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Abstract
Öhman, Johan (2006): Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling.
Meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv. (The Ethical Tendency in Education
for Sustainable Development. A Practical Understanding of Meaning-making). Öre-
bro Studies in Education 13, 236 pp.

The overall aim of this thesis is to contribute to the debate about Education for
Sustainable Development (ESD), and provide a practical tool for teachers with which
they can relate to ethical and moral learning in the ESD context. This aim is based on
the ambition to develop an approach that takes its starting point from our practical
experience of ethics and morals, inspired by the later works of Ludwig Wittgenstein
and the transactional perspective developed by John Dewey. This implies that ethics
and morals are regarded as a human tendency that is observable in action. The cen-
tral method used to clarify ethical and moral meaning-making is, by the use of
examples, to remind of common experiences of how this meaning-making appears in
everyday situations. These clarifications are made in order to dissolve (rather than
solve) philosophical problems, as well as to create new knowledge.

The approach has been applied to four different studies. The first study focuses on
the differences between three selective traditions in environmental education: fact-
based, normative and pluralistic, with regard to the relationship between facts and
values. It is argued that a pluralistic approach can be seen as way of relating facts and
values in practice, and consequently that the democratic process neither precedes nor
succeeds education but is an integral part of it, and that students therefore are
constituted as citizens participating in the progress of sustainable development. The
purpose of the second study is to suggest an approach that allows in situ analysis of
how individuals’ prior experiences are included in the processes of moral meaning-
making. A concrete example shows how individuals can transform the moral discourse
in different situations. In the third study, it is suggested that the ethical tendency can
be recognised as a communication in which certain values and actions are treated as
if they were universally good and right. Three different kinds of situations in which
this communication appears are highlighted: personal moral reactions, norms for
correct behaviour and ethical reflections. The diverse conditions for learning in these
situations are discussed, and specific notice is taken of the risk of indoctrination in
ESD. The fourth study addresses the question of how to understand and deal with
criticism in a pluralistic educational approach. Through reminders of how criticism
appears in everyday practice, it is argued that criticism does not necessarily have to
be understood theoretically. Criticism can also be seen as the diverse ways in which
human beings morally react, encounter different norms and ethically reflect.

Keywords: ethics, morals, Education for Sustainable Development, Environmental
Education, Wittgenstein, Dewey, pragmatism, transaction, meaning-making.

Johan Öhman, Department of Education, Örebro University, SE-701 82 Örebro,
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Förord

Det är ett enastående privilegium att få möjlighet att skriva en avhandling.
När nu detta avhandlingsprojekt går mot sitt slutskede är det därför inte
utan att man känner en stor tacksamhet mot de som medverkat till denna
möjlighet, och i synnerhet till de personer som bidragit till att detta
avhandlingsprojekt också har kunnat slutföras.

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Leif Öst-
man. Leif har med sin kreativitet, sitt djupa kunnande och sin kritiska blick
inte bara varit ett stöd i utvecklandet av avhandlingens innehållsliga per-
spektiv, utan har även med sin hängivenhet, humor, obändiga optimism och
sitt respektfulla sätt, gjort detta avhandlingsarbete till en sådan rolig och
spännande resa.

Jag vill även tacka min bihandledare Tomas Englund dels för hans sätt att
introducera mig i den pedagogiska forskningen i ett antal forskarutbildnings-
kurser, och dels för hans värdefulla kommentarer på avhandlingens manus.

I avhandlingsarbetet har det varit en ovärderlig tillgång att tillhöra olika
forskningsgrupper och forskningsnätverk, och där kunna få stöd av likasin-
nade likaväl som att få tillfälle att pröva idéer och argument bland de som
tänker annorlunda. Framförallt vill jag då tacka forskningsgruppen SMED
(Studies of Meaning-making in Educational Discourses) och dess medlem-
mar Jonas Almqvist, Karin Andersson, David Kronlid, Malena Lidar, Eva
Lundqvist, Mikael Quennerstedt, Karin Rudsberg, Margareta Svennbeck,
Marie Öhman och Leif Östman, som med ett stort engagemang återkom-
mande har bidragit med insiktsfulla och kritiska synpunkter på avhandling-
ens texter i varierande stadier. Jag har under avhandlingsarbetet även haft
förmånen att ingå i gruppen Utbildning & Demokratis stimulerande
forskningsmiljö där jag kunnat lägga fram mina texter och fått kloka syn-
punkter. Värdefulla kommentarer på avhandlingens artiklar har jag också
fått i forskningsnätverket NSKS (Lärande och vetenskaplig kunskapsbildning
i ett sociokulturellt perspektiv), samt i forskningsnätverket Utbildning &
Hållbar Utveckling.

Vidare vill jag tacka Sue Glover som med en stor lyhördhet för texternas
budskap och innehåll har språkgranskat de flesta av avhandlingens artiklar.

Framhållas ska också de som bidragit till finansieringen av detta
avhandlingsprojekt. Avhandlingsarbetet är genomfört inom projektet ”Lär-
ande och vetenskaplig kunskapsbildning i ett sociokulturellt perspektiv”,
som varit finansierat av Vetenskapsrådet. Även den humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga fakulteten vid Örebro universitet har bidragit till min
möjlighet att arbeta med denna avhandling genom att tillskjuta särskilda
kompetensutvecklingsmedel.
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Slutligen vill jag rikta ett speciellt varmt tack till min ständiga diskussions-
partner, kritiker och uppmuntrare Marie Öhman som med sin förunderliga
förmåga att sprida livsglädje har varit oumbärlig under denna tid, och alltid.

Örebro, november 2005

Johan Öhman
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Inledning och syften

Föreställ er, om möjligt, att ni själv är avklädd alla de känslor som
den omgivande världen uppväcker hos er, och försök att tänka er
denna värld som den är, i sig själv, oberoende av edra gynnsamma
eller ogynnsamma, hoppfulla eller oroliga kommentarer. Det ska bli
nästan omöjligt för er att tänka ett sådant dött och negativt tillstånd.
Ingen enda del av universum skall då ha mer vikt än de andra; hela
samlingen av föremål och alla serier av händelser bleve utan bety-
delse, karaktär, uttrycksfullhet och perspektiv. Allt vad våra resp.
världar synas äga av värde, intresse eller mening är således intet an-
nat än gåvor från åskådarens själ (James, 1923, s. 177).

Ovanstående citat kan ses som en iakttagelse av en av den mänskliga tillva-
rons mest fundamentala aspekter: att vi lever i en värld av värden. Det James
pekar på är hur den verklighet vi lever i inte enbart framträder som fakta,
utan att varelser, ting och företeelser också framstår som mer eller mindre
intressanta, meningsfulla, viktiga, värdefulla etc., och att vi därför ofta talar
om vår relation till vissa av dessa varelser, ting och företeelser i termer av
rättvisa, ansvar, respekt och kanske till och med vördnad. Med andra ord
framstår vissa saker i tillvaron som goda, och vissa sätt att handla som de
rätta. Vårt sätt att förhålla oss till det goda och det rätta i vår vardag beteck-
nas ofta som vår moral, och en systematisk reflektion över det goda och det
rätta som etik.1

Denna avhandling handlar om de etiska och moraliska relationer som
människan upprättar till naturen. Vårt sätt att visa ansvar och respekt gen-
temot naturen brukar kallas för vår miljömoral, och reflektionen över detta
följaktligen för miljöetik.2 Med naturen menar jag då alla de processer och
företeelser som människan i en specifik situation inte kontrollerar; allt ifrån
fotosyntesen och markbakteriernas nedbrytning, till humlans flykt och hur
formen på en trädgren utvecklas (se Sandell, Öhman & Östman, 2003,
s. 33). Normer som reglerar människans nyttjande av naturen har förmodli-
gen funnits lika länge som den mänskliga kulturen, men det är framför allt
från och med romantiken som dessa normer artikuleras och blir till en fun-
damental del av både vår praktiska och reflekterade naturrelation (se Sörlin,
1991 och Worster, 1996). Vi kan t.ex. påminna oss om hur dessa normer
visar sig i vår naturrelation i vår vardag när vi undviker att trampa på en
insekt eller återvinner förpackningar för att minska råvaruuttaget, och i hur
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vi på ett politiskt plan skapar reservat för att skydda äldre skogspartier,
inför skatter för att minska mängden bilavgaser, bestämmer utsläppskvoter
för industrin, etc.

Det som specifikt står i fokus i denna avhandling är hur människans rela-
tion till naturen hanteras i ett visst pedagogiskt sammanhang, nämligen i
den ämnesövergripande verksamhet som går under beteckningen utbildning
för hållbar utveckling. Denna form av utbildning kan ses som en utveckling
av skolans miljöundervisning. I den internationella miljödidaktiska debat-
ten finns skilda sätt att beskriva vad skiftet från miljöundervisning till ut-
bildning för hållbar utveckling består i och vad som är karaktäriskt för ut-
bildning för hållbar utveckling. I denna debatt tycks emellertid de flesta vara
överens om att detta skifte bör innebära en förflyttning från en undervisning
som privilegierar ett visst bestämt synsätt till en undervisning som tar hän-
syn till att miljö- och utvecklingsproblematiken inrymmer konflikter mellan
olika intressen, sätt att värdera och beskriva denna problematik, där ingen
kan sägas vara i en position att objektivt avgöra vilket synsätt som skulle
vara det rätta. Jag tolkar detta som att lejonparten debattörer förordar ett
pluralistiskt förhållningssätt. Däremot finns det motstridiga uppfattningar
om utbildning för hållbar utveckling kan svara upp mot förväntningarna på
en pluralistisk utbildning. I en rad policydokument kring utbildning för håll-
bar utveckling framgår det dessutom att en betoning av miljö- och utvecklings-
frågornas etiska dimension bör vara ett signifikant karaktärsdrag för utbild-
ning för hållbar utveckling (se vidare om avhandlingens bakgrund i kapitel
1).

Denna avhandling tar sin utgångspunkt i de behov av klargöranden som
skapas i denna skärning mellan debatten om ett pluralistiskt förhållningssätt
och policydokumentens förordande av ett ökat etiskt innehåll. Det innebär
att en övergripande substantiell fråga är hur man kan förstå innebörderna
av olika skillnader mellan utbildning för hållbar utveckling och andra sätt
som miljöundervisning bedrivits på i skolan. Vidare alstrar denna skärning
frågor om hur ett pluralistiskt förhållningssätt kan förstås – betyder det att
alla sätt att betrakta människans relation till naturen är lika riktiga, och hur
ska man i utbildningen hantera den kritik som riktats mot vissa förhåll-
ningssätt? Förväntningarna på en utbildningspraktik som ska utveckla en
förmåga att göra etiska överväganden och att ta ett moraliskt ansvar hos de
studerande föranleder också frågor om hur etiska och moraliska problem
uppträder i en utbildningspraktik, och vilka förväntningar som är rimliga
att ställa på lärandet i dessa situationer. Dessa förväntningar ger även upp-
hov till ett behov av att klargöra hur miljöetiskt och miljömoraliskt menings-
skapande mer specifikt kan förstås, t.ex. hur elevers tidigare erfarenheter
medverkar i det etiska och moraliska lärandet i en institutionaliserad utbild-
ning.
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I vetenskapliga sammanhang behandlas frågor som de ovanstående i all-
mänhet utifrån ett teoretiskt perspektiv. Med detta avses att forskningen tar
utgångspunkt i analytiska definitioner av centrala begrepp och i bestämda
förklaringsmodeller inom en viss teoretisk eller filosofisk tradition. Sådana
definitioner och modeller innehåller ofta antaganden som är av metafysisk
karaktär, d.v.s. universella antaganden som inte är sprungna ur erfarenhet
och inte är empiriskt prövbara. Det kan exempelvis röra sig om antaganden
om moralens ”sanna natur” (t.ex. att handla moralisk är att handla enligt en
princip som man kan acceptera som en allmän lag), eller om hur och var
meningsskapandet ”egentligen sker” (t.ex. att meningsskapandet sker ge-
nom processer i medvetandet). Resultatet av denna forskning blir följaktli-
gen en teoretisk förklaring som inbegriper vissa metafysiska antaganden.

I sin vardag förstår lärare emellertid i allmänhet inte det som sker i klass-
rummet utifrån teoretiska analyser. Många gånger kan lärare genom sin er-
farenhet omedelbart känna igen exempelvis när en elev har begripit något,
eller direkt förstå en elev som reagerar på något som omoraliskt, utan att de
först reflekterat utifrån en bestämd teoretisk modell. Denna diskrepans mel-
lan hur företeelser förstås i en lärarvardag och hur företeelser förklaras i
pedagogiska och moralfilosofiska teorier, upplever jag många gånger gör det
svårt att som lärare känna igen sig i teoretiska förklaringar. Under detta
avhandlingsprojekts gång har jag därför funnit det alltmer angeläget att finna
ett sätt att gripa an frågor som berör miljöetiskt och miljömoraliskt menings-
skapande som kan överkomma denna diskrepans.

Det är främst i min läsning av den österrikiske filosofen Ludwig
Wittgensteins senare arbeten och den amerikanska pragmatisten John Deweys
texter, som filosofiska alternativ till det traditionella analytiska teoretiserandet
har öppnat sig. Den övergripande ambitionen med denna avhandling är där-
för att med hjälp av Wittgensteins och Deweys tankesätt utveckla ett angrepps-
sätt som tar fasta på hur etiken och moralen uppträder när vi genomlever
händelser i vår vardag. Jag kallar detta för ett angreppssätt som utgår från
genomlevandets princip.

Skapandet av detta angreppssätt på etiskt och moraliskt meningsskapande
ingår i ett metodologiskt utvecklingsarbete som pågår i forskargruppen SMED
(Studies of Meaning-making in Educational Discourses). Angreppssättet
anknyter till de sätt att analysera lärande av kunskap som utvecklats av
Wickman och Östman (2002a och 2002b) och som också behandlas i Öst-
man (2003b och 2005). De metodologiska resonemang som förs i denna
avhandling står också i nära relation till de som Almqvist (2005) för kring
analyser av teknikanvändning i skolan, och det finns även flera paralleller
till Wickmans (2005) sätt att behandla estetikens roll i naturvetenskapligt
meningsskapande.
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I avhandlingen utvecklas och prövas två huvudsakliga användningar av
genomlevandets princip. För det första används genomlevandeperspektivet
som en metod för att åstadkomma utbildningsfilosofiska klargöranden.
Genomlevandeperspektivet blir här ett sätt att bryta den epistemologiska
problematik som hänger samman med att vi alltid befinner oss inom en viss
språklig praktik, och att vi därför inte ”utifrån” kan betrakta både verklig-
heten och ett visst påstående om verkligheten för att avgöra om påståendet
är sant. Den metod som tillämpas för att undvika denna problematik hand-
lar om att framhålla exempel för att påminna om hur ett undersökt fenomen
uppträder i praktiken. Att på detta vis följa genomlevandets princip kan
sägas likna antropologens sätt att försöka få svar på sina frågor genom att
lära känna en främmande kultur genom att delta i kulturens verksamhet.
Skillnaden är att i det arbetssätt som utvecklas i denna avhandling besvaras
frågorna med hjälp av vår kännedom om mycket vardagliga verksamheter
och situationer. Det handlar då inte om att försöka leva sig in i hur andra
människor tänker, utan om att peka på de grundläggande erfarenheter som
vi alla delar av hur vi använder språket i konkreta situationer, och som gör
att vi kan kommunicera med och förstå varandra. Det validitetskriterium
som därvid tillämpas är igenkännandet snarare än en korrespondens mellan
forskningsresultat och verklighet. Med metoden har jag således inga anspråk
på att komma fram till den sanna bilden av det miljöetiska och miljömoraliska
meningsskapandet, och avsikten är heller inte att kritisera kunskaper som
framkommit genom andra angreppssätt. Syftet är att genom påminnelser
göra översiktliga framställningar som kan klargöra frågor och upplösa pro-
blem, snarare än att besvara och lösa dem, och därigenom möjliggöra nya
sätt att diskutera och praktisera utbildning för hållbar utveckling. Denna
utbildningsfilosofiska metod, inspirerad av Wittgensteins senare arbeten,
diskuteras främst i avhandlingens andra kapitel.

För det andra används genomlevandets princip i ett vetenskapligt angrepps-
sätt på meningsskapande och lärande. Syftet med detta är att kunna skapa
nya kunskaper om etiskt och moraliskt meningsskapande och lärande inom
utbildning för hållbar utveckling. Föresatsen är därvid att utveckla ett
angreppssätt där verkliga händelser i utbildningspraktik analyseras utifrån
ett genomlevandeperspektiv, men där forskaren distanserar sig och ställer
vetenskapliga frågor som skiljer sig från dem som vi normalt ställer oss i den
vardagliga utbildningsverksamheten samt undersöker händelserna på ett
systematiskt sätt. Det jag sålunda vill pröva är ett vetenskapligt arbetssätt
som är strikt empiriskt i den mening att det finns en strävan att undvika
aprioriska teoretiska antaganden och modeller i förståelsen av menings-
skapandeprocesser. Att följa genomlevandets princip utgör här ett specifikt
sätt att hantera ett antal centrala metodologiska frågor när det gäller under-
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sökningar av lärande och meningsskapande, exempelvis gällande individens
autonomi kontra omgivningens determinering, erfarenhetens medverkan i
individers handlingar, och relationen mellan dåtid, nutid och framtid. Ytter-
ligare ett skäl till att angreppssättet kan antas generera ny kunskap, är det
observerbarhetsbegrepp som följer med ett genomlevandeperspektiv. Detta
sätt att betrakta vad som är observerbart skiljer sig från det som i allmänhet
ingår i teorier om människors handling. Ett vanligt antagande i sådana teo-
rier är att tänkande och meningsskapade sker i människors medvetande och
därför är oåtkomliga för en utomstående betraktare. Förklaringar till män-
niskors handling förläggs därför ofta till något som finns dolt bakom det vi
kan observera. I det här föreslagna angreppssättet utnyttjas iakttagelsen att
vi i vardaglig praktik ofta omedelbart förstår vad en annan människa tän-
ker, känner och vill när vi kommunicerar. Genom att anlägga ett
genomlevandeperspektiv framstår således människors ”inre” processer som
möjliga att direkt observera i människors handlingar. Förhoppningen är att
denna vetenskapliga tillämpning av genomlevandets princip ska leda till att
de beskrivningar som görs i olika analyser, på en grundläggande nivå kan
kännas igen utifrån den erfarenhet som lärare gör i sin vardag. Det finns
således en strävan att med angreppssättet generera kunskap (även gällande
relativt komplexa pedagogiska frågor) som på detta sätt ska kunna vara
behjälplig i konkret utbildningspraktik. Detta vetenskapliga sätt att förstå
och undersöka meningsskapande och lärande utvecklas med hjälp av Deweys
transaktionella perspektiv i avhandlingens tredje kapitel.

Avhandlingens syften
Avhandlingens metodologiska syfte är att utifrån den senare Wittgensteins
tankesätt och Deweys pragmatiska perspektiv utveckla ett angreppssätt som
bygger på genomlevandets princip, samt att undersöka angreppssättets möj-
ligheter genom att med olika metoder tillämpa angreppssättet på skilda pro-
blem. Tillämpningen sker i fyra olika studier. I artikel I, III och IV används
ett genomlevandeperspektiv för att upplösa filosofiska problem förenade med
metafysiska antaganden. Denna tillämpning är i artikel III och IV särskilt
inriktad på att skapa klargörande strukturer genom ett framhållande av vår
gemensamma erfarenhet av situationer där etiskt och moraliskt menings-
skapande uppträder. I artikel II visas hur angreppssättet kan användas för
vetenskapliga analyser av den etiska meningsskapandeprocessen i klassrums-
observationer.

I studierna behandlas också olika frågor om meningsskapande som är av
innehållslig karaktär. Avhandlingen kan därför sägas ha två substantiella
syften. Det första substantiella syftet är att klargöra innebörder av ett
pluralistiskt förhållningssätt inom utbildning för hållbar utveckling. De spe-
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cifika frågor som därvid behandlas är i artikel I hur utbildning för hållbar
utveckling skiljer sig från andra miljöundervisningstraditioner vad gäller re-
lationen mellan fakta och värden, den demokratiska processens roll i utbild-
ningen, samt vilken medborgare som konstitueras i utbildningen. Vidare
behandlas frågan om ett pluralistiskt förhållningssätt innebär en relativism.
I artikel IV avhandlas skillnaderna mellan att förstå kritik utifrån ett teore-
tiskt respektive ett genomlevandeperspektiv, och vad dessa skillnader inne-
bär för hanterandet av kritik i en pluralistisk praktik.

Det andra substantiella syftet är att klargöra processer där etiska och
moraliska meningar som rör människans relation till naturen, skapas. Till
detta syfte hänför sig frågan om hur den individuella erfarenheten medver-
kar i meningsskapandet kan förstås (artikel II). I artikel III behandlas frågan
om vad som kännetecknar ett etiskt och moraliskt meningsskapande, och i
vilka olika typer av situationer detta meningsskapande uppträder. Vidare
diskuteras frågan om vilka förväntningar på de studerandes etiska och mo-
raliska meningsskapande som är rimliga att ställa i utbildning.
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Noter

1 Bexell & Grenholm (1997) framhåller att det i vardagligt språkbruk inte finns
någon allmänt accepterad och använd definition av begreppen etik och moral (etik
härstammar från grekiskans éthos – sedvänja, medan moral kommer av latinets mos
– sedvana). De menar emellertid att ett vanligt sätt att skilja dem åt är att låta moral
handla om det rätta och det goda i vardaglig praxis, medan etiken befattar sig med
den teoretiska reflektionen över moralen. Jag betraktar i denna avhandling båda
dessa aspekter som hörande till ’den etiska tendensen’ i det mänskliga tänkandet (se
kapitel 2), och i den mån jag skiljer dem åt följer jag Bexell & Grenholms uppdel-
ning.
2 Till miljöetiken brukar ett brett spektrum av moraliska handlingar inräknas, inte
bara sådana som direkt berör naturen, utan även t.ex. sådana som indirekt påverkar
miljön för människor i andra delar av världen och kommande människogenerationer.
Etiska reflektioner begränsade till moraliska relationer till naturen kallas ibland för
naturetik, och gäller reflektionerna enbart förhållandet till djur och djurhållning för
djuretik. I avhandlingen kommer den bredare beteckningen miljöetik att användas.
För en introduktion till miljöetiken och miljöetikens relation till miljöundervisningen
se Sandell, Öhman & Östman (2003), för mer omfattande översikter över det miljö-
etiska fältet se Zimmerman (1993), Des Jardins (1997), och Van DeVeer & Pierce
(1998).



22



23

KAPITEL 1

Bakgrund

Inledning
Syftet med detta kapitel är att teckna en bakgrund till avhandlingens inrikt-
ning. Med denna bakgrund vill jag visa att avhandlingens metodologiska
och substantiella syften är relevanta, dels utifrån den miljödidaktiska utbild-
ningspraktiken i skolan och de utvecklingsbehov som där föreligger. Dels
utifrån styrkor och svagheter i det miljödidaktiska forskningsläget.

I kapitlet beskrivs också grundläggande utgångspunkter för avhandling-
ens angreppssätt i form av den läroplansteoretiska och i den sociokulturella
forskningstraditionens sätt att behandla utbildningars moraliska innehåll och
den moraliska meningsskapandeprocessen. Jag avser också att peka på anta-
ganden och metoder inom dessa traditioner som jag anser vara betydelse-
fulla att metodologiskt klargöra och vidareutveckla i skapandet av ett
angreppssätt som bygger på genomlevandets princip.

Den miljödidaktiska undervisningspraktiken –
en situationsbestämning
Avsikten med detta avsnitt är att göra en situationsbestämning av den miljö-
didaktiska undervisningspraktiken. För att göra en sådan situations-
bestämning utgår jag dels från centrala internationella policydokument och
den debatt som förts kring dessa dokument, och dels från en nationell kart-
läggning av miljöundervisningen i den svenska skolan.

Den miljödidaktiska debatten har under de senaste åren till stor del hand-
lat om ett skifte i den miljödidaktiska praktiken. Detta skifte talas det ofta
om i termer av att utbildningen går från det som kallas miljöundervisning
(på engelska ’environmental education’, ’EE’), till något som i allmänhet
betecknas som utbildning för hållbar utveckling (’education for sustainable
development’, ’ESD’).1 De förändringar i undervisningens innehåll och form
som detta innebär utgör en viktig fond för denna avhandlings substantiella
syften. Med denna bakgrundsteckning vill jag visa på att en ökad betoning
av utbildningens etiska dimension och ett pluralistiskt förhållningssätt av
många anses utgöra centrala ingredienser i denna förändring, och att detta
ställer nya krav på lärarnas miljödidaktiska kompetens, bl.a. vad gäller lär-
andeprocesser som involverar moraliska relationer till naturen.
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Den etiska dimensionen i policydokument
I de internationella policydokument som under de senaste åren stakat ut de
politiska och utbildningspolitiska riktlinjerna för en hållbar samhällsutveck-
ling och en utbildning för hållbar utveckling i skolan, har den etiska dimen-
sionen av hållbar utveckling en framträdande plats. Redan definitionen av
hållbar utveckling i den s.k. Brundtland-rapporten, den definition som of-
tast refereras i andra dokument och debattinlägg, är formulerad som ett
moraliskt imperativ. Enligt detta FN-dokument innebär en hållbar utveck-
ling en utveckling som

… meets the needs of the present without compromising the ability
of future generations to meet their own needs (World Commission
on Environment and Development, 1987, s. 43).

Strävan efter hållbar utveckling skulle med andra ord bl.a. grunda sig i att vi
har ett ansvar för kommande generationer.

I det hittills mest omfattande och politiskt betydelsefulla dokumentet kring
miljö och utveckling, Agenda 21 – det handlingsprogram som var resultatet
av det stora världsmötet om miljö i Rio 1992 – betonas också utbildningens
centrala roll för en hållbar samhällsutveckling och för utvecklandet av en
etisk medvetenhet:

Education is critical for promoting sustainable development and
improving the capacity of the people to address environment and
development issues […] It is critical for achieving environmental and
ethical awareness, values and attitudes, skills and behaviour consis-
tent with sustainable development and for effective public
participation in decision-making (UNCED, 1992, kap. 36, s. 2).

Den etiska dimensionen av hållbar utveckling har därefter på skilda sätt
tagits som en utgångspunkt i karaktäriseringen av syftet och innehållet i
utbildning för hållbar utveckling i flera efterföljande policydokument. I sam-
band med att FN proklamerar 2005–2015 som decenniet för utbildning för
hållbar utveckling, betonas utbildningens möjligheter att utveckla männis-
kors förmåga att reflektera över de miljömässiga och sociala konsekven-
serna av vårt sätt att leva och arbeta:

To make a shift to sustainable development the world needs to
magnify the number of  people who reflect upon the environmental
and social consequences of their actions, are able, motivated and
active to work towards sustainable development. Education for
Sustainable Development (ESD) motivates, equips and involves
individuals, and social groups in reflecting on how we currently live
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and work, in making informed decisions and creating ways to work
towards a more sustainable world (IUCN Commission on Education
and Communication, 2003).

Det policydokument som i dagsläget kan anses vara ett av de starkaste
incitamenten för en utveckling av den svenska skolan på detta område är
den s.k. Baltic 21E – den handlingsplan för utbildning för hållbar utveckling
som 2002 antogs av tolv utbildningsministrar i Östersjöregionen. I den fast-
slås att hållbar utveckling är en fundamental del av en livskraftig demokrati
och ett aktivt medborgarskap, samt att hållbar utveckling är ett av huvud-
målen för hela utbildningssystemet. Även i detta dokument tilldelas etiken
en basal funktion i själva förståelsen för hållbar utveckling och framstår
därmed som en central del i utbildningens innehåll:

The ethical dimension is central to understanding sustainable
development, as emphasised in several international documents. Thus
questions of justice refer both to equity between generations – as
underlined in the most common definitions of sustainable
development – equity within the present generation, as well as
relationships between man and nature especially taking into account
respect for biological diversity (Baltic 21E, s. 12).

I detta dokument vidgas således det etiska ansvaret till att förutom kom-
mande generationer också omfatta naturen i sig.

Följaktligen kan det konstateras att i de centrala policydokument som
anger riktlinjer för ett skifte från miljöundervisning (EE) till utbildning för
hållbar utveckling (ESD) så framhålls en utveckling av utbildningens etiska
dimension som en väsentlig del av denna förändring.

