervjueren, som en 

bestemt type person (Karlsson og Prieto, 2012). Dette bringer forventninger til 

intervjukonteksten. Forskningsprosjektet ble presentert for deltakerne som å omhandle 

brukermedvirkning blant brukere av distriktpsykiatriske tjenester, og dette åpnet for visse 

typer fortellinger. Man kan spørre seg hvordan Faizah og de to flyktningene fikk presentert 

prosjektet om brukermedvirkning, og om de forsto hva brukermedvirkning i den norske 

(og for dem, fremmede) behandlingskonteksten kunne innebære. For de andre deltakerne 

som var kjent med behandlingskonteksten kan vi si at den globale intervjukonteksten var 

med på å forme den lokale intervjukonteksten. Det forholdt seg annerledes for Faizah.  

Ved å fokusere på den lokale intervjukonteksten, det vil si de interaksjonistiske, eller 

samskapende, handlingene mellom intervjueren og intervjuobjektet in situ (Helsig, 2010), 

blir det mulig å analysere hvordan intervjukonteksten, det tilstedeværende publikummet og 

også det publikummet som ikke er fysisk tilstede, kan sees som medforfattere av fortellinger 

som blir fortalt. Dette andre nivået av kontekstanalysen åpner opp for en forståelse av 

fortellinger som fremstillinger hvor det er viktig å erkjenne at intervjuobjektet snakker som 

en representant for kategorien 'bruker av psykiske helsetjenester’ til en intervjuer som 

representerer kategorien 'forsker', og at fokus for intervjuet har blitt presentert (i den 

globale intervjukonteksten) som brukermedvirkning. Med andre ord, det andre nivået av 

kontekstanalysen tar sikte på å forstå fortellinger som formet av forskningskonteksten og 

samhandlingen (eller mangelen på samhandling) som utfolder seg under intervjuet. Miljøet 
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som fortellingen fortelles i utfordrer allerede eksisterende, dominerende historier 

(Gubrium, 2005) om brukermedvirkning, og er rettet til en forsker. 

Den globale og den lokale intervjukonteksten former og danner nye fortellinger om 

brukermedvirkning, som kan hjelpe oss til å betrakte og forstå fortellingene som 

kontekstualiserte fremstillinger om brukermedvirkning innenfor psykisk helsearbeid.  

Faizah 

Faizah var 30 år gammel under intervjutidspunktet. Hun hadde flyktet fra Jemen sammen 

med sin nærmeste familie, og bodde nå på et lite sted i Nord- Norge. Krigen i Jemen har 

pågått i mange år, og er betraktet som en av verdens mest omfattende, humanitære 

katastrofer. Minst 9000 mennesker er drept i borgerkrig og 2,4 millioner er drevet på flukt. 

Jeg var ikke forberedt på å møte Faizah, eller de to andre flyktningene jeg intervjuet i 

studien. Da lederen av senteret ba meg intervjue dem, følte jeg at jeg ikke kunne si nei. De 

var ikke helt innenfor studiens inkluderingskriterier, men jeg følte et ansvar for å inkludere 

disse tre menneskene.  

Jeg skulle snakke med Faizah om brukermedvirkning. Hun befant seg i en meget vanskelig 

livssituasjon, og hennes asylsøknad var avslått to ganger. Dersom hun ble utskrevet fra 

senteret, ville hun mest sannsynlig sitte på et fly ut av Norge nokså raskt. Jeg visste ikke hva 

jeg skulle si, og hvordan jeg skulle gripe an intervjuet. Jeg hadde en intervjuguide, men den 

var beregnet på norske brukere som kjente behandlingskonteksten.  

Faizah fikk tildelt en telefontolk før intervjuet startet. Jeg spurte Faizahs kontaktperson ved 

senteret, som også var med under intervjuet, om Faizah kjente denne tolken eller hadde 

snakket med vedkommende før. Kontaktpersonen kunne fortelle at det var vanlig praksis, 

ved bruk av tolk, at de brukte ulike tolker pr telefon fra Oslo. Det var sjelden at noen 

snakket med samme tolk flere ganger. Kontaktpersonen hadde funnet en kvinnelig tolk 

som snakket arabisk med Faizah.  

I det følgende presenteres utdrag fra intervjuet med Faizah. Utdraget refererer til større 

deler av intervjuet hvor Faizahs’ beretninger er innrammet i og gjennom interaksjon med 

tolken og meg. Utdrag inkluderer intervjuerens spørsmål og kommentarer, og tolkens 

kommentarer, for å understreke viktigheten av den lokale intervjukonteksten, og de 

mellommenneskelige forholdet mellom intervjuer, tolk og intervjuobjekt. 

”Er det bedre å være her enn andre steder?” 

Jeg spurte Faizah om hennes tanker om behandlingen hun fikk på det distriktpsykiatriske 

senteret. 

Faizah snakker på arabisk med tolken. 
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Tolken: Det jeg tenker, den første gangen jeg kom hit hadde jeg blandede følelser og jeg var 

redd. Engstelig, jeg visste ikke hva som ville skje. Hvilke folk hun kunne kontakte. Men 

allerede den andre uka, hadde dere viska ut de tankene fullstendig. Hun tas godt vare på, så 

det ble viska ut fullstendig, den angsten.  

 

Rita: Hm. Synes du at du får for mye eller for lite hjelp? 

 

Faizah snakker på arabisk med tolken. 

 

Tolken: Jeg får for mye hjelp, sier hun. Mer enn det hun trenger. For eksempel, hvis hun 

ikke står opp en morgen, kommer de inn på rommet hennes etter noen få timer, og lurer på 

hvorfor hun ikke har stått opp – så de bryr seg om henne.  

 

Rita: Hvor viktig er det for deg å være på akkurat dette stedet? 

 

Tolken oversetter til arabisk til Faizah. 

 

Tolken: Hun sier at først var hun veldig spent og på samme tid visste hun ikke hvordan det 

ville være- men fra den andre dagen følte hun seg som om hun var HJEMME med sin egen 

familie.  

 

Rita: Er det bedre å være her enn andre steder? 

 

Tolken oversetter til Faizah og de ler. 

 

Tolken: Ja (de ler fremdeles). 

 

Rita: Er det noen flere aspekter ved din livssituasjon du synes det er viktig at andre (de som 

arbeider på distriktpsykiatrisk senter) skulle være mer oppmerksomme på? 

 

Tolken og Faizah snakker sammen lenge. 

 

Tolken: Jeg må bare forklare for henne, ser du. 

Tolken og Faizah snakker arabisk igjen.  

 

Tolken: Og hun sier nei, det er nesten ingenting å være oppmerksom på. Jeg ga henne et 

eksempel, slik at hun kunne forstå spørsmålet. Jeg sa at vi muslimske kvinner, i alle fall vi 

som er litt religiøse, ikke vil akseptere å bli undersøkt av en mannlig lege – slik at hun forstår 

spørsmålet. Så sier hun nei, at dette ikke er et problem. De (de som arbeider på det 

distriktpsykiatriske senteret) har spurt henne mange ganger om hun vil ha en kvinnelig eller 

en mannlig tolk. Hun kan bestemme det selv. Når hun ber bønnene sine har de (de ansatte) 

sett henne – at hun gjør det – og spurt henne om hun ønsker et eget sted å be på. Hun har 

sagt til dem at det er nok å gjøre det på mitt eget rom.   

 

På slutten av intervjuet ber jeg tolken spørre Faizah om det er noe mer hun vil si før 

intervjuet er ferdig.  
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Faizah takket da Helsedepartementet. Hun takket også intervjueren for all hjelp hun har gitt 

henne, og alle de ansatte som jobber på senteret, fra doktorer til sykepleiere. Tolken avslutter 

intervjuet med å si til intervjueren: «Jeg bare håper hun blir frisk snart». 

Brukermedvirkning som fremstilling i den globale intervjukonteksten  

Faizah kom til intervjuet med en kontaktperson på senteret og vi ringte opp en tolk på 

telefon fra Oslo. Før vi startet intervjuet gjennomgikk vi samtykke- erklæringen en gang til, 

med tolken, og jeg fikk en forståelse av at Faizah visste hva hun deltok i. Kontaktpersonen 

til Faizah som var med på intervjuet, hadde også snakket med Faizah på forhånd om at det 

var en forsker som skulle komme og intervjue flere brukere om  hvordan de fikk eller ikke 

fikk medvirke i egen behandling. Faizah var informert om at hun kunne trekke seg fra 

studien når som helst, og at hun ikke måtte oppgi noen grunn dersom hun ikke ville delta.  

Brukerne jeg møtte var forberedt, mente jeg, på å snakke med en forsker om sine erfaringer 

knyttet til brukermedvirkning. Jeg hadde ikke regnet med å møte flyktninger som ikke 

kjente den norske behandlingskonteksten. Jeg møtte disse deltakerne i en spesielt kompleks 

og vanskelig situasjon; hvorfor og hvordan skal de snakke med meg om brukermedvirkning 

når de ikke engang visste om de kunne få oppholdstillatelse i landet? Våre tolkninger av 

historiene kan være forskjellig fra våre deltakernes tolkninger og deres erfaringer fra 

intervjusituasjonen. Den globale intervjukonteksten stemte ikke med mine forventninger 

som forsker til intervjuet vi gjennomførte. Jeg gikk ut fra at Faizah var opptatt av å medvirke 

i sin behandling, at hun hadde klare ønsker og behov i hverdagen på det distriktpsykiatriske 

senteret. Til tross for at hun var på flukt. Gjennom utdraget fra intervjuet ser vi at Faizah 

nok hadde andre forventninger til intervjuet. Hun forsto nok den globale 

intervjukonteksten, forskningsintervjuet og prosjektet, på en annen måte enn meg, 

kontaktpersonen og tolken. På slutten av intervjuet kom dette tydelig frem, da jeg spurte 

henne om hun hade noe å tilføye, om det var noe jeg ikke har spurt  henne om: Faizah 

takket da Helsedepartementet. Hun takket også intervjueren for all hjelp hun har gitt henne, 

og alle de ansatte som jobber på senteret, fra doktorer til sykepleiere. 