Den miljödidaktiska policydebatten
Hur ovanstående policydokument ska tolkas är emellertid inte givet, och det
har under ett flertal år pågått en internationell policydebatt om de ideolo-
giska utgångspunkterna, samt innehållet och formerna för framtidens
miljöutbildningar (för en samling av de mest betydelsefulla inläggen i den
miljödidaktiska debatten under de senaste decennierna, se Scott & Gough,
2004). Under de senaste åren har en tilltagande mängd debattörer fört fram
åsikten att ett pluralistiskt förhållningssätt, där de studerande själva aktivt
tar ställning i centrala miljö- och utvecklingsfrågor, bör karaktärisera sko-
lans miljöundervisning (se Jensen & Schnack, 1997; Jickling & Spork, 1998;
Elliott, 1999; Breiting & Mogensen, 1999; Wals & Jickling, 2000; Lijmbach,
Margadant-van Arcken, van Koppen & Wals, 2002; Rauch, 2002; och Stab-
les & Scott, 2002). En omdiskuterad fråga är huruvida ESD är förenligt med
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de krav på en värdemässig pluralism och fri opinionsbildning som kan stäl-
las på en demokratisk utbildning, eller om det finns en specifik etik och ett
bestämt moraliskt förhållningssätt som är knutna till hållbar utveckling som
koncept. Något grovt kan positionerna i denna fråga sägas bestå av skepti-
ker å ena sidan och å andra sidan de som hävdar möjligheterna med ESD.

I den skeptiska falangen betonas ofta den motsägelsefulla ideologiska ladd-
ning som själva kombinationen av begreppen ”hållbar” respektive ”utveck-
ling” innebär (se Bonnet, 1999 och Stables & Scott, 2002). Sauvé (1999)
hävdar att hela den retorik som präglar politiska policydokument som Our
Common Future och Agenda 21 är intimt förknippad med modernitetens
grundläggande idéer. Detta innebär bl.a. enligt Bonnet (1999) att dessa tex-
ter är klart antropocentriska, d.v.s. att det är människors intressen och be-
hov som är utgångspunkten för de etiska övervägandena (se även Stenmark,
2000). Vidare menar exempelvis Elliot (1999) att ”utveckling” är ett be-
grepp som härstammar från marknadsekonomisk ideologi, och är förbun-
det med idéer om att en ständig materiell tillväxt och ett tekniskt framåtskri-
dande är förutsättningar för förbättrade livsvillkor och lycka.

När det gäller själva utbildningsretoriken så framhålls i debattinlägg av
Jickling och Spork (1998), Wals och Jickling (2000) och Jickling (2003) att
policydokumenten behandlar utbildning som ett medel för att nå en hållbar
samhällsutveckling. Utbildningen syftar således enligt dessa debattörer mot
externt fastslagna mål som är skilda från själva utbildningen. Dessa skepti-
ker menar därför att ESD är ett ”top-down” -koncept skapat av politiker
och experter, och som gynnar en specifik ideologi på bekostnad av utbild-
ningens frigörande kvaliteter och kritiska dimensioner. De hävdar därför att
ESD-konceptet i själva verket begränsar miljöundervisningens möjligheter.
Det man sålunda är kritisk mot är att det skulle finnas några objektiva svar
på frågan om hur miljö- och utvecklingsproblemen ska lösas som kan för-
medlas i skolan. Man ifrågasätter därför om skolan i ett demokratiskt sam-
hälle ska gynna vissa ståndpunkter i sådana kontroversiella frågor.

Tillskyndare av ESD med debattörer som Fien (1995), Huckle (1999),
Sterling (2001), Gough (2002), Rauch (2002) och McKeown och Hopkins
(2003) hävdar å andra sidan att ESD skapar möjligheter att förnya och vita-
lisera miljöundervisningen. Från denna position menar man att det inte kan
anges en bestämd relation mellan hållbarhet och utveckling, vilket innebär
att det utbildningskoncept som ESD utgör måste skapas i relation till de
lokala geografiska, kulturella, sociala och historiska förutsättningar som råder
där utbildningen ska praktiseras. Utifrån detta perspektiv innebär ESD en
breddning av miljöundervisningen genom att den knyter samman ekologisk,
ekonomisk och social utveckling och därigenom skapar en balans mellan
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samhällsutveckling och miljöhänsyn. Dessa debattörer framhåller att ESD
kan ses som ett redskap för att skapa hållbar utveckling genom en demokra-
tisk praktik, och menar att det därför inte finns någon motsättning mellan
ESD och ett pluralistiskt förhållningssätt i utbildningen.

Det kan sålunda konstateras att det i centrala policydokument finns för-
väntningar på skolan att utveckla en pedagogisk verksamhet som hos eleverna
skapar en miljöetisk medvetenhet och en erfarenhet som bidrar till att de
kan göra miljömoraliska ställningstaganden i centrala miljö- och utvecklings-
frågor. Samtidigt finns det klart olika uppfattningar om ESD kan svara upp
mot förväntningarna på ett pluralistiskt sätt att hantera dessa frågor. Det
finns därför, menar jag, ett behov av utbildningsfilosofiska klargöranden av
vad ett etiskt och moraliskt meningsskapande innebär inom en pluralistisk
utbildningspraktik. Sådana klargöranden kan både medverka till att skapa
rimliga politiska förväntningar på vad som kan åstadkommas i utbildning,
och vara behjälpliga när dokumentens riktlinjer ska omsättas i miljödidaktisk
praktik. Utbildningsfilosofiska klargörande kan även bidraga till att tolk-
ningar av det ideologiska innehållet i policydokumenten blir mer precise-
rade, och att argumenten i policydebatten på detta sätt kan nyanseras och
utvecklas.

Den miljödidaktiska utbildningspraktiken i svensk skola
Hur ser då situationen ut i Sverige vad gäller skiftet från miljöundervisning
till utbildning för hållbar utveckling? I inledningsskedet av detta avhandlings-
projekt ledde jag tillsammans med Leif Östman, Uppsala universitet, en kart-
läggning av miljöundervisningen i svensk skola på uppdrag av Skolverket.2 I
denna kartläggning deltog 31 olika skolenheter från förskoleklass till vux-
enutbildning, fördelade på 24 olika skolor från nio slumpvis utvalda kom-
muner, geografiskt spridda över hela landet.

Kartläggningens empiriska underlag bestod av en enkätundersökning och
intervjuer. Två typer av enkäter användes; en enkät riktad till skolledare och
en enkät riktad till samtliga lärare på de utvalda skolorna. Totalt gav enkät-
undersökning 568 användbara enkätsvar. Detta enkätunderlag följdes upp
med besök på 27 av de 31 undersökta skolenheterna. Vid dessa besök gjor-
des gruppintervjuer med tre till sex lärare från olika lärarkategorier i syfte
att tydliggöra, nyansera och komplettera bilden av enkätsvaren. Skolledar-
na intervjuades enskilt. Denna datainsamling pågick från november 2000
till februari 2001.3

För att belysa miljöundervisningens innehåll kategoriserades lärarnas un-
dervisning utifrån tre olika selektiva miljöundervisningstraditioner.4 Dessa
traditioner skiljer sig åt dels vad gäller miljösyn och dels vad gäller utbildnings-
filosofi. Med miljösyn avses de vetenskapliga, etiska och politiska perspek-
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tiv som inom traditionen anläggs på miljö- och utvecklingsproblemens art,
orsaker och möjliga lösningar. Utbildningsfilosofi refererar till de tre
utbildningsfilosofier som varit dominerande i skolan under de senaste de-
cennierna, essentialism, progressivism och rekonstruktivism, och som kan
sägas representera olika sätt att värdera utbildningens innehåll och arbets-
sätt utifrån det specifika syfte som tillskrivs utbildningen och den samhälls-
roll som skolan anses spela.5 De tre miljöundervisningstraditionerna benämn-
des: Faktabaserad miljöundervisning – undervisning med fokus på att för-
medla vetenskapliga fakta; Normerande miljöundervisning – undervisning
inriktad på att påverka de studerandes attityder; och Utbildning för hållbar
utveckling – pluralistisk undervisning med inriktning på de studerandes roll
som demokratiska medborgare.6

Av det sammanlagda resultatet av kartläggningens enkätundersökning och
intervjuer framgick att undervisningsperspektivet hållbar utveckling, så som
det beskrivs i internationella policydokument, ännu inte fått något genom-
slag i svensk skola och att många lärare står osäkra inför vad en utbildning
för hållbar utveckling innebär.

Vid en sammanvägning av enkätresultaten och analysen av svarsfrekvensen
framkom att minst 32 % av lärarna i svenska skolan (från skolår 0 till kom-
munal vuxenutbildning) bedriver miljöundervisning.7 Den miljöunder-
visningstradition som var minst representerad var den faktabaserade miljö-
undervisningen. Cirka 14% av alla lärare som noterade att de bedriver miljö-
undervisning kan placeras inom denna tradition. Den tradition som domi-
nerade var den normerande miljöundervisningen som bedrevs till 52% i snitt
på samtliga skolformer. Till den miljöundervisningstradition som har utveck-
lats under de senare åren – utbildning för hållbar utveckling – kunde 34% av
de undersökta lärare som undervisar om miljö räknas. När det gällde om-
fattningen av miljöundervisningen angav 39% att de tog upp miljöperspektivet
i nästan all undervisning och 42% att de brukade behandla dessa frågor i ett
samlat moment. Övriga 19% angav att miljö var något som ofta på grund
av tidsbrist föll bort. När den kvalitativa kategoriseringen sammanvägdes
med lärarnas uppskattning av undervisningens omfattning kunde den slut-
satsen dras att av de lärare som undervisar om miljö så var det ca 9 % som
regelmässigt bedrev en undervisning som kan betecknas som utbildning för
hållbar utveckling.

Av kartläggningens intervjuer framgick att utvecklingen inom miljö-
undervisningen många gånger har avstannat eller att det t o m skett en tillba-
kagång vad gäller intresset för miljö- och utvecklingsfrågor, framförallt se-
dan det uppsving som frågorna fick på slutet av 1980-talet. Denna nedgång
upplevde man gällde såväl undervisningens omfattning som elevernas enga-
gemang. På andra skolor kunde situationen beskrivas som en normalisering;
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miljö hade blivit en del av vardagsarbetet i skolan.
En orsak som lärarna angav till denna stagnation var förändrade förut-

sättningar för undervisningen i skolan på ett övergripande plan. Dit hörde
en ökning av de sociala problemen i skolan samtidigt som skolans resurser
minskat och klasserna blivit större. Detta menade man hade skapat en rad
akuta problem i skolans vardag att lösa som minskat lärarnas tid och kraft
att utveckla sin undervisning. En mer specifik förklaring låg i den minskade
uppmärksamhet som miljöfrågorna fått i samhällsdebatten. Frågan kändes
inte lika aktuellt längre då miljötänkandet både har normaliserats och
marginaliserats. Lärarna upplevde att miljö och hållbar utveckling var ett
lågt prioriterat perspektiv av skolledning och myndigheter, och har
konkurrerats ut av många andra viktiga frågor som upplevts som mer ange-
lägna att behandla i skolan under den senaste tioårsperioden (exempelvis
mångkulturalitet och mobbning). Flera lärare angav också att en ökad sats-
ning på baskunskaper i svenska, engelska och matematik styrt uppmärk-
samhet och resurser från frågor om undervisningens innehåll. Man vittnade
även om en upplevd spänning mellan traditionella ämneskunskaper och
ämnesövergripande perspektiv som miljö och demokrati, en spänning som
bl.a. visat sig i en ökad fokusering på betygskriterier och kursplansmål.

Det som är särskilt intressant för denna avhandling är att lärarna också
påtalade att miljö- och utvecklingsfrågorna i sig har förändrats och hur detta
hade skapat didaktiska problem. Många lärare upplevde att miljöfrågorna
blivit alltmer komplexa och att vad som kan kallas för ett ”miljövänligt”
handlande blivit alltmer ifrågasatt. Man kände därför en osäkerhet inför
hur man undervisar kring frågor där det inte finns några rätta svar.

Frågornas ökade komplexitet menade lärarna gjorde att de saknade idéer
om en progression i undervisningen, varför de hade svårt att utveckla elever-
nas tänkande vidare utifrån den praktiska och konkreta miljöundervisning
som finns på de tidigare skolåren. Detta menade man har bidragit till att
elevernas engagemang minskat i de senare skolåren då de upplevt att miljö
är ett moment som ständigt upprepas; miljö har blivit ”tjatigt” och en viss
”trötthet” har infunnit sig hos eleverna. Till de didaktiska problemen har
också skolans ämnesstruktur och fasta schemaläggning bidragit, dessa har
gjort att man haft svårt att gripa an ett ämnesövergripande fält som hållbar
utveckling. Miljö och hållbar utveckling betraktades därför mer som ett mo-
ment som konkurrerar om utrymmet med andra moment, än som ett per-
spektiv. En stor grupp av lärarna sade sig uppleva ett behov av att gå vidare
men man hade svårt att formulera hur det skulle gå till, detta gällde såväl
undervisningens innehåll som arbetsformer. Det framkom således en osäker-
het inför hur ett pluralistiskt och kritiskt förhållningssätt ska hanteras. Det
samlade intrycket från kartläggningen var därför att begreppet hållbar ut-
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veckling ännu inte fått något genomslag i skolans verksamhet – begreppet
var bekant men innebörden och innehållet tycktes på de flesta håll inte ha
realiserats i undervisningen.

Bidragande till att utbildning för hållbar utveckling ännu inte fått något
genomslag är säkerligen att lärarna till helt nyligen saknat tillgång till såväl
teoretiskt didaktiska problematiserande texter som praktiska exempel på
genomförandet av utbildning för hållbar utveckling.8 Inte minst gäller osä-
kerheten de etiska och moraliska aspekterna på hållbar utveckling. En orsak
till det bristande kunskapsläget kan vara att det i Sverige saknas en tradition
i skolan och på lärarutbildningarna att systematisera den beprövade erfa-
renheten kring miljöetiska och miljömoraliska lärandefrågor. En försvårande
omständighet är att etiska och moraliska frågor kring miljö och hållbar ut-
veckling är spridd över flera traditionella akademiska ämnen. Det finns där-
för inget ämne inom lärarutbildningen eller i skolan som naturligt tar ett
ansvar för dessa frågor. Det finns heller ingen ämneslärarförening som sam-
lat och systematiserat den beprövade undervisningserfarenheten kring miljö-
etik och miljömoral.

Sammanfattningsvis kan konstateras att implementeringen av utbildning
för hållbar utveckling ställer nya krav på lärarnas miljödidaktiska kompe-
tens.9 När det gäller ESD kan, som framgått av policydokumentens riktlin-
jer, förmågan att hantera frågor om miljömoraliskt och miljöetiskt lärande
sägas utgöra en central komponent i denna miljödidaktiska kompetens. Denna
avhandlings syfte att klargöra etiskt och moraliskt meningsskapande kan
således direkt relateras till de krav som ett införande av utbildning för håll-
bar utveckling ställer, och de behov som finns att fördjupa den miljödidaktiska
förmågan hos lärare i den svenska skolan att hantera dessa frågor.

Det miljödidaktiska forskningsläget
I det följande avser jag att motivera avhandlingens metodologiska och sub-
stantiella syften utifrån det miljödidaktiska forskningsläget. Det har under
de senaste åren publicerats tre tämligen omfattande kunskapsöversikter över
den internationella miljödidaktiska forskningen. Dessa översikter har något
olika karaktär och kompletterar därigenom varandra. Den kanadensiska
rapporten, A Critical Analysis of Research in Environmental Education (Hart
& Nolan, 1999) är både innehållsligt och metodologiskt inriktad, samt har
också ambitionen att göra en kritisk bedömning av styrkor och svagheter
inom fältet. Den engelska rapporten, Learners and Learning in Environmental
Education: A Critical Review of the Evidence (Rickinson, 2001), har sin
fokus på forskningsresultat, d.v.s. vilka kunskaper den miljödidaktiska forsk-
ningen har genererat, samt värderar styrkor och svagheter i kunskapsläget.
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Denna rapport är innehållsligt avgränsad till forskning om de studerande
och deras lärande. Den svenska rapporten, Nationell och internationell miljö-
didaktisk forskning: En forskningsöversikt (Östman, 2003a), är vetenskaps-
teoretiskt och metodologiskt inriktad.10

Utifrån ovan nämnda forskningsöversikter ska jag försöka att ge en samlad
bild av innehållet och utvecklingen av den miljödidaktiska forskningen. Det
är emellertid inte helt oproblematiskt att göra en kategorisering av olika
forskningstraditioner inom fältet. Tillsammans visar forskningsöversikterna
på en tämligen fragmentarisk bild av den miljödidaktiska forskningen. Det
finns inget etablerat miljödidaktiskt forskningsparadigm och referenser
mellan miljödidaktiska studier med olika typer av ansatser förekommer
sällan. Den mest utvecklade kategoriseringen av olika miljödidaktiska
forskningsinriktningar finns i Östman (2003a). Jag kommer därför att utgå
från denna indelning vid denna sammanställning av den miljödidaktiska
forskningen. Den kategorisering som där görs bygger på en samlad analys
av forskningens epistemologi, kunskapsobjekt/kunskapsintresse och
angreppssätt.11 Detta har resulterat i en indelning i tre olika miljödidaktiska
forskningstraditioner: den positivistiska, den tolkande och den socialkritiska.

Den positivistiska traditionen dominerar
Den miljödidaktiska forskning som växer fram under 1970-talet domineras
starkt av positiviska ansatser och ca 90% av all forskning under detta tillväxt-
skede är kvantitativ.12 Fortfarande kan detta sägas vara den dominerande
traditionen inom miljödidaktiken, särskilt i U.S.A. är denna tradition allt-
jämt stark.

Den positivistiska forskningen har främst varit inriktad på att mäta
effekter av miljöundervisningen. Framförallt är man intresserad av i vilken
mån som eleverna uppfyller de uppsatta kunskapsmålen. Syftet med
forskningen kan sägas vara att finna orsakssamband mellan olika variabler
i undervisning och utfallet i elevernas kunskaper, så att undervisningen kan
göras effektivare. Med tiden har den positivistiska forskningen blivit alltmer
upptagen med att beforska sambanden mellan kunskaper, attityder och
beteende (i fortsättningen benämnt KAB-forskning). Det finns en stor mängd
forskning som försöker klargöra detta samband, t.ex. genom att med hjälp
av enkäter mäta elevernas kunskaper och attityder före och efter en specifik
undervisningsinsats. Inom den positivistiska traditionen finns också
deskriptiva studier där man avser att kartlägga kunskaper och attityder hos
en större population av elever.

I den svenska rapporten (Östman, 2003a) räknas även en variant av
konstruktivistisk lärandeforskning till denna positivistiska forsknings-
tradition. Denna forskning är inriktad på att undersöka om eleverna har
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uppfattat centrala (naturvetenskapliga) begrepp på ett riktigt sätt. Detta
sker ofta med hjälp av djupintervjuer före och efter en viss
undervisningsinsats. Resultaten beskrivs i termer av i vilken mån de
studerandes uppfattningar avviker från de etablerade vetenskapliga
förklaringarna. Denna forskning går därför ibland under benämningen
”misconception-forskning”. Forskningen bygger således på en positivistisk
epistemologi där vetenskapliga kunskapen ses som en objektiv beskrivning
av världen som den verkligen är. Ansatserna kan sägas vila på en realistisk
grund; en bestämd verklighet finns där oavsett om eller hur den betraktas.

Den tolkande traditionen som motbild
Under 1980-talet tilltar en debatt mellan förespråkare för kvantitativa res-
pektive kvalitativa ansatser inom miljödidaktisk forskning. Den tolkande/
kvalitativa traditionen växer sålunda fram, delvis som en reaktion mot den
dominerande positivistiska forskningen. En central skillnad jämfört med den
positivistiska traditionen är kunskapssynen: den objektivistiska och realis-
tiska kunskapssynen kritiseras till förmån för en syn på kunskap som socialt
konstruerad.

En stor del av dessa tolkande ansatser är liksom i den positivistiska
traditionen inriktade på KAB-sambanden, men inte i syfte att mäta effekter
utan att skapa en förståelse av de processer som knyter samman kunskaper,
attityder och beteenden. Sambanden hanteras ofta som en värdefråga, d.v.s.
man avser att svara på frågan hur undervisning ska gå till för att eleverna
ska anta vissa attityder och beteenden. Inom denna forskning dominerar
konstruktivistiska ansatser som kan sägas utgå från ett kognitivistiskt
perspektiv då forskningen handlar om att försöka förstå processer som sker
i elevers medvetande.

Under 1980-talet ökar också intresset för hur olika bakgrundsfaktorer
påverkar lärandet i miljöundervisningen. Man intresserar sig för under vilka
olika förutsättningar som elever möter skolans budskap om miljö. Faktorer
som studeras är t.ex. socioekonomiska hemförhållanden, etnicitet och genus.
Detta forskningsintresse återfinns såväl inom den tolkande traditionen där
studierna genomförs på kvalitativ grund som inom den positivistiska
traditionen där studierna är kvantitativt inriktade.

Inom den tolkande traditionen finns också en stor mängd implemen-
teringsforskning. Det man då intresserar sig för är vilka förutsättningar och
hinder det finns att implementera miljöundervisning av en viss typ. Sådan
forskning kan t.ex. vara inriktad mot hur lärare tänker kring vissa problem
i undervisningen eller hur de tolkar styrdokument. Fallstudier och
aktionsforskning är vanliga metoder i denna typ av forskning.
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Kritisk forskning och debatt
Under 1990-talet ökar volymen miljödidaktisk forskning kraftigt och under
detta årtionde sker också en metodologisk breddning av forskningen. För-
utom de etablerade positivistiska och tolkande traditionerna så tillkommer
kritiska ansatser och debattinlägg. Detta leder till att det växer fram en de-
batt som är mer komplex än den polemik mellan förespråkare för kvantita-
tiv respektive kvalitativ metod som präglade 1980-talets vetenskapsteoretiska
diskussion.

De är främst feministiska och postmoderna debattörer som problema-
tiserar den miljödidaktiska forskningens roll, förgivettaganden och syften.
Genom denna problematisering skapas en kritik riktad mot den traditionella
forskningen som går ut på att forskningen i större utsträckning bör ställa
frågor om vad som sägs och vad som inte sägs, samt vems intressen som
tjänas. Vidare diskuteras relationen mellan forskningen och skolans praktik,
och hur valet av olika teoretiska utgångspunkter i forskningen påverkar
denna relation. En fråga som ställs är hur samarbetet mellan forskarvärlden
och de lärare som arbetar med miljöundervisning i skolan kan utvecklas.

Denna diskussion har medfört att gränserna mellan olika vetenskaps-
teoretiska inriktningar alltmer löses upp; kunskapsteoretiska resonemang
förs över traditionsgränserna och olika metoder kombineras.

Den miljödidaktiska lärandeforskningen går under 1990-talet mot en mer
utvecklad syn på lärandet. KAB-forskningen har visat att det råder en
betydligt mer komplex relation mellan kunskaper, attityder och beteende
än vad som tidigare antagits, och att denna relation påverkas av individuella
erfarenheter och varierar med olika sociala kontexter. Allt vanligare är att
forskningen utgår från en problematiserande syn på kunskap, där kunskap
framstår som situationellt och kontextuellt beroende. Exempel på forskning
som tar sig an denna mer komplexa bild är forskning om elevers upp-
fattningar och idéer, t.ex. med inriktning mot ekologisk identitet, betydelsen
av upplevelser under barndomen, känsla för miljöer, platsidentitet och barns
delaktighet och medbestämmande. Det kan då handla om att beforska olika
processer som gynnar utvecklandet av en miljömoralisk känsla och ett socialt
ansvar (processer som inte i första hand är kunskapsbaserade). Ett annat
exempel är studier om hur man i undervisning kan skapa ett sammanhang
som fostrar till en omvärldsuppfattning med en känsla för de ekologiska
sammanhangen.

Den kritiska forskningstradition som växer fram på 1990-talet är inte
enhetlig. Det som framstår som gemensamt för många av dessa kritiska
ansatser är att man ser miljöproblematiken utifrån ett konfliktperspektiv.
Det innebär att miljöproblem i grunden handlar om konflikter mellan olika
människors sätt att värdera och se på världen. Sålunda är det miljö-
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undervisningens moraliska och politiska dimension som fokuseras. Det
innebär exempelvis att maktrelationer och hur olika sätt att använda språket
bär med sig vissa normer och värderingar beforskas. Dessa kritiska
forskningsansatser söker ofta någon form av samhällsförändring. Men all
forskning är inte öppet kritisk. Likaså varierar de normativa inslagen. I
vissa fall tar forskaren miljöaktivistens roll och försöker genom
aktionsforskning aktivt påverka ett helt lokalsamhälle genom att agera i
skolan. I andra fall syftar forskningen till att lyfta röster som marginaliserats
i debatten. Ett viktigt exempel på den senare typen av forskning är den
feministiska miljöundervisningsforskningen som på olika sätt försöker
tydliggöra kvinnors relation till naturen och förhållningssätt till
miljöproblematiken.

En samlad bild av den miljödidaktiska forskningen
Även om forskningsfältet breddats avsevärt under 1990-talet är det fortfa-
rande den positivistiska traditionen som dominerar volymmässigt och här
finns det starkaste kunskapsläget. Inom den kvalitativa traditionen så be-
drivs merparten av forskningen utifrån konstruktivistiska perspektiv på läran-
det. Den kritiska forskningen är ännu sparsam och fragmentarisk; det finns
ingen samlad kritisk forskningsfront eller gemensam teoribildning.

Värt att notera är att många av de ambitioner att vidareutveckla den
miljödidaktiska forskningen som finns när man ser över hela fältet, saknas
inom den forskning som fokuserar lärandet och eleverna. Den forskning
som står närmast undervisningens praktik kan följaktligen betecknas som
mindre innovativ.13

Om man viktar kunskapsläget inom det miljödidaktiska fält som rör elev-
ers lärande så visar det sig vara starkt vad gäller kartläggning av elevers
kunskaper och attityder samt i viss mån deras beteenden vad gäller miljö.
Likaså finns mycket kunskap samlad om olika undervisningsinsatsers effek-
ter och resultat. Däremot är kunskapsläget betydligt svagare och mer splitt-
rat vad gäller vilka erfarenheter och upplevelser eleverna har av miljö-
undervisningen, samt om lärandets processer och hur olika bakgrundsfaktorer
påverkar lärandet inom miljöundervisningen.

Svensk miljödidaktisk forskning
I Sverige etableras den miljödidaktiska forskningen relativt sent med tanke
på den starka position som frågor om människans relation till naturen och
miljö under lång tid haft i den svenska skolans styrdokument. Först 1995
kom den första svenska avhandlingen med miljödidaktiskt innehåll (Öst-
man, 1995). Sedan dess har fältet vuxit avsevärt, och en rad avhandlingar
med vitt skilda angreppssätt som berör det miljödidaktiska fältet har publi-
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cerats, exempelvis: Axelsson (1997), Alerby (1998), Carlsson (1999),
Wickenberg (1999), Lindhe (1999), Hansson (2000), Ekborg (2003), Lundh-
olm (2003) och Svennbeck (2004).14 Sedan 2002 finns ett nationellt miljö-
didaktiskt forskningsnätverk, Utbildning och Hållbar utveckling, med regel-
bundna seminarier vilket bl.a. har resulterat i forskningsantologin Learning
to Change Our World? – Swedish Research on Education & Sustainable
Development (Wickenberg, Axelsson, Fritzén, Helldén & Öhman, 2004)
där 27 forskare och doktorander från 13 olika universitet och högskolor
medverkar.

Av ovan nämnda avhandlingar så är det främst Östmans, Svennbecks,
Carlssons, Ekborgs och Lundholms avhandlingar som kan sägas ha en
didaktisk inriktning som också berör etiska och moraliska frågor. Dessa
studier har på olika sätt visat att etiska aspekter medverkar i lärandet om
miljö även om det inte alltid är undervisningens intention. Carlsson har
utifrån ett fenomenografiskt angreppssätt visat hur lärarstuderande också
väger in etiska aspekter i hanteringen av naturvetenskapliga problem. På
ett liknande sätt, men utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, har Ekborg i
en longitudinell studie visat att en utvecklad förmåga att argumentera utifrån
naturvetenskaplig kunskap i miljörelaterade samhällsfrågor i mindre grad
påverkar de studerandes moraliska ställningstaganden. Lundholm har utifrån
ett konstruktivistiskt angreppssätt visat att de studerandes specifika
värderingar och engagemang i miljöfrågor är en väsentlig del av deras lärande
i miljörelaterade undervisningsmoment.

Beträffande Östmans och Svennbecks avhandlingar så kan dessa sägas
ha en mer uttalad miljömoralisk inriktning än ovanstående. Båda dessa faller
inom den läroplansdidaktiska traditionen. Med hjälp av diskursanalytiska
strategier visar de hur naturvetenskaplig kunskap i allmänhet bygger på
vissa begriplighetskriterier, t.ex. att naturen är ett objekt skilt från människan.
De har på detta sätt ökat kunskapen om de miljömoraliska förhållningssätt
som inbegrips i lärande av naturvetenskaplig kunskap i skolan (se vidare
nedan).

Slutsatser i förhållande till avhandlingens syften
Av ovanstående genomgång framgår att miljöutbildningars etiska och mora-
liska dimensioner rönt en tämligen liten uppmärksamhet i den internatio-
nella miljödidaktiska forskningen. Denna bild kan illustreras av att en sök-
ning i forskningsfältets två mest etablerade vetenskapliga tidskrifter, ameri-
kanska Journal of Environmental Education och den engelska Environmental
Education Research, på sökorden ”moral(s)”, ”ethic(s)” respektive
”value(s)”, ger 45 träffar varav endast sju forskningsartiklar som kan sägas
ha lärandedidaktisk inriktning. De flesta av dessa studier handlar om att
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mäta och kategorisera elevers miljömoraliska utveckling ofta i relation till
en viss utbildningsinsats. Ingen av dessa studier behandlar det miljömoraliska
meningsskapandets process.15  Följaktligen kan kunskapsläget vad gäller miljö-
moraliska lärandet sägas vara svagt, och det saknas också inom fältet en
utvecklad metodologi för att gripa an dessa frågor.

På den svenska fronten finns ett relativt sett större intresse för dessa etiska
och moraliska frågor inom miljödidaktiken. Ovan nämnda studier har inom
den svenska utbildningskontexten tillfört viktig kunskap dels om lärandets
institutionella förutsättningar i termer av det miljömoraliska innehållet i olika
selektiva utbildningstraditioner, och dels om etiska aspekters närvaro i
kunskapsbildningen om miljö. Av dessa avhandlingar fokuserar emellertid
alla utom Lundholm i första hand på miljömoraliska konsekvenser av natur-
orienterande undervisning, snarare än undervisning som har som huvudsak-
ligt syfte att utbilda om miljö eller hållbar utveckling. Även metodologiskt
är det svenska forskningsfältet begränsat så till vida att studierna i huvudsak
antingen bygger på retrospektiva intervjuer eller på textanalyser.

Både på det internationella och på det nationella planet har således
meningsskapandets process i mindre utsträckning beforskats. Bland den
processinriktade forskning som finns så är det främst skapandet av kunskap
som varit föremål för studier. I de angreppssätt som härvid används så do-
minerar kognitiva förklaringsmodeller, och vanligt är även att menings-
skapandet och lärandet betraktas som en individuell process.

Slutligen kan det utifrån denna forskningsöversikt konstateras att det finns
ett behov av forskning som dels fokuserar det etiska och moraliska menings-
skapandet, och dels relaterar meningsskapandet till sitt institutionella sam-
manhang. Vidare tycks få ha tillämpat angreppssätt som utgör alternativ till
det konstruktivistiska perspektivet, t.ex. angreppssätt som anknyter till
sociokulturell teoribildning. Således framstår ett genomlevandeperspektiv på
meningsskapandet som ett oprövat kort inom den miljödidaktiska forsk-
ningen.

Avhandlingens metodologiska utgångspunkter:
Läroplansteori och sociokulturell teori
I arbetet med att utveckla avhandlingens angreppssätt tar jag utgångspunkt
i två didaktiska forskningstraditioner: läroplansteoretisk forskning och
sociokulturell lärandeforskning. I detta avsnitt avser jag att dels lyfta fram
perspektiv som varit särskilt betydelsefulla för mitt arbete, och dels peka på
de punkter där jag anser att det föreligger ett metodologiskt utvecklings-
behov för att avhandlingens syften ska kunna uppfyllas. Jag betraktar dessa
forskningstraditioner som både kompletterande – då den läroplansteoretiska
forskningen i första hand fokuserar utbildningens innehåll och den
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sociokulturella främst lärandets processer – och kompatibla eftersom båda
kan sägas ta konsekvenserna av den så kallade diskursiva vändningen, och
att referenser till pragmatismen förekommer inom så väl läroplansteorin som
sociokulturell teori. I behandlingen av dessa forskningstraditioner förhåller
jag mig främst till sådan forskning inom dessa inriktningar som berör ut-
bildningens moraliska innehåll och lärande av moral. Ytterligare en begräns-
ning som görs är att jag koncentrerar mig på den svenska läroplansteoretiska
forskningen, medan jag främst behandlar den amerikanska sociokulturella
forskningen om moral då sådan forskning inte förekommit i någon större
utsträckning i Sverige.

Läroplansteoretisk didaktik
Den läroplansteoretiska traditionen utgör ett viktigt avstamp för denna av-
handling då det främst är inom denna didaktiska tradition som frågor om
utbildningens moraliska innehåll har behandlats. Den svenska läroplans-
teoretiska forskningen kan sägas ingå i en tämligen omfattande internatio-
nell sociopolitisk tradition med intresse för utbildningens politiska och mo-
raliska dimension. Läroplansteorins rötter står bl.a. att finna i Durkheims
banbrytande arbeten om den betydelse utbildningens moraliska innehåll har
både för individens utveckling och framförallt för samhällets sammanhåll-
ning och demokratiska utveckling (se Durkheim, 1922/1956 och Durkheim,
1910/1995).16 En annan central ingrediens är kunskapssociologisk teori och
analyser av hur individer genom socialisationsprocesser ”tar över” den soci-
alt konstruerade värld i vilka andra redan lever och därigenom blir till med-
lemmar i ett samhälle (se t.ex. Berger & Luckmann, 1979).17 Både Durkheim
och kunskapssociologin aktualiserades när den nya utbildningssociologin
tog form under 1970-talet. Med nära koppling till samtida sociologer som
Bernstein och Bourdieu uppmärksammade den nya utbildningssociologin
relationen mellan politiska processer och de världsbilder som den i skolan
förmedlade kunskapen representerar (se Karabel & Halsey, 1978 och Eng-
lund, 1986).

I Sverige finns sedan 1970-talet en sociopolitisk eller läroplansteoretisk
tradition med internationell dignitet med företrädare som Dahllöf, Lund-
gren och Englund (för en översikt se Lundgren, 1984; Englund, 1986 och
Popkewitz, 1997; se också Säfström, 1994 och Linné, 1999 för olika
uttolkningar av den läroplanteoretiska traditionen). Under denna traditions
utveckling har flera betydelsefulla förskjutningar i de teoretiska antagand-
ena skett. En sådan är hur utbildningens innehåll från att ha betraktats som
något relativt bestämt, och därmed som reproducerande en viss samhäll-
struktur, ses som skapat i relation till en viss historisk och kulturell kontext
och därmed är att betrakta som kontingent (se Englund, 1996).
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Det som jag emellertid framförallt vill rikta uppmärksamheten mot här,
är den språkliga vändning som denna tradition enligt Popkewitz (1997) tar
i Sverige i och med Lundgrens och Englunds arbeten. Denna vändning ska-
par nya förutsättningar för undersökningar av utbildningars moraliska inne-
håll genom att språket inte bara betraktas som en beskrivning eller en tolk-
ning av världen, utan även som ett system av kunskap och att en användning
av ett visst språk innebär en konstituering av vissa sociala praktiker och
identiteter. Språkanvändningen i sig har därigenom en produktiv funktion.
En metodologisk följd av detta är därför att en analytisk fokus sätts på det
språk som används i klassrummet eller i utbildningsretoriken.

Denna språkliga vändning öppnar för ytterligare ett steg i läroplansteorins
utveckling i Sverige, nämligen den diskursiva vändning som Säfströms (1994),
Östmans (1995) och Ljunggrens (1996) avhandlingar tar, med bland andra
neopragmatisten Cleo Cherryholmes som viktig inspirationskälla. Med denna
vändning blir läroplansteorins forskningsobjekt utbildningens diskurser, d.v.s.
vad som sägs och vem som talar i utbildningen, samt diskursernas sociala
konsekvenser. I ovan nämnda avhandlingar kvalificeras detta diskursiva steg
dessutom genom att poststrukturalistisk teori används i utvecklingen av
läroplansteorins angreppssätt.

Med diskursanalytisk och poststrukturalistisk teoribildning har det mo-
raliska innehållet på ett tydligare sätt kunnat knytas till språkanvändningen
i undervisningen. Denna koppling mellan innehåll och språk sker dels ge-
nom att begreppet mening antas som ett centralt analytiskt begrepp:

How meaning and meanings are put forward and taught is at the
core of education (Cherryholmes, 1988, s. 50).

Dels genom att mening utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv relateras
till sociala omständigheter och praktiker:

Meanings are located in ongoing discourses (Cherryholmes, 1988,
s. 66).

Med detta angreppssätt betraktas relationen mellan ord och mening inte
som fast och bestämd. Istället ses orden som förenade med en viss mening
genom de regler som styr det språkbruk där ordet används. Dessa regler är
alltid förknippade med en praktik:

Practices do not exist without rules, nor rules without practices.
Knowing rules means knowing how to proceed (Cherryholmes, 1988,
s. 4).
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Det är det regelbundna mönster som uppstår i språkanvändningen i en prak-
tik som kan benämnas som en diskurs. Diskursen kan sägas bestå av de
regler som på systematiskt sätt skapar inneslutningar och uteslutningar i
språket. Diskursen möjliggör således ett bestämt sätt att skapa mening om
världen och utesluter därmed andra. Genom att individer lär sig ett visst sätt
att använda språket internaliserar de också vissa förklaringar och rättfärdig-
anden.

I skolan anger vissa institutionaliserade diskurser på detta sätt en riktning
för meningsskapandet (Östman, 1998). Detta meningsskapande kan ses som
ett lärande av ett specifikt sätt att handla i världen. Utbildningen kan sägas
ha ett moraliskt innehåll då den uppfattning om verkligheten som i diskursen
framstår som det sanna, har konsekvenser för individernas sätt att förhålla
sig till sin omvärld. Den metodologiska poängen av detta är följaktligen att
det moraliska innehållet i en viss utbildningspraktik kan undersökas genom
att reglerna för språkets användning identifieras.

Inom det poststrukturalistiska perspektivet förnekas att det skulle finnas
några objektiva kriterier att bedöma utbildningens moraliska innehåll uti-
från. Varje möjlig bedömning är i sig situerad i en pågående diskurs. Detta
avståndstagande från ahistoriska och universella kriterier delar post-
strukturalismen med den pragmatiska filosofin. Inom pragmatismen ses
moralen som knuten till kommunikativa handlingar människor emellan i en
viss verksamhet och i en viss historisk situation. Pragmatisk filosofi har där-
för en stark position inom denna form av läroplansteoretisk forskning (se
t.ex. Säfström, 1994; Östman, 1995 och Ljunggren, 1996).

Genom att kombinera poststrukturalism och pragmatism möjliggörs en
kritisk analys av utbildningars moraliska innehåll, utan att en viss moralisk
ståndpunkt hålls som den rätta och goda. En metod som därvid utvecklats
är den så kallade syftesrelaterade läsningen där konsekvenser av ett visst
språkbruk i t.ex. läroböcker, styrdokument och andra utbildningspolitiska
texter, relateras till olika normativa ståndpunkter som förekommer i sam-
hällsdebatten (se vidare Säfström & Östman, 1999).

Den övervägande delen av denna poststrukturalistiskt och pragmatiskt
inriktade forskning har skett i form av textanalyser, ofta med ett historiskt
perspektiv. Ett centralt analytiskt begrepp i denna forskning är selektiv tra-
dition som används för att lyfta fram de regelbudna mönster av val av inne-
håll som över tid skapas i ett ämne. Begreppet kommer ursprungligen från
Williams (1973) och introduceras i den svenska läroplansteorin av Englund
(1986) som också pekar på den fruktbara relationen mellan selektiva tradi-
tioner och Cherryholmes diskursteoretiska perspektiv. I Englunds efterföljd
har exempelvis Östman (1995), Westlin (2000),  Hjälmeskog (2000), Torn-
berg (2000) och Svennbeck (2004), bidragit med forskning som avsevärt
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ökat kunskapen om selektiva traditioner för val av innehåll inom olika äm-
nen i skolan, och om vilka meningar som skolans undervisning erbjuder.

I Östmans och Svennbecks fall har studierna av meningserbjudanden va-
rit inriktade mot miljömoralisk mening. Båda dessa avhandlingar har som
nämnts ovan lämnat centrala bidrag till den miljömoraliskt inriktade didak-
tiska forskningen, både metodologiskt och substantiellt, och utgör därför
betydelsefulla referenspunkter för denna avhandling. Den diskursanalytiska
metod som används i dessa avhandlingar karakteriseras av en komparativ
strategi (se Edwards, 1997 och Fairclough, 2000). I en sådan analys tydlig-
görs och karakteriseras hur ord används i relation till andra ord genom en
jämförande teknik: det befintliga språkanvändandet jämförs i analyserade
texter med andra tänkbara språkanvändanden som i sammanhanget kan
anses möjliga och rimliga. Det som fokuseras är då en specifik aspekt av
diskursanalyser nämligen processen av inkludering och exkludering.

I Östmans fall används olika miljöetiska förhållningssätt som varit fram-
trädande i idéhistorien. Ett centralt begrepp i dessa analyser är följemening.
Med detta avses det socialisationsinnehåll som så att säga ”följer med” un-
dervisningens kunskapsinnehåll (se också Roberts & Östman, 1998). Den
bärande tanken är att alla beskrivningar av världen, exempelvis naturveten-
skapliga sådana, är gjorda utifrån vissa bestämda kriterier för hur verklighe-
ten ska begripas och förklaras. Sådana kriterier kan vara ontologiska och
epistemologiska, men också innefatta moraliska relationer t.ex. att naturen
är ett instrument för människans intressen. Dessa kriterier är inbegripna i
det språk som används för att beskriva olika fenomen i vår omvärld. Att
tillägna sig en viss kunskap, att lära sig att använda ett visst språk för att
beskriva ett utsnitt av världen, innebär därför en tillägnelse av kunskapens
begriplighetskriterier. Det innebär att med erbjudanden av en viss vetenskaplig
mening följer också erbjudandet av en viss moralisk mening.

Svennbeck utvecklar Östmans angreppssätt bl.a. genom att tillföra andra
etiska perspektiv i den jämförande analysen. Med hjälp av Buber och eko-
feministisk teori använder hon en kategorisering av olika typer av möten
med naturen, systemiska respektive icke-systemiska, som tillskrivs olika
moraliska innebörder. Genom att på detta sätt utgå från moral som omsorg
i en relation, skapar hon ett alternativ till den traditionella miljöetiska ut-
gångspunkten för analysen som bygger på ett systematiskt sätt att jämföra
värden.

Läroplansteorin i förhållande till avhandlingens intentioner
Östmans och Svennbecks avhandlingsarbeten lämnar många värdefulla bi-
drag till förståelsen av den institutionella dimensionen av miljömoraliskt
lärande, d.v.s. de meningar som erbjuds inom skolans diskurser, eller kanske
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snarare vilka förutsättning för meningsskapande som erbjuds. Sådana insti-
tutionella analyser belyser således på en kollektiv nivå vilka subjekt eller
förhållningssätt som konstitueras i utbildningen. I dessa arbeten analyseras
det etiska och moraliska innehållet genom en teoretisk läsning av auktorita-
tiva texter. Att man talar om ett innehåll som etiskt eller moraliskt är således
motiverat av att det framstår som sådant utifrån en viss teoretisk position.

Ambitionen med denna avhandling är att istället att utveckla ett sätt att
belysa ett etiskt eller moraliskt innehåll utifrån de sätt som vi genomlever
etik och moral. Ett sådant genomlevandeperspektiv på moral har också tidi-
gare introducerats inom läroplansteorin av Ljunggren (1996). Med hänvis-
ning till Dewey och Rorty framhåller Ljunggren att moral utifrån ett prag-
matiskt perspektiv framstår som en genomlevd erfarenhet – en fråga om
relationer som uppstår i ett möte – och därför varken är något som entydigt
kan bestämmas till sitt innehåll eller kan definieras i termer av levnadsregler
som föreskriver ett korrekt handlande.

I ett angreppssätt som utgår från genomlevandets princip bestäms vad
som är etiskt eller moraliskt av hur människor reagerar och handlar – av hur
det etiska eller moraliska innehållet visar sig i en händelse. Ett sådant
angreppssätt skulle därmed kunna möjliggöra analyser också av hur vissa
etiska och moraliska meningar skapas i utbildning, och t.ex. belysa på vilket
sätt som individens erfarenhet medverkar i meningsskapandet.

För att kunna skapa ett angreppssätt som möjliggör sådana studier krävs
emellertid att de ovan beskrivna läroplansteoretiska utgångspunkterna kom-
pletteras, byggs på, med ett sätt att gripa an etiska och moraliska menings-
skapandeprocesser. För att finna utgångspunkter för ett sådant angreppssätt
vänder jag mig till det sociokulturella perspektivet. Med sina ofta refererade
pragmatiska utgångspunkter18 och diskursanalytiska angreppssätt delar
sociokulturell teori grundläggande filosofiska och vetenskapsteoretiska per-
spektiv med läroplansteorin, varför en rimlig kompabilitet mellan dessa teo-
rier kan anses finnas.19 Det sociokulturella perspektivet kan sålunda ses som
ett komplement till läroplansteorin som erbjuder ett angreppssätt för studier
av lärande av moral i klassrumssituationer.

Moral och lärande: Konstruktivismen
Det forskningsfält som rör individers moraliska lärande och utveckling har
sedan årtionden dominerats av konstruktivistiska teorier med grund i
Kohlbergs moralutvecklingsmodell.2o Innan jag redogör för det sociokulturella
perspektivet på moraliskt lärande vill jag därför helt kort motivera varför
jag väljer att inte ansluta mig till dessa konstruktivistiska perspektiv.

Anledningen till att Kohlbergs moralutvecklingsteori framstår som min-
dre lämpad utgångspunkt för att skapa ett angreppssätt som utgår från ett
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genomlevandeperspektiv, står framför allt att finna i den kohlbergska mo-
dellens universalistiska och fundamentala anspråk. Inom denna teoribild-
ning förläggs moralen till den enskilda individens medvetande. Moral-
utvecklingen anses följa ett biologiskt förutbestämt schema och är därmed
akontextuell och ahistorisk. Sålunda förutsätter den kohlbergska modellen
ett specifikt universellt moraliskt ideal, nämligen ökad individuell autonomi
och tar därmed inte hänsyn vare sig till moralitetens intersubjektiva dimen-
sioner eller till de skillnader i moraluppfattning som finns mellan olika indi-
vider, kön eller olika sociokulturella kontexter.21 Inte minst har Gilligan upp-
märksammat detta då hon i sin forskning visat hur Kohlbergs schema över
moralisk utveckling systematiskt exkluderar kvinnors sätt att uppfatta mo-
raliska problem (se exempelvis Gilligan, 1982).

Inom konstruktivistisk teori betraktas språket som en spegling av indivi-
ders tänkande. Genom att studera vad någon säger menar konstruktivister
att det är möjligt att komma åt de mentala strukturer som motsvarar en viss
moralisk utvecklingsnivå. Denna syn på språket som en informationsöverför-
are bygger på en dikotomisk uppdelning mellan tänkande och kommunika-
tion, eller om man så vill mellan språk och mening. Denna traditionella psy-
kologiska uppdelning menar jag försvårar en genomlevandeförståelse av lär-
ande av moral. Slutligen kan de stadiebaserade kognitivistiska modellerna
främst sägas vara avsedda att mäta effekter av moralisk utveckling, men att
de har begränsad användning när det gäller att klargöra de processer där
lärande av moral sker.

Såväl det konstruktivistiska perspektivets forskningsintresse och teore-
tiska antaganden gör således att detta perspektiv framstår som mindre frukt-
bart i utvecklandet av ett angreppssätt som tar utgångspunkt i hur etisk och
moralisk mening genomlevs i vardagliga utbildningspraktiker.

Moral och lärande: De sociokulturella alternativen
Det sociokulturella perspektivet på lärande får sitt genombrott med den
amerikanska återupptäckten och översättningen av Vygotskys texter på 1970-
talet.22 Tillämpningen av det sociokulturella perspektivet på det moraliska
området har emellertid varit begränsad. Först från slutet av 1980-talet och
framåt börjar detta perspektiv på moralisk utveckling och lärande att ta
form. I artiklar av Buzzelli (1996 och 1997), Crawford (2001), och framför
allt Tappan (1997 och 1998), linjeras dragen i ett sociokulturellt sätt att
förstå moral. Detta sociokulturella perspektiv på moralisk utveckling kan
sägas vara ett i grunden socialt perspektiv till skillnad från konstruktivism-
ens individualistiska och psykologiska perspektiv. En central ambition inom
det sociokulturella perspektivet kan rent allmänt sägas vara att varken ta
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utgångspunkt i det individuella eller i det institutionella, utan att i stället
sätta själva relationen mellan dessa i fokus:

The task of a sociocultural approach is to explicite the relationship
between human action, on the one hand, and the cultural,
institutional and historical contexts in which this action occur, on
the other (Wertsch, 1998, s. 24).

Föresatsen hos de sociokulturella moralforskarna är följaktligen att skapa
ett angreppssätt på moralisk utveckling som tar i beaktande den roll som
skilda sociala, kulturella och historiska kontexter spelar i mänskligt hand-
lande och interaktion. Ett övergripande syfte med angreppssättet är att på
detta sätt kunna förklara skillnader i barns moraliska utveckling och
skillnadernas orsaker.

Tappan (1997 och 1998) betraktar moral som en praktik, ett sätt att handla
som underlättar mänsklig interaktion. Med hänvisning till Oakshott menar
han att moral därför inte består av teoriskt grundade generella principer
eller bestämda föreskrifter för mänskligt handlande, och är inte heller ett
system av förutbestämda gemensamma värden.23 Moral menar han är en
social aktivitet, som manifesteras som ett moraliskt vardagsspråk som delas
av individer som deltar i en gemensam verksamhet. Moraliska handlingar är
därför (i första hand) språkligt medierade.

Det sociokulturella perspektivets syn på språket skiljer sig på ett väsent-
ligt sätt från de etablerade konstruktiviska inriktningarna. I det sociokulturella
perspektivet på moraliskt lärande och utveckling läggs ett särskilt fokus på
den roll som språket i sig har för lärandet. Detta tänkande bygger på att det
är genom att vi lär oss att använda språket i en viss kommunikativ kontext
som vi skapar mening om vår omvärld och oss själva. Att lära sig moral
skulle då vara liktydigt med att ge sina handlingar en moralisk mening ge-
nom att vi deltar i en kommunikation i ett visst sammanhang. Dessa
kommunikativa sammanhang är relaterade till större sociokulturella prakti-
ker. Moralisk mening är alltså enligt det sociokulturella perspektivet något
som vi skapar i förhållande till andra människor, i och genom vårt språk.

Vad som är att betrakta som en moralisk handling är beroende av den
gemensamma förståelse som delas av en viss grupp av människor. Det är
med andra ord den moraliska diskursen som skapar förutsättningar för oss
att förstå och hantera moraliska konflikter och problem i vårt vardagsliv.
Detta innebär att moralisk utveckling och handling är situerad i en specifik
historisk, social och kulturell kontext. Vad som ses som rätt och fel, gott och
ont eller högre och lägre former av moraliskt handlande beror således på det
sociala, kulturella och språkliga sammanhang i vilket handlandet sker och
bedöms. Det finns därför ingen naturgiven riktning för den moraliska ut-
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vecklingen. Vad som är bättre eller sämre vad gäller moralisk utveckling kan
därför utifrån det sociokulturella perspektivet inte mätas utifrån någon uni-
versell standard.

Tappan hävdar att människor inte bara hanterar kognitiva problem, utan
också moraliska dilemman genom att föra en inre dialog (det inre talets
dialogiska karaktär har enligt Tappan påtalats av flera tänkare med
sociokulturell anknytning så som Bakhtin, Volosinov och Mead). Denna tysta,
inre moraliska dialog uppkommer genom att barnet gradvis internaliserar
den kommunikation rörande olika moraliska frågor som sker mellan män-
niskor i dess sociala omgivning.

Det barnet sålunda internaliserar är språkligt medierade sociala relatio-
ner. Den moraliska dialog mellan människor som barnet möter blir då till en
inre, tyst moralisk dialog. Barnets förmåga att överväga moraliska frågor
och förmåga till moraliskt handlande är således beroende av dess språkliga
förmåga, varför den språkliga utvecklingen och den moraliska utvecklingen
kan sägas vara samtidiga.

Barnets moraliska tänkande och handlande formas alltså genom att det
deltar i kommunikativa interaktioner (dialoger) med vuxna som utifrån sitt
moraliska perspektiv tolkar och skapar normer i olika händelser i dess var-
dag. De vuxna kan sägas guida barnet in i den moraliska gemenskap som
råder i en viss sociokulturell verksamhet. På detta sätt kan barnet internali-
sera de normer som de möter i kontakten med vuxenvärlden och kan an-
vända dessa normer som vägledning för sitt eget moraliska handlande (se
Buzzelli, 1997).

Denna internalisering anses emellertid inte ske som en ren kopiering av
den yttre dialogen. Internaliseringen är en aktiv process där en transforme-
ring sker av den yttre dialogen till en inre dialog. På detta sätt skapar barnet
sitt eget (unika) moraliska tänkande utifrån de sociala möten och erfarenhe-
ter som barnet gjort. Det inre moraliska språket får en idiomatisk färgning,
d.v.s. det inbegriper en moralisk känsla.

Sammanfattningsvis kan ett moraliskt handlande utifrån det sociokulturella
perspektivet:

… be understood to originate as a result of the dynamics of
internalisation, as social interactions that occur via the medium of
language become interpersonal psychic processes that manifest
themselves as inner speech (Tappan, 1997, s. 94).

Följaktligen kan moralisk utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv
ses som:
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… the outcome of social communication and social interaction
between speaking persons that occurs in specific social, cultural and
historical contexts (Tappan, 1997, s. 94).

Moraliskt lärande kan, som en konsekvens av ovanstående, förstås som en
process av guidat deltagande där barnet får hjälp av vuxna att hantera allt
mer komplexa moraliska problem. Genom det guidade deltagandet kan bar-
net transformera de erfarenheter av moraliskt handlande det gör till inre
processer (ett moraliskt tänkande och en moralisk känslighet). Skillnader i
moralisk utveckling hos olika individer kan därmed förklaras dels utifrån
skillnader i sociokulturella förutsättningar och i därtill knutna moraliska
diskurser, och dels utifrån individens aktiva transformering av diskursen.

Det sociokulturella perspektivet i relation till avhandlingens syften
Utifrån ambitionen att utveckla ett sätt att skapa en förståelse av etiskt och
moraliskt meningsskapande med utgångspunkt i ett genomlevandeperspektiv,
rymmer det sociokulturella perspektivet många förtjänster.

Genom att den sociokulturella modellen för moralisk utveckling lägger
fokus på människors handlingar i verkliga situationer så kan såväl
meningsskapandets individuella som diskursiva dimensioner sägas vara in-
begripna i själva angreppssättet. Ett visst moraliskt meningsskapande för-
stås därvid i förhållande till en viss sociokulturell kontext. Denna kontext
visar sig i människors språkanvändning, t.ex. i ett samtal mellan lärare och
studerande, och är således möjlig att observera och analysera. I en
sociokulturell förståelse av meningsskapandet behöver därför inte förkla-
ringar sökas bakåt i tiden, istället kan en förståelse skapas utifrån den dis-
kurs i vilken handlingarna sker här och nu. Diskursen bildar då inte en or-
sak till ett visst moraliskt handlande, utan är ett skäl för ett visst handlande
– ett deterministiskt kausalitetsresonemang kan därmed undvikas.

Moral betraktas som framgått ovan alltså som kontextuella, situerade
och intersubjektiva handlingar, snarare än ett system av gemensamma kultu-
rella värden och normer som är på förhand bestämda, och föreskrivande för
individens handlingar. Denna diskursiva och intersubjektiva förståelse av
moral innebär att inget bestämt universellt moraliskt ideal förutsätts som
utgångspunkt för analysen (till skillnad från den konstruktivistiska model-
len som a priori bestämmer den moraliska utvecklingen som en stadievis
progression mot en ökad individuell autonomi). Den sociokulturella förstå-
elsen kan därför sägas vara strikt empirisk på ett sätt som överensstämmer
med genomlevandets princip.