Faizah uttrykte takknemlighet til Helsedepartementet, til meg (intervjueren) og til alle 

ansatte på senteret. Hvorfor gjorde hun det? Tenkte hun at Helsedepartementet var 

involvert i prosjektet, at jeg kunne hatt noe å si i forhold til hennes oppholdstillatelse i 

Norge? Jeg ble veldig usikker da hun takket for at hun fikk delta i prosjektet. Jeg var også 

usikker på hva tolken tilførte samtalen. Oversatte hun det jeg sa direkte, eller tilføyde hun 

mer til samtalen? Ved å se nærmere på transkripsjonen av utdraget, ser jeg at jeg holdt fokus 

på å stille spørsmål om brukermedvirkning, snarere enn å lytte til hva Faizah og tolken 

fortalte. Det å holde seg til intervjuguide kan ha vært en ubevisst strategi fra min side, en 

strategi for å unngå vanskelige følelser i møtet med Faizah. Som deltakere i et intervju, en 

samtale, eller en fortelling tar vi i bruk kulturelle tilgjengelige repertoar. Hadde jeg ikke 

tilgjengelige narrative repertoar i møtet med Faizah og hennes fortelling? Visste jeg rett og 

slett ikke hva jeg skulle svare? Og hva med tolkens og Faizahs tilgjengelige narrative 

ressurser? Hadde de samme forståelse som meg av hva brukermedvirkning kunne være? 
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Brukermedvirkning som fremstilling i den lokale intervjukonteksten 

Jeg synes det var vanskelig å snakke med Faizah gjennom en tolk. Tolken vekslet mellom 

første og tredje person; hun sa både “jeg” og “hun” når hun siktet til Faizah uttalelser. Jeg 

ble mer usikker av dette, og jeg visste ikke  hvordan jeg skulle stille spørsmålene. Jeg forsto 

heller ikke hva som ble sagt mellom Faizah og tolken. Det var en lang sekvens hvor tolken 

forsøkte å forklare intensjonene i mine spørsmål til Faizah, hvor tolken prøvde å definere 

brukermedvirknig til Faizah. Tolken knyttet medvirkning til bønnetider (religion) og retten 

til å velge om man kan akseptere en mann som behandlingsansvarlig (kjønn). For meg ble 

dette et brudd med hva jeg tenkte brukermedvirkning kunne være. Samtidig forsto jeg at 

tolken tok i bruk sine tilgjengelige narrative ressurser, fordi hun tenkte disse ressursene var 

mer forenelige med Faizahs narrative repertoar. Mine spørsmål ble for fremmede, for 

annerledes. Jeg spurte til og med Faizah om hun synes det var bedre å være ”her” enn andre 

steder. Faizah og tolken lo lenge av dette spørsmålet. Det var ikke et spørsmål som passet 

inn i deres kontekster. I mitt hode tenkte jeg ut i fra en norsk behandlingskontekst, og 

spurte om det var bedre å få behandling ved et distriktpsykiatrisk senter enn å være hjemme 

eller på sykehus – i Faizah og tolkens forståelse ble dette et absurd spørsmål. Hun hadde 

flyktet fra krig og tortur. Det var klart det var bedre å få hjelp i Norge.  Faizahs hjemland, 

Jemen, der hun og hennes familie ble politisk forfulgt, tenkte jeg at hun ønsket seg tilbake 

dit? Eller tenkte jeg på om hun heller ville være på flyktningemottaket? Eller mente jeg 

Norge generelt? Det var svært vanskelig å forholde meg til Faizah som en asylsøker som 

hadde fått avslag på sine søknader om oppholdstillatelse.  

Jeg visste ikke hvordan jeg skulle be Faizah si noe om avslaget på sin asylsøknad. Hvordan 

kunne jeg det, når studiens fokus var brukermedvirkning? Å få avslag på asylsøknaden var 

så langt ifra å motta den hjelpen man behøver. Det var den totalte motsatsen til å kunne 

medvirke i eget liv. Samtidig var det slik at Faizah uttrykte i intervjuet at hun var svært 

takknemlig for all hjelpen hun hadde fått fra det distriktpsykiatriske senteret og de ansatte. 

Det kan se ut som Faizah knyttet brukermedvirkning til det å få hjelp, når tolken sier i 

intervjuet: 

Jeg får for mye hjelp, sier hun. Mer enn det hun trenger. For eksempel, hvis hun ikke står opp 

en morgen, kommer de inn på rommet hennes etter noen få timer, og lurer på hvorfor hun ikke 

har stått opp – så de bryr seg om henne.  

Tolken bekreftet at Faizah ikke kjente til begrepet brukermedvirkning når hun, i en lang 

frekvens, må forklare begrepet på arabisk. Tolken knytter det religion og kjønn, for som 

tolken uttrykker det: Jeg må bare forklare for henne, ser du.  

Avsluttende refleksjoner 

Den fortellerfremmende forskningen er et sted hvor de narrative tilgjengelige ressursene 

kan komme til syne. Forsker og deltaker tilhører forskjellige settinger og samfunn, og i 

forskningsprosessen kan både likheter og forskjeller komme til uttrykk (Sørly, in press). Når 

deltakerne i en samtale ikke deler samme kulturelle repertoar av tilgjengelige narrative 
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ressurser i fortellingene, eller repertoarene ikke er i samsvar under et intervju, kan det 

oppstå en dynamikk som forløser nye perspektiver inn i samtalen, og gjør oss oppmerksom 

på det utfordrende i å være bruker/ pasient i et fremmed behandlingssystem.  Ny kunnskap 

om brukermedvirkning kan skapes.  

Brukermedvirkning representerer svært forskjellige ting for ulike mennesker. For Faizah 

var brukermedvirkning et fremmed begrep i en fremmed behandlingskontekst. Jeg, som 

forsker, tok utgangspunkt i mitt norske syn på medvirkning inn i intervjuet med Faizah. 

Dette omhandlet både den globale og den lokale intervjukonteksten. Det er viktig å 

fokusere på at vi kan ha ulike kulturelle ressurser vi tar med oss inn i samtaler, dialoger og 

intervju. Vi kan ha forskjellige forståelser av hva god brukermedvirkning innebærer. Det er 

viktig for å kunne sette lys på nettopp noen av de komplekse utfordringene både brukere 

og fagfolk møter på ved utøvelse av brukermedvirkning i hverdagen for psykisk helsearbeid. 

En narrativ tilnærming til psykisk helse innebærer en erkjennelse av at brukermedvirkning 

er et relasjonelt fenomen, som utvikler seg mellom den enkelte og hans/hennes 

hverdagslige miljø. Hvert miljø omfatter handlinger, holdninger og historier til dem som 

den enkelte omgir seg med (McDaid og Delaney 2011). Ved å tenke på brukerinvolvering 

som en relasjonelt og dynamisk fenomen, fastslås brukerinvolvering som radikalt 

kontekstbundent.  Dette får implikasjoner for praksis innenfor psykisk helsearbeid. 

En narrativ tilnærming innen psykisk helsearbeid bør være opptatt av miljøer som fremmer 

realisering av brukermedvirkning i hverdagen til brukerne. Spenningene knyttet til de ulike 

forståelsene av brukermedvirkning i utdraget fra intervjuet med Faizah, er ikke alltid er 

tydelig i samfunnet (Gubrium, 2005). Ulikhetene i forståelse må identifiseres, og det 

narrative miljøet må bekrefte eller utfordre både gamle og nye forestillinger om hva 

brukermedvirkning kan innebære. Bare da kan brukermedvirkning være en pågående 

prosess for brukerne og fagfolk. Gjennom analysen av den globale og den lokale 

intervjukonteksten, synliggjøres de performative muligheter for samtaler som ikke bare er 

overførbare til praksis innenfor psykisk helse, men også til andre fagområder der 

brukermedvirkning er i fokus. Historier utspiller seg i her og nå i hverdagen innen psykisk 

helsearbeid. For å kunne utøve brukermedvirkning må vi forstå hva medvirkning betyr for 

den enkelte bruker.  

Noter 

Studien var godkjent hos Regional Etisk Komitè 2011/775. 
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Kapitel 13 

Klassrummet som galleri – gymnasieelevers 

identitetsarbete i ett uppkopplat klassrum 

Christina Olin-Scheller, Marie Tanner & Anna Öhman 

Inledning 

Gymnasieelevers vardag har under senare år förändrats i takt med att klassrummen kommit 

att bli allt mer uppkopplade. Denna uppkoppling har dels kommit som en följd av att många 

skolor och kommuner gjort stora satsningar på digitala verktyg i form av surfplattor eller 

laptops till varje elev, men också via elevernas egna smarta mobiltelefoner. Lärare 

organiserar idag i hög utsträckning undervisningen utifrån powerpoint och digitala 

lärplattformar (Annerberg, 2016; Gilje et al., 2016). Samtidigt som eleverna förväntas utföra 

allt fler skoluppgifter digitalt via dessa lärplattformar används digitala redskap även för 

sociala syften. I ett gymnasieklassrum idag pågår en rad samtidiga aktiviteter och 

kommunikationer genom att eleverna skriver, interagerar, söker information och 

upprätthåller sociala relationer via datorer och smarta telefoner, samtidigt som de deltar i 

samtal med kamrater och lärare i klassrummet på ett sätt som löser upp gränser mellan vad 

som är uppgifts- respektive socialt inriktad interaktion. 

I detta uppkopplade klassrum pågår förstås också ett intensivt identitetsarbete online såväl 

som offline. Identitet kan förstås som en ständigt pågående konstruktion genom de sociala 

handlingar man deltar i, de positioner man intar och de interaktioner med andra som man 

ingår i, processer igenom vilka man som individ kan urskilja sig själv (’jaget’) i relation till 

andra (’den Andra’) (Drotner, 1996; Griffiths, 1999). Identitet är inte ett statiskt begrepp, 

utan framträdanden som skapas kontinuerligt utifrån en rad kulturella och sociala regler 

som vi måste förhålla oss till för att framstå som begripliga och normala och som individer 

spelar vi alltså olika roller i olika sammanhang (Goffman, 1998). Till skillnad från tiden när 

klassrummet huvudsakligen var ’analogt’, erbjuder det uppkopplade klassrummet oändliga 

möjligheter att framställa sig själv på. Detta skulle man kunna likna vid ett ”galleri” av olika 

identitetsframträdanden. Ito med flera (2008) visar hur den ständiga uppkopplingen 

möjliggör för unga idag att utvidga både kamratskap och intressen, vilket de beskriver i 

termer av ”hanging out” (s. 13), ”messing around” (s. 20) eller ”geeking out” (s. 28). Det 

framväxande medielandskapets inflytande i ungas identitetskonstruktion utanför skolan har 

uppmärksammats i flera inflytelserika studier (se ex. Larson, 1995; Turkle, 1995; Stern, 

2008). Skolans digitalisering och de smarta telefonernas utbredning under det senaste 

decenniet har dock inneburit att frågor om skärmar och identitet också flyttat in i 

klassrummet.  

I det här kapitlet undersöker vi hur en fokuselev, Tilda, deltar i olika interaktioner i relation 

till undervisningens innehåll och på vilket sätt hon skapar sin identitet som elev och som 
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kamrat i samspel med några klasskamrater. Vår utgångspunkt är att hon genom detta deltar 

i ett kontinuerligt pågående identitetsarbete genom hur hon använder sig av olika resurser 

för att framställa sig själv i relation till kamrater, lärare och andra i klassrummets kontext. 

Förutom videoinspelningar från klassrummet utgår vi även från ett intervjusamtal där Tilda 

berättar om hur hon för olika syften använder sig av sin mobiltelefon i klassrummet. Syftet 

med kapitlet är att närmare beskriva hur gymnasieelevers deltagande i digitalt medierade 

interaktioner via mobiltelefonen i klassrummet kan förstås som del av ett pågående 

identitetsarbete. 