Metodologiskt innebär detta perspektiv att intresset riktas mot specifika
eller typiska händelser i utbildningens praktik. Med utgångspunkt i ett
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sociokulturellt perspektiv är det möjligt att klargöra de meningsskapande-
processer som sker i mötet mellan de studerande och de institutionella dis-
kurserna genom analyser av ett empiriskt material bestående av konversa-
tioner i utbildningssituationer. Ett sådant empiriskt material innebär att
meningsskapandet analyseras in situ – i verkliga situationer. Med det
sociokulturella perspektivet skulle på detta sätt de läroplansteoretiska studi-
erna av utbildningens moraliska innehåll kunna kompletteras med studier
där en analytiskt fokus riktas mot de processer där detta innehåll genomlevs
i relation till det specifika diskursiva sammanhang som en utbildningspraktik
utgör.24

I förhållande till avhandlingens syften framstår således det sociokulturella
perspektivet som en betydelsefull grund. Det finns emellertid också ett antal
oklarheter i den sociokulturella modellen för moralisk utveckling och lär-
ande, så som den framställs av ovan refererade forskare. Dessa oklarheter
ser jag som viktiga att klargöra i utvecklandet av avhandlingens angrepps-
sätt. Jag ska här beskriva dessa oklarheter helt kort för att återkomma till
dessa i mer utvecklad form i kapitel 3.

För det första finns en oklarhet i hur förhållandet mellan en yttre verklig-
het och ett inre medvetande ska uppfattas. Trots att det sociokulturella per-
spektivet tar sin utgångspunkt i handling, innehåller perspektivet genom sitt
språkbruk en uppdelning mellan ett inre medvetande och en yttre värld.
Perspektivet menar jag därför fortfarande brottas med det traditionella
epistemologiska problemet om hur relationen ser ut mellan det yttre och det
inre, t.ex. relationen mellan yttre moralisk dialog och inre moralisk dialog.25

Denna dualism visar sig exempelvis i diverse gissningar om hur det inre språket
ser ut, om det består av ord, vilken grammatik som används o.s.v.

För det andra finns en oklarhet i beskrivningen av relationen mellan det
sociala (diskursen) och det individuella (handlandet och meningsskapandet).
I texter som utgår från sociokulturell teori beskrivs ofta meningsskapandet i
termer av att det sociala föregår det individuella.26 Jag finner det emellertid
problematiskt att tänka sig hur moraliska diskurser kan finnas på förhand,
innan någon människa handlar. Vidare medför denna sekvensering en risk
för att diskursen uppfattas som utgångspunkten för handling och därmed
determinerande människors handlingar.27

För det tredje innebär det sociokulturella perspektivets starka betoning
på det moraliska handlandets kontextualitet och situerade karaktär oklar-
heter när det gäller förståelsen av hur individens tidigare erfarenheter med-
verkar i det moraliska meningsskapandet. I sociokulturella studier fokuse-
ras därför ofta reproduktion, t.ex. hur den lokala moraliska diskursen interna-
liseras av individen. Visserligen påtalas den aktiva roll som individen har i
denna process, men det framstår som oklart hur detta går till. Följaktligen
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blir det svårt att förklara hur skillnad uppstår på individnivå, t.ex. varför
alla studerande som deltar i samma undervisning inte skapar samma mora-
liska meningar. Svårigheten att förklara individuell skillnad gör också att det
är en öppen fråga hur kontinuitet på individnivå ska hanteras inom det
sociokulturella perspektivet.28

Slutligen vill jag peka på att den sociokulturella modellen för moralisk
utveckling och lärande främst beskriver hur sociala normer för korrekt hand-
lande internaliseras. Jag finner det betydelsefullt att även öppna för klargör-
anden av andra situationer där etiskt och moraliskt meningsskapande ge-
nomlevs, t.ex. som spontana reaktioner eller som kritiska reflektioner.

I följande kapitel avser jag att utifrån de läroplansteoretiska och
sociokulturella utgångspunkter som beskrivits ovan utveckla avhandlingens
angreppssätt. Detta sker i två steg. I ett första steg (kapitel 2) förs utifrån
Wittgensteins senare arbeten ett filosofiskt resonemang om motiven för att
använda ett genomlevandeperspektiv i förståelsen av etiskt och moraliskt
meningsskapande. I ett andra steg (kapitel 3) görs en vetenskaplig kvalifice-
ring av angreppssättet med hjälp av Deweys transaktionella perspektiv.
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Noter

1 Andra benämningar som använts i internationella sammanhang är education for
sustainability (EfS), education for sustainable future (ESF), environmental and
sustainable development education (SDE) och sustainability education (SE).
2 I kartläggningsarbete deltog också Ida Lidegran, Eva Lundqvist och Malena Pers-
son från Uppsala universitet, och Karin Andersson och Marie Öhman från Örebro
universitet.
3 För en mer detaljerad redogörelse för kartläggningens uppläggning och resultat, se
Skolverket (2001).
4 Denna kategorisering byggde på historiska textanalyser av läroböcker och styr-
dokument gjorda av Östman (1995 och 1999) i syfte att identifiera selektiva traditio-
ner i skolans naturorienterande ämnen. Dessa kompletterades dels med nya textana-
lyser av auktoritativa texter som styrdokument och olika policydokument för sko-
lans miljöundervisning, och dels med internationella översikter där miljöundervisnings-
traditioner kategoriserats.
5 Översiktliga beskrivningar av de olika utbildningsfilosofierna står exempelvis att
finna i Englund (1986), Stensmo (1994) och Östman (1995).
6 För en utvecklad beskrivning av de tre selektiva miljöundervisningstraditionerna,
se Sandell, Öhman & Östman (2003).
7 I undersökningen utdelades enkäter till samtliga lärare på de undersökta skolorna.
Av 1097 utdelade enkäter inkom 568 användbara enkätsvar, vilket således innebär
ett bortfall på 52%. Detta bortfall kan tyckas högt men man bör då betänka att
många lärare inte alls sysslar med miljöundervisning och att motivationen hos dessa
att lämna in enkäten kan antas var tämligen låg, och att dessa lärare sannolikt är
starkt överrepresenterade i bortfallsgruppen.
8 Exempel på litteratur inom utbildning för hållbar utveckling som publicerats på
svenska under de senaste åren är Skolverkets referensmaterial Hållbar utveckling i
skolan (2002); läroboken Miljödidaktik av Sandell, Öhman & Östman (2003) som
riktar sig till lärarutbildning och lärarfortbildning; samt Öhman & Östman (2004),
Hållbar utveckling i praktiken, där en rad konkreta exempel på ESD i svensk skol-
praktik behandlas.
9 Den miljödidaktiska kompetensen kan sägas utgöras av ämnesteoretisk kunskap
om miljö- och utvecklingsproblematiken, teoretisk kunskap om miljöundervisning
och lärande, samt beprövad erfarenhet av miljöundervisning. En sådan kompetens
innebär med andra ord en kombination av en förmåga att omedelbart lösa didak-
tiska problem som momentant uppstår i klassrummet och en förmåga att i plane-
ringsarbetet göra reflekterade överväganden i valet av innehåll och arbetsformer i
miljöundervisningen (se vidare Sandell, Öhman & Östman, 2003, s. 11–13 och 178–
183).
10 I detta Skolverksfinansierade projekt har jag själv deltagit och bidragit med tre
studier till rapporten: Miljöfostran i naturen; Andra kompletterande forskningsöver-
sikter; och Miljödidaktisk forskning och selektiva traditioner i skolans miljö-
undervisning – en jämförelse.
11 Se Östman (2003a), s. 11–13, för en mer ingående beskrivning av hur denna
kategorisering är konstruerad.
12 Se uppgifter i Karlström (2003).
13 För en problematisering av den miljödidaktiska forskningens relation till den
miljödidaktiska undervisningspraktiken, se Öhman (2003). I denna problematisering
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påpekas de paralleller som finns mellan olika forskningstraditioner och selektiva
miljöundervisningstraditioner bl.a. i fråga om syn på kunskap och på
miljöproblematikens art. Dessa paralleller skapar förutsättningar för att olika
”allianser” skapas mellan lärare och forskare genom deras gemensamma intressen,
vilka kan verka begränsande på forskningens utveckling.
14 För tämligen omfattande sammanfattningar av flertalet av dessa avhandlingar,
se Aaro (2003).
15 Sökningen var gjord 040817 med hjälp av sökmotorn EBSCO. Sökningen omfattar
samtliga nummer av Journal of Environmental Education  fr o m 1994  t o m  2003,
och alla nummer fr.o.m. 1995 t.o.m. nr 2, 2004, av Environmental Education
Research.
16 Durkheim framhåller sålunda att: ”Society can survive only if there exists among
its members a sufficient degree of homogeneity; education perpetuates and reinforces
this homogeneity by fixing in the child, from the beginning, the essential similarities
that collective life demands” (Durkheim, 1922/1956, s. 70).
17 En beskrivning karaktärisk för denna teoribildning är som följer: ”Barnet från
de lägre samhällsklasserna lägger sig inte bara till med den lägre klassens perspektiv
på den sociala världen, det förvärvar med det den idiosynkratiska färgningen dess
föräldrar ger det” (Berger & Luckmann, 1979, s. 155).
18 Dysthe (1991) hävdar att det sociokulturella perspektivet å ena sidan går tillbaka
på pragmatister som filosofen John Dewey och socialpsykologen Georg Herbert
Mead, och å andra sidan på psykologen Lev Vygotsky och litteraturteoretikern
m.m. Mikhail Bakhtin. Wertsch (1998) skriver att både Vygotsky och Dewey verkar
vara överens om ”the need to go beyond the isolated individual when trying to
understand human action” (s. 19).  Wertsch menar vidare att Deweys texter ”have
heavily influenced sociocultural studies” och noterar också att ”Dewey even used
similar terms when dealing with the relationship between person and context”
(s. 138).
19 Englund (1996) framhåller att likheterna mellan läroplansteorins sociopolitiska
perspektiv och det sociokulturella perspektivet ligger dels i en betoning på att mötena
mellan lärare och elev, eller lärobok och elev, är kommunikativa processer, och dels
i att dessa processer betraktas som diskursiva d.v.s. att innehållet i processerna har
en moralisk och politisk dimension.
20 Konstruktivismens dominans konstateras exempelvis av Swanson (1995), Wright
(1995), och Bhatia (2000). De konstruktivistiska ansatserna utgår i allmänhet från
Kohlbergs stadiebaserade modell för moralisk utveckling (se exempelvis Kohlberg,
1981) som i sin tur grundar sig på Piagets klassiska kognitivistiska utvecklingsteorier
(Hersch, Paolitto & Reimer, 1979). Kohlberg hävdar att den moraliska utvecklingen
består av tre faser med sex olika steg. Varje fas präglas av ett sätt att strukturera
och förstå verkligheten. Under varje fas är barnet mottagligt för vissa stimuli i
miljön som kan leda till ett moraliskt tänkande av en bestämd karaktär. Under rätt
betingelser kan således barnet utvecklas mot allt högre moralisk mognad.
Utvecklingen sker genom att barnet i sin verklighet möter ett moraliskt problem
som det utifrån de moraliska koncept som det besitter inte kan lösa. För att bringa
balans i tillvaron restrukturerar barnet sitt moraliska tänkande så att verkligheten
kan hanteras på ett mer ändamålsenligt sätt. Utvecklingen är således en aktiv process
och ett resultat av barnets mognad och interaktion med omvärlden. Denna
interaktion resulterar enligt teorin i klart igenkännbara stadier av strukturellt olika
sätt av moraliskt tänkande.
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21 Se kritik framförd av Crawford (2001). Liknande kritik mot det funktionalistiska
och individuella draget i Kohlbergs teori har riktats från Henry (2001) med
utgångspunkt från Deweys sammanlänkning av moral och demokrati.
22 Till de mest betydelsefulla arbetena av Vygotsky brukar räknas Mind in Society:
The Development of Higher Psychological Processes (1978) och Thought and
Language (1934/1986). För översiktliga beskrivningar av det sociokulturella
perspektivet, se exempelvis Wertsch (1998), Wells (1999), Säljö (2000), Schoultz
(2000) och Dysthe (2001).
23 Jämför med Wells som med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv menar
att: ”there are no independent ’value-things’ to be found, only specific actions of
individuals that can be described as conforming to, or embodying, the value
constructs of a particular culture” (Wells, 1999, s. 74).
24 Att med ett politiskt och moraliskt intresse ta steget in i klassrummet har
naturligtvis gjorts tidigare, t.ex. av Lundgren (1989). Detta har dock skett med
andra teoretiska utgångspunkter och syften än vad som är fallet i denna avhandling.
I Lundgrens fall handlar det om att med historiematerialistiska utgångspunkter
beskriva klassrumsdiskursernas innehåll som en del i en social kontroll och
reproduktion av klassamhället. Andra studier av hur moral formas i klassrummet
som är viktiga att nämna i detta sammanhang är de svenska avhandlingarna av
Tholander (2002) och Permer &  Permer (2002). Det som skiljer inriktningen i
dessa avhandlingar från mitt intresse, är att de båda fokuserar moraliska relationer
som skapas mellan de studerande eller mellan lärare och studerande i klassrummet,
och inte hur etisk och moralisk mening skapas i relation till ett visst utbildnings-
innehåll.
25  Oklarheter på denna punkt har även varit föremål för ”intern” diskussion inom
det sociokulturella perspektivet. Wertsch höjer t.ex. ett varnande finger för termen
internalisering och menar att den kan vara missvisande då den: ”encourages us to
engage in the search for internal concepts, rules, and other such entities that are
quite suspect in the eyes of philosophers such as Wittgenstein (1972; see also
Williams, 1985) and cognitive scientists such as Clark (1993, 1997). The construct
of internalization also entails a kind of opposition, between external and internal
processes, that all to easily leads to the kind of body-mind dualism that has plagued
philosophy and psychology for centuries” (Wertsch, 1998, s. 48).
26 Se t.ex. Dysthe & Igland, 2001, s.78.
27 Även på denna punkt förekommer en diskussion inom det sociokulturella
perspektivet. Rogoff pekar på vikten av att beskriva olika dimensioner av
meningsskapandeprocessen som ömsesidiga, och menar att ett sådant synsätt bör
ses som själva kärnan i ett sociokulturellt angreppssätt: ”Without an understanding
of such mutually constituting processes, a sociocultural approach is at times
assimilated to other approaches that examine only part of the package” (Rogoff,
1995, s. 141).
28 Bristen på förklaringar av individuell kontinuitet i det sociokulturella perspektivet
förs ofta fram av konstruktivistiskt orienterade forskare, se t.ex. Halldén (2001).
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KAPITEL 2

Ett wittgensteinskt förhållningssätt

Inledning
Avsikten med detta kapitel är att beskriva den filosofiska grunden för mitt
sätt att förhålla mig till etiska och moraliska frågor i utbildning, ett förhåll-
ningssätt som är inspirerat av den österrikiske filosofen Ludwig Wittgensteins
senare arbeten1. Wittgenstein brukar i allmänhet inte framhållas i moral-
filosofiska sammanhang men det finns en rad moralfilosofer, exempelvis
Anscome, Winch och Diamond, som utifrån Wittgensteins tankesätt utveck-
lat en moralfilosofisk riktning med vissa gemensamma drag.2 Detta
wittgensteinska förhållningssätt kan sägas avvika från det som Backström
& Torrkulla (2001) menar kännetecknar det förhållningssätt som är
”standardbilden” inom moralfilosofin.3 I detta traditionella synsätt betrak-
tas moralfilosofiska problem som intellektuella problem som kan lösas på
rationell väg. Följaktligen är moralfilosofins uppgift att på objektiva grun-
der: ”hjälpa oss tillrätta med problemen genom att formulera allmängiltiga
teorier om det rätta handlandet, vilka sedan ska utgöra en grund för mora-
liska ställningstaganden” (ibid., s. 8). På detta sätt har filosofer ända sedan
Platon strävat efter att skapa en etisk teori, d.v.s. att på ett objektivt sätt
försöka säga något om godhetens sanna natur för att undvika en relativise-
ring som riskerar att upplösa samhällets moraliskt sammanhållande kitt.
Problemet med denna strävan infinner sig emellertid när den situation in-
träffar att olika etiska teorier ger olika svar på ett etiskt problem: Hur ska
man objektivt kunna avgöra vilket svar som är det rätta? Vilket sorts krite-
rium skulle man kunna använda? Var finns jämförelseobjektet, det evigt
”Goda” och ”Rätta”? Etc. (se Rhees, 1965/2001, s. 38–39).4

Inom den wittgensteinska synen på moralfilosofi avvisas möjligheten att
finna objektiva allmängiltiga kriterier för att på filosofisk väg komma fram
till vad som är det rätta och det goda. I själva verket kan själva huvud-
poängen i detta synsätt sägas vara att: ”moralisk förståelse (eller för den
delen ’förståelse’ överlag) inte kan förklaras i teoretiska termer (vilket vill
säga: inte kan förklaras) utan att, tvärtom, teorier förutsätter de begrepp
som vi använder då vi talar och som filosofin försöker beskriva” (Nykänen,
2003a, s. 162).
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De wittgensteinska moralfilosofernas strävan är istället att upplösa moral-
filosofiska problem genom att beskriva den mångfald av moraliska synsätt
som uppträder i praktiken. Det handlar då om att undersöka vilka slags
meningsfulla betydelser som moraliska begrepp kan ges i konkreta samman-
hang, utan att utgå från hypotetiska och metafysiska föreställningar om dessa
begrepp (Nykänen, 2003b). Det finns således ingen ambition att försöka
röna ut vad som rätt eller fel i dessa synsätt eller vad moral egentligen är,
utan man vill på detta sätt nå en klarhet i vad en fråga gäller, vilka förgivet-
taganden som ligger i en fråga, hur en fråga uppträder i verkliga livet, på
vilka olikartade sätt som en fråga kan hanteras, etc.5

Jag gör inga anspråk på att jag i denna avhandling sysslar med moral-
filosofi vare sig i traditionell eller wittgensteinsk mening. Jag ser mina un-
dersökningar som pedagogiska, men där angreppssättet har sin grund i ett
wittgensteinskt förhållningssätt.6 Det innebär att jag inte har några ambitio-
ner på att fastlägga vad som är de genuina eller centrala moraliska proble-
men inom utbildning för hållbar utveckling, än mindre att komma med de
rätta svaren på sådana frågor. Snarare handlar det om att klargöra vissa
etiska och moraliska frågor som förekommer i debatten om utbildning för
hållbar utveckling genom att beskriva hur dessa frågor kan uppträda i ut-
bildningens praktik.

Detta deskriptiva arbetssätt sätter fokus på frågan om vad som är möjligt
att beskriva d.v.s. vad som är observerbart. Denna fråga är central då etik
och moral ofta anses ha med våra attityder, tankar, övertygelser, etc. att göra,
d.v.s. att det handlar om människors inre processer och egenskaper. I vardags-
språket visar detta sig i vanliga uttryck som: ”han har ingen moral”, och i
utbildningssammanhang förkommer inte sällan målsättningar i termer av:
”att utveckla en etisk medvetenhet”. Även inom filosofin har den
värdemässiga dimensionen av tillvaron traditionellt hanterats som hemma-
hörande inte i den materiella verkligheten utan i det andliga (se vidare kapi-
tel 3).

Att läsa Wittgenstein
Avsikten med detta kapitel är att peka på de drag i Wittgensteins filosofe-
rande som bildar inspirationen för det angreppssätt som jag utvecklar i mina
studier. Det jag avser att visa är hur motiven för Wittgensteins avvisande av
filosofisk teori är förknippade med hans tankar om språket, samt hur dessa
tankar om språket också har konsekvenser för synen på relationen mellan
tanke och handling, och därmed på vad som är observerbart och inte. Det
jag sålunda vill framställa är hur den etiska och moraliska dimensionen fram-
står som direkt tillgänglig i människors handlingar i detta synsätt. Ett sådant
synsätt gör det möjligt att studera och att klargöra etiska och moraliska
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frågor, inte genom teoretiska resonemang, utan genom hänvisning till kon-
kreta exempel och till grundläggande erfarenheter som de flesta människor
har.

I beskrivningen av ett wittgensteinskt tankesätt har jag tagit hjälp av tolk-
ningar av Wittgensteins senare verk av bl.a. Fann (1993), Monk (1999) (som
även innehåller en utmärkt biografi som underlättar förståelsen av de olika
faserna i Wittgensteins filosoferande), von Wright (1982) och Svensson
(1992). Men framförallt har jag låtit mig inspireras av olika användningar
av Wittgensteins filosofi gjorda av Pleasants (1999), Johnston (1989), Back-
ström och Torrkulla (2001), Rorty (1982/2003) och Stenlund (1999 och
2000), (de tre senare helt eller delvis inom det moralfilosofiska fältet).

Jag vill betona att jag här inte är ute efter att ge den ”rätta” tolkningen av
Wittgenstein – varje sådant försök skulle för övrigt stå i strid med
Wittgensteins tankesätt.7 De skrifter och anteckningar som Wittgenstein läm-
nade efter sig (endast hans avhandling Tractatus logico-philosophicus och
den korta skriften Remarks on Logical Form publicerades under hans livs-
tid) har givit upphov till en mängd olika uppfattningar om och användningar
av dessa texter, och det finns en uppsjö av sekundärlitteratur som behandlar
Wittgensteins filosofiska livsverk. En bidragande orsak till att Wittgenstein
uttolkats på så skilda sätt är säkerligen dels att hans filosofi markant avviker
från den traditionella, och dels att hans texter stilistiskt skiljer sig från den
gängse filosofiska formen. I texterna saknas i allmänhet ett sammanhäng-
ande filosofiskt resonemang med bestämda begreppsdefinitioner och
positioneringar, istället är texten uppdelad i paragrafer med korta satser,
språket är konventionellt, resonemangen utgår ofta från exempel på vardag-
liga satser, och explicita referenser till andra filosofer lyser nästan helt med
sin frånvaro.

I ett försök att kategorisera olika wittgensteinreceptioner betonar Hertz-
berg (2005) det komplicerade förhållande som råder mellan Wittgenstein
och den analytiska filosofin. Å ena sidan menar han att det är omöjligt att
tänka sig dagens analytiska filosofi utan inflytandet av Wittgenstein, å an-
dra sidan bryter den senare Wittgenstein radikalt mot den analytiska tradi-
tionen genom att hävda att filosofiska problem inte har sin orsak i olika
mänskliga företeelsers outgrundliga karaktär, utan skapas genom filosofers
motvilja att betrakta språket i dess faktiska användning.

Vidare framhåller Hertzberg att det bland Wittgensteins efterföljare finns
betydande skillnader för det första mellan de som betonar kontinuiteten i
Wittgensteins tänkande och de som ser en skarp bryning mellan Wittgensteins
olika perioder. För det andra mellan de som är exegetiskt intresserade av
Wittgensteins texter och de som är inriktade på att tillämpa den förändrade
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synen på filosofins natur som Wittgenstein givit upphov till. För det tredje
mellan de som uppmärksammar de intellektuella respektive de existentiella
sidorna hos Wittgenstein. I en sådan uppdelning kan denna avhandling när-
mast sägas höra hemma bland dem som tar fasta på de existentiella dimen-
sionerna i den senare Wittgensteins filosofi och försöker använda detta tanke-
sätt på aktuella problem.

Slutligen vill jag med Pleasants (1999) fästa uppmärksamheten på två
kontrasterande, och varandra uteslutande, sätt att förhålla sig till
Wittgensteins senare filosofi. Det första förhållningssättet innebär att man
behandlar Wittgensteins filosofi som en radikalt ny metod för att skapa en
mer riktig bild av olika företeelser, t.ex. av meningsskapande. I detta förhåll-
ningssätt ges således Wittgensteins filosofi en epistemologisk innebörd. Grun-
den för det andra förhållningssättet, vilket utgör den centrala inspirations-
källan i denna avhandling, är Wittgensteins avvisande av filosofisk teori och
alla försök att filosofiskt förklara mänskliga företeelser. I detta fall betraktas
Wittgensteins filosofi inte som en filosofisk ståndpunkt utan som ”råd och
rekommendationer för hur man bör tänka för att komma till rätta med vissa
problem” (Stenlund, 2000, s. 19). Med detta förhållningssätt är det inadek-
vat att betrakta Wittgensteins filosofi som en kritik mot olika filosofiska
ismer, snarare är syftet terapeutiskt – ett arbetssätt för att ta sig ur begrepps-
liga förvirringar. Inledningsvis behandlar jag Wittgensteins tankesätt i mer
allmänna termer, för att i det avslutande avsnittet diskutera vad detta speci-
fikt innebär för mitt sätt att betrakta etiska och moraliska frågor inom ut-
bildning för hållbar utveckling.

Den senare Wittgensteins antimetafysiska hållning
I sina senare arbeten behandlar Wittgenstein inte frågor om moral och etik
annat än perifert, men utifrån hans syn på filosofiskt arbete rent allmänt och
från dokumenterade samtal, föreläsningar och personliga texter står det ändå
tämligen klart att han står fast vid att sådana frågor inte kan lösas genom
traditionellt, analytiskt filosoferande, d.v.s. att filosofin inte på ett veten-
skapligt sätt kan komma fram till universella och generella principer för det
rätta och det goda (se Pleasants, 1999, s. 1). Denna åsikt framgår t.ex. klart
av den föreläsning om etik som han höll efter sin återkomst till Cambridge
1929:8

Etiken kan – så länge den härrör från begäret att säga någonting om
den yttersta meningen med livet, det absolut goda, det absolut vär-
defulla – inte vara en vetenskap. Vad den säger lägger överhuvudta-
get ingenting meningsfullt till vår kunskap (Wittgenstein, 1965/2001,
s. 30).



55

Det Wittgenstein motsätter sig är närmare bestämt att filosofiska teorier
principiellt skulle kunna lösa människors livsproblem (se Monk, 1999, s.
427). I fokus för hans filosofiska gärning står de filosofiska problem som
skapats genom filosofers strävan att leverera allmängiltiga förklaringar av
olika mänskliga företeelser. Wittgenstein påvisar i sina senare arbeten hur
denna strävan hänger samman med en missuppfattning av språkets logik
som varit rådande inom filosofin, nämligen att det skulle finnas en bestämd
och fast korrespondens mellan språk och värld. Den kritik Wittgenstein ut-
vecklar är emellertid, som Stenlund (2000) framhåller, inte riktad mot nå-
gon specifik riktning inom filosofin utan mot den tendens som alla filosofer
har att uttala sig i generella termer i olika frågor.

Wittgenstein är inte ute efter att utveckla några ”förbättrade” filosofiska
teorier. Snarare kan hans texter ses som ett sätt för honom själv att bearbeta
de ”förvirringar” som filosofin skapat (se Monk, 1999). Hans arbeten kan
därför uppfattas som en filosofisk terapi i den mening att de syftar till att
upplösa filosofiska problem snarare än till att skapa alternativa förklaringar
av olika mänskliga företeelser (se Fann, 1993, s. 9 och Gefwert, 2000, s. 1).
Peters och Marshall (1999, s. 175) framhåller att hans skrivsätt är ”essentially
pedagogical” genom att han tillhandahåller en stor variation av metoder
som kan fungera ”as a means primarily to shift our thinking, to help us to
escape the picture that holds us captive”. Texterna handlar så att säga om
att följa en filosof i arbete. Hans strävan är att nå den punkt där det inte
längre kan råda några meningsskiljaktigheter, oavsett perspektiv och ismer,
och på detta sätt befria oss från de förvirringar som filosofin skapat (Sten-
lund, 2000). Wittgenstein riktar sig således i första hand till dem för vilka de
filosofiska problemen är ett bryderi.

Den förvirrande metafysiken
Det Wittgenstein vänder sig mot är inte användandet av teorier i allmänhet
utan mot filosofiska teorier som uttrycks på ett sådant sätt att de har ontologi-
ska eller metafysiska (jag betraktar i detta fall dessa begrepp som synonyma)
anspråk, d.v.s. att de försöker säga något generellt och/eller universellt om
en företeelse eller ett utsnitt av världen – om verkligheten ”så som den måste
vara”.9 Wittgensteins avvisande gäller således enligt Pleasants en specifik
form av filosofiska ”bilder”:

A philosophical picture, in Wittgenstein’s sense, is a theoretical re-
presentation which has lost its representational status and has been
reified into a peculiarly compelling portrayal of the essence of some
phenomenon (Pleasants, 1999, s. 3).
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Det Wittgenstein påtalar är de problem som uppstår när metaforer, analo-
gier eller modeller av t.ex. medvetandet, subjektet eller språket förväxlas
med en ”direkt” bild hur dessa fenomen ”egentligen är”. Dessa metafysiska
bilder är en del av vårt sätt att tala om olika företeelser och däri ligger det
”förrädiska” med dessa bilder:

En bild höll oss fångna. Och vi kunde inte slippa ut, ty den var in-
byggt i vårt språk och detta tycktes obönhörligt upprepa den för oss
(Wittgenstein, 1953/1996, § 115).

Ett exempel på en sådan bild kan vara att ”tänkandet sker med medvetan-
det” (se Wittgenstein, 1958/1998, s. 6–7). Det som är missledanden med en
sådan metafysisk bild är att vi gärna ser bilden som analog med andra sätt
att ange agenter för en aktivitet, t.ex. ”blinkandet sker med ögonlocket”.
Man bortser då från den viktiga skillnaden att ”medvetandet” är en metafor
medan ögonlocket är ett fysiskt objekt. Att blinkandet sker med ögonlocket
är något som vi kan undersöka empiriskt, men någon motsvarande under-
sökning kan vi inte göra för tänkandet och medvetandet, och det finns heller
ingen erfarenhet som stödjer utsagan. Att satsen ”tänkandet sker med med-
vetandet” ändå kan uppfattas som meningsfull beror på att den framställer
vissa grammatiska regler på samma sätt som satsen ”alla syskon är släkt”.
Satsen ”alla syskon är släkt” säger oss ingenting om syskon, utan anger hur
ordet ”syskon” används. Eftersom det inte finns någon erfarenhet som mot-
svarar en metafysisk sats, kan den inte vara sann eller falsk på det sätt som
en fysisk sats kan vara det. Metafysiska satser säger alltså något om språkets
logik, men ingenting om världen (se vidare Wittgenstein, 1958/1998, s. 16;
Fann, 1993, s. 94–96; och Monk, 1999, s. 409 och 487).

Problemen uppstår alltså när en metafysisk sats som ”tänkandet sker med
medvetandet” jämställs och uppfattas på samma sätt som fysiska satser. Att
påstå att ”tänkandets verkliga plats är medvetandet” är därför att missför-
stå och sammanblanda metafysiska och fysiska satser (se Monk, 1999, s.
409).10 Ett centralt syfte med Wittgensteins senare arbeten kan därför sägas
vara att visa att filosofers slutsatser, som ofta har formen av empiriska satser
(t.ex.: ”Tid har bara en riktning” och ”Sinnesförnimmelser är personliga”),
i själva verket är metafysiska satser som döljer grammatiska regler, och där-
för inte tillför oss någon ny kunskap (se Wittgenstein, 1958/1998, s. 55).

Skälet till att filosofer lockas till att skapa sådana ”förvirrande” metafy-
siska bilder menar Wittgenstein är deras längtan (’craving’) efter generalitet,
d.v.s. att teorierna ska äga en giltighet oavsett situation, person, och histo-
riskt och kulturellt sammanhang. En av denna längtans huvudorsaker me-
nar Wittgenstein ligger i filosofers upptagenhet av den naturvetenskapliga
metoden.11 Sålunda tenderar filosofer att ställa frågor om mänskliga feno-
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men och besvara dessa på samma sätt som när naturvetare försöker redu-
cera förklaringar av naturliga fenomen till minsta möjliga antal universella
naturlagar:

This tendency is the real source of metaphysics, and leads the philo-
sopher into complete darkness. I want to say here that it can never be
our job to reduce anything to anything, or to explain anything.
Philosophy really is ‘purely descriptive’ (Wittgenstein, 1958/1998,
s. 18).

Det Wittgenstein vänder sig mot är filosofers ambition att försöka förklara
de orsaker, strukturer, processer, mekanismer, etc. som ligger ”bakom” eller
”under” det observerbara och igenkännbara hos olika mänskliga fenomen,
för att på detta sätt komma åt ”the deepest level of reality” (Pleasants, 1999,
s. 22; se även Monk, 1999, s. 473).

Pleasants (1999) pekar på hur filosofer och samhällsvetare ofta förleds
att tro att bara för att vi kan benämna ett visst mänskligt fenomen så är det
också möjligt att finna denna företeelses verkliga essens, d.v.s. att vi skulle
kunna säga något sant och väsentligt om alla de situationer och samman-
hang där företeelsen uppträder. Att det med andra ord skulle finnas något
gemensamt för alla dessa situationer och sammanhang. Denna villfarelse är
relaterad till föreställningen att det går att skilja ut själva essensen från före-
teelsen. Detta menar Wittgenstein är att begå samma misstag som att tro att
det skulle gå ett skilja ut skönheten från sköna ting och på detta sätt få fram
det ”rent sköna” – som om skönhet var en ingrediens hos vissa ting på samma
sätt som alkohol är en ingrediens i öl och vin (se Wittgenstein, 1958/1998, s.
17).

Pleasants påpekar vidare att det problematiska med de metafysiska bilder
som filosofer skapar i sina teorier, inte ligger i att bilderna är felaktiga – som
framhållits ovan kan sådana bilder varken vara sanna eller falska. Proble-
met är snarare att:

… they essentialise one feature, seen from a particular point of view,
into the essence of ‘the way things really are’ (Pleasants, 1999, s. 24).

Genom att lägga fram filosofiska teorier påstår man inte bara något om hur
saker verkligen är utan också om hur verkligheten måste vara – verkligheten
får ju inte, om teorin ska vara giltig, uppvisa några undantag, tvetydigheter
eller oklarheter. På detta sätt framställer den filosofiska teorin:

… en ordning som är världens ordning a priori, dvs. en ordning av
de möjligheter som måste vara gemensamma för världen och tän-
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kandet. […] Den är före all erfarenhet; måste genomsyra hela erfa-
renheten, vid den själv får inte råda någon empirisk oklarhet eller
ovisshet (Wittgenstein, 1953/1996, § 97).12

Wittgensteins principiella invändning mot detta, menar Pleasants, är att filo-
sofer på detta sätt missuppfattar sin roll då de framstår som ”lagstiftare”
som stakar ut bestämda gränser för människan och världen.

Invändningar
Men är då inte avvisandet av filosofisk teori och påståendet att filosofiska
problem har sin grund i en missuppfattning av språkets logik, i sig självt en
teori – ett universellt påstående gjort från en ”högre” position? Detta är en
fråga som Wittgenstein själv flera gånger återkommer till.13 Stenlund (2000)
framhåller att detta påstående visserligen är en filosofisk ståndpunkt i be-
märkelsen att det är en ståndpunkt inom detta ämne, men att Wittgensteins
uppfattning inte är framställd som en allmän hypotes eller ett universellt
förslag till vad ett filosofiskt problem är och alltid kommer att vara. Istället
menar Stenlund att påståendet ska uppfattas som ett råd för hur man kan ta
sig ur filosofiska förvirringar, ett arbetssätt som Wittgenstein baserar på sin
egen erfarenhet av filosofiska undersökningar.

Svårigheten med att undvika metafysik och generalisering i det filosofiska
arbetet kan illustreras av den kritik Pleasants (1999, s. 19–21) riktar mot
Rorty. Pleasants menar att Rorty i sin ambition att överkomma de metafy-
siska fundament som filosofin traditionellt skapat för att universellt fast-
ställa vad som är ’sanning’, ’moral’, ’rationalitet’, etc. istället skapar nya
ontologiska/metafysiska bilder. Pleasants pekar t.ex. på hur Rorty egentli-
gen bara byter ut idén om språket som en representation av verkligheten
mot den lika metafysiska uppfattningen att språkets centrala uppgift är krea-
tivitet och uttryck. Likaså anmärker Pleasants att Rortys påstående om att
det mänskliga självet skapas genom användandet av ett språk i högsta grad
kan betraktas som en generaliserande filosofisk teori. På detta sätt menar
Pleasants att Rorty försöker skapa ett alternativ till den traditionella filoso-
fins teorier om ”hur saker egentligen är” genom att föreslå nya teorier om
”hur saker egentligen är”:

Even though his ontological picture presents an image of essenceless
contingency and linguistic creativity, it is still an ontological picture
(Pleasants, 1999, s. 21).

Det Pleasants således framhåller är att även ett påstående om att språket
saknar essens och är kontingent är ett generellt, metafysiskt påstående om
hur språket ”egentligen är”.
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Jag vill här inte ta ställning till om denna kritik är befogad eller ej, men
jag ser kritiken som en viktig påminnelse om att inte lockas att föreslå alter-
nativa ontologiska bilder i ivern att upplösa pedagogiska problem som byg-
ger på universella antaganden.

Det aposterioriska arbetssättet
När Wittgensteins avvisande inställning mot filosofiska teorier tar form, är
en central konsekvens av detta ett skifte av filosofiskt arbetssätt (se Fann,
1993, s. 51f). De metoder som den tidige Wittgenstein använder i Tractatus
kan betecknas som aprioriska då de handlar om att genom logisk slutled-
ning fastställa vad som är möjligt att göra i språket och därmed förutsätt-
ningarna för människors tänkande och handling.

Den senare Wittgensteins metoder kan ses som aposterioriska då de handlar
om att upplösa filosofiska problem genom att undersöka vad människor gör
när de handlar och använder språket i olika situationer i livet. De handlar
med andra ord om en logisk undersökning av hur olika företeelser uppträ-
der i mänsklig praktik.

Detta filosofiska arbetssätt har varit vägledande för undersökningarna i
denna avhandling, där jag antar ett genomlevandeperspektiv för att försöka
klargöra frågor om etiskt och moraliskt meningsskapande i förhållanden till
vissa syften, istället för att försöka finna universella teoretiska förklaringar
som kan lösa problemen och ge bestämda svar på frågorna.

Motiven för Wittgensteins förändrade arbetssätt hänger intimt samman
med hans förändrade tankar om språket.14 Det jag i detta avsnitt avser att
peka på är hur strävandet efter universella förklaringar är relaterat till en
bild av språket där orden på ett bestämt sätt korresponderar mot ting och
företeelser i världen, och vidare hur Wittgenstein genom att upplösa denna
bild öppnar för ett aposterioriskt arbetssätt. På detta sätt kan Wittgensteins
senare tankar om språket sägas utgöra en grundläggande inspirationskälla
för avhandlingens angreppssätt.

Språk som benämning
I såväl The Blue and Brown Books som Filosofiska undersökningar inleder
Wittgenstein med en uppgörelse (’dekonstruktion’ skulle man kanske kunna
säga med en nutida term) med sin egen tidigare, och den inom filosofin så
inflytelserika, bild av språkets essens, nämligen att:

… språkets ord benämner föremål – satser är kombinationer av så-
dana ord. – I denna bild av språket hittar vi rötterna till idén: varje
ord har en betydelse. Denna betydelse är tillordnad till ordet. Den är
det föremål som ordet står för (Wittgenstein, 1953/1996, § 1).
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Det Wittgenstein pekar på är hur många av de problem som sysselsatt filoso-
fer genom historien har sin grund i en missuppfattning av språkets logik,
nämligen att det måste finnas en absolut och exakt korrespondens – ”en
fullkomlig ordning” – mellan språk, erfarenhet och värld som gör att varje
sats har en bestämd mening:

Till den särskilda villfarelse, som här åsyftas, ansluter sig andra från
olika håll. Tänkandet, språket, ter sig som det helt unika korrelatet
till bilden av världen. Begreppen: sats, språk, tänkande, värld, står i
en rad efter varandra, vart och ett likvärdigt med varje annat (Witt-
genstein, 1953/1996, § 96).15

Denna bild av språket förefaller rimlig när det gäller enkla substantiv och
adjektiv men blir svår att tillämpa på mer abstrakta ord som ’exakt’, ’vi-
dare’, ’demokratisk’, ’svindlande’, etc.  Wittgenstein förnekar inte att språ-
ket kan användas till att benämna objekt. Misstaget ligger i att tro att detta
är det enda sätt på vilket språket används.

Således har en av språkets mångfaldiga praktiker kommit att generalise-
ras till att gälla för språkets hela essens. Att överhuvudtaget tro att vi kan
fånga språkets hela komplexitet i en samlad essens menar Wittgenstein är en
illusion:

Vi vilseleds av illusionen att det specifika, djupa, det för oss väsent-
liga i vår undersökning ligger i att begripa språkets ojämförliga vä-
sen. Dvs. den ordning som råder mellan begreppen sats, ord, slutled-
ning, sanning, erfarenhet osv. (Wittgenstein, 1953/1996, § 97).

Wittgensteins motsättning mot försöken att skapa en generell teori om språ-
ket kan förstås mot bakgrund av att en sådan teori innebär att göra en fram-
ställning av ”en ordning, som är världens ordning a priori” (ibid.). Att för-
söka skapa en sådan teori kan ses som liktydigt med att försöka sätta sig i en
position där man kan säga något universellt om människans grundläggande
livsvillkor. Att tro att en sådan teori skulle vara giltig utanför det teoretiska
system (den språkliga praktik) där den skaptas är, framhåller Pleasants (1999),
att missta sig på språkets logik.

Wittgenstein pekar i sina senare verk på hur den representationella bilden
av språket har lett till att både han själv och andra filosofer ryckt loss språ-
ket från dess konkreta användning. Genom att man antagit att det finns en
bestämd korrelation mellan ord och verklighet, och att språket och världen
är uppbyggda enligt en och samma logik, har man ansett det möjligt att söka
efter denna logik genom undersökningar av isolerade satser. Det är på detta
sätt, skriver Wittgenstein, som många filosofiska problem skapats:
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De förvirringar, som sysselsätter oss, uppstår så att säga när språket
går på tomgång, inte när det arbetar (Wittgenstein, 1953/1996, §
132).

Att försöka analysera språkets mening skilt från dess användning liknar
Wittgenstein vid att försöka finna den verkliga kronärtskockan genom att
plocka av alla dess blad (1953/1996, § 164). Det som förleder filosofer till
detta menar Wittgenstein är den likhet i formen som orden har när de utta-
las eller när de skrivs, oavsett i vilken situation de förekommer. På detta sätt
har språkets användning kommit att förbises.

Språkspel – ett metodologiskt begrepp
När Wittgenstein i sitt senare filosoferande inför begreppet språkspel kan
detta ses som ett sätt att komma till rätta med ovanstående missförstånd av
språkets logik. Med detta begrepp fokuseras användandet av språket kopp-
lat till olika handlingar och situationer som ingår i våra liv:

När filosofer använder ett ord – ”vetande”, ”vara”, ”föremål”,
”jag”, ”sats”, ”namn” – och traktar efter att fatta tingets väsen,
måste man alltid fråga sig: Används då detta ord någonsin faktiskt
på detta sätt där det har sin hemort? – Vi återför orden från deras
metafysiska till deras vardagliga användning (Wittgenstein, 1953/
1996, § 116).

Att föreställa sig ett språk, skriver Wittgenstein (1953/1996, § 19 och § 23),
är att föreställa sig en livsform – ett sätt att leva. Ett språkspel kan således
förstås som ett visst sätt att använda språket tillsammans med de omstän-
digheter som råder vid användandet.16

Språkspelsbegreppet är sålunda ett sätt att peka på att språket har många
olika funktioner, och att vi i skilda verksamheter och situationer använder
språket på skilda sätt. Genom att betänka hur vi använder språket i olika
sammanhang kan vi jämföra dessa användningar för att synliggöra den mång-
fald av sätt som vi använder språket och lyfta fram distinktionerna i språket
(se Wittgenstein, 1953/1996, § 130 och 132). På detta vis framstår språket
inte som innefattande en logik utan många olika logiker som är relaterade
till de specifika omständigheter som råder vid språkanvändandet, och att
det är dessa olika logiker som ger orden mening:

När t.ex. någon säger att satsen ”Detta är här” (varvid han pekar på
ett föremål framför sig) för honom har en mening, så bör han fråga
sig under vilka särskilda omständigheter man faktiskt använder
denna sats. Under dem har den då mening (Wittgenstein 1953/1996,
§ 117).
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Likheter i formen mellan satser kan därför dölja stora skillnader i betydelse
beroende på i vilken situation de används (se Monk, 1999, s. 472–473).

Ett sätt att få syn på kopplingen mellan språk och situation är att tänka
på hur vi lärt oss skilda meningar med ett ord. Fråga dig, skriver Wittgen-
stein, om det skulle vara möjligt att ordet har en annan mening om du lärt
dig ordet i andra situationer. Genom att ett ord kan användas på olika sätt i
skilda situationer och sammanhang kan orden ha många olika meningar.
Tänk t.ex. på de olika meningar ordet ”spelar” har i följande satser: ”han
spelar fotboll”, ”han spelar gitarr”, ”det är inte på riktigt, han bara spelar”,
”han spelar mig ett spratt”, ”det spelar honom ingen roll”. Det förefaller
rimligt att vi lär oss de olika meningar som ordet ”spelar” har genom att vi
erfar dess användning i dessa olika situationer, snarare än att vi lär oss en
bestämd representation som ordet har:17

…En betydelse hos ett ord är ett sätt på vilket ordet används. Det är
nämligen vad vi lär oss när ordet först införlivas i vårt språk (Witt-
genstein, 1969/1992, § 61).

Hur ett ord fungerar kan vi inte gissa. Man måste se på dess använd-
ning och lära därav (Wittgenstein, 1953/1996, § 340).

Genom att på detta sätt betänka hur ett språk lärs kan språkets många olika
funktioner och att språket följaktligen har många andra användningar än
namngivning, framhävas. Att språket är sammankopplat med våra livsfor-
mer innebär också att språket i ett kulturellt perspektiv är föränderligt. Witt-
genstein framhåller att språkets:

… mångfald inte är något fast avgränsat, något en gång för alla gi-
vet; utan nya former av språk, nya språkspel, kan man säga, uppstår
och andra föråldras och blir bortglömda (Wittgenstein 1953/1996, §
23).

När våra livsformer och verksamheter förändras så förändras också det som
står fast och vårt sätt att använda språket. Ett exempel är hur dator-
användningen givit upphov till helt nya språkbruk: ”att gå in på nätet”, ”att
söka på en hemsida”, ”att något försvunnit i cyberrymden”, ”att träffas på
en chatsida” o.s.v.

Den koppling mellan språk och praktik som Wittgenstein gör med språk-
spelsbegreppet riktar således uppmärksamhet på språkets oerhörda mång-
fald och komplexitet, eller som Wittgenstein uttrycker det: dess ”ojämför-
liga väsen” (Wittgenstein, 1953/1996, § 97). Att formulera en teori om språ-
kets övergripande struktur ter sig därför orimligt, då man svårligen kan tänka
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sig en position från vilken man fullständigt skulle kunna överblicka språket
och människans livsformer (se Stenlund, 2000, s. 24–25). Språkspelsbegreppet
kan på detta sätt ses som ett sätt att upplösa bilden av den direkta korre-
spondensen mellan språket och världen – den förvirrande bilden av att det
finns en bestämd logik. På så vis kan språkspelsbegreppet tydliggöra dels det
filosofiska misstag vi gör när vi försöker tala om mänskliga företeelser i
absoluta termer, skilda från sina sammanhang. Dels kan vi med språkspels-
begreppet klargöra distinktioner mellan de olika logiker som uppträder i
språket i skilda situationer, och upptäcka filosofiska problem som härrör
från sammanblandningar av dessa olika logiker. Den viktiga metodologiska
implikationen av språkspelsbegreppet kan således sägas vara att det är möj-
ligt att klargöra olika mänskliga företeelser genom att undersöka språkets
olika logiker i dess konkreta användning i vardagliga situationer.18

Olika aposterioriska metoder
Språkspelsbegreppet är förknippat med en mängd olika metoder som Witt-
genstein använder för att uppenbara filosofiska misstag och därmed upp-
lösa de problem som hänger samman med dessa misstag.19 Dessa metoder
kan t.ex. bestå i att:

… tänka ut eller hitta på ett språkspel att jämföra; att fästa upp-
märksamheten på en del välkända fakta som glöms bort; finna och
hitta på fall som utgör gränsfall; att påminna någon om att frågan
inte uppstår; att göra narr av metafysiska påståenden för att göra
tydligt hur underligt det i själva verket är; att ge tumregler sådana
som, ”Fråga inte efter betydelsen utan fråga efter användningen”;
och så vidare (Fann, 1993, s. 110).

Om vi skulle undersöka den praktiska användningen av centrala filosofiska
begrepp som ’tänkande’, ’mening’ och ’moral’, så menar Wittgenstein att vi
kommer att finna många olika fall av t.ex. tänkande, men inte en uppsätt-
ning egenskaper som kännetecknar alla former av tänkande.20 Om vi försö-
ker definiera ett sådant begrepp och skapa en gräns för dess mening så kom-
mer det alltid att finnas användningar av ordet som faller utanför denna
gräns, då den praktiska användningen av ord saknar skarpa gränser. Häri
ligger således det misstag som filosofer och samhällsvetare gjort när de för-
sökt att få klarhet i ett begrepps mening genom att försöka finna ett element
som var gemensamt för begreppets alla tillämpningar. På detta sätt har man
avfärdat de konkreta fallen, men det är genom att undersöka och beskriva
just dessa som Wittgenstein menar att man kan förstå begreppets många
olika användningar (se Wittgenstein, 1958/1998, s. 19).
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Familjelikhet
Frågan är då hur en beskrivning av en företeelse kan göras utan att alla de
olika sätt på vilket företeelsen uppträder reduceras till en generell essens.
För att illustrera ett sådant tillvägagångssätt ber Wittgenstein oss att som
exempel betrakta:

… de företeelser som vi kallar ”spel”. Jag menar sådant som bräd-
spel, kortspel, bollspel, tävlingslekar, osv. Vad har de alla gemen-
samt? – Säg inte: ”Det måste finnas något gemensamt för dem, an-
nars kallades de inte ’spel’ ” – utan se efter om de alla har något
gemensamt. – Ty när du ser på dem, kommer du inte att se något
som är gemensamt för dem alla utan du kommer att se likheter,
släktskapsförhållanden, och det i ett stort antal. […] Se t.ex. på
brädspelen med deras många släktskapsförhållanden. Gå sedan över
till kortspelen, här finner du många motsvarigheter till den första
klassen, men många gemensamma drag försvinner och andra dyker
upp. När vi sedan går vidare till bollspelen så finns mycket av det
gemensamma kvar men mycket har gått förlorat. […] Och resultatet
av denna betraktelse lyder nu: Vi ser ett komplicerat nät av likheter
som griper in i och korsar varandra. Likheter i stort och smått (Witt-
genstein, 1953/1996, § 66).

De likheter som på detta sätt framträder kallar Wittgenstein familjelikheter.
Genom att beskriva familjelikheter på detta sätt har ingen generalisering
gjorts och ingen teori av ”högre ordning” skapats, utan beskrivningen ligger
på samma nivå som de gjorda observationerna. Men vi kan ändå bringa
klarhet i (de välbekanta) företeelserna ”spel” genom en översiktlig beskriv-
ning av de likheter och skillnader som finns mellan de olika spelen.

Vad som kan räknas till en ”familj” (t.ex. vilka företeelser som kan be-
tecknas som ’spel’) är inte på förhand givet (inte inbyggt i företeelsen), utan
beror på vilket syfte man har med att sammanföra vissa händelser till en
familj, vilka aspekter av företeelserna man avser, i vilket sammanhang som
detta sker etc. En ”familj” är följaktligen inte fixerad utan skapas, föränd-
ras, växer, krymper ständigt i vår språkpraktik (i vårt sätt att förstå och
undersöka vår tillvaro). Återigen – familjelikhet är ett metodologiskt be-
grepp – vi kan inte empiriskt undersöka vilka företeelser som ”egentligen”
tillhör en familj, men vi kan använda det för att klargöra ett begrepp i för-
hållande till ett visst syfte.

Sammanfattning av det aposterioriska arbetssättet
Ett av de ställen där Wittgenstein tydligast sammanfattar riktlinjerna för sitt
aposterioriska arbetssätt är paragraf 109 i Filosofiska undersökningar:
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Det är riktigt att våra betraktelser inte fick vara vetenskapliga be-
traktelser. […] Och vi får inte uppställa någon som helst teori. Det
får inte finnas något hypotetiskt i våra betraktelser. All förklaring
måste bort, och endast beskrivning träda i dess ställe. Och denna
beskrivning får sitt ljus, dvs. sitt syfte, av de filosofiska problemen.
Dessa är visserligen inga empiriska problem, utan blir lösta genom
en insikt i hur vårt språk arbetar, och närmare bestämt så att detta
inses stå i strid mot en drift att missförstå det. Problemen blir lösta,
inte genom vinnande av ny erfarenhet, utan genom en sammanställ-
ning av det sedan länge bekanta (Wittgenstein, 1953/1996, § 109).

Wittgenstein anger alltså här att filosofiska betraktelser bör handla om att
upplösa filosofiska problem genom att peka på de sätt som vi använder språket
i vardagens många olika situationer och sammanhang. På detta sätt fram-
hävs hur uppkomsten av dessa problem hänger samman med vissa förvir-
rande aprioriska metafysiska antaganden. Syftet är att det som föreföll vara
ett problem på detta sätt ska försvinna, inte genom att problemet fått en
lösning, utan genom att problemet visas bero på en missuppfattning av språ-
kets logik eller en sammanblandning av olika språklogiker.

Wittgenstein för alltså inte fram några nya teorier eller alternativa sätt att
förstå olika företeelser. Han säger över huvudtaget ingenting om dessa före-
teelser, utan det han gör är att framställa metoder för att lösa upp förvirringar
(Monk, 1999, s. 323). Det finns alltså ingen ambition hos Wittgenstein att
förbättra eller förändra människors praktik:

Filosofin får inte på något sätt rubba språkets faktiska användning,
den kan, när allt kommer omkring, bara beskriva den. Ty den kan
inte heller rättfärdiga användningen. Den lämnar allt som det är
(Wittgenstein, 1953/1996, § 124).

Det handlar således istället om att bringa klarhet i en företeelse genom att
översiktligt beskriva vårt sätt att använda språket i olika situationer där
företeelsen yttrar sig i vår vardag.

Att beskriva det bekanta
Det deskriptiva filosofiska arbetssätt som presenterats ovan sätter fokus på
två delvis sammanhängande frågor av metodologisk karaktär. För det första
ger förfaringssättet ”att beskriva” anledning att ställa frågan om vad som är
möjligt att beskriva, d.v.s. vad det är som är observerbart. För det andra ger
uppmaningen om ”att samställa det bekanta”, eller att ”sammanföra på-
minnelser” som Wittgenstein också skriver21, upphov till frågor om möjlig-
heterna för oss att känna igen oss i beskrivningar av de företeelser som un-
dersöks, och på vilket sätt som beskrivningar av ”det bekanta” kan fungera
klargörande.
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I det följande avser jag att visa på ett sätt att förhålla sig till ovanstående
frågor genom att redogöra för hur jag uppfattat de sista anteckningar som
Wittgenstein gjorde under sitt liv, de som långt senare kom att publiceras
med titeln Om visshet. Dessa anteckningar tar sin utgångspunkt i ett antal
artiklar av G. E. Moore som behandlar ”det vi säkert kan veta”. Det jag här
vill sätta ljuset på är Wittgensteins sätt att behandla ett fenomen, vetandet,
som inom filosofin och psykologin ofta har förknippats med inre mentala
strukturer och processer, oåtkomliga för direkta studier. Det Wittgenstein
gör är, enligt min mening, att anlägga ett genomlevandeperspektiv för att
påminna oss om hur vetandet uppträder i vår vardagliga praktik. Jag menar
att dessa påminnelser kan ses som ett sätt att upplösa den traditionella
epistemologins bestämda gräns mellan ett inre medvetandes – för en utom-
stående – dolda tankar och den yttre verklighetens observerbara handlingar.
Detta öppnar, menar jag, för att på ett liknande sätt betrakta andra företeel-
ser som ansetts mentala (t.ex. värden) som tillgängliga i människors hand-
lingar. Vidare understryker Wittgensteins hantering av vetandet ytterligare
den erfarenheten att vi i allmänhet kan förstå varandra när vi kommunicerar
i vår vardag. Det finns därför skäl att anta att vissa sätt att handla och vissa
sätt att ge mening åt handling i specifika situationer – våra livsformer – delas
av många människor. Detta öppnar för möjligheten, menar jag, att göra
beskrivningar av olika mänskliga företeelser som kan kännas igen, men som
också kan vara klargörande genom att de lyfter fram det som normalt tas för
givet när vi kommunicerar.