Teoretiskt ramverk 

Studien tar sin utgångspunkt i en sociokulturell förståelse för hur identitet skapas i ett 

digitaliserat samhälle (Buckingham, 2008). Buckingham menar att: 

In particular, I would suggest that the individualization made possible by digital technology 

could be seen as an instance of much more general shifts in the ways in which identity is defined 

and lived out in modern societies (s.3) 

Det identitetsskapande som pågår i detta digitaliserade samhälle är nära sammankopplat 

med hur, vad och varför människor kommunicerar och interagerar med varandra med en 

bred repertoar av teckensystem och olika teknologier, vilket innebär att det handlar om 

aspekter av literacy. I studien utgår vi från en uppfattning där literacy betraktas som en 

social praktik (Barton 2007; Street 1984; Gee 2008; 2010; Coiro et al., 2008; Lankshear & 

Knobel 2014). Vår förståelse för literacypraktiker i ett uppkopplat klassrum bygger 

dessutom på forskningsfältet New Literacies (Coiro et al., 2008; Gee 2010; Lankshear & 

Knobel 2011; Leander, Philips & Taylor, 2010) som specifikt uppmärksammar 

literacypraktiker i relation till nya teknologier, exempelvis digitala redskap. Inom dessa fält 

är begreppen literacyhändelser, alltså observerbara situationer där texter i vid mening får 

betydelse för människors interaktion, centrala (Barton, 2001, 2007). Återkommande 

literacyhändelser inom olika sociala sammanhang formar över tid rutiner och mönster som 

kan beskrivas som literacypraktiker, ett begrepp som kan användas för att förstå vilka 

bredare sociala funktioner som literacy kan få (Barton & Hamilton, 1998). Sådana 

sociokulturellt grundade literacypraktiker menar Heath & Street (2008), omfattar också 

värderingar, attityder och sociala relationer samt att de också är situerade i bredare sociala 

strukturer som exempelvis i en umgängespraktik eller i en skolpraktik (se också Ivanič, 

2004). I kommunikativa sammanhang kombinerar man olika språkliga resurser för att mer 

eller mindre medvetet välja vem man vill vara och vem man vill visa upp i relation till sin 

omgivning. Identitet är därför inte ett statiskt begrepp, utan görs alltså ständigt och kan 

betraktas som performativ till sin karaktär (jfr också Austen, 1962/1980; Butler, 1990) 

genom att den hela tiden iscensätts via de sociala handlingar man gör, inte minst genom 

deltagande i olika literacypraktiker. På så vis kan alltså literacypraktiker förstås som ett 

identitetsskapande (Ivanic, 1998). 
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Nya digitala teknologier medför markant förändrade – och utökade – möjligheter för att 

finna resurser för att skapa och visa upp identitet i olika sociala sammanhang. Detta 

förhållande kan beskrivas med hjälp av metaforen curation (Potter & Gilje, 2015) med 

anspelning på hur en kurator inför en utställning samlar ihop, katalogiserar och visar upp 

en specifik samling verk i syfte att skapa en viss typ av mening. Curation som begrepp har 

även använts teoretiskt i studier av framförallt unga människors användande av olika 

digitala resurser som performativa praktiker (Austen 1962/1980; Butler, 1990) som handlar 

om hur man genom olika framträdanden skapar identitet (Potter, 2012; Potter & Gilje, 

2015). Performativiteten och curation i detta sammanhang sätter alltså fokus på de 

identitetsskapande handlingar – det görande – som eleverna utför on- respektive off-line i 

klassrummets interaktion.  

Potter och Gilje (2015) menar att dessutom att curation kan förstås som nya 

literacypraktiker i ett medielandskap, som handlar om att samla ihop tillgängliga resurser 

för att producera och visa upp identitetsmarkörer över tid i digital produktion och i sociala 

medier. Curation är en process som kan vara öppen och utforskande till sin karaktär, eller 

mer förutsägbar och likartad över tid. Denna process inrymmer olika grader av agens i 

relation till medieanvändaren, och kan också inrymma aspekter av risktagande, öppna för 

nya möjligheter samt skapa ett personligt uttryck. Potter och Gilje beskriver det som 

framväxande literacypraktiker ”in which young people’s agentive activity is performed in 

and on the world.” (2015, s. 124). Man kan förstå det som ett skrivande eller skapande i 

olika rum, både on- och offline.  

I det uppkopplade klassrummet med ständig tillgång till sociala medier via digitala verktyg, 

är det möjligt att nå många mottagare snabbt och effektivt. Med utgångspunkt i begreppet 

curation diskuterar Hogan (2010) hur identitetsskapande kan förstås i relation till handlingar 

på sociala medier där den tänkbara publiken kan vara både stor och diversifierad. Han 

menar att dessa handlingar kan beskrivas genom metaforen ”exhibition” (här: utställning). 

”The exhibition is a form of presentation of self”, skriver Hogan (2010, s. 377) och menar 

att den, ”has its own logic such as lowest common denominator culture and easy persistent 

friends that do not have direct analogs in offline life” (s. 384). För detta kapitel är aspekten 

minsta gemensamma nämnare särskilt intressant. När man publicerar innehåll på sociala 

medier som Facebook, Twitter, Snapchat och Instagram, måste man, menar Hogan, ta 

hänsyn till det Boyd (2007) beskriver som ”collapsed contexts”, alltså att alla möjliga sociala 

nätverk kan samlas inom ett socialt medium. För den som postar inlägg och deltar i 

aktiviteter på sociala medier, innebär det att innehållet, åtminstone om man har många 

följare, kan nå både dem som det var specifikt riktat till, men också dem som man inte 

känner så väl, eller inte alls. För att undvika ”self-presentation paralysis” (Hogan, 2010, 

s.383) menar Hogan att individen inte tar hänsyn till hela den tänkta publiken, utan man 

väljer en medelväg mellan de två ytterligheter som kan tänkas läsa inläggen – den grupp 

inför vilken vi vill framstå som vårt idealiserade jag och den grupp som kan tycka att denna 

bild är problematisk. Hogan (2010, s. 383) skriver: 
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One might not be posting for one’s parent (or children or students) on Facebook, but again, one 

is posting in light of the fact that these individual may have access: these individuals define the 

lowest common denominator of what is normatively acceptable.  

I vår analys av Tildas aktiviteter i det uppkopplade klassrummet, är begreppet minsta 

gemensamma nämnare, tillsammans med curation och literacypraktiker, viktiga för 

förståelsen av hur man kan förstå hennes identitetsskapande genom att använda 

klassrummet som galleri. 

Data och metod 

I det här kapitlet använder vi data från en större videoetnografisk studie av gymnasieelevers 

användning av mobiltelefoner in klassrummet, där vi följt ett tiotal fokuselever under 

sammanlagt ca 25 lektionspass, omfattande totalt ca 50 timmars videoinspelning. För denna 

studie har vi valt ut data från sex lektionspass där vi följer eleven Tilda. Hon går i årskurs 

tre på det humanistiska programmet. Våra videodata består av tre olika filmkällor som 

redigerats ihop; videoinspelningar av interaktionen i klassrummet, videoinspelning av 

Tildas datorskärm samt spegling och inspelning av Tildas mobilskärm. Vi kan alltså följa 

hur Tilda parallellt orienterar sig mot olika interaktioner och aktiviteter i klassrummet, på 

sin dator och via sin mobiltelefon. Vår analys bygger dessutom på en intervju som 

genomfördes med Tilda efter videoinspelningarna med fokus på hennes erfarenheter och 

uppfattningar om mobiltelefoners betydelse i vardagen. 

Datamaterialet har sedan analyserats i två steg. Som ett första steg har intervjusamtalet 

transkriberats och tematiserats i tre huvudsakliga teman: curation genom olika plattformar, 

att vara kompis, att vara elev. Därefter har vi sett igenom de mixade videoinspelningarna 

med fokus på mobilanvändning, och markerat alla tillfällen då Tilda använder sig av sin 

mobiltelefon. Dessa tillfällen har sedan analyserats i relation till de teman som framträdde 

genom intervjun, med utgångspunkt i begreppet curation för att söka förstå 

mobiltelefonens betydelse för Tildas pågående identitetsarbete.  

Resultat 

Under intervjun orienterar sig Tilda vid flera tillfällen till mobiltelefonernas roll för hur hon 

upprätthåller olika sociala relationer, och därmed även för hur hon framställer sig. På så vis 

kan man säga att hon bekräftar mobiltelefonens betydelse för de identitetsskapande 

processer som pågår i det uppkopplade klassrummet. Tilda menar exempelvis att 

förväntningarna på att man ständigt ska vara tillgänglig är stor från kamrater, men också 

från föräldrar och andra vuxna. ”Alla blir ju arga om man inte svarar om det är någonting”, 

menar Tilda. I videomaterialet kan vi också se hur Tilda vid flera tillfällen under varje lektion 

deltar i olika samtal via sin mobiltelefon, mestadels med jämnåriga kamrater men vid 

enstaka tillfällen även med någon vuxen person.  Inte sällan upprätthåller hon flera olika 

parallella konversationer med olika kamrater, som kan variera när det gäller innehåll och 

uttryckssätt.  
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Tilda uppmärksammar hur mobilanvändning kan ses som en generationsfråga, och att 

mobilerna har medfört att ”den äldre generationen ser ner på ungdomars språkanvändning” 

samtidigt som hon menar att ”vuxna använder och behöver mobilerna lika mycket som 

ungdomar gör.” Detta skapar en situation där hon menar att eleverna utarbetar olika 

strategier för att skapa trovärdiga identiteter på olika scener i klassrummet. Tilda framställer 

sig därmed i relation till läraren som en ansvarstagande elev. Hon beskriver denna strävan 

så här: ”Om läraren pratar till vårt bord eller är och diskuterar med oss, då skulle jag inte 

greja med telefonen. Men om vi jobbar själva med instuderingsfrågor eller om man går ut 

och hämtar något då kan man använda den. /…/Man försöker att inte synas.”. Här visar 

Tilda upp en attityd som präglas av att användningen av mobilen sker i samklang med 

lektionens dramaturgi (se Olin-Scheller & Tanner, 2015).  

I relation till den mobilanvändning som framträder av videoanalysen, finns dock en viss 

motsättning då vi kan se flera exempel på hur mobiltelefonen används för sociala syften 

helt öppet även när en lärare står bredvid eller under ett pågående grupparbete med 

kamrater. Tildas hållning i intervjusamtalet, som på vissa sätt alltså motsäger våra 

observationer från klassrumsinspelningarna, kan dock förstås på flera sätt, med 

utgångspunkt i begreppet curation. För det första utgör även intervjun ett framträdande, 

där Tilda framställer sig som elev i en forskningssituation. Den bild hon visar för oss som 

en elev som undviker mobilanvändning inför läraren svarar därför också mot de 

förväntningar som skapats inom ramen för intervjusamtalet. För det andra 

uppmärksammar både Tilda och andra elever som vi intervjuat att lärare har olika inställning 

till mobilanvändning, liksom hur mobilen används vid skilda tillfällen. Detta gör att vi kan 

förstå varför elevens mobilanvändning i relation till lärarens närvaro ser olika ut utifrån 

olika lektioners krav och förväntningar. När vi i den fortsatta analysen uppmärksammar 

användandet av olika plattformar i relation till det pågående identitetsarbetet dels som 

kamrat och dels som elev, är det därför också viktigt att se de framträdanden som görs i 

relation till den situerade kontexten och det pågående lektionsförloppet vilket inrymmer 

samtidiga såväl som undervisningsrelaterade och sociala dimensioner. 

Curation genom olika plattformar 

Tilda menar, som vi återkommer till nedan, att man anpassar sitt språk till vem man 

kommunicerar med online. De digitala literacypraktiker som Tilda framställer sig genom i 

klassrummet är också medierade genom olika plattformar. Hur frekvent hon använder sig 

av mobiltelefonen varierar mellan olika lektioner, men genom alla lektioner är det Snapchat 

som är det dominerande mediet för de samtal hon ingår i. En enkel sammanräkning av 

Tildas mobilanvändning visar att hon använder sin mobiltelefon under cirka en tiondel av 

lektionstiden, där relativt snabba meddelanden och uppdateringar på Snapchat är det 

vanligaste följt av undervisningsrelaterade informationssökningar på Google, Wikipedia 

eller liknande. Även konversationer på Messenger är relativt vanliga följt av scrollande på 

Facebook och annan mobilanvändning (se Figur 1). 
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Figur 1. Tildas mobilanvändning tidsmässigt fördelad på olika områden 

I en tidigare studie av ett större antal finska gymnasieelevers mobilanvändning visar Pakkari, 

Valasmo och Sahlström (opublicerade data) hur olika elevers användningsmönster varierar 

stort både när det gäller vilka medier som dominerar och med vilken frekvens som 

mobilerna används under lektioner. Snapchat visar sig dock även i de finska 

gymnasieklassrummen vara det vanligaste mediet som används i hög grad av många elever.  

Tilda beskriver i intervjun hur valet av plattform inte är någon slump, utan för henne hör 

det ihop med graden av intimitet i relationen. ”Messenger, det blir att man känner dom lite 

mer”, säger Tilda, medan ”Snap, då är det till dom här som man inte känner, fast det kan 

ju vara sådana som man känner också”. Vi kan också se i videomaterialet att 

kommunikationen på Messenger och Snapchat generellt sett skiljer sig något från varandra, 

även om det finns variationer där även Snapchat används i nära kamratrelationer såväl som 

i mer ytliga. Det dominerande draget är dock att samtalen på Messenger har ett tydligare 

innehållsligt fokus där kommunikationen utvecklas i flera turer medan Snapchat används 

mer för lekfulla ögonblicksbilder, inte sällan ”selfies” med grimaser, närbilder eller poser, 

som kommenterar den omedelbara situation man befinner sig i (se Figur 2 och 3 nedan för 

några exempel på detta). 

Tilda berättar i intervjun att Snapchat skickar man när man har ”väldigt, väldigt, väldigt 

tråkigt” på lektionen, eftersom dom är så ”snabba liksom att skicka iväg”. Tilda jämställer 

snap med sms – det handlar mest om att få fram ett snabbt meddelande men som till 

skillnad från sms försvinner efter att det har lästs av mottagaren. Men om ett meddelande 

istället läggs upp på Snapstory, kommer det att bli ett bildmeddelande som ligger blir kvar 

24 timmar och kan ses av många. ”Då blir det på ens sida, skulle man kunna säga. Så det 

blir inte direkt till folk. Lite som statusen på Facebook”, menar Tilda där man ”skriver med 

många personer som man kanske inte känner så väl”. Tilda beskriver hur hon kan se när 

hennes vänner gillar saker på Facebook och då tittar hon också ofta på det, och kanske 

1
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Informations-sökning (1%) 
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kommenterar eller taggar någon i en bild. Annars använder Tilda inte Facebook så mycket, 

förutom att hon skriver grattis när någon fyller år, ”Det skall man göra!” Tilda har också 

ett Instagramkonto som hon uppdaterar ibland. Instagram ligger dock längst bort på 

intimitetsskalan enligt Tilda – ”Insta är för alla”, menar Tilda. 

 

Figur 2. Exempel på hur Tilda skriver meddelande på Messenger respektive Snapchat1 

Både genom intervjun och i videoinspelningarna från lektionen framträder alltså en bild av 

hur Tilda medvetet hanterar olika tillgängliga medier och plattformar i relation till syfte och 

mottagare när hon kommunicerar via sin mobil. Valet av plattform är därför en viktig aspekt 

av det identitetsskapande arbetet, där hon anpassar den framställning hon gör på olika sätt 

och därmed visar upp olika aspekter av sig själv i olika sammanhang. Tildas sätt att navigera 

mellan olika plattformar och medier i sina olika framträdanden anknyter väl till Hogans 

(2010) resonemang om sociala handlingar på nätet som en utställning, där man behöver 

vara medveten om vilka olika mottagare som nås genom olika medier liksom hur innehållet 

behöver anpassas till vad som är den minsta gemensamma nämnaren för dessa. Även om 

det i princip går att kommunicera samma innehåll via olika medier, är det alltså ingen slump 

vilket medium hon väljer för olika syften och så som hon berättar om de olika medierna 

visar det sig att hon orienterar sig mot vissa konventioner som utvecklats i relation till sms, 

Snapchat respektive Facebook. 

Att vara kompis 

En tydlig del av det identitetsskapande arbetet som pågår i klassrummet har 

beröringspunkter med aspekter som har att göra med att på olika sätt ’vara kompis’, det vill 

säga att framställa sig själv som en kamrat i relation till andra jämnåriga kamrater. Denna 

aspekt av identitetsarbetet är förstås något som inte bara sker via mobiltelefonen, utan som 

                                              
1 Samtliga bilder av mobilskärmen är modifierade av konfidentialitetsskäl. 
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även är en del av det sociala samspelet mellan kamrater som är närvarande i klassrummet. 

Men mobiltelefonen är ytterligare en resurs som elever idag har att tillgå, och som används 

för att interagera med kamrater som även befinner sig utanför klassrummet. Under 

lektionen är alltså dagens gymnasieelever tillgängliga för varandra inte bara inom ramen för 

klassrummets väggar, utan även för initiativ av olika slag med kamrater som befinner sig på 

andra platser.  

Tilda, som varje dag pendlar till gymnasieskolan från en ort några mil därifrån, berättar hur 

hon upprätthåller kontakten med sina kamrater på hemorten under skoldagarna med hjälp 

av sin mobiltelefon. Inte minst mot slutet av veckan, när helgen närmar sig, så ökar 

intensiteten i mobilanvändandet ”ja, då är det lite mer trafik” säger Tilda och påpekar att 

om det är något evenemang eller så, då ”börjar man prata mer”. Att skriva meddelanden på 

telefonen kopplar hon alltså ihop med muntlighet och samtalande, vilka här blir till en resurs 

för att planera gemensamma fritidsaktiviteter utanför skoltiden. För Tilda innebär mobilen 

på så vis att hon kan upprätthålla sin position i kamratgruppen på hemorten även fast hon 

valt en annan studieort, vilket också kan innebära att hon blir mindre tillgänglig och aktiv i 

att skapa fritidsrelationer med klasskamraterna på studieorten.   

På samma sätt blir mobiltelefonen en länk till klasskamrater som befinner sig utanför 

klassrummet av olika skäl. Tilda har exempelvis en klasskamrat, Melvin, som ofta försover 

sig och sms:ar henne på sin väg till skolan med uppmaningen att be Tilda framföra detta till 

den aktuella läraren. ”Han vill att vi ska säga till och så”, menar Tilda och framställer sig på 

så sätt som både en bra kompis till Melvin och en ordentlig elev som är på plats i tid. Ett 

sådant tillfälle finns även i de videoinspelningar som vi analyserat, när just kamraten Melvin 

skickar ett Snapchat med ett foto föreställande honom själv liggande på sin kudde i sängen 

med halvslutna ögon. Över fotot har han fogat in ”8:52” med digitala siffror och ett 

textmeddelande ”Började 8.40 vaknade nu”. Han skulle alltså ha varit på den lektion som 

nu pågår, men har försovit sig vilket han illustrerar för Tilda med detta lekfulla snap. När 

Tilda har läst meddelandet viskar hon till sin kamrat som sitter bredvid att ”Melvin har 

försovit sig” och gör sig så redo att svara honom (se figur 3). 
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Figur 3. Tilda svarar på Melvins snap om att han försovit sig 

Denna konversation via Snapchat pågår samtidigt som en lärare håller en föreläsning om 

historia om franska revolutionen och Marie Antoinette, ett ämne som Tilda vid flera 

tillfällen visar sig engagerad i under lektionen. Men hon tar sig ändå tid att svara på Melvins 

snap genom att ta ett foto av sina fingrar formande ett V-tecken med en textkommentar 

”Klant hur lyckas du”. Ämnet för deras snap-konversation, att Melvin är en slarver som 

försover sig, framstår inte som nytt och Tilda förhåller sig roat överseende med hans 

klantighet och hon involverar även bänkkamraten och informerar henne om det 

meddelande hon fått från Melvin. På så vis skaffar hon sig en publik för sitt snapchattande 

även i klassrummet, och framträder därmed som den kamrat som Melvin har valt att vända 

sig till. Efter ytterligare några minuters föreläsning, då Tilda mestadels sitter tyst med 

blicken framåt och på så vis visar att hon lyssnar, har Tilda hunnit att få in sammanlagt fyra 

nya snap-meddelanden från Melvin som hon öppnar. Han har nu skickat en serie nya bilder 

av sig själv liggande på kudden på samma sätt som tidigare, med en serie textmeddelanden 

uppdelade på de fyra olika snappen. Det första med texten ”Ver ej”  och det andra med 

den längre texten ”kan inte ens sjukanmäla pga måste ju på gyarb” samt det tredje ”kan du 

hälsa Lisa att jag försov mig och inte”, följt av ett fjärde ”Hinner till kos, men kmr till 

Gyarb”. Tilda öppnar och läser ett meddelande i taget, och vänder sig sedan till läraren Lisa 

(som inte är den som håller föreläsningen) och framför budskapet från Melvin. Därefter 

skriver hon ett svar till Melvin på Snapchat (där bilden fångar lysröret i taket eftersom 

mobilen ligger på bänken) och textmeddelandet lyder ”japp redab gjort!!” (se Figur 4). Här 

framställer Tilda sig därmed framförallt som en hjälpsam kamrat, som har framfört hans 

meddelande utan några vidare kommentarer, skämt eller poser. 
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Figur 4. Tildas svar till Melvin 

Ett annat exempel på hur kamratskap upprätthålls via mobilanvändning finner vi på en 

lektion i filosofi då Tilda är sjuk, och därför inte närvarande i klassrummet. Vi har vid detta 

tillfälle då istället filmat hennes kamrat Mia, och dokumenterat hennes mobilanvändning 

under en föreläsning som handlar om existentialismen. Parallellt med föreläsningen är Mia 

engagerad i två olika konversationer med olika syften, varav den ena är med Tilda och 

handlar om vad som pågår under lektionen. Tilda skickar upprepade meddelanden på 

Messenger med kommentarer och frågor om vad det är som pågår i klassrummet, som till 

exempel i den skärmbild som visas i Figur 5. De ljusare pratbubblorna till höger visar Tildas 

bidrag till det pågående samtalet, som här handlar om hur läraren refererat till filosofen 

Kierkegaards och existentialismens syn på Gud. Tilda visar sig här något upprörd över 

Kierkegaards uppfattningar som hon tolkar som, ”Omg how can ppl even do dat, its God” 

och visar sig på så vis som en engagerad elev med egna uppfattningar i frågan. Kamraten 

Mia nyanserar detta något, ”Yes but obviously god doesn’t know or do shit so” varpå Tilda 

svarar ”So tired of humanists n dere gr8 lav 4 stupid humans”. Elevernas samtal (här i 

skriftlig form på Messenger) sker på engelska, med okonventionell stavning där bokstäver, 

siffror och förkortningar blandas med hjälp av språkliga repertoarer som de båda verkar 

behärska.  