Upplösning av gränsen mellan tanke och handling
De flesta människor skulle säkerligen med bestämdhet säga sig veta vilka
grundfärgerna blått, rött, gult, etc. är. Om de fick en färgskala skulle de utan
att tveka direkt kunna ange de olika färgerna. Detta vetande visar sig i hur vi
talar om färger – i vår språkliga praxis. Man kan här tänka på när ett barn
lär sig färgerna. Det är när vi ser att barnet använder ordet ”röd” på ett
riktigt sätt, utan att tveka, som vi säger att barnet vet vad röd är (se Wittgen-
stein, 1969/1992, § 522 och 527). I vår vardagliga praktik skiljer vi således
vanligen inte på att veta betydelsen av ordet ”röd” och förmågan att kunna
skilja ut röd från andra färger.22 Man kan därför säga att det vi vet intimt
hänger samman med vårt språkanvändande (våra handlingar):

”Jag vet allt det där.” Och detta kommer att visa sig i hur jag handlar
och talar om tingen (Wittgenstein, 1969/1992, § 395).

Att vi säkert vet vad färgen röd är, är att vara säker på ett annat sätt än när
vi vet att någon snart kommer, att det kommer att regna imorgon, att man
har klarat matteprovet, o.s.v. De senare satserna är grundade i vår erfaren-
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het, vilket innebär att om vi stöter på nya fakta t.ex. om någon upplyser oss
om att den väntade personen just brutit benet, att den senaste väderprognosen
sagt något annat eller att matteuppgifterna hade andra lösningar än man
själv angett, så kan vi börja tvivla på det vi först ansåg oss veta. Detta är
emellertid inte fallet när det gäller vår övertygelse om vad som är färgen röd.

Det vi på detta sätt säkert vet benämner Wittgenstein med att det står fast
för oss. Att något står fast visar sig i att vi använder orden på ett riktigt sätt
och att ordens mening är omedelbart begripliga för oss när vi t.ex. samtalar.
Det är således, som Wittgenstein konstaterade redan i Tractatus23, inte filo-
sofiska analyser som skapar klarhet i satser, de är redan klara för de använ-
dare som behärskar språkspelet. Man kan säga att det som står fast för oss,
visar sig som det som vi i språkspelet inte har någon anledning att betvivla:

Man skulle kunna säga: ’Jag vet’ uttrycker den lugnande vissheten,
inte den som ännu kämpar” (Wittgenstein, 1969/1992, § 357).

Det som står fast kan sägas göra det i ett praktiskt syfte (Wittgenstein, 1969/
1992, § 49). Vissa saker har visat sig tillförlitliga att anta när vi handlar i
vissa situationer eller i en viss verksamhet. Wittgenstein använder vår bild
av jorden som klotformig som exempel på detta:

Vi gör oss bilden av jorden som ett klot, som svävar fritt i rymden
och inte väsentligt förändrar sig på 100 år. Jag sade ”Vi gör oss bil-
den etc.” och denna bild hjälper oss nu vid bedömningen av olika
sakförhållanden. Jag kan förvisso beräkna en bros dimensioner, ib-
land också räkna ut att en bro här skulle vara fördelaktigare än en
färja etc. etc., – men någonstans måste jag börja med ett antagande
eller ett beslut (Wittgenstein, 1969/1992, § 146).

När vi förhåller oss till vår omvärld är det inte möjligt att betvivla allt, utan
vissa antaganden måste vi i regel helt enkelt lita på:

Vissa tvivel hyser den förnuftiga människan inte (Wittgenstein, 1969/
1992, § 220, se också § 519).

Att utgå från att jorden är klotformig har visat sig fungera när vi givit me-
ning åt olika erfarenheter och när vi handlat i olika situationer. Vi har därför
ingen anledning att betvivla denna bild vid varje ny erfarenhet eller varje
gång vi ska handla:

Bilden av jorden som ett klot är en god bild, den består proven över-
allt, den är också en enkel bild, – kort sagt, vi arbetar med den utan
att betvivla den (Wittgenstein, 1969/1992, § 147).
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På detta sätt framträder det som står fast som en del av vårt sätt att handla.
Det som står fast beskriver inte världen som de empiriska satserna gör, utan
är snarare de bilder som gör att vi kan tro något om världen:

Att jorden existerar är snarare en del av hela den bild, som bildar
utgångspunkten för min tro  (Wittgenstein, 1969/1992, § 210).

Vi relaterar till det som står fast när vi gör nya erfarenheter, men också när vi
tvivlar på saker – det som står fast kan som Wittgenstein skriver sägas ut-
göra själva ”metoden för våra tvivel och undersökningar” (Wittgenstein,
1969/1992, § 144). Det som gör att vi kan säga att en sats står fast är därför
inte dess form utan dess praktiska funktion i språkspelet. Det är således inte
för att en sats har en unik korrespondens med världen som den står fast, vad
som står fast är därför inte givet a priori.

Återigen är det viktigt att påminna sig om att ’stå fast’ är ett begrepp som
Wittgenstein använder analytiskt: det är ett sätt att undersöka hur det som
vi säkert vet visar sig i olika situationer i livet. Det som står fast är således
inget som vi på ett medvetet sätt lär in eller använder för att förstå de erfa-
renheter vi gör, utan utgör det vi tar för givet när vi handlar och talar:

De satser som står fast för mig lär jag mig inte uttryckligen. Jag kan
finna dem i efterhand liksom den axel kring vilken en kropp roterar.
Denna axel står inte fast i den meningen att den fasthålles, utan rö-
relsen kring den bestämmer den som orörlig (Wittgenstein, 1969/
1992, § 152).

Kan han säga, i språkspelet, att han vet att detta är byggstenar? –
’Nej, men han vet det.’ (Wittgenstein, 1969/1992, § 62).

Att se till vad vi faktiskt gör i vår vardagspraktik istället för att teoretisera
om vetandet kan således ses som ett sätt att undvika att göra ”det elemen-
tära felet att förväxla vad man tänker med vad man vet” (Wittgenstein, 1969/
1992, § 397).

Flytande gränser
Wittgenstein pekar på hur det som står fast inte för alltid och i alla situatio-
ner är cementerat. Överhuvudtaget är Wittgenstein motståndare till att dra
upp några skarpa eller fasta gränser i språket (se t.ex. Wittgenstein, 1969/
1992, § 319). Det som står fast kan ha formen av en erfarenhetssats men i
praktiken fungera som en norm för våra beskrivningar (se även Wittgen-
stein, 1969/1992, § 167). I praktiken drar vi ingen bestämd gräns mellan de
satser som på detta sätt utgör normer och de rena erfarenhetssatserna:



69

Man kunde föreställa sig att vissa satser med formen av erfarenhets-
satser hade stelnat och fungerade som ledning för flytande
erfarenhetssatser som inte stelnat; och att detta förhållande ändra-
des med tiden, i det att flytande satser stelnade och stela blev fly-
tande (Wittgenstein, 1969/1992, § 96).

Det som står fast står alltså inte helt fast, även saker som vi är helt överty-
gade om kan vi över tid ändra uppfattning om. Wittgenstein tar t.ex. satsen
”Ingen människa har någonsin avlägsnat sig långt från jordens yta” som
exempel på en sats som står fast för honom, vilket idag för många inte skulle
vara lika självklart. De fasta satsernas ”fasthet” är alltså varierande:

Barnet lär sig att tro en mängd saker. Dvs. det lär sig t.ex. handla
efter denna tro. Det trodda formas småningom till ett system och i
det står en del saker orubbligt fast, andra är mer eller mindre rörliga
(Wittgenstein, 1969/1992, § 144).

Det som står fast för en människa är variabelt också genom att det är knutet
till vissa situationer och verksamheter – och därmed till vissa språkspel. Tänk
t.ex. på det barn som just lärt sig färgerna och får höra ett samtal där någon
benämner en politiker som ”röd”, om inte ”röd” står fast som en politisk
hemvist blir ett sådant samtal knappast begripligt.

Denna rörlighet i vad som står fast innebär att vi i vissa situationer förstår
det vi erfar med hjälp av det som står fast, medan vi i andra situationer kan
använda erfarenheter för att ifrågasätta det som stått fast. Det som står fast
i en situation kan utgöra en erfarenhetssats i en annan och vice versa:

Men detta är riktig, att samma sats en gång kan behandlas som un-
derkastad erfarenhetens prövning, en annan gång som regel för pröv-
ning (Wittgenstein, 1969/1992, § 98).

Världsbild
Wittgenstein påtalar på ett flertal ställen att de satser som står fast för oss
inte uppträder isolerat.24 Det är oftast inte rimligt att ifrågasätta en enstaka
sats som står fast. Att t.ex. ifrågasätta att man själv och alla människor har
föräldrar, att städer existerar trots att man aldrig varit där, att historiska
händelser verkligen ägt rum, att materiella ting inte försvinner när jag tittar
bort, etc., innebär att man ifrågasätter ett helt system av satser (se Wittgen-
stein, 1969/1992, § 234). Skulle det t.ex. visa sig att mina skor bara existe-
rar när jag tittar på dem så skulle jag behöva ge upp oerhört mycket av det
jag tar för givet, det skulle s a s förändra hela mitt betraktelsesätt (se Monk,
1999, s. 482).
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Dessa exempel pekar på att det som gör att något står fast i praktiken är
den relation som satsen har till andra satser som står fast. Man kan se det
som att det som står fast passar ihop och bildar tillsammans ett samman-
hängande system som kan sägas konstituera en världsbild. Världsbilden anger
vad som är möjligt att påstå, att ifrågasätta, att betvivla etc. på ett menings-
fullt sätt:

All prövning, all bekräftelse och vederläggning av ett antagande sker
redan inom ett system. Och detta system är inte en mer eller mindre
godtycklig och tvivelaktig utgångspunkt för alla våra argument, utan
hör till det som väsentligen kännetecknar ett argument. Systemet är
inte så mycket utgångspunkten för argumenten, som deras livs-
element (Wittgenstein, 1969/1992, § 105).

Världsbilder är varken förnuftiga eller oförnuftiga
Den koppling mellan världsbild och handling som pekats på ovan gör att
världsbilder varken kan sägas vara förnuftiga eller oförnuftiga.

Om vi stod framför en björk skulle de flesta av oss kunna säga att “Jag vet
att det där är ett träd och det är inget jag tvivlar på”.25 Om någon sa ”Det
där är inte ett träd” så skulle detta sakna mening i denna situation och helt
enkelt betraktas som nonsens (den som uttalade en sådan invändning skulle
vi kanske kalla förvirrad eller sjuk). Trots att den första utsagan är självklar
för oss så är det svårt för oss att argumentera för varför den är sann. Det
finns heller inte några erfarenheter som vi kan framhålla för den som even-
tuellt skulle betvivla utsagan. Inte heller kan utsagan rättfärdigas med hän-
visning till sunt förnuft.

Det vi kan göra är att framhålla att vi helt enkelt handlar som om detta är
ett träd. Vad som står fast framstår således inte som grundat i logik eller i
empiriska undersökningar.26 Vår världsbild är heller inte godtycklig, den är
inte ett val som vi gör bland flera möjliga alternativ, utan den är, som tidi-
gare påpekats, intimt förbunden med vårt sätt att handla, med en viss praxis
(se Svensson, 1992, s. 150). De satser som står fast för oss kan tillsammans
betraktas som det sätt vi lever vårt liv, vår livsform:

Denna visshet skulle jag emellertid inte vilja betrakta som besläktad
med obetänksamhet eller ytlighet, utan som (en) livsform… (Witt-
genstein, 1969/1992, § 358).

Du måste tänka på att språkspelet så att säga är något oförutsägbart.
Jag menar: Det bygger inte på grunder. Är inte förnuftigt (eller
oförnuftigt). Det står där – liksom våra liv (Wittgenstein, 1969/1992,
§ 559).
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Vår världsbild kan därför liksom våra liv uppfattas som något som ligger
bortom det som är berättigat och oberättigat. Frågan varför något står fast
saknar på detta sätt mening precis som frågan om varför vi lever våra liv på
det sätt vi gör (se Wittgenstein, 1969/1992, § 148 och 359).

Sammanfattningsvis kan sägas att det är i vår livspraktik som det vi som
säkert vet, det som står fast för oss, och den världsbild som dessa satser
beskriver, visar sig. Det betyder inte att vi vet sanningen i filosofisk mening,
det handlar snarare om vår inställning – vi handlar som om vi säkert vet
(Wittgenstein, 1969/1992, § 105). Därigenom är det som står fast möjligt
att observera och beskriva. Vi kan således klargöra och lyfta fram det som vi
säkert vet i en beskrivning av hur vi handlar, som pekar på det vi normalt tar
för givet.

Livsformer är gemensamma
I resonemanget ovan har jag med hjälp av Wittgenstein diskuterat hur det
som står fast, vår världsbild, intimt hänger samman med och framträder i
vårt sätt att handla. Med utgångspunkt från detta vill jag peka på ytterligare
en aspekt av våra världsbilder, nämligen att en världsbild kan ses som en del
av en livsform som många människor delar.

Att vissa saker står fast visar sig inte bara när vi gör våra egna erfarenhe-
ter om världen, utan även när vi förstår varandras ord och handlingar. Världs-
bilder kan således betraktas som en gemensam ”referensram” inom en viss
kulturell sfär, snarare än som privata konstruktioner. Vad som gemensamt
står fast är något vi får med oss när vi deltar i livets aktiviteter och införlivas
i olika gemenskaper, t.ex. i familjen och i skolan:

Att vi är helt säkra på detta betyder inte bara att varje enskild är
säker på det, utan att vi tillhör en gemenskap som binds samman av
vetenskap och uppfostran (Wittgenstein, 1969/1992, § 298).

Den gemensamma världsbilden kan beskrivas som de satser som anger att
det är så man gör eller att det är så man säger i en verksamhet. Dessa satser
lär vi oss i allmänhet rent praktiskt samtidigt som vi lär oss att handla i
verksamheten. Det är inom en viss världsbild som vi kan hålla lärobokens
fakta som sanna, forskningens resultat som tillförlitliga och vetenskapens
metoder som meningsfulla (se Wittgenstein, 1969/1992, § 95, 162 och 167).
Enskilda (vetenskapliga) kunskaper är därför inte möjliga att ta till sig med
mindre än att man bibringas en hel världsbild (Wittgenstein, 1969/1992,
§ 233).

De satser som gemensamt står fast har framvuxit som en del av vår kultur,
vårt samhälle och våra livsformer och har på så sätt en historia:
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De ger våra betraktelser, våra forskningar deras form. En gång var
de kanske omstridda. Men kanske har de sedan urminnes tider hört
till stommen för alla våra betraktelser (Wittgenstein, 1969/1992, §
211).

Men min världsbild har jag inte därför att jag förvissat mig om dess
riktighet; inte heller för att jag är övertygad om dess riktighet. Utan
den är den nedärvda bakgrunden mot vilken jag skiljer sant och osant
(Wittgenstein, 1969/1992, § 94).

Att världsbilden är en del av vår gemensamma kultur innebär emellertid inte
att vi alla är överens i alla våra erfarenhetsgrundade påståenden om världen
eller att vi delar samma åsikter. Det gemensamma ligger i hur vi använder
språkliga uttryck i vanliga situationer i livet – inte i vad vi säger (Stenlund,
2000, s. 22). Världsbilden kan således ses som vårt gemensamma sätt att
förstå också våra meningsskiljaktigheter:

”Du säger alltså att människornas samstämmighet avgör vad som är
riktigt och vad som är falskt?” – Det är vad människorna säger som
är riktigt och falskt; och i språket stämmer människorna överens.
Detta är ingen samstämmighet i åsikter utan i livsform (Wittgenstein
1953/1996, § 241).

Om vi inte, åtminstone till delar, delade språk, livsform och världsbild skulle
det överhuvudtaget inte vara möjligt för oss att upptäcka i vad våra skilda
meningar bestod.

Detta sätt att förstå en världsbild som en livsform som delas av flera män-
niskor menar jag har viktiga metodologiska poänger. Den allmänna erfaren-
heten att vi i de flesta fall förstår varandra i vår vardagliga praktik säger oss
att vardagliga livsformer, våra sätt att skapa mening, är gemensamma. På
samma sätt så menar jag att vetenskapliga och filosofiska beskrivningar av
hur en viss mänsklig företeelse uppträder kan göras så att vi kan känna igen
oss. Dessa beskrivningar kan därmed fungera som klargörande påminnelser
genom att beskrivningarna pekar på det vi normalt tar för givet när vi talar
eller handlar på andra sätt.

Kognitivismens problematik
Ovan har jag använt Wittgensteins resonemang för att påtala att det vi ”sä-
kert vet” i ett genomlevandeperspektiv är något som visar sig i vårt sätt att
handla. En av huvudpoängerna i det aposterioriska arbetssättet ligger som
jag ser det i upplösandet av den bestämda aprioriska gräns som teorier, som
med en gemensam term kan betecknas som kognitivistiska, sätter upp mel-
lan observerbar handling och människors inre mentala tillstånd som vetan-
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det, vilja, värderingar, känslor etc.27 Denna gränsdragning har haft ett starkt
inflytande på både filosofin och psykologin, och därmed även på pedagogiken.
Jag vill därför ytterligare förstärka och förtydliga det wittgensteinska
aposterioriska arbetssättet med hjälp av Stenlunds (2000) kritik av kognitivis-
men och det observerbarhetsbegrepp som hänger samman med dessa teorier.

En kausal förståelse av tanke och handling
I kognitivistiska teorier förläggs förklaringar av mänskligt beteende till men-
tala representationer, t.ex. till kognitiva processer och strukturer i form av
bilder och konceptualiseringar. Stenlund (2000) påpekar att en grundläg-
gande förklaring till detta står att finna i det naturvetenskapliga idealet inom
psykologin. Detta ideal leder till en strävan att förklara människors bete-
ende i termer av orsak och verkan och generell lagbundenhet. Detta innebär
att man försöker påvisa kausala relationer mellan en viss mental struktur
eller process och ett visst sätt att handla. Man är således ute efter att ge
bakomliggande förklaringar till beteenden för att på så sätt erhålla en ”dju-
pare” förståelse. Detta betraktelsesätt medför att människors sätt att handla
ses som determinerat av vissa mentala strukturer och processer, och skulle
därför, med vetenskapens hjälp, även vara möjligt att förutsäga.28

Inom kognitivismen dras en skarp generell gräns mellan vad som är
observerbart och icke observerbart – en gränsdragning hämtad från den na-
turvetenskapliga empirismen. De mentala representationerna faller på den
icke observerbara sidan om denna gräns, d.v.s. de mentala orsakerna till
människors beteenden är inte direkt tillgängliga för en utomstående betrak-
tare. Denna gränsdragning utgår från en metafysisk uppdelning mellan det
andliga och det materiella. Det problematiska med denna uppdelning, me-
nar Stenlund, är att man hanterar denna gränsdragning som om den gällde
en uppdelning mellan två faktiska regioner i naturen och inte som en skill-
nad mellan två olika språklogiker. Det innebär å ena sidan att tesen om
mentala representationer framläggs som om de var empiriska fakta – trots
att förekomsten av dessa representationer inte kan kontrolleras. Å andra
sidan innebär det att människors sinnestillstånd på naturvetenskapligt vis
hanteras som hypoteser som kan verifieras eller falsifieras. Följden är att
andra människors sinnestillstånd alltid är en fråga om en tolkning som är
möjlig att ifrågasätta. Med detta sätt att förklara människors beteende skulle
det med andra ord aldrig vara möjligt att säkert veta vad en annan människa
tror, vill, vet, känner, etc.

En situationell förståelse av tanke och handling
Om vi emellertid betänker hur vi förstår andra människors beteende när vi
genomlever en händelse i vår vardag framstår inte gränsen mellan det
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observerbara och det icke observerbara som lika självklar. Det är relativt
sällan som tänkandet och handlandet (språkanvändandet) framträder som
två åtskilda processer: om en person ber en annan att hämta en stol och den
andra personen gör detta så behöver ingen av dessa personer genomgå en
process där tanken på stol kopplas till ordet stol, och ordet i sin tur till det
materiella objektet stol – i händelsen är dessa direkt samma sak (se Sten-
lund, 2000, s. 161). I normalfallet tar vi människor direkt på orden och
förstår omedelbart meningen i människors handlingar; i vad de säger eller
skriver, i deras gester och grimaser, etc. I många vardagliga situationer har vi
heller inga som helst problem att omedelbart förstå vad andra människor är
i för sinnesstämning, vad de har för avsikter, vad de tror, etc.29 I praktiken
ter det sig, som Stenlund påpekar, i allmänhet snarast som absurt att ifråga-
sätta t.ex. om ett gråtande barn som slagit sig verkligen är ledset eller om en
leende nygift man verkligen är lycklig, eller som Wittgenstein skriver:

När jag ser någon vrida sig i smärtor av en uppenbar orsak, tänker
jag inte: hans känslor är i alla fall fördolda för mig (Wittgenstein,
1953/1996, s. 257).

I själva verket är detta direkta sätt att uppfatta andra människor, att vi inte
ständigt tvekar och tvivlar på att vi gjort rätt tolkning, som gör att det so-
ciala samspelet överhuvudtaget är möjligt. Gustavsson (1999) menar sålunda
att:

Vi är så involverade i språket med tankar, känslor, upplevelser m.m.,
men också genom vårt handlande i världen att det är en högsta grad
av abstraktion att se språket som ett objekt avskilt från oss och an-
dra objekt i världen (s. 43).

Detta hindrar inte att vi i vissa situationer kan ha svårt att förstå en annan
människas handlingar och då kanske frågar: ”Vad tänkte du egentligen?”
eller ”Vad menar du med det?”. Och visst kan människor ljuga, försöka
dölja saker och vi kan missförstå och ta miste, o.s.v. Givetvis finns det också,
som Monk (1999) framhåller människor och även andra kulturer som vi
aldrig riktigt kommer att begripa oss på för att vi saknar den gemensamma
erfarenhet som krävs för att vi ska förstå de subtila nyanserna i uttryck,
gester och mimik.30 Inte heller innebär denna påminnelse om den nära rela-
tionen mellan tanke och språkanvändande ett förnekande av att vi ibland
bara kan fundera på hur vi ska bära oss åt för att lösa ett praktiskt problem,
eller att det finns vissa inre tillstånd, t.ex. känslan av depression eller smärta.
Men när vi på dessa sätt särskiljer språk och tanke innebär det emellertid
inte att vi stiger ur språket, bara att vi träder in i en annan språklig praktik.
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Vad jag vill peka på här är hur relationen mellan tanke och handling, mellan
det observerbara och det icke observerbara, i detta wittgensteinska perspek-
tiv är en praktisk fråga; i många fall framträder tanke och handling som en
enhet och andra fall särskiljer vi dem. Detta är då ett särskiljande för ett
praktiskt syfte och inte ett metafysiskt särskiljande (se vidare detta resone-
mang i kap. 3).

I det sociala samspelet förstår vi vanligen inte heller andra människors
handlingar i termer av lagbundna, tvingande orsaker utan i termer av skäl.31

Vi uppfattar att människor har vissa motiv för att välja att handla på ett
visst sätt. Vi förstår att den som tar något i kylskåpet känner sig hungrig.
Men vi betraktar oftast inte känslan av hunger som något som med lagbun-
den nödvändighet orsakar ätande, men väl ett vanligt skäl att välja att stoppa
i sig något (det är inte svårt att tänka sig olika situationer när man väljer att
inte äta trots att man känner hunger). Skälen för en människas handlingar
uppfattar vi många gånger direkt när vi ser personen handla. Om vi i det
sociala samspelet skulle vara osäkra, frågar vi ofta varför personen handlar
som den gör – och då inte för att vi söker en orsak till handlingen, men väl
för att vi vill få klart för oss skälen som anger karaktären på handlingen:
Skulle personen bara kontrollera om något fanns i kylskåpet? Var det ett
”okynnesätande”?  Var personen fortfarande hungrig efter middagen? Etc.
Det är således vanligen det skäl som aktören anger som avgör hur vi uppfat-
tar handlingen (inte för att personen bäst avgör skälet men för att det är så
”att ange skäl” fungerar i språket).32

Det ”psykologiska” språket
Stenlund (2000) framhåller att det språk vi använder för att uttrycka vår
glädje, vår vilja, vårt hopp, vår oro, etc., tillägnar vi oss genom vårt erfar-
ande av en mängd olika situationer som inrymmer sådana upplevelser (se
även Monk, 1999, s. 473). Vilken mening vi ger orden i detta språk är alltid
betingat av de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. Det gör att
komplexiteten i detta språk ”är lika omfattande som livet och människorna
själva” (Stenlund, 2000, s. 167). Denna komplexitet visar sig i att vi ibland
också tvekar om våra egna skäl eller att vi förvånar oss över hur både vi
själva och andra reagerar, handlar, känner, etc. Det som gör att andra män-
niskors sätt att tala och handla ändå i regel är begripliga för oss, beror knap-
past på att vi har kunskap om psykologiska orsakssamband, utan på att vi
också är människor som har erfarenhet av liknande situationer – att vi också
har känt, velat, hoppats, tvekat, etc. Med andra ord att vi är människor som
möter andra människor.

Stenlund påpekar vidare att det är detta komplexa språk, som vi använ-
der när vi uttrycker det vi känner, vill, hoppas, etc., som kognitivismen genera-
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liserat och förenklat till kausala orsakssamband mellan mentala represen-
tationer och beteenden. Det problematiska med denna reduktionism ligger i
att den inte bara är begränsad till viss vetenskap och filosofi utan att detta
synsätt är vida spritt i vår kultur:

Den förkärlek för psykologiserande, i vilken man tenderar att se
mänskliga problem som psykologiska problem, är, vill jag påstå, ett
utmärkande drag i vår tid, i alla fall i västvärlden (Stenlund, 2000,
s. 155).

Stenlund menar att detta sätt att reducera det ”psykologiska” språket beror
på att man uppfattat att detta språk ”handlar om något svårtillgängligt,
bakomliggande, fördolt” medan det i själva verket ”rör sig om alldagliga
mänskliga erfarenheter som ligger i öppen dag, men alltför nära inpå oss för
att vi skall få syn på dem, för att vi ska kunna överblicka dem” (Stenlund,
2000, s. 167).

Jag tror att man med stöd av Wittgenstein skulle kunna se det som att vi
genom erfarenhet lär oss hur vi ska hantera den komplexitet och mångfald
som livet rymmer och utvecklar en känslighet för alla de subtila nyanser som
vårt användande av orden och våra kroppsliga uttryck rymmer. Detta gör
att vi utan att tveka kan förstå andra och uttrycka oss själva i de allra flesta
av vardagens situationer. Men det är också denna bekantskap och självklar-
het med vilken vi tar oss an dessa situationer som gör oss blinda för de mest
grundläggande och viktigaste aspekterna av vårt sätt att tala och utföra an-
dra handlingar (se Wittgenstein, 1953/1996, § 129).33 Det är just dessa as-
pekter som jag uppfattar att Wittgenstein vill peka på i sina beskrivningar
och därigenom upplösa de förvirringar som metafysiska antaganden kan
skapa.

Wittgensteins tankesätt i relation till avhandlingens intentioner
Avsikten med denna avslutande del av kapitlet är att ställa Wittgensteins
tankesätt i relation till avhandlingens intentioner. Det jag avser att utveckla
är konsekvenserna av detta tankesätt dels gällande mitt sätt att förstå etik
och moral, och dels gällande mina metodologiska ställningstaganden.

Substantiella konsekvenser: Den etiska tendensen
I enlighet med metoden i sina senare arbeten gör Wittgenstein i En föreläs-
ning om etik (Wittgenstein, 1965/2001) inga försök att på teoretisk väg de-
finiera vad som skulle utgöra etikens verkliga essens. För att åhörarna ska få
en grov uppfattning om etikens utmärkande drag uppmanar han dem istäl-
let lägga samman ett antal vanliga och mer eller mindre synonyma beskriv-
ningar av etik, t.ex. att etik handlar om frågan om vad som: ”är det goda”,
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”är värdefullt”, ”verkligen är viktigt”, ”är livets mening”, ”gör livet värt att
leva” och ”är det rätta sättet att leva” (ibid., s. 23). Den strävan som finns
inom etiken att finna absoluta och slutgiltiga svar på dessa frågor anser han
visserligen vara förgäves, men framhåller samtidigt att denna strävan ”påvi-
sar en tendens i det mänskliga tänkandet” (ibid., s. 30) och att han djupt
respekterar denna tendens.