Ur perspektivet ’att vara kompis’ är denna konversation intressant ur flera aspekter. Genom 

de språkliga praktiker hon använder sig av framstår hon som en nära vän till Mia. I intervjun 

berättar Tilda om hur hon och Mia ofta skriver till varandra på ”lite go engelska”. ”Det är 

en grej mellan oss”, fortsätter hon och menar att det allt blir lite roligare och ”får fler 

betydelser nästan, och så är det lättare att skriva också”. Tilda menar också att hon och 

Anna använder sig av speciella emojis sinsemellan. Också detta skapar en särskild närhet: 

”Bakom emojis så ser jag henne göra en viss min liksom, så det blir något intimt.” För en 

utomstående betraktare kan handlingen att skicka iväg ett sms, meddelande på Messenger 
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eller Snapchat, te sig mycket spontan och utan större eftertanke. Tilda uppvisar dock en 

stor språklig medvetenhet i hur hon kommunicerar med vem – alltså vem hon vill vara i 

relation till den andra. Till nära kompisar som Mia finns en upparbetad språklig repertoar 

– ”vi har vår egen grej så då behöver jag inte tänka så mycket”. Men annars beror det mycket 

på vem man har kontakt med, menar Tilda och menar att de som inte är så nära gör att 

”man analyserar mer innan man skriver. Och tänker igenom meningen [våra kursiveringar]”. 

Graden av intimitet har alltså också påverkan på huruvida kommunikationen uppfattas som 

tal eller skrift. ”Man vet hur man är emot varje person som man har kontakt med”, säger 

Tilda. 

Detta är ett exempel på det som Tilda berättar om i intervjun, hur hon med vissa kompisar 

har ”en egen grej” som gör att de tillsammans upprätthåller en viss typ av kamratrelation 

med varandra. I detta fall handlar det om en kamratrelation där de också framställer sig till 

varandra som intresserade skolelever, som till exempel när Mia i den näst sista pratbubblan 

(se Fig. 5) framhåller att hon nu tycker att lärarens samtal är rätt så intressant och implicit 

antyder att hon gärna vill lyssna vidare. Även Tildas svar visar hur hon, inom ramen för den 

här specifika språkliga repertoaren, är intresserad av vad läraren har att säga om 

existentialismens syn på Bibeln. Även detta är alltså ett exempel på en form av curation där 

eleverna använder sig av tillgängliga språkliga resurser av olika slag som de ordnar på ett 

sådant sätt att de med hjälp av mobilen skapar sig identiteter både som nära kamrater till 

varandra och som engagerade skolelever och humanister. 

 
Figur 5. Tilda skaffar sig information om det pågående klassrumssamtalet  
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Att vara elev 

I vår analys har vi utgått från två framträdande aspekter av elevernas identitetsarbete på 

lektionerna – hur man framställer sig som kamrat samt hur man framställer sig som elev. 

Dock kan vi se att dessa två aspekter inte är skarpt åtskilda från varandra, utan ofta framstår 

som integrerade delar av samma handling. Samtalet mellan Melvin och Tilda ovan är ett 

exempel på hur eleverna använder sig av sina mobiler för att kunna vara ’närvarande’ i 

klassrummet även då man befinner sig hemma. När Tilda framför budskapet till läraren om 

att Melvin försovit sig visar hon sig inte bara som en god kamrat i relation till Melvin, utan 

samtidigt innebär denna handling att både Melvin och hon själv framstår som elever som 

tar ansvar för att närvara eller åtminstone meddela sig när man inte kan närvara. Likaså är 

konversationen mellan Tilda och Mia intressant i relation till vilken typ av elev som Tilda 

vill framställa sig som inom kompisrelationen med Mia. Under lektionen har Tilda från sin 

sjuksäng parallella konversationer via Messenger med två klasskamrater – Mia och Tove (i 

vårt material har vi dock bara speglat Mias telefon). ”Jag skrev till dom båda och frågade 

vad dom gjorde, dom pratade om Kierkegaard” säger Tilda i intervjun och fortsätter: ”Så 

då började vi diskutera det där och analysera det som Stefan [läraren] sa”. I intervjun 

berättar Tilda om hur mobilen kan användas som en länk mellan hemmet och skolan vid 

sjukdom för att uppdatera sig om vad som händer i klassrummet. ”Det är faktiskt ganska 

farligt att inte kolla sista året på gymnasiet” menar Tilda. ”Man har ju ett ansvar i fall man 

är sjuk och ha koll/.../och dom [lärarna]skriver ju inte alltid på Its.”. Det blir alltså elevens 

eget ansvar att, via de klasskamrater som är på plats, få inblick i hur undervisningen 

fortskrider.  

Men Tildas identitetsarbete som skolelev riktar sig inte bara mot hennes nära kamrater, utan 

är även något som hon gör i relation till klassen som grupp och till läraren. Tilda berättar i 

intervjun hur hon försöker ’vara duktig’ och inte använda mobilen under lektionen, men 

att det ibland blir så tråkigt att hon inte kan låta bli. Genom detta förhåller hon sig till 

mobilanvändande som något icke önskvärt i relation till elevrollen, och som bör undvikas 

under lektionerna. Dock kan vi också se hur Tilda vid några tillfällen använder mobilen för 

innehållsrelaterade sökningar i situationer där hon snarare framstår som intresserad av 

innehållet än som uttråkad.  

Ett exempel på hur detta framträder i relation till mobilanvändningen ser vi under en lektion 

i Kultur- och samhällshistoria, då läraren föreläser om ett konstverk från renässansen 

(Gungan). Tilda och hennes närmaste bänkkamrater kommenterar viskande till varandra 

det konstverk som läraren föreläser om, varpå Tilda tar fram sin mobiltelefon. Hon börjar 

att skriva in bokstäverna ”g-u” men avbryter sig sedan för att räcka upp handen, och när 

hon får ordet frågar hon läraren om konstverkets namn. Läraren svarar henne, att det heter 

Gungan, och Tilda svarar ”jaha, det var så enkelt”. Efter detta söker hon vidare på 

konstverket och får fram en sida på Wikipedia som hon sedan scrollar och läser på under 

några minuters tid. 
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Figur 6. Tilda söker på ”Gungan” 

Under detta exempel är det alltså inte av uttråkning, utan av intresse som Tilda använder sig 

av mobiltelefonen under lektionen. Detta användande sker dock inte på något sätt dolt, utan 

genom sin handuppräckning och fråga liksom hur hon öppet håller upp mobilen blir hennes 

intresse något som hon explicit visar upp för både lärare och kamrater genom sin 

handuppräckning och fråga. Utifrån begreppet curation blir på så vis sökningen på 

konstverket ett tillfälle för Tilda att med mobiltelefonen som resurs framställa sig själv som 

en konstintresserad elev. 

Diskussion 

I kapitlet har vi beskrivit och diskuterat hur Tilda skapar identitet genom att delta i en 

mängd olika digitalt medierade interaktioner i det uppkopplade klassrummet. Vi har valt att 

beskriva dessa interaktioner som en form av utställning där klassrummet alltså kan betraktas 

som ett galleri där man som elev, som sin egen curator, väljer att visa upp olika identiteter 

för mottagare såväl inom klassrummets väggar som i olika sociala rum på nätet (Hogan, 

2010; Potter & Gilje, 2015).  

Vilken bild skapar då Tilda av sig själv i klassrummet och med vilka resurser? Som vi tidigare 

beskrivit ser vi identitetsskapandet som ett ständigt pågående arbete där man definierar sig 

själv i relation till ”den Andra” (Drotner, 1996; Griffiths, 1999). För Tilda är det i första 

hand två sidor av hennes identitetsarbete i klassrummet som framträder tydligt: Att vara 

kompis och att vara elev. Dessa två aspekter, som många gånger inte går att hålla isär, ger 

en bild av att det i skolan – och i klassrummet – hela tiden pågår flera betydelsefulla 

processer samtidigt. På samma gång som skolan är ett rum för lärande, är det också ett rum 

där sociala relationer skapas och upprätthålls. Ito med flera (2008) identifierar två centrala 

genrer i ungas deltagande on-line, kamratdrivet respektive intressedrivet deltagande, men i 

vår analys blir det också synligt att dessa två genrer uppträder parallellt i klassrummet och 

är integrerade med varandra. För Tilda är mobilen en resurs för båda dessa syften. Ett 

tydligt exempel på detta är när hon under lektionstid förväntas vara budbärare av (digital) 

information till läraren om varför en klasskamrat inte är på lektionen. I relation till 
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klasskamraten Melvin vill hon framstå som en god kamrat och i relation till läraren som en 

god elev. 

Våra resultat visar också att Tilda medvetet använder olika digitala plattformar och en stor 

variation av språkliga repertoarer i sin identitetsskapande interaktion. Dessa repertoarer 

innefattar en hög grad av multimodalitet så till vida att de utgörs av en stor mängd bilder 

och symboler specifikt anpassade till mottagaren. Dessutom är det tydligt att Tilda och 

hennes kamrater i hög grad kopplar ihop muntlighet och skriftspråklighet, det blir därmed 

ett tydligt exempel på hur det i de nya digitala literacypraktiker som formas sker en 

upplösning mellan talat och skrivet språk utifrån situationens krav och förutsättningar 

(Barton, 2007; Lankshear & Knobel, 2011). Här innebär det att Tildas och Mias digitala 

messengerkonversation på en ’egen’ form av engelska, skapar närhet, stärker och bekräftar 

deras relation trots att Tilda inte är närvarande i klassrummet (se även Ito, 2009).  För den 

identitetsskapande interaktionen som Tilda är inblandad i är dessa språkliga repertoarer av 

hög relevans, men en fördjupad analys av detta ryms dessvärre inte inom detta kapitels ram. 

Vi har också kunnat urskilja en närhetsprincip där Snapchat och Messenger används oftare 

i de sammanhang där relationerna är tajtare och Instagram och Facebook i de relationer där 

hon vill kommunicera med fler personer och på ett mer distanserat sätt. På så vis utnyttjar 

Tilda sociala medier som olika typer av resurser och navigerar smidigt för att undvika det 

Hogan benämner ”self-presentation paralysis” (Hogan, 2010, s. 383).  

Att framställa sig själv som kompis respektive elev, har förstås alltid varit viktigt även innan 

klassrummet blev uppkopplat. Med digitala resurser tillgängliga blir villkoren för 

deltagandet i olika identitetsskapande interaktioner annorlunda än tidigare. Exempelvis 

erbjuds fler möjliga sätt att framställa sig på. Man skulle kunna utrycka det som att genom 

de nya digitala resurser som mobiltelefonen erbjuder så blir såväl åskådarna som antalet 

utställningsföremål på galleriet högre. Denna utökade identitetsskapande arena, innebär att 

man som elev samtidigt måste navigera såväl mellan interaktioner off- och on-line, som i 

och utanför klassrummet. För Tilda är det tydligt att detta skapar en känsla av närvaro och 

kontroll, men att hon också ibland känner sig stressad.  

I den svenska mediedebatten har frågan om mobiltelefonernas roll i klassrummet inte sällan 

landat i rop på mobilförbud, för att möta ett fenomen som av många anses som ett både 

störande och osocialt beteende (Ott, 2017). Men analysen av Tildas mobilanvändning visar 

att mobilanvändningen inrymmer betydligt mer komplexa dimensioner, inte minst i relation 

till de identitetsskapande processer vi har intresserat oss för här. För Tilda, och för många 

andra elever i svenska skolor, visar sig mobilen vara en integrerad del av den vardagliga 

interaktionen mellan människor som blivit centralt för hur man idag skapar och 

upprätthåller relationer. Att genom ett totalförbud försöka backa tillbaka till tiden före de 

smarta mobilernas uppkoppling känns vare sig särskilt sannolikt eller konstruktivt. Däremot 

visar vår studie att villkoren för elevers och lärares sociala samvaro i klassrummet på ett 

grundläggande sätt har förändrats. Genom klassrummets ständiga uppkoppling befinner sig 

skolans undervisning idag i en omfattande omställningsprocess både när det gäller 

undervisningens organisering och utveckling av nya sociala normer. Vi har med denna 
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studie visat hur denna omställningsprocess inte minst involverar de identitetsskapande 

processer som Tilda och hennes jämnåriga idag befinner sig mitt upp i, och där klassrummet 

utgör ett slags galleri för de olika identitetsframträdanden som görs. 

Referenser 

Annerberg, A. (2016). Gymnasielärares skrivpraktiker: skrivande som professionell handling i en 
digitaliserad skola. Örebro: Örebro universitet. 

Barton, D. (2001). Directions for literacy research: Analysing language and social practices 
in a textually mediated world. Language and Education, 15(2-3), 92-104.  

Barton, D. (2007). Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language. Oxford: 
Blackwell Publishers.  

Boyd, D. (2007) “Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in 
Teenage Social Life.” MacArthur Foundation Series on Digital Learning – Youth, Identity, 
and DigitalMedia Volume (Red. David Buckingham). Cambridge, MA: MIT Press. 

Buckingham, D. (2008) “Introducing Identity.” I: D. Buckingham (Red.), Youth, Identity, 
and Digital Media. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital 
Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 1–24. 
doi:10.1162/dmal.9780262524834.001 

Butler, J. (1990). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge. 
Coiro, J., Knobel, M., Lankshear,C.& D.J.Leu. (2008). Handbook of research on new literacies. 

New York. Lawrence Erlbaum. 
Drotner, K (1996).  At skabe sig - selv: ungdom, æstetik, pædagogik. (2. uppl.), København: 

Gyldendal. 
Gee, J.P. (2008). Social linguistics and literacies [Elektronisk resurs]: Ideology in discourses. (4th ed.) 

London: Routledge. 
Gee, J.P. (2010). New digital media and learning as an emerging area and "worked 

examples" as one way forward [electronic resource]. Cambridge, Mass. : MIT Press 
Gilje, Ø., Ingulfsen, L., Dolonen, J.A., Furberg, A., Rasmussen, I., Kluge, A., Knain, E., 

Mørch, A., Naalsund M. och Granum Skarpaas, K. (2016). Med ARK & APP. – 
bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.  Oslo: Universitetet i 
Oslo.  

Goffman, E. (1998). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. (4. uppl.) Stockholm: 
Prisma  

Griffiths, G. (1999). “Other”. (Red.) I Ashcroft, B., G. Griffiths, G. and Tiffin, H, Key 
Concepts in Postcolonial Studies, (London: Routledge 1999), s.169-173. 

Heath, S.B. & Street, B.V. (2008). On ethnography: approaches to language and literacy research. 
London: Routledge. 

Hogan, B. (2010). The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distingushing 
Perfomances and Exhibitions Online. Bullentin of Science, Technology & Society 30 (6). 
377-386. 

Ito, M., Horst, H., Bittani, M., Boyd. D., Herr-Stephenson, B., Lange, P.G., Pascoe, C.J. 
& Robinson, L. (2008). Living and Learning with New Media: Summary of Findings from 
the Digital Youth Project. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
Reports on Digital Media and Learning 

Ivanič, R. (2004). Discourses of writing and learning to write. Language and Education, 
18(3). 220-245. 



Klassrummet som galleri 

158 

Lankshear, C. & Knobel, M. (2011). New literacies. Everyday Practices and Social Learning. 
Maidenhead, England: Open University Press. 

Lankshear, C. & Knobel, M. (2014). Studying New literacies. Journal of adolescent & adult 
literacy, 58 (2), s. 97-101. 

Leander, K., Phillips, N., & Taylor, K. (2010). The Changing Social Spaces of Learning: 
Mapping New Mobilities. Review of Research in Education, 34, s. 329-394. 

Larson, R. (1995). Secrets in the Bedroom: Adolescents’ Private Use of Media, Journal of 
Youth and Adolescence 24, no. 5 (1995): 535–551. 

Olin-Scheller, C. & Tanner, M. (2015). Street smart i klassrummet? Högstadielevers 
användning av smarta telefoner i undervisningens mellanrum. I: Pérez Priéto, H. 
& Öhman, A. (Red.), KAPET, Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift. s. 23−44. 

Ott, T. (2017). Mobile phones in school: From disturbing objects to infrastructure for learning. 
Göteborg: Göteborgs universitet. 

Potter, J., & Gilje, Ø. (2015). Curation as a new literacy practice. E-Learning and Digital 
Media 2015, Vol. 12(2). 123–127. 

Stern, S. (2008). “Producing Sites, Exploring Identities: Youth Online Authorship.” I: D. 
Buckingham (ed.), Youth, Identity, and Digital Media. The John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT 
Press, 2008. 95–118. doi: 10.1162/dmal.9780262524834.095 

Street, B. (1984), Literacy in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge: University Press.  
Turkle, S. (1997). Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. New York: Touchstone. 



Berättelser - Vänbok till Héctor Pérez Prieto 

159 
 

Kapitel 14 

Främmande överallt - berättelser om hemland och 

tillhörighet i samtal på separatistiska nätforum 

Fanny Pérez-Aronsson 

Separatistiska rum på nätet  

I den här texten studeras ungas berättelser om hemland och tillhörighet i samtal på 

nätforum, med fokus på hur deras berättelser används för att bilda en gemenskap grundad 

i känslor av bristande tillhörighet och utanförskap. Under de senaste åren, i takt med att 

sociala medier växer och används i allt högre utsträckning av unga1, har en mängd 

stafettkonton växt fram på det sociala nätverket och bilddelningsmediet Instagram. 

Stafettkonton drivs av en mer eller mindre grupp moderatorer (där kallade ”admins”) men 

används varje vecka av s.k. gästpostare som tar över konton och skriver om sig själva eller 

ett särskilt ämne utifrån det specifika kontots syfte. Många av dessa stafettkonton har ett 

separatistiskt förhållningssätt, dvs. att de som vill delta, både som gästpostare och i 

kommentarsfälten, måste tillhöra den grupp kontot är menat för. Samtidigt är dessa konton 

offentliga, och de som inte tillhör gruppen uppmuntras att följa och läsa det som skrivs. Då 

användningen av stafettkonton, med variationen bland gästpostare och de långa 

kommentarsfälten, får kontona att snarare påminna om forum, med olika trådar som startas 

och där diskussionen kan fortsätta, kommer jag hädanefter att referera till det relevanta 

kontot som ett forum. 

I detta kapitel studeras berättelser på forumet Makthavarna, vilket startades 2014 och i maj 

2017 hade ca 21 000 följare. Makthavarna är separatistiskt för personer som rasifieras, och 

utgår därför ifrån en aktivistisk tolkning av det teoretiska konceptet rasifiering. I den här 

texten kommer jag själv att använda mig av rasifieringsbegreppet, och föra en diskussion 

om andra begrepp som används av deltagarna, dels för att rasifiering är ett teoretiskt 

intressant koncept att utforska i mitt projekt, och dels för att det är ett av de få begrepp 

som deltagarna i studien kan enas om för att beskriva sig själva och förstå världen genom, 

till skillnad från många av de andra begrepp som lyfts. Att använda det begrepp som 

deltagarna själva identifierar sig med i en diskussion som rör identitet, begrepp och teori, 

snarare än att benämna dem med hjälp av något annat, ser jag delvis som ett etiskt 

förhållningssätt gentemot deltagarna. Rasifieringsbegreppet infördes i en svensk kontext 

1997, i Irene Molinas doktorsavhandling om boendesegregation, som ett sätt att beskriva 

”struktureringen av samhällets institutioner, resurser, makt, och privilegier längs 

föreställningen om ras” (Molina, 2017, s. 35). Idag har begreppet dock också kommit att 

beteckna en rasifieringsprocess genom vilken även människor, eller kroppar, tillskrivs ras. 

Rasifieringsprocessen är något som alla människor undergår, men många (se t.ex. Svensson, 

2017) gör skillnad på en markerad och en omarkerad rasifiering, där den aktivistiska 
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användningen av begreppet har kommit att syfta på framför allt den markerade varianten. 

En markerad rasifiering utgör en form av andrefiering, där man tillskrivs en icke-vithet 

(benämnt som ”att rasifieras som icke-vit”), medan den omarkerade rasifieringen är en 

vitifiering (Svensson, 2017, s. 139).  I materialet för den här studien, och i vardagligt och 

aktivistiskt tal, förekommer ibland en glidning mellan begreppen rasifiering och att rasifieras 

till att vara rasifierad(e). Å ena sidan kan detta tolkas som en glidning bort från förståelsen 

av rasifiering som en process mot en förståelse av att vara rasifierad som ett mer permanent 

tillstånd, men å andra sidan, i en något mer välvillig tolkning, kan detta också ses som en 

något mer användbar kortform i exempelvis aktivistiska sammanhang.  

Utöver rasifieringsbegreppet förekommer en mängd teoretiska begrepp på forumet som 

har förflyttats från en akademisk kontext till en aktivistisk. Akademiska perspektiv på hur 

man kan förstå identitet kopplat till etnicitet och ras förs in, diskuteras och kritiseras i 

deltagarnas berättelse, och visar tydligt upp de begränsningar som många teoretiska begrepp 

kan ha. Med avstamp i postkoloniala teorier intresserar jag mig för hur olika teoretiskt 

förankrade identitetsrelaterade begrepp som diaspora, mellanförskap, andra generationens 

invandrare, och hybridisering plockas upp och används i aktivistiska sammanhang som på 

forumet, och hur denna begreppsanvändning kan förstås i dessa sammanhang. Diaspora 

fokuserar här inte på den rent typologiska indelningen av vilka folkgrupper som utgör en 

diaspora, utan som en social process, genom vilken människor skapar ”home away from 

home” (Groglopo, 2015). Mellanförskap beskrivs som ”en känsla av att vara icke-autentisk, 

av att inte fullt ut betraktas som vare sig svensk eller något annat, alternativt varken som vit 

eller icke-vit, samt en känsla av att leva utanför eller mellan en eller flera kulturer, raser och 

länder samtidigt” (Arbouz, 2012). Mellanförskapet präglas alltså av konflikter mellan olika 

identiteter, och betecknar det mellanrum som många adopterade, ”blandade” och barn till 

invandrare upplever att de befinner sig i. Andra generationens invandrare är ett begrepp 

som inte längre används inom exempelvis statistik, men som lever sig kvar som en social 

kategori och ett sätt att beskriva upplevelser som barn till invandrare kan dela. Hybridisering 

som teoretiskt koncept är nära besläktat med mellanförskapet, men förstås i detta 

sammanhang som ett mer positivt laddat begrepp, som ett sätt att beteckna en mer lyckad 

kombination av kategorier, till skillnad från mellanförskapet som präglas av känslan av att 

vara varken eller. Samtliga av dessa begrepp har dock fått utstå kritik för olika 

begränsningar, vilket också tas upp i berättelserna nedan, och är något som jag kommer att 

återkomma till senare i texten. För att tydliggöra vem som använder vilka begrepp i löpande 

text så markeras deltagarnas egna benämningar med citattecken. 