På ett liknande sätt har jag i denna avhandling valt att närma mig etik och
moral inte som teoretiskt avgränsade begrepp, utan som beteckningar för en
tendens hos människan, en tendens som kan kännas igen i människors sätt
att i sin vardag handla rättvist, ta ansvar, visa respekt, visa omsorg, visa
vördnad, göra gott, diskutera vad som är rätt och fel, etc. Denna tendens
benämner jag den etiska tendensen. Genom att inte fastlåsa etiken och mo-
ralen i analytiska definitioner vill jag öppna för undersökningar av de skilda
sätt som denna tendens visar sig i praktiken. Trots denna öppenhet för att
den etiska tendensen kan uttryckas på olika vis i skilda sammanhang, menar
jag att det ändå är rimligt att tala om en tendens hos människan. Här skulle
Wittgensteins begrepp familjelikhet kunna vara tillämpbart: de olika förete-
elser som påvisar den etiska tendensen skulle kunna sägas likna varandra på
samma sätt som personerna i en familj liknar varandra.

Ett sätt att gemensamt beskriva de situationer, handlingar, frågor, pro-
blem, etc., som vi i allmänhet känner igen som etiska eller moraliska, är att
de ger uttryck för absoluta värden, d.v.s. att de framställer något som abso-
lut rätt eller gott (se Wittgenstein, 1965/2001). Detta metodologiska känne-
tecken gör att den etiska tendensen kan skiljas från situationer där de värden
uppträder som vi normalt inte betraktar som etiska eller moraliska. Witt-
genstein skiljer på detta sätt de absoluta värdena från de relativa. Relativa
värden är värden som är kopplade till syften och intressen i en viss aktivitet.
Vi kan t.ex. säga att en viss väg är den rätta vägen om vi ämnar resa till en
viss stad. Men vägen är inte rätt i sig själv – om vi byter resmål är inte vägen
rätt längre. På detta sätt har ett relativt värdeomdöme snarast formen av ett
faktapåstående. Om vi t.ex. bedömer en person som en ”god” pianist, höjd-
hoppare eller lärare så betyder det helt enkelt att personen uppfyller vissa
förutbestämda krav. Det är sålunda aktivitetens syften som är bestämmande
för vårt omdöme.

Om vi däremot t.ex. påstår att ”ärlighet är något gott”, så menar vi i
allmänhet att ärliga är något som alla människor alltid bör vara. Ett sådant
omdöme uttrycks som om det är bortanför alla kulturella och situationella
aspekter. Vad detta uttalande säger är vad det innebär att vara en god män-
niska. Denna typ av omdömen kallar Wittgenstein för absoluta värde-
omdömen. När vi fäller ett absolut värdeomdöme talar vi så att säga om
”den absolut rätta vägen”:
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… den väg som var och en som såg den med logisk nödvändighet
måste följa, eller skämmas för om han inte följer den. På liknande
sätt skulle det absolut goda, om det är ett sakförhållande som är
möjligt att beskriva vara något som varje människa, oberoende av
smak och böjelser, med nödvändighet skulle åstadkomma eller också
känna sig skyldig om hon inte åstadkommer (Wittgenstein, 1965/
2001, s. 25–26).

Förekomsten av absoluta värdeomdömen ska emellertid inte ses som en be-
kräftelse på den absolut rätta vägens eller det absolut godas faktiska exis-
tens. Här kan viktiga paralleller dras till det resonemang som ovan förts om
det som står fast (det vi säkert vet). Där påtalades att iakttagelsen att män-
niskor handlar som om de säkert vet, inte betyder att de vet sanningen i
filosofisk mening. Att människor uttrycker sig och handlar som att något är
absolut rätt och gott, innebär inte heller att de analytiskt har upptäckt vad
som verkligen är det absolut rätta och goda. Det är snarare ett antropologiskt
konstaterande av hur den etiska tendensen uppträder i våra liv. Wittgenstein
(1965/2001) liknar detta vid hur vi vid vissa tillfällen kan känna oss absolut
trygga, d.v.s. en upplevelse av att vad som än händer så kan inget skada oss,
trots att detta är fysiskt omöjligt. Absoluta värdeomdömen är således inget
konstaterande av fakta utan snarare ett sätt att beteckna känslan av att nå-
got är absolut rätt eller gott i en viss situation.

Metodologiska konsekvenser: Klargörande beskrivningar
Syftet med ett aposterioriskt arbetssätt är som framhållits ovan att upplösa
filosofiska problem som skapats genom att dolda metafysiska antaganden
legat till grund för förståelsen av olika företeelser. Att upplösa sådana pro-
blem anser jag inte bara är en intern filosofisk angelägenhet då metafysiska
antaganden till väsentliga delar färgar både psykologisk och pedagogisk forsk-
ning, och därmed även utbildning på både policy- och praktisk nivå. Sådana
antaganden visar sig exempelvis i aprioriska hypoteser, generaliseringar, de-
finitioner av företeelsers verkliga essens, förklaringar som ligger bortom el-
ler bakom det observerbara, samt i absoluta uppdelningar mellan exempel-
vis inre medvetande och yttre verklighet; mentala entiteter och handling;
dåtid, nutid och framtid; och aktör och struktur. Sådana metafysiska bilder
menar jag i många fall starkt influerar föreställningar t.ex. av hur lärande
går till och hur undervisning bör organiseras, vilka riskerar att leda till att
olika låsningar, motsättningar, uteslutningar, oklarheter, dilemman och orim-
ligheter skapas inom utbildningsdebatten (se vidare avhandlingens artiklar).

Att formulera en teori om den etiska tendensens essens som täcker in alla
de olika situationer där etiska och moraliska frågor sätts på spel – d.v.s. att
a priori skapa en bild av den etiska tendensen som ”verkligheten måste mot-
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svara” (Wittgenstein, 1953/1996, § 131) – ter sig som framhållits ovan som
en orimlighet. Att göra detta skulle, i analogi med att försöka skilja ut det
sköna från sköna ting, innebära ett försök att skilja ut det rent ”rätta” och
det rent ”goda” från människors handlingar och de omständigheter som
råder när människor handlar. Än mindre framstår möjligheterna att fram-
ställa etiska principer eller riktlinjer för människors handlingar som är til-
lämpliga i alla dessa fall.

Att ta utgångspunkt i etik och moral som en tendens hos människan kan
därför ses som ett sätt att öppna för undersökningar av de olika sätt som
denna tendens uppträder i praktiken. Med ett aposterioriskt arbetssätt vill
jag således skapa en möjlighet att ta hänsyn till de specifika omständigheter
som råder i det enskilda fallet, och inrymma så skilda uttryck för denna
tendens som exempelvis spontana rektioner när någon eller något blir utsatt
för en kränkande behandling, kontemplationer som vi i lugn och ro gör över
etiska principer, eller handlingar som vi utför i förhållande till etablerade
social normer för korrekt sätt att behandla djur och människor.

En av de mer centrala iakttagelserna i det wittgensteinska tankesättet är
att språk, mening och verklighet i allmänhet framträder som en logisk enhet
när vi genomlever konkreta situationer. Denna iakttagelse gör att en be-
stämd generell gräns mellan tanke och handling inte kan anges. En för denna
avhandling högst väsentlig konsekvens av detta är att människans etiska
tendens i det vardagliga sociala samspelet inte nödvändigtvis framstår som
en fördold inre egenskap eller process, utan också som något som uppträder
i människors handlingar och reaktioner i olika situationer i livet. Den etiska
tendensen är därför, menar jag, möjlig att observera och beskriva utan några
aprioriska antaganden, eller att någon specifik teoretisk modell över bak-
omliggande orsaker till moralisk handling eller moralisk utveckling, etc.,
behöver förutsättas.34 På detta sätt finns en strävan efter en ”empirisk sträng-
het” genom att beskrivningarna förläggs på samma nivå som de gjorda iakt-
tagelserna.

Avsikten är att klargöra pedagogiska frågor och problem relaterade till
den etiska tendensen genom om att peka på de skilda sätt som vi tänker,
handlar, talar, reagerar, o.s.v., och hur vi kommunicerar denna tendens i
olika situationer, och på detta sätt framställa påminnelser om den alldagliga
erfarenheten av hur den etiska tendensen uppträder:

It is simply an admonition to describe (present) the relevant facts in
such a way as to ‘remind’ us of what we already know (but have
’forgotten’ under the thrall of philosophical theory) – without re-
presenting (and thereby distorting or falsifying) them in some
preconceived philosophical theory (Pleasants, 1999, s. 15).
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För att kasta ljus över en viss fråga eller ett visst problem spelar därför ex-
empel (t.ex. med hjälp av videofilmade sekvenser av utbildningspraktik, fik-
tiva beskrivningar av vardagssituationer och beskrivningar från litteratur)
en väsentlig roll i mitt sätt att tillämpa det aposterioriska arbetssättet. För
att ett exempel ska kunna fungera som en påminnelse är det nödvändigt att
beskrivningen görs på ett sådant sätt att situationen kan kännas igen. Detta
igenkännande är möjligt av samma anledning som att andra människors
handlingar och reaktioner är begripliga för oss i det mellanmänskliga, näm-
ligen att vi har liknande erfarenheter och att vi därför i allt väsentligt delar
ett språk. Den etiska tendensen betraktar jag som något som omfattar alla
människor – alla har vi reagerat på något som vi uppfattat orättvist, krän-
kande, hänsynslöst, etc. (även när vi själva inte varit drabbade), försökt att
handla enligt det vi betraktat som rätt och gynnat de värden som vi ansett
vara goda, o.s.v. Dessa erfarenheter gör att människor i allmänhet kan känna
igen sig i exempel som t.ex. beskriver någon som lämnar in en upphittad
plånbok, någon som inte ljuger i en situation trots att personen har en up-
penbar fördel av att ljuga, och någon som plockar upp en insekt som håller
på att drunkna i en regnvattenstunna. Vi kan förstå skälen för dessa hand-
lingar för vi känner igen oss, inte så att vi alltid skulle ha reagerat och hand-
lat likadant, men på ett liknande sätt i liknande situationer. Man kan därför
säga att giltigheten hos de beskrivningar som görs i det aposterioriska arbe-
tet är betingade av i vilken mån som beskrivningarna är igenkännbara (och
inte av hur väl beskrivningen stämmer överens med en ”objektiv” verklig-
het).

För att en beskrivning ska fungera klargörande måste det emellertid ge-
nom beskrivningen framkomma något som inte tidigare var uppenbart. Klar-
görandet ligger i att beskrivningen på ett översiktligt sätt påminner om det
vi tar för givet; att den påminner om hur vi i praktiken handlar, talar, reage-
rar, etc., i olika situationer där den etiska tendensen kommer till uttryck.
Sådana påminnelser kan liknas vid det som sker då någon visar en person på
likheter som personen inte tidigare noterat mellan vissa speciella ansiktsdrag
hos två familjemedlemmar – likheten har varit tagen för given. Det de
aposterioriska undersökningarna således ämnar påminna om är sådan all-
mänmänsklig erfarenhet som alla kan vara överens om, oavsett etiska över-
tygelser eller synsätt. På detta sätt menar jag att dessa undersökningar bl.a.
kan visa att det som, utifrån vissa teoretiska perspektiv, framstått som en
oklarhet eller ett hinder i en verksamhet, inte nödvändigtvis behöver vara ett
problem i människors praktik och kommunikation.

Syftet med denna avhandling inskränker sig emellertid inte bara till att
skapa ett angreppssätt som genom översiktliga framställningar kan upplösa
problem, och så som Wittgenstein skriver ”lämna allt som det är”. Min
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ambition är också att angreppssättet ska kunna användas för att genomföra
undersökningar som genererar ny kunskap om den etiska tendensen i utbild-
ning för hållbar utveckling, d.v.s. undersökningar som är mer vetenskapliga
än filosofiska i Wittgensteins mening. För att kunna genomföra sådana ve-
tenskapliga undersökningar krävs emellertid något som Wittgenstein inte
erbjuder, nämligen ett bestämt sätt att förstå och undersöka för utbildning
väsentliga företeelser som meningsskapande och lärande. I efterföljande ka-
pitel avser jag att utveckla ett vetenskapligt angreppssätt där hänsyn tas de
wittgensteinska rekommendationer för filosofiska undersökningar som be-
handlats i detta kapitel. Jag ser dessa rekommendationer som metodologi-
ska påminnelser som är behjälpliga för att undvika förvirringar som kan
uppstå när analytiska perspektiv sammanblandas med det sätt som vi ge-
nomlever olika situationer i våra verkliga liv. Avslutningsvis vill jag därför
sammanfatta de påminnelser som jag tar med mig in i arbetet med att ut-
veckla ett vetenskapligt angreppssätt:

 • Undvik filosofisk/vetenskaplig imperialism, d.v.s. utgå inte från att
man som forskare skulle vara i besittning av en exklusiv position
som gör att man kan se orsaker, motiv, möjligheter och be-
gränsningar som är dolda för de människor som befinner sig i den
undersökta praktiken och att man därigenom kan förklara
människors handlingar. Det innebär att avhålla sig från att leverera
universella och generella förklaringar av villkoren för människors
handlingar, förklaring som skulle vara giltiga under alla
omständigheter.

• Frestas inte att vid studier av en företeelse göra förklaringar av vad
som ligger bakom och orsakar människors handlingar, utan förlägg
beskrivningarna istället till den nivå på vilka observationerna är
gjorda.

• Avstå från att a priori ställa upp bestämda förutsättningar, villkor,
dikotomier, hierarkier och samband som den studerade verkligheten
måste uppfylla. Förleds följaktligen inte att ersätta förvirrande
metafysiska bilder (teorier) av företeelser med andra bilder som
anses vara bättre och mer rätta, men likafullt är metafysiska.

• Det förefaller vara en praktisk orimlighet att stiga ur språket. Sök
därför språkets mening i dess användning och i relation till de
omständigheter som råder i faktiska situationer, där språk, mening
och verklighet i allmänhet utgör en logisk enhet. Försök således
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inte isolera någon mening från språkets användning. Följaktligen
är det viktigt att inte a priori skilja språket vare sig från objekt i
världen eller från människors tankar och känslor.

• Kom ihåg att det i språkanvändandet i allmänhet inte finns någon
bestämd gräns mellan tanke och handling, d.v.s. att vi i vår vardag
i många fall direkt kan uppfatta vad människor tänker, känner, vill,
menar, etc., genom människors sätt att handla.
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Noter

1 Av många anses skillnaderna mellan den tidigare och den senare Wittgenstein
vara fundamentala. Till den tidigare Wittgenstein räknas ofta perioden fram till
1929. Detta år återkommer Wittgenstein till Cambridge efter nästan tio års frånvaro
från den akademiska världen (under denna tid arbetade han som lärare i en liten
byskola i Österrike). Efter återkomsten följer en mellanperiod där han alltmer
ifrågasätter de antaganden som legat till grund för hans tidigare arbeten. När dessa
nya tankar mognat börjar han 1936 sammanställandet av dessa. Till den senare
Wittgenstein kan således räknas perioden från 1936 fram till hans död 1951. De
viktigare senare verken anses i allmänhet vara Filosofiska undersökningar och
förarbetena till denna bok, The Blue and Brown Books, samt Om visshet vars
avslutande del Wittgenstein skrev på sin dödsbädd.
2 Se Backström & Torrkulla (2001) för en samling essäer av flera av de mer bety-
dande wittgensteinianska moralfilosoferna.
3 Det som här betecknas som moralfilosofins huvudfåra syftar på den normativa
västerländska etiktradition som har sina rötter i antiken. Jag avser här att helt kort
beskriva den moderna moralfilosofins framväxt för att ge en viss historiskt bakgrund
till de wittgensteinska moralfilosofernas förhållningssätt. Schneewind (1993) menar
att den moderna moralfilosofins utveckling kan indelas i tre faser. Den första fasen
kännetecknas av en gradvis frigörelse från antagandet att moraliska principer utgår
från en auktoritet utanför människan, i allmänhet en gudomlig sådan. Istället fram-
växer en tro på människans autonomi och på att moraliteten springer från resurser
inom den mänskliga naturen. Denna fas kan sägas nå sin kulmen med Kants Kritik
av det praktiska förnuftet  (1788/2001). Den andra fasen präglas av en filosofisk
diskussion som inrymmer olika alternativa förklaringar och försvar av idén om indi-
videns självstyrning, men även ett ifrågasättande av denna idé. En central fråga i
denna diskussion är om vägen till insikt om de goda värdena går genom rationell
reflektion och kunskap, eller om det är genom intuition och känsla som människor
får tillgång till de goda värdena. En omdiskuterad fråga är också om de moraliska
principerna kan formuleras utifrån insikten om de goda värdena, vilket är den domi-
nerande utilitaristiska tanken, eller om det finns handlingar som är rätta i sig (Kant
hävdade t.ex. det rättas prioritet över det goda). Men även själva idén om att den
moraliska gemenskapen beror av enskilda individer som var för sig är kapabla att
komma till moralisk insikt avvisas under denna fas av en växande skara filosofer, där
Hegel kan sägas utgöra en av de tidigaste och mest inflytelserika. Det Hegel och hans
efterföljare (dit bl.a. Dewey kan räknas) påtalar, är hur den moraliska personligheten
formas i relation till ett socialt och kulturellt sammanhang, och att de moraliska
principerna därför är föränderliga. För Dewey innebär detta en möjlighet för män-
niskor att tillsammans, och på ett medvetet sätt, kontinuerligt utveckla nya lösningar
på sociala och moraliska problem (se exempelvis Dewey, 1922/1988). Mot slutet av
denna fas framväxer också skeptiska och relativistiska tvivel på att det överhuvudta-
get skulle existera bindande universella och eviga moraliska principer. Särskilt infly-
telserik är Nietzsche genom sitt framhävande av strävan efter makt som bakomlig-
gande orsak till olika försök att fastlägga moralens verkliga natur. Denna anti-uni-
versalism skapar frågor om filosofer överhuvudtaget kan eller bör säga något om
moraliska problem och specifika principer. Inte minst höjs röster från logiska positiv-
ister som menar, bl.a. med stöd av den tidiga Wittgenstein, att moraliska påståenden
är nonsens då de inte är möjliga att testa empiriskt på grund av det moraliska språ-
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kets avsaknad av korrespondens mot verklighetens fakta. Denna debatt ger upphov
till att moralfilosofin uppdelas i två huvudgrenar: den normativa etiken som mer
traditionsenligt försöker besvara olika moraliska frågor, och metaetiken där fokus
ligger på att klargöra frågor om det moraliska språkets mening, och på epistemologiska
och metafysiska frågor om moral, utan att några bestämda värden eller principer
hålls som eftersträvansvärda (se vidare Timmons, 2002, för en modell över moral-
filosofins olika grenar). I denna indelning skulle den (post-) wittgensteinska moral-
filosofin kunna ses som en specifik variant inom metaetiken. Schneewind (1993)
menar att den normativa etiken åter vitaliserats under 1900-talets sista tredjedel –
moralfilosofins tredje fas. Som en del av denna vitalisering ingår en rörelse från upp-
tagenheten med att förklara enskilda individers moraliska handlingar till en ökad
benägenhet att förstå moraliska begrepp som rättvisa i termer av individers gemen-
samma överenskommelser (en av de mer namnkunniga företrädarna för denna rö-
relse är Rawls). En bidragande orsak till en ökad fokus på hur människor kan sam-
ordna sina moraliska handlingar är det stigande moralfilosofiska intresset för kon-
kreta sociala och politiska problem. Inte minst har den kollektiva karaktär som mo-
raliska frågor kopplat till miljö och hållbar utveckling medverkat i denna utveckling
(för en översikt över teorier som behandlar miljöfrågorna som ett socialt och poli-
tiskt problem, se Lidskog et al, 1997, och för en mer specifik hantering av dessa
frågor inom miljöetiken, se Zimmerman, 1993; Des Jardins, 1997; och Van DeVeer
& Pierce, 1998). En annan del av denna vitalisering menar Schneewind är re-aktua-
liseringen av det aristoteliska perspektivet på etiken som en praktisk visdom, snarare
än som en teori om moraliska principer (se exempelvis Nussbaum, 1998).
4 Skulle någon kunna formulera en etisk teori som verkligen var objektivt sann d.v.s.
som stod i direkt förbindelse med det absolut och evigt rätta och goda så skulle det
omvälva hela den mänskliga existensen. En sådan bok skulle som Wittgenstein
metaforiskt skriver: ”genom en explosion förstöra varje annan bok i världen” (Witt-
genstein, 1965/2001, s. 25).
5 Detta deskriptiva arbetssätt är naturligtvis inte invändningsfritt. En sådan invänd-
ning är exempelvis vilken logisk skillnad det skulle föreligga mellan en ren beskriv-
ning och en beskrivning som innebär någon form av ställningstagande. För en kritisk
belysning av svårigheterna med det wittgensteinska förhållningssättet inom moral-
filosofin, se Nykänen (2003a).
6 Wittgenstein har inte bara haft ett omvälvande inflytande på filosofin genom filo-
sofer som pragmatisten Richard Rorty, logikern och den praktiska filosofen Georg
Henrik von Wright, postmodernisten Jean-François Lyotard och språkfilosofen Karl-
Otto Apel, utan hans tankesätt har även influerat samhällsvetenskapen genom socio-
loger som Anthony Giddens, Jürgen Habermas och Roy Bhaskar, socialpsykologer
som John Shotter, Derek Edwards och Jonathan Potter, och pedagoger som Aarno
Bellack. I Sverige kan Ulf P Lundgren nämnas som en tidig användare av Wittgen-
stein inom pedagogiken.
7 Stenlund (2000) framhåller att Wittgenstein själv inte var ute efter att skapa en lära
och att hans ambition knappast var att få några efterföljare.
8 Denna föreläsning tillkom i det som kan kallas Wittgensteins mellanperiod och bär
således drag både från hans tidigare och senare tänkande (se Nykännen, 2003a).
Han hävdar fortfarande i denna föreläsning att satser måste motsvara sakförhållan-
den i världen för att vara meningsfulla, en språksyn som präglar hans viktigaste
tidiga verk Tractatus logico-philosophicus. Etiska satser menar han därför är att be-
trakta som nonsens. Detta visar att han här ännu inte kommit att anta sitt senare sätt
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att hantera språket där han pekar på hur språkets mening skapas i dess användning.
9 Med utgångspunkt i Wittgensteins avvisande av filosofiska teorier för Pleasant (1999)
ett resonemang om samhällsvetenskaplig teori. Pleasants framhåller därvid att ska-
pandet och användandet av teori och generalisering i vetenskaplig praktik i sig inte
är problematiskt, utan det är när vetenskapliga teorier lyfts ur sitt syftesrelaterade
sammanhang och tilldelas en metafysisk status som ”förvirring” uppstår.  Teorier
kan således vara generaliserande utan att vara metafysiska om de är relaterade till ett
specifikt syfte. Se vidare resonemang i kapitlets avslutande avsnitt och kapitel 3.
10 Monk talar här om ”materiella” och ”grammatiska” satser vilket jag i detta fall
ser som analogt med ”fysiska” och ”metafysiska” satser.
11 Enligt Wittgenstein kan empiriska undersökningar och ny kunskap inte bidra till
en lösning av de problem som uppstår i den filosofiska reflektionen över vårt sätt
att förstå tillvaron (Hertzberg, 2005). Grunden för detta resonemang är den
fundamentala skillnad som Wittgenstein menar föreligger mellan filosofi och
vetenskap. Denna hållning har emellertid starkt kritiserats av t.ex. Quine som hävdar
att en tydlig gränsdragning mellan filosofiska, begreppsliga insikter och empiriska
forskningsresultat inte är rimlig. Filosofin kan därför enligt Quine betraktas som
en empirisk vetenskap som sysslar med sakförhållanden i världen, fastän med de
mest allmänna sådana. Många postwittgensteinianer har å andra sidan som svar på
denna kritik påtalat att utsuddandet av denna gräns får till konsekvens att skillnaden
mellan apriorisk spekulation och filosofisk analys blir diffus (ibid.). Hållningen i
denna fråga kan sägas utgöra en vattendelare inom den analytiska filosofin där jag
i denna avhandling lutar mig mot Wittgensteins ståndpunkt. Det finns emellertid
även många likheter mellan Wittgenstein och Quine vilket gör jämförelsen mellan
dessa filosofer tämligen komplex (se Arrington & Glock, 1996, som ägnar en hel
antologi åt att diskutera skillnader och likheter mellan Wittgenstein och Quine).
12 I den upplaga av Filosofiska undersökningar som här refereras finns ett feltryck
i denna paragraf: i sista meningen står det ”låda” vilket jag ändrat till ”råda”. I den
engelsk-tyska upplagan (Wittgenstein, 1953/1997) lyder meningen på engelska: ”It
is prior to a experience, must run through all experience; no empirical cloudiness or
uncertainty can be allowed to affect it”.
13 Se t.ex. Wittgenstein (1953/1996, § 67), där han avfärdar sina egna invändningar
med raden: ”här leker du bara med ord”.
14 Wittgensteins språkliga fokus menar jag inte ska tas som intäkt för att verkligheten
i grunden är ”språklig” eller att språket är den primära eller enda verkligheten.
Lika främmande tror jag att det skulle vara för Wittgenstein att hävda att det finns
en verklighet bortanför språket. Att påstå något av ovanstående skulle vara att
göra just det som Wittgenstein kritiserar, nämligen att leverera en filosofisk teori
om hur något egentligen är. Såväl olika former av idealism som realism är således
föremål för Wittgensteins kritik (se t.ex. Wittgenstein, 1969/1992, § 36–37; jämför
även med Deweys kritik av samma filosofiska riktningar i kapitel 3). Det är därför
viktigt att inte ”ontologisera” de olika begrepp och metoder Wittgenstein använder,
se Pleasants kritik av bl.a. Apel (1999, s. 13).
15 Se vidare hela passagen § 93–107 i Wittgenstein (1953/1996) där han utvecklar
problemen med denna bild av språket.
16 Jag vill betona att språkspelsbegreppet inte ska förstås som en teori om språket,
d.v.s. en generell förklaring av språkets uppbyggnad och funktion. Som jag ser det
är språkspel snarare att betrakta som ett metodologiskt begrepp – ett tillväga-
gångssätt som kan användas för att upplösa filosofiska problem (se Monk, 1999,
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s. 322–323). Att föreställa sig ett språkspel, skriver Wittgenstein, är ett sätt att
tänka kring språkets logik ”without the confusing background of highly complicated
processes of thought” (1958/1998, s. 17). Wittgenstein uppmanar oss att tänka på
språkspel som primitiva former av språk, språk i den form som när ett barn börjar
använda orden. När Wittgenstein i sin ofta citerade rad i Filosofiska undersökningar
deklarerar att ”Ett ords betydelse är dess användning i språket” (1953/1996, § 43),
så menar jag att detta följaktligen inte ska förstås som en ny meningsteori utan som
ett sätt att öppna för undersökningar av de många olika sätt som orden får mening
i språkanvändandet.
17 Detta betyder också att de krav som Wittgenstein ställde på det meningsfulla
språket i Tractatus, att satserna ska vara helt bestämda och precisa, inte alls visar
sig vara nödvändigt i praktiken. I de syften som vi använder språket så kan t.ex.
uppmaningen: ”Stå ungefär där” fungera alldeles utmärkt i vissa situationer
(Wittgenstein, 1953/1996, § 88).
18 Man kan därför säga att Wittgensteins senare arbeten har en ”antropologisk”
ansats (Monk, 1999, s. 232; se också s. 322–323 om metoden i Filosofiska
undersökningar).
19 ”Det finns inte en metod i filosofin, men det finns metoder” (Wittgenstein, 1953/
1996, § 133).
20 Se även Stenlund (2000, s. 54–56), angående förvirringar just kring begreppet
tänkande.
21 Wittgenstein (1953/1996, § 127).
22 Betänk skillnaden när vi ska lära oss färgerna på ett främmande språk: vi vet då
färgerna men försöker lära oss nya benämningar.
23 I Tractatus framhåller Wittgenstein att: ”Alla satser i vårt vardagsspråk är i själva
verket logiskt fullkomligt i sin ordning just sådana som de är” (Wittgenstein, 1922/
1982, § 5.5563).
24 ”Men mina övertygelser bildar ett system, en byggnad”  (Wittgenstein, 1969/1992,
§ 102); ”Det som står fast gör det inte för att det i sig är uppenbart eller självklart,
utan det hålls fast av det som ligger runt omkring det” (Wittgenstein, 1969/1992,
§ 144); ”Det som står fast finns inte a priori utan får sin mening av andra påståen-
den” (Wittgenstein, 1969/1992, § 153); ”Vad jag håller fast vid är inte
en sats, utan ett näste av satser” (Wittgenstein, 1969/1992, § 225).
25 Exemplet är ursprungligen Moores och diskuteras av Wittgenstein (1969/1992) i
§ 393 ff.
26 Se von Wright (1982, s. 168 ff. och s. 178).
27 För en behandling och diskussion av den kognitivistiska traditionen och dess in-
flytande på den konstruktivistiska synen på lärande och utveckling, se Säljö (2000)
och Vosniadou (1996).
28 Den kognitivistiska revolutionen kan ses som en reaktion som under 1950-talet
växer fram mot den då dominerande behaviorismen. Stenlund (2000) pekar på hur
kognitivismen för in mentala entiteter och processer i behaviorismens stimuli-respons
modell för att de kausala förklaringarna av människans beteende ska bli kompletta.
På detta sätt förlänger kognitivismen både behaviorismens kausalitetstänkande och
observerbarhetsuppfattning.
29 Monk (1999, s. 473–474) framhåller på ett liknande sätt att det ”inre” i det so-
ciala samspelet i normalfallet inte är dolt för oss: ”Att observera någons yttre bete-
ende innebär – om vi förstår det – att observera hans sinnestillstånd”. I anslutning till
detta påpekar Monk att det inte är olika teorier om människors sinnestillstånd som
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gör att vi förstår andra människor utan en ”vaken och observant känslighet” som
man endast kan få ”genom erfarenhet – genom att uppmärksamt betrakta och lyssna
på människorna runt omkring sig”.
30 Wittgenstein skriver t.ex. att européer aldrig kommer att begripa sig på engelskor (!).
31 Se Wittgenstein (1958/1998, s. 14–15) där han för ett resonemang om den
grammatiska skillnaden mellan ’orsak’ och ’skäl’.
32 På ett liknande sätt bedömer vi ofta den moraliska karaktären av en handling i
förhållande till skälen för handlingen. Vi ser t.ex. i allmänhet olika på om någon
dödat ett djur för nöjes skull, om djuret var ett hot mot boskap eller människor
eller familjemedlemmar, respektive om dödandet var nödvändigt för personens
överlevnad. Ilska eller depression hos den som utfört handlingen kan t.ex. också
bidra till att vi ser annorlunda på handlingen. Om dödandet var en olyckshändelse,
att t.ex. någon kört på ett djur med bil, och inget medvetet val låg bakom handlingen,
betraktar vi vanligen inte alls handlingen som moralisk.
33 Det är således ingen ”sunt förnuft-förståelse” av den sociala världen, d.v.s. att
allting är precis vad det förefaller oss att vara och att det inte finns något mer att
förstå, som Wittgenstein vill föra fram som alternativ till den filosofiska teorin
vilket ibland anförs. Pleasants (1999, s. 23) framhåller att Wittgensteins hållning
snarare är den motsatta: att tillvaron är alltför komplex, oöverblickbar och
mångfaldig för att fångas i filosofiska teorier.
34 Jämför med Wittgenstein (1953/1996, § 126): ”– Då allt ligger i öppen dag, finns
det heller ingenting att förklara. Ty vad som eventuellt är fördolt, intresserar oss
inte”.
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KAPITEL 3

Ett transaktionellt angreppssätt

Inledning
I föregående kapitel behandlades det filosofiska tankesätt som Wittgenstein
utvecklar i sina senare arbeten. Syftet med Wittgensteins filosoferande är i
första hand att upplösa de filosofiska förvirringar som uppstår när metafy-
siska antaganden sammanblandas med den situation som vi befinner oss i
när vi själva handlar. Någon teori som förklarar eller beskriver mänskliga
företeelser står därför inte att finna hos Wittgenstein.

Att i vetenskaplig mening skapa kunskap förutsätter emellertid vissa be-
stämda utgångspunkter, vissa begreppsramar, att vissa saker står fast, ett
bestämt synsätt, etc. I pedagogisk forskning är det ofta helt nödvändigt att
inbegripa ett bestämt sätt att förstå företeelser så som meningsskapande och
lärande i institutionaliserade praktiker. För att finna teoretiska utgångspunkter
för att utveckla en sådan förståelse vänder jag mig till pragmatismen och då
särskilt till den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey.

Deweys pragmatiska perspektiv menar jag både kompletterar och förstär-
ker det wittgensteinska tankesättet.1 Det kompletterar genom att Dewey fö-
reslår ett sätt att förstå den värdemässiga dimensionen av den mänskliga
tillvaron som en relation mellan individ och omgivning, och även genom att
han erbjuder ett sätt att förstå och undersöka meningsskapande som inbe-
griper etisk och moralisk mening.

Det förstärker genom att även Dewey strävar efter att upplösa dualismer
och att undvika metafysik och universalism, samt motsätter sig en syn på
språket som skilt från människan och hennes verksamheter. På detta sätt
kan man säga att det finns vissa gemensamma drag hos Wittgenstein och
Dewey genom att de båda försöker utveckla ett sätt att filosofera utan
aprioriska fundament och istället tar utgångspunkt i människors handling.
Ett annat sätt att uttrycka det är att det hos båda finns en strävan efter att
följa genomlevandets princip.

Skälen till att skapa ett vetenskapligt angreppssätt som bygger på
genomlevandets princip är dels att ett sådant angreppssätt skulle kunna ge-
nerera ny kunskap om lärande och meningsskapande, och dels att forsk-
ningen kan göras praktiknära.
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Förhoppningen att detta angreppssätt skulle kunna generera ny kunskap
hänger samman med det strikt empiriska arbetssätt som följer med
genomlevandeperspektivet. Ett sådant arbetssätt innebär att inga teoretiska
modeller, gränsdragningar, definitioner, etc., antas a priori. Följden av detta
är bl.a. ett observationsbegrepp som skiljer sig från det som oftast används i
teorier om lärande och meningsskapande. Vad människor tänker, vill, kän-
ner, etc., förutsätts inte vara dolt i människors inre, utan vad som är
observerbart eller inte är något som visar sig i den undersökta händelsen. På
samma strikt empiriska sätt hanteras andra metodologiska frågor, exempel-
vis gällande individens autonomi kontra omgivningens determinering,
erfarenhetens medverkan i individers handlingar, och relationen mellan då-
tid, nutid och framtid.

Tanken att forskningen kan göras praktiknära baseras på den likhet som
finns mellan det sätt som lärare förstår och praktiskt hanterar situationer i
sin undervisningspraktik och de analyser som genomförs i ett genomlevande-
perspektiv. Lärare använder i sin vardag ständigt sina iakttagelser av elevers
handlingar (hur elever svarar på frågor, ställer frågor, tar sig an en uppgift,
etc.) för att få insikter i vilken erfarenhet en elev har, var han eller hon befin-
ner sig i sin utvecklingsprocess, vad undervisningen resulterat i, o.s.v. På ett
liknande sätt syftar de vetenskapliga analyserna till att peka på hur lärande
och meningsskapandeprocesser visar sig i utbildningspraktiken. Förhopp-
ningen är således att genomlevandeperspektivet ska möjliggöra forsknings-
resultat som lärare direkt kan känna igen utifrån den erfarenhet de har av
liknande händelser i liknande utbildningssammanhang, och att resultaten
därigenom kan vara till stöd i deras undervisning. Samtidigt är det viktigt att
framhålla de skillnader som föreligger mellan de frågor som lärare ställer för
att hantera situationer i sin utbildningspraktik och forskarens sätt att från
en distanserad position ställa relevanta forskningsfrågor och systematiskt
behandla dessa frågor.

Som framhållits ovan lämnar pragmatismen både ett substantiellt och ett
metodologiskt bidrag till utvecklandet av ett vetenskapligt angreppssätt på
lärande och meningsskapande relaterat till den etiska tendensen. Detta kapi-
tel består därför av två delar. I den första delen behandlas pragmatismens
substantiella bidrag till förståelsen av den etiska tendensen. Denna del fung-
erar samtidigt som en övergripande presentation av Deweys pragmatiska
världsbild och i någon mån som en filosofisk inplacering av detta tankesätt.
Utifrån detta utvecklas i den andra delen ett vetenskapligt angreppssätt för
att kunna förstå, analysera, klargöra, eller diskutera meningsskapande och
lärande, där hänsyn samtidigt tas till de wittgensteinska rekommendationer
som behandlats i föregående kapitel.
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Pragmatism – värden i handling
Ett centralt problem i Deweys texter är hur mänskliga kvaliteter i tillvaron,
t.ex. det som jag i denna avhandling kallat den etiska tendensen, i den tradi-
tionella västerländska filosofin kommit att separeras från verkligheten. Denna
separation hänger enligt Dewey samman med den inom filosofin så grund-
läggande metafysiska dualismen mellan ett inre medvetande och en yttre
värld. I denna dualism har de dimensioner som vi förknippar med det djupt
mänskliga – kärlek, ansvar, hänsyn, respekt, rättvisa, glädje, etc. – förpassats
till subjektivitetens domäner. Den yttre verkligheten består följaktligen en-
dast av fakta. Kunskapen, och i synnerhet då den vetenskapliga kunskapen,
är vårt enda sätt att komma i kontakt med denna verklighet. Den vetenskap-
liga kunskapen har sålunda enligt Dewey tagits för den enda sanna bilden av
världen; ”verkligheten som den verkligen är”:

When real objects are identified, point for point, with knowledge-
objects all affectional and volitional objects are inevitably excluded
from the ”real” world, and are compelled to find refuge in the privacy
of an experiencing subject or mind (Dewey, 1929/1958, s. 24).

It tends to be assumed that because qualities that figure in poetical
discourse and those that are central in friendship do not figure in
scientific inquiry, they have no reality
(Dewey, 1929/1958, s. 25).

Det Dewey pekar på är hur det dualistiska synsättet givit den vetenskapliga
kunskapen ett företräde framför andra sätt att vara i världen och hur konse-
kvensen av denna dualism blivit en bild av en värld av fakta, styrd av meka-
niska lagar där de kvaliteter som gör världen vacker och värdefull har ska-
lats av:

The isolation of traits characteristic of objects known, and then
defined as the sole ultimate realities account for the denial to nature
of the characters which make things lovable and contemptible,
beautiful and ugly, adorable and awful. It accounts for the belief that
nature is an indifferent dead mechanism; it explains why characteris-
tics that are valuable and valued traits of objects of actual experience
are thought to create a fundamentally troublesome philosophical
problem (Dewey, 1929/1958, s. 21).

If we remind ourselves of the landscape with trees and grasses waving
in the wind and waves dancing in sunlight, we recall how scientific
thought of these things strips off the qualities significant in percep-
tion and direct enjoyment, leaving only certain physical constants
stated in mathematical formulae (Dewey, 1929/1984, s. 235).
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Det vi känner och upplever är med andra ord exkluderat från den verkliga
världen och blir verkliga först om de kan översättas och reduceras till kun-
skap:

Love is only considered to be real if it can be explained in terms of
hormones, knowledge is only real if it can be traced back to events in
our brains, and compassion is only real if it can be found to exist in
our brains (Biesta & Burbules, 2003, s. 15).

Dewey menar att resultatet av detta filosofiska synsätt är ”a picture of a
world of things indifferent to human interests because it is wholly apart
from experience” (1929/1958, s. 11). Genom att etiska och estetiska kvalite-
ter inte är kvaliteter i vår omgivande verklighet utan bara skapas inom varje
människa, framstår de enskilda mänskliga subjekten som avskilda och isole-
rade inte bara från världen utan även från varandra. Människan ter sig,
menar Dewey, som ”an unnaturalized and unnaturalizable alien in the world”
(1929/1958, s. 24). I denna bild blir det således problematiskt att förstå det
engagemang, ansvar, omsorg, etc., människor visar för varandra och värl-
den – det blir med andra ord svårt att begripa människans etiska tendens.

Uppkomsten av den dualistiska världsbilden
Hur kan man då förstå hur den världsbild och den filosofiska problematik
som lyfts fram ovan uppkommit? För att förklara detta gör Dewey i såväl
Experience and Nature (1929/1958) som i The Quest for Certainty (1929/
1984) en specifik beskrivning av framväxten av den västerländska filosofin.
I denna beskrivning pekar Dewey på hur särskiljandet mellan medvetande
och värld är en konstruktion som uppkommit för att lösa vissa problem i ett
specifikt historiskt sammanhang.

I The Quest for Certainty inleder Dewey denna historiska beskrivning av
filosofins utveckling med att konstatera att:

Man who lives in a world of hazards is compelled to seek for security
(Dewey, 1929/1984, s. 3).

För att finna den säkra kunskapen om tillvaron framhåller Dewey att de
grekiska filosoferna med Platon i spetsen menade att vi måste vända oss till
vårt eget tänkande som metod. Skälet till detta låg i konstaterandet att den
mänskliga praktiken är ständigt föränderlig, därför måste det bestående ligga
bortom handling. Detta synsätt lägger grunden för metafysiken; en filosofi
om verklighetens innersta kärna, och en epistemologi som säger att den säkra
kunskapen är den kunskap som refererar till det universella och oföränder-
liga.
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Relaterat till detta synsätt är uppfattningen att metoderna för sökandet
efter den säkra kunskapen måste vara sådana att undersökningens objekt
inte påverkas av den undersökande människan. På detta vis åtskiljs teorin
från praktiken, och kunskapen från handlingen. Det är som åskådare män-
niskan får kunskap om världen, Dewey kallar därför denna kunskapsteori
för en ”spectator theory of knowledge” (1929/1984, s. 19).

I de antika grekernas teleologiska universum såg man ett gott ändamål
med världens ordning. Kunskapen om världen hade därför också något att
säga om hur vi bör handla. Metafysiken skapade sålunda en vägledning för
moralen. Denna bild av världen förändrades emellertid på ett dramatiskt
sätt med den vetenskapliga revolutionen. I den moderna vetenskapliga världs-
bilden kom världen att förklaras som ett maskineri styrt av mekaniska lagar
och principer, utan inneboende mening, syfte eller mål. Enligt det framväx-
ande moderna tänkandet fanns således inga värden eller moraliska
implikationer i den materiella verkligheten:

Qualities were no longer things to do with; they were things already
done, effects, requiring to be known by statement and description in
mathematical and mechanical relations (Dewey, 1929/1958, s. 133).

Som en följd av denna nya mekanistiska världsbild framstod frågan om var
värdena fanns – om de nu inte hade sin plats i världen av tid och rum – som
ett centralt filosofiskt problem. För att rädda värdena så menar Dewey att
dessa i den dominerande filosofiska traditionen antogs vara belägna i en
separat domän:

The difficulty under which morals labor in this case is evident. They
can be “saved” only by the supposition of another kind of Being
from that which natural sciences are concerned (Dewey, 1929/1958,
s. 146–147).

På detta sätt skapades en bild av världen som uppdelad i två domäner: det
materiellas domän, dit fakta hör och det andligas domän, dit värdena hör.
För att människan ska kunna komma i kontakt med de eviga värdena måste
hon delvis tillhöra det andliga. På detta sätt framställs människan som be-
stående av både en materiell kropp och ett andligt medvetande (’the mind’).
Denna metafysiska uppdelning mellan å ena sidan det som är ofullkomligt,
föränderligt och relationellt, och å andra sidan det som är perfekt och per-
manent, reflekteras således i en rad av det traditionella västerländska tän-
kandets dualismer, t.ex. mellan:
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… sensuous appetite and rational thought, between the mechanical
and the telic, between experience and science, between matter and
mind (Dewey, 1929/1958, s. 124).

För att upprätthålla statusen av det andligas domän var det emellertid nöd-
vändigt att visa att denna stod över den materiella verkligheten. Detta fram-
kommer t.ex. av uppfattningen att iakttagelser av verklighetens fakta blir till
säker kunskap först när de behandlats av det andliga intellektet, en uppfatt-
ning som på olika sätt framförts av den moderna tidens ledande filosofer
som Descartes och Kant. Tänkande ses således som en rent inre process.
Medvetandet framstår därför som fullständigt självtillräckligt och absolut
skilt från världen utanför:

Thought has been alleged to be a purely inner activity, intrinsic to
mind alone ”mind” is complete and self-sufficient in itself. Overt
action may follow upon its operations but in an external way, a way
not intrinsic to its completion. Since rational activity is complete
within itself it needs no external manifestation (Dewey, 1929/1984,
s. 7).

Dewey menar att teori på detta sätt allt sedan antiken värderats högre än
praktik; teori har kommit att handla om världen som den verkligen är och
praktik om att följa eller praktisera den teoretiska kunskapen.

En viktig moralfilosofisk fråga som uppstår som resultat av det dualisti-
ska synsättet är om det är möjligt för ”the mind” att nå en säker kunskap
om vad som är det moraliskt rätta sättet att handla och vad som är de verk-
ligt goda värdena. Svaren på denna fråga skapar den klassiska uppdelningen
mellan två moralfilosofiska positioner, relativism respektive objektivism (se
Bernstein, 1983). Den relativistiska hållningen innebär att man anser att det
rätta och det goda inte kan vara något annat än rent subjektiva konstruktio-
ner och att de därför är godtyckliga. Denna hållning fruktar många filosofer
leder till en nihilism där alla värden förnekas och att vi är dömda till en
situation där allt betraktas som lika gott och rätt. Det har inom moralfilosofin
därför funnits en ständig strävan efter att finna ett objektivt fundament uti-
från vilket etiska principer för moralisk handling kan fastställas på rationell
väg. Den objektivistiska hållningen kan därför sägas handla om att försöka
finna ett systematiskt sätt att skapa en korrespondens mellan mänsklig praktik
och något universellt och evigt Rätt och Gott som står över människors
åsikter och godtycke.

Sammanfattningsvis kan sägas att dualismen mellan inre medvetande och
yttre verklighet enligt Dewey kan förstås som ett resultat av mötet mellan
grekisk kunskapsteori och den moderna vetenskapens mekaniska världsbild.
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Genom att på detta sätt skapa två, absolut åtskilda, domäner i tillvaron, det
andliga och det materiella, kunde den nya vetenskapens slutsatser accepte-
ras samtidigt som värdena kunde fredas. Denna dualism innebär vidare att
verkligheten framstår som varande helt i avsaknad av de kvaliteter som gör
att vi kan känna och tycka något om den värld vi lever i. Likaså skapar
denna dualism den svårlösliga frågan om det rätta och det goda är något
relativt eller om det finns någon objektiv grund för vår etik och moral. Den
viktiga poängen med Deweys historieskrivning är att dualismen inte är nå-
gon naturgiven utgångspunkt för filosofin, utan är en specifik lösning i en
specifik historisk situation (Biesta & Burbules, 2003). Detta öppnar för an-
dra, alternativa tankesätt inom filosofin som kan upplösa dualismens pro-
blem.

En alternativ utgångspunkt
Som framgått ovan har det platonska arvet enligt Dewey medfört att män-
niskors praktik diskvalificerats som varande den ”verkliga” verkligheten på
grund av det praktiska livets brist på stabilitet och konstans. Istället står det
bestående att söka i den statiska teorin. Dewey vänder radikalt på detta
resonemang genom att han tar: ”change, and not immutability, as the measure
of reality” (Biesta & Burbules, 2003, s. 52). Världen är ständigt föränderlig
och därför måste också vår kunskap om världen skapas i relation till det
föränderliga, d.v.s. i handling.

Dewey frigör sig på detta sätt från det grekiska filosofiska ramverket och
omtolkar vetenskapen genom att peka på hur kunskap och handling är in-
timt sammankopplade i den vetenskapliga processen: att skapa kunskap inne-
bär alltid att man interagerar med verkligheten, och metoden, sättet man
interagerar, har en betydelse för undersökningens resultat, d.v.s. vilken kun-
skap man erhåller. Praktiken är inte underordnad teorin utan är i själva ver-
ket den teoretiska kunskapens förutsättning.

Denna principiella beskrivning av den vetenskapliga kunskapsprocessen
gäller inte bara denna process, utan kan ses som en generell modell för alla
levande organismers förhållande till sin omvärld – en modell som kan sägas
utgöra själva kärnan i Deweys pragmatism (Biesta & Burbules, 2003). I all-
männa termer kan denna modell beskrivas som att alla organismer ständigt
befinner sig i ett ömsesidigt samspel med sin omgivning: de handlar och
erfar handlingens konsekvenser. Det är denna process som Dewey benämner
’experience’:

Experience is of as well as in nature. It is not experience which is
experienced, but nature – stones, plants, animals, diseases, health,
temperature, electricity, and so on. Things interacting in certain ways
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are experience; they are what is experienced. Linked in certain ways
with another natural object – the human organism – they are how
things are experienced as well (Dewey, 1929/1958, s. 4a).

Utifrån ett dualistiskt synsätt leder begreppet ’experience’ lätt tanken till en
subjektiv upplevelse eller ett passivt mottagande av sinnesintryck. Det är
därför viktigt att observera att med Deweys tankesätt innebär ’experience’
individens aktiva interaktion med sin omvärld. På svenska torde ’experience’
därför motsvaras av verbet ’att erfara’ snarare än substantiven ’upplevelse’
eller ’erfarenhet’. Även termen ’interaktion’ som beskrivning av denna
relationsskapande process riskerar att leda tanken fel: det handlar inte om i
förväg definierade isolerade enheter som möts och orsakar vissa förutsäg-
bara förändringar, det är i processen som relationer skapas och det är i pro-
cessen som deltagarnas egenskaper visar sig genom den funktion de där fyl-
ler. För att undvika dessa missförstånd kom Dewey mot slutet av sin karriär
att överge begreppet ’interaction’ för att istället tala om denna process som
en ’transaction’.2

Genom att på detta sätt ta själva processen som utgångspunkt för filoso-
fin avser Dewey att upplösa dualismen mellan det inre och det yttre och
därmed den ”eviga” epistemologiska frågan om hur ett andligt subjekt kan
skapa en relation till den materiella verkligheten.3 I Deweys transaktionella
perspektiv behöver vi inte genomgå en inre process för att få grepp om den
”verkliga” verkligheten: genom transaktioner är vi ständigt i kontakt med
verkligheten.

Fakta och värde
Med det transaktionella perspektivet riktar Dewey kritik mot såväl idealis-
men som realismen. Trots fundamentala meningsskiljaktigheter mellan dessa
båda riktningar menar Dewey att de har det gemensamt att de utesluter
erfarandet som en del av vår verklighet. För idealisterna framstår såväl den
vetenskapliga kunskapen som andra kvaliteter i verkligheten som vi kan er-
fara, t.ex. skönhet och glädje, som en ”logical construction of thought”
(Dewey, 1929/1984, s. 235). Medan realisterna framhåller att ”knowledge
must be the grasp or vision of the real as it ’is in itself’, while emotions and
affections deal with it as it is affected with an alien element supplied by the
feeling and desiring subject” (ibid.). Innebörden av detta är således att man
inom båda dessa riktningar framhåller att det är ”cognition that is the measure
of reality” (ibid.) och utestänger andra former av erfarande från verklighe-
ten.

I kontrast till dessa synsätt hävdar Dewey att ”The world as we experience
it is a real world” (Dewey, 1929/1984, s. 235). Verkligheten är det vi erfar
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genom ”doings and undergoings” och det innebär också att allt det vi så-
lunda erfar är verkligt. En konsekvens av detta är att alla människors erfar-
ande är lika verkligt, även om erfarandet kan se mycket olika ut beroende på
tidigare erfarenhet, de syften människor har, vilken verksamhet människor
ingår i, etc.:

In fact, the painter may know colors as well as the physicist; the poet
may know stars, rains and clouds as well as the meteorologist; the
statesman, educator and dramatist may know human nature as truly
as the professional psychologist; the farmer may know soils and
plants as truly as the botanist and the mineralogist (Dewey, 1929/
1984, s. 176).

Sålunda kan t.ex. samens, limnologens och fjällturistens erfarande av samma
älv skilja sig åt väsentligt, men fortfarande vara lika verkligt och betydelse-
fullt i sin respektive verksamhet.

Frågor om vad som finns ”bortom” det vi erfar, om det bestående som
förklarar den föränderliga verkligheten, om vad som är den ”sanna” verk-
ligheten etc., saknar således mening i det pragmatiska tänkandet. En sådan
fråga blir bara relevant om vi utgår från att det finns ett andligt subjekt som
ska försöka skaffa sig objektiv kunskap om en av betraktaren oberoende
yttervärld. Metafysiken i sin traditionella mening kan därför sägas ha spelat
ut sin roll i den pragmatiska vändningen.

En av de viktigaste konsekvenserna av detta pragmatiska perspektiv är
att detta öppnar för möjligheten att ställa nya frågor och genomföra under-
sökningar på ett nytt sätt. Således kan vi genom att studera transaktioner
med vår omvärld undersöka, inte bara hur vi erfar vår kognitiva relation till
världen, utan även hur vi gör t.ex. praktiska, estetiska, och – inte minst
betydelsefullt för denna avhandling – etiska erfaranden. Det är alltså inte
bara genom kognition som vi får grepp om världen. Dewey framhåller att
det intellektuella erfarandet inte kan ses som mer verkligt än andra former
av erfarande:

Estetic and moral experience reveal traits of real things as truly as
does intellectual experience (Dewey, 1929/1958, s. 19).

Om vi t.ex. erfar en älv som vacker, värdefull eller okränkbar så är detta inte
mindre verkligt än vårt erfarande av hur många kubikmeter vatten som pas-
serar i älven varje sekund.

Den etiska tendensen kan således ses som ett av de sätt på vilka vi erfar
världen. Det etiska och moraliska meningsskapandet är i det transaktionella
perspektivet intimt kopplad till handling: det är genom handling och erfar-
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ande av handlingens konsekvenser som värden skapas. På detta sätt fram-
står värden varken som något subjektivt som finns i vårt inre medvetande,
eller något som finns ute i världen eller i en gudomlig evighet, oberoende av
människan. Värdena återfinns i de relationer mellan individ och omgivning
som skapas i transaktioner och är därför lika mycket en del av individen
som av omgivningen. Då både vi själva och världen är föränderliga skapas
ständigt förändrade relationer till omgivningen i nya transaktioner, det inne-
bär att värden inte är beständiga utan:

… values are as stable as the form of clouds. […] Good things change
and vanish not only with changes in the environment but with
changes in ourselves (Dewey, 1929/1958, s. 399).

Pragmatism och relativism
Citatet ovan öppnar för en inte sällan framförd invändning mot den prag-
matiska filosofin: innebär inte denna praktikbaserade förståelse av den etiska
tendensen att pragmatismen faller inom den relativistiska polen i relativism-
objektivism schemat? Mitt förhållningssätt i denna fråga baserar jag i hu-
vudsak på Rortys resonemang (1980 och 1982/2003). För det första fram-
håller Rorty att man måste göra klart vad man menar med relativism. Om
man med relativism menar ett synsätt där varje övertygelse är lika god som
någon annan så kan denna anklagelse ganska snabbt avfärdas: det går knap-
past att finna någon människa som i praktiken håller två inkompatibla åsik-
ter i en väsentlig fråga som lika goda (till exempel att diktatur är en lika bra
styrelseform som demokrati). I situationer där frågor om rättvisa, omsorg,
ansvar, och andra frågor som är betydelsefulla för oss, står på spel i prakti-
ken, har vi i allmänhet en mycket bestämd uppfattning om eller känsla för
vad som är rätt och fel, och ont och gott. Jag menar därför att iakttagelsen
att värden är föränderliga och varierande, inte motsäger att det rätta och det
goda kan framträda som absoluta när vi genomlever en händelse.

I filosofisk mening är relativister ett epitet man tillskriver de som är skep-
tiska till möjligheten att finna ett neutralt fundament för att avgöra vilken
åsikt som är att föredra. I filosofiska sammanhang finns det skäl att skilja
den här aktuella frågan om värderelativism från kunskapsrelativistiska pro-
blem. Beträffande kunskapsrelativism gäller frågan om relationen mellan
kunskapen och verkligheten, d.v.s. om det är möjligt att skapa en kunskap
som direkt korresponderar mot verkligheten så som den verkligen är, eller
om kunskapen alltid är infärgad av subjektiva bedömningar, påverkade av
intressen, preferenser, kultur, språk, etc. I frågan om värderelativism är
referenten inte lika uppenbar, men i allmänhet gäller frågan om värden bara
är tillfälliga mänskliga konstruktioner eller om de kan förankras i någon
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objektiv, transcendental referent, något bortom världen av tid och rum, t.ex.
en Moralisk lag, en Gudomlig princip, eller Den mänskliga naturen. Man
kan således konstatera att hela frågan om objektivism eller relativism