Netnografi, narrativ och ungdomar på nätet 

Projektets huvudintresse är ungas berättelser om upplevelser av rasism och exkludering, 

och hur dessa exkluderande praktiker skapar en särskild känsla av tillhörighet mellan dem, 

det som Sara Marino (2015) i sin studie av online communities för migranter kallar för 

digital togetherness; eller "a community which 'makes a place' in the act of reaching out to 

the 'out-of-placeness' of other migrant bodies" (Ahmed, 1999). Med utgångspunkt i narrativ 

analys och netnografi fokuserar jag på ungas identitets- och gemenskapande i dessa 



Pérez-Aronsson 

161 
 

separatistiska nätforum, och hur inkludering (och exkludering) skapas genom berättande. 

Den narrativa ansatsen utgår ifrån det Cathrine Kohler Riessman (2008) kallar för en 

dialogisk eller performativ analys, där fokus ligger på den interaktiva processen mellan 

deltagarna på forumet. Analysen influeras också av Judith Butlers performativitetsteori, 

med synen på identitet som något som görs, men som för deltagarna präglas av upplevda 

gränsdragningar och idéer om autenticitet (Butler, 2005, s. 45-46).  Materialet, består därför 

både av gästpostarnas huvudinlägg och kommentarer lämnade av andra deltagare på 

forumet. För avhandlingsprojektet i stort gjordes först en insamling av samtliga inlägg 

publicerade under perioden januari till juni 2017 på två olika forum, totalt 500 inlägg med 

tillhörande bilder och kommentarsfält. För detta specifika nedslag fokuserade jag på ett av 

forumen, och gjorde även en kompletterande insamling av inlägg på det relevanta temat 

publicerade mellan juni och december 2016, alltså ytterligare ett halvår, vilket rör sig om ett 

tiotal inlägg. De två forumen valdes på grund av deras fokus på just rasifiering och deras 

separatistiska riktlinjer, efter en inledande kartläggning av stafettkonton på Instagram och 

deras respektive syftesformuleringar. 

Netnografi, som en relativt ny och växande metod för att studera ett internet i ständig 

förändring, är en mängd olika metoder som formas utifrån det specifika materialets 

förutsättningar. David Karpf menar att nätforskning i hög utsträckning präglas av 

kludginess, en klumpighet som medför att forskare själva får leta sig fram till ”quick-and-

dirty solutions” för att få tag på det material de behöver (Karpf, 2012, s. 254). Netnografi 

utgör på så sätt snarare ett förhållningssätt till studieobjektet än en enda konkret metod, där 

exempelvis förståelsen av Makthavarna som ett forum snarare än ett vanligt Instagram, blir 

ett sätt att begripliggöra och förklara hur kontot faktiskt används, snarare än hur utvecklare 

av Instagram har tänkt att bilddelningsplattformen ska användas.  

Internet som arena har både hyllats som fullt av potential för ökat politiskt deltagande och 

kritiserats för att fortsätta hålla marginaliserade grupper utanför traditionella politiska 

institutioner av s.k. tekno-optimister respektive tekno-pessimister (Kamau, 2017, s. 115). Å 

ena sidan skapar internet möjligheten för marginaliserade grupper att skapa egna 

plattformar och på så sätt utmana en rådande samhällsordning (Steele, 2017, s. 120), å andra 

sidan kan dessa också leda till att deltagarna fortsätter att hållas utanför de traditionella 

politiska institutioner som kritiseras (Kamau, 2017, s. 116). Detta forskningsprojekt utgör 

också en möjlighet att fokusera på ungas aktiviteter online, som en del av deras vardagsliv 

och som en meningsskapande praktik, utan att för den delen utgå från vuxnas oro för s.k. 

”stranger danger” på det anonyma nätet eller stundvis moraliserande idéer om 

internetrelaterade förändringar i kommunikationspraktiker som självklart negativa. 

I den här texten kommer jag dels att analysera ungdomarnas berättelser om identitet, 

hemland och tillhörighet, och deras försök att fånga sina upplevelser i ord, och dels att föra 

en kritisk diskussion om den begreppsapparat de har tillgång till. 
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Berättelser om hemländer och (bristande) tillhörighet 

Här börjar historien. Inte min egen, jag har aldrig varit här. Släkten däremot har hållt till i 

bergen kring staden så länge man kan minnas. Vi är bergsfolk. Eller de är det. Jag vet inte om 

jag också räknas, jag föddes på [ett svensk] lasarett. Det här handlar inte om mellanförskapet 

så mycket som det handlar om diasporans barn, Den Andra Generationens Invandrare. Jag 

har definitivt vandrat [dit], många gånger dessutom, i tanken och via återberättade historier. 

Jag tror jag vet hur kullarna doftar av oregano när det börjar skymma över bergen och hur 

mosaiken i trädgårdarna känns under fötterna (kall och lite hal). Men jag har aldrig varit där. 

Berättelsen om det ”obesökta” hemlandet, som beskrivs i citatet ovan, är en av ett flertal 

berättelser som förekommer på Makthavarna när unga berättar om etnicitet, nation och 

tillhörighet. Utifrån Sara Ahmeds (1999) teoretisering av hem, migration och minne kan 

denna första berättelse förstås som en generationsöverskridande upplevelse av migration, 

där berättelser om det ursprungliga hemlandet skapar en mytisk bild av hemlandet vid 

migrationsögonblicket. Bilden av hemlandet minns genom berättelser och lever kvar i 

diasporors medvetande i generationer. Hon som skriver har aldrig besökt sitt hemland, men 

har ändå en tydlig bild av det, ett konkret här där berättelsen (alltid) börjar, där minnet är 

så starkt att hon till och med kan känna lukten av platsen och förnimma känslan av sval 

mosaik under fötterna. I det här exemplet är alltså själva berättelsen erfarenheten, något 

som berättare bara hört om, men kan erfara tillsammans med läsaren med hjälp av 

detaljrikedomen. Vidare skriver hon att "det här handlar inte om mellanförskapet så mycket 

som det handlar om diasporans barn, Den Andra Generationens Invandrare." 

Mellanförskap handlar om att befinna sig i ett slags mellanrum mellan olika kulturer eller 

etniciteter och syftar på den identitetsmässiga konflikt många på forumet upplever, men 

som inte är fokus i denna berättelse. Istället handlar det om just diasporans barn, i detta fall 

i form av en grupp som flytt hemlandet och inte har möjlighet att återvända, för vilka 

hemlandet är något som ständigt (åter)upplevs, men som ändå inte är helt och hållet 

gripbart, något som upplevs genom andras minnen. Samtidigt gör den ärvda 

migrationsstatusen som "Den Andra Generations Invandrare" bär med sig, vilket hon 

utvecklar senare i sitt inlägg, att det nya hemlandet inte heller är tillgängligt. ”Den andra 

generations invandrare”, beskrivs som en kategori som är specifikt konstruerad för att 

fungera exkluderande och på så vis få känslan av att inte tillhöra att även sträcka sig över 

en generation som inte har migrerat. 

För andra deltagare på forumet menar jag att relationen till hemlandet istället präglas av 

konflikten mellan etniska identiteter, och vad de som barn upplevt det har krävts för att 

kunna fylla mallen för svenskhet: 

Det jobbigaste nu är att jag känner ett hål i mig, att jag tog avstånd och att konsekvensen av 

att min omgivning fick mig att skämmas över vem jag var så kan jag inte prata mitt språk. Jag 

vet inget om mitt land. Jag vet inget om kulturen. För att klasskamrater, vänner, vuxna, lärare 

– alla fick mig att känna mig exkluderad. […] Nu sitter jag på släktmiddagarna och känner 

barriären, jag kan inte prata. […] Jag vet att det är fler POC2 som känner såhär. Att en som 
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barn tog avstånd ifrån en del av en som inte ”platsade” eller var välkomnad in i normen, det 

börjar ju någon gång. […] Men det var egentligen inte jag som tog avstånd ifrån my non-white-

side. För det är inte du som barn som väljer att ta avstånd ifrån det andra språket, den andra 

kulturen som inte är en del av vithetsnormen – det är samhället, det är människorna som är 

din omgivning. 

Till skillnad från det första citatet så handlar det här exemplet mer om en oförmåga att 

relatera till familjen och släktens historier, då brytningen uppstått mellan generationerna. 

Här är det inte en fråga om att vara ”andra generationens invandrare”, utan ”POC”, alltså 

den amerikanska termen person/people of colour, som är starkt kopplat till ras. Konflikten 

ligger inte i diasporans avstånd från hemlandet, utan berättarens avstånd från ”my non-

white-side”. För att känna sig inkluderad, ”att vara välkomnad in i normen”, tog hon 

avstånd från det som inte associerades med vithet. ”Att tappa kontakten”, som inlägget 

tituleras, förstås som något som krävde en aktiv ansträngning som barn, men där detta 

skedde på grund av samhällets krav på assimilering. Bristen på språk upplevs som något 

särskilt smärtsamt då berättaren ”känner barriären”. Det okända (för både berättaren och 

läsaren) språket blir avgörande för berättarens känsla av tillhörighet.  

Språket och samhället, vilket i hög utsträckning beskrivs som något som existerar i 

opposition till deltagarna på forumet, ofta i form av en vit vuxenvärld, fortsätter att vara 

viktigt för deltagarna i deras berättelser:  

Det spelar ingen roll, och det är därför folk ger upp. För hur integrerad jag än är, ses jag ändå 

bara som ännu en svartskalle av den förbipasserande rasisten på stan. För hur bra jag än talar 

det här språket, kommer jag ändå bli bemött med långsam ton och enkla ord när jag för första 

gången träffar kompisens föräldrar. Samhället väntar på att vi ska motbevisa deras fördomar, 

och om vi inte orkar, kan eller vill klassas vi som "ännu en sån där" av den som lever av att 

predika hur Sverige ska bevaras 'svenskt’. 

Att som i det tidigare exemplet "tappa kontakten" med sin kultur, och lära sig rätt språk, 

rätt historia och rätt normer beskrivs i detta exempel som otillräckligt för att kunna passa 

in på det sättet som många har upplevt som barn att de förväntas göra. Svenskhet beskrivs 

som något i princip ouppnåbart, då ett framgångsrikt görande av svenskhet inte 

nödvändigtvis innebär att man uppfattas som fullkomligt svensk. Här synliggörs 

förhållandet mellan ras och nationalitet särskilt tydligt, där kroppar som rasifieras som icke-

vita också tillskrivs ett främmandeskap och invandrarskap, oavsett migrationserfarenhet. 

Den etablerade bilden av svenskar som vita gör att vissa kroppar nekas svensk tillhörighet; 

den icke-vita kroppen kategoriseras som icke-svensk och dess beteende bedöms utifrån 

fördomar om invandrare, antingen som bekräftelse av dessa eller som ett motbevis som 

visar på en vilja att integreras, något som också krockar med det faktum att majoriteten av 

ungdomarna på detta forum är födda i Sverige. Att passa in i den svenska normen upplevs 

som ett krav, där ett avståndstagande från ens ”andra” kultur blir ett måste, men dessa 

försök möts också av motstånd. Återigen dyker samhället och vuxenvärlden upp i en 

berättelse, där ”kompisens föräldrar”, ”den förbipasserande rasisten på stan” och den 

högerextrema parollen om att Sverige ska ”bevaras ’svenskt’” sammanlänkas. 
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Barndomens berättelser om föräldrars hemländer och upplevelsen av en bristande 

tillhörighet i ens egna födelseland, skapar också förväntningar på vad som ska ske vid resor 

till ens ”hemland”. När möjlighet till dessa resor faktiskt finns, konfronteras ”andra 

generationens invandrare” med insikten att inte heller detta land erbjuder den tillhörighet 

och bekvämlighet som man har drömt om: 

Vid första ögonkastet passar du in, men varje dag finns osynliga tecken runtom dig som 

skriker att du är bara en turist i det som sägs vara ditt hemland. Kanske är det helt enkelt så 

att andra generationens invandrare aldrig kommer att sluta vandra. 

"Det som sägs vara ditt hemland", det som man förväntas identifiera sig med, som man har 

vuxit upp med berättelser om och upplevelser av, är inte som man trott. Det hemland som 

sägs vara ens eget existerar inte längre i denna form, utan enbart som ett diasporiskt minne. 

En ytlig tillhörighet kan upplevas, "vid första ögonkastet", personen som rasifieras passerar 

plötsligt obemärkt i mängden av kroppar, läses som liknande snarare än annorlunda och 

blir därför omarkerad i sammanhanget, men där upphör igenkänningen.  Den andra 

generationens invandrare, som inte inkluderas som svensk i Sverige, passar inte heller in i 

det så kallade hemlandet, på grund av sin svenskhet. Berättelser om hemlandet verkar för 

att bevara minnen av det och bilda en gemenskap i det nya landet, men för barn till 

invandrare blir dessa berättelser också främlingsskapande, då de inte stämmer överens med 

det som de sedan möter, eller som Sara Ahmed skriver, "the past becomes associated with 

a home that is impossible to inhabit, and be inhabited by, in the present." (Ahmed, 1999, s. 

343) 

Trots att svenskhet beskrivs som otillgängligt och svåruppnåeligt, beskrivs det av vissa 

också som en mer bekväm position i relation till den ”andra” nationaliteten: 

Jag känner mig många gånger inte indisk. Jag känner mig fake. Min svenska identitet är 

mycket mer självklar och känns mer förankrad i mig eftersom jag är uppvuxen här och eftersom 

jag pratar svenska. Jag har haft möjligheten att kunna ta del av den svenska kulturen. 

Som självidentifikation beskrivs svenskheten som mer ”självklar”, och präglas av 

upplevelsen av en bristande indisk tillhörighet. Samtidigt beskriver hon vidare att hon av 

andra rasifieras som icke-vit och därför sällan uppfattas som svensk. Till skillnad från de 

tidigare exemplen har denna deltagare också en svenskfödd förälder, och har därför en 

annan tillgång till svenskhet hemifrån. Till skillnad från det första exemplet, där fokus ligger 

på en diasporaspecifik upplevelse, kan begreppet mellanförskap vara användbart här för att 

konceptualisera flera deltagares upplevelser av att inte riktigt passa in någonstans. Genom 

att rasifieras som icke-vita, och i förlängningen icke-svenska, och samtidigt inte passa in i 

något annat hemland hamnar dessa ungdomar i ett upplevt mellanrum med en upplevelse 

av att vara ”fake”. I berättelserna finns ett inslag av längtan efter det autentiska, bland unga 

som upplever att de inte klarar av kraven på autenticitet genom tydligt uppdelade nationer 

och etniciteter. 
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Utifrån Ahmed (2014) kan mellanförskap för just blandade (mixed) barn också förstås som 

ett misslyckande i reproduktionen av föräldrarnas livslinjer. Istället för att ärva bådas och 

kombinera dem, uppstår en brytning och en oförmåga att reproducera någon av dem. 

"Mixed raceness becomes in this dynamic, about a failed inheritance, or even a failed 

orientation, when the body does not inhabit the category that is proximate, that seems 

within reach" (Ahmed 2014, s. 102). För barnet som rasifieras som icke-vit och har en vit 

förälder, finns vitheten nära ("whiteness is proximate"), men går inte i arv. Samtidigt som 

inget finns att ärva, så utgör mellanförskapet inte ett tomrum, utan ett nytt (i Homi Bhabas 

termer tredje) rum. 

Som ett alternativ till begreppet mellanförskap används också begrepp som hybridisering 

och kreolisering. Kreolisering, som ursprungligen syftar på heterogena samhällen där 

kulturer och etniska grupper inte är tydligt avgränsade, lanserades i samband med Kreol-

rapporten3 (Landehag & Tasin, 2015) som ett nytt sätt att se på identitet. I rapporten 

kritiseras bland annat mellanförskapsbegreppet för att upprätthålla det dikotoma 

förhållandet mellan innanför- och utanförskap och att denna mellanposition inte skulle 

kunna utgöra något eget. 

Det är inte heller alla på forumet som upplever att de befinner sig i en konfliktfylld mellan 

position. Medan vissa menar att de är fast i ett varken eller, utanför svenskheten men inte 

heller innanför gränserna för en annan etnisk eller national identitet, menar andra att de 

själva kan vara både och:  

Jag har idag insett att jag kan få ha båda kulturer och länder i mitt liv. Jag väljer vad jag ska 

definiera mig som. Känner mig väldigt hemma i Göteborg även om jag inte skulle kunna leva 

utan allt där nere. Jag har väl inga "rötter". Jag ser det som en positiv sak att kalla mig själv 

för "hybrid”. 

I det här exemplet blir hybridbegreppet ett sätt att lyfta fram en mer positiv erfarenhet än 

de som ofta beskrivs i termer av mellanförskap. Hybriditeten möjliggör en mer positiv 

självidentifikation och utgör en möjlighet för blandning präglad av "både och" snarare än 

den känsla av "varken eller" som mellanförskapet oftast får representera. Hybriden blir i 

det här sammanhanget ett sätt att frigöra sig från de förväntningar på hur man uppfyller 

idéer om särskilda etniciteter och nationaliteter som beskrivits i tidigare exempel. I Ahmeds 

terminologi kan hybriden förstås som en lyckosam reproduktion och kombination av 

livslinjer, men berättaren beskriver det själv som att hon inte har några ”rötter”. Hybriden 

existerar i hennes mening alltså fristående från kategoriseringar och bakgrund. 

Samtidigt kan även hybridbegreppet kritiseras för att det, i likhet med 

mellanförskapsbegreppet, faktiskt förutsätter fortsatt definierbara, avgränsade (etniska eller 

nationella) kategorier som beblandas i hybriden, där blandningen är möjlig men 

kategoriernas fortsatta existens försäkras. I exemplet ovan skriver berättaren att hon ”insett 

att jag kan få ha båda kulturer och länder i mitt liv”, och visar på så vis att det fortfarande 

finns två avskilda kulturer som möts, även om hon inte upplever detta som en konflikt. 

Kreolisering däremot syftar på en bredare, samhällelig och kulturell förändring (Landehag 
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& Tasin, 2015, s. 23-24). Såväl mellanförskap som hybridisering bär dock med sig en 

potential för kreolisering då de, trots kritik om reproduktion av dikotomier, också oroar 

gränserna mellan vit/icke-vit, svensk/icke-svensk och infödd/invandrare (Egerer, 1997). 

Claudia Egerer beskriver mellanförskap (in-betweenness) som ett moment of transit, ett 

ögonblick av rörelse eller förflyttelse, där det finns potential för att något nytt ska uppstå. I 

likhet med Ahmed beskriver Egerer mellanförskapspositioner som inte enbart hemlösa 

(homeless) utan även homeful; det är en position som delvis präglas av (om)förhandling 

och rörelse, men som också är meningsfull i sig (Egerer, 1997, s. 21-22). Den mellanposition 

som flera av dessa berättelser vittnar om kan alltså både förstås som en omförhandling av 

gränser mellan olika kategorier och som något helt eget som i dessa berättelser definieras i 

termer av att inte passa in. Den gemensamma nämnaren mellan deltagarna är 

samhörigheten i att inte tillhöra, som blir en möjlighet att formulera anti-rasistiska strategier 

utifrån deltagarnas erfarenheter. 

Slutsatser  

Berättelser om hemländer och tillhörighet utgör, tillsammans med berättelser om tidiga 

minnen av rasism, konstituerande berättelser för forumet. I och med att det separatistiska 

forumet uppkom som en reaktion på "vita personers oändliga privilegierade makt”, bygger 

forumet i sig på en upplevelse av bristande tillhörighet och inkludering i det svenska 

samhället (Hagren Idevall, 2015, s. 9). Då en majoritet av deltagarna på forumet själva 

invandrat eller är barn till invandrare så utgör berättelser om hemländer och tillhörighet ett 

ständigt återkommande ämne. Diskussionerna präglas ofta av en känsla av distans, där det 

"ursprungliga" hemlandet, vilket det än är, är något svårbeskrivet och ogripbart, medan 

Sverige, det hemland som majoriteten av deltagare fötts i, inte heller är ett hem fullt ut. 

Svenskhet ses istället som en villkorad tillhörighet som alltid sker på bekostnad av något 

annat. "Hemma" och hemland är både en mytomspunnen plats någon annanstans, där man 

inte passar in om eller när man väl kommer dit, och den plats som man befinner sig på i 

nuet, men där tillvaron präglas av obehaget att inte riktigt inkluderas.  

Redan i det inledande citatet påvisas den breda begreppsapparat i det empiriska materialet 

för att beskriva subjektiva upplevelser av mellanförskap, hybriditet, kreolisering, att vara en 

del av en diaspora eller att kategoriseras som "andra generations invandare". Dessa begrepp 

bär alla med sig en mängd olika definitioner och begränsningar, där vissa är väldigt specifika 

och därför bara passar in på vissa i sammanhanget, medan andra är så öppna och 

inkluderande att de istället blir vaga. Uppsjön av tillgängliga begrepp gör det också svårt att 

enas om hur ens upplevelser av (bristande) tillhörighet ska beskrivas, om det ens är önskvärt 

att hitta ett gemensamt begrepp. 

Samtidigt utgör rummet också ett försök att skapa tillhörighet och gemenskap genom de 

delade erfarenheterna av att inte (få) tillhöra, ”the forming of a community through the 

shared experience of not being fully at home” (Ahmed, 1999, s. 345). Även om rummets 

existens bygger på en bristande tillhörighet, bär det också med sig en potential för att skapa 

nya tillhörigheter och gemenskaper och synliggöra den spänning som finns mellan idéer om 
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nation och ras. Marino (2015) menar att nätforum för specifika grupper (i hennes fall den 

italienska diasporan), i egenskap av att vara tillgängliga rum för utbyte av erfarenheter och 

stöd, kan bidra till en "renewed process of self-imagination" (s. 6) för gruppen.  Berättelser 

på internet, inom ramarna för separatistiska rum, blir en möjlighet för unga att begripliggöra 

sina erfarenheter tillsammans i vad som upplevs som trygga rum, delvis skyddat från det 

samhället som de menar exkluderar dem. 

Noter 

1. Instagram utgör idag ett av de största sociala medierna bland unga i åldrarna 12-25 

år tillsammans med Facebook och Snapchat (Davidsson & Findahl 2016). 

2. POC eller person/people of colour är en framför allt amerikansk term för att 

beteckna personer som rasifieras. 

3. Kreol-rapporten är ett kortare namn för Arena Idés rapport Kreol - ett spöke går runt i 

orten (Landehag & Tasin 2015). 
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Berättelser
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student, doktorand och kollega.
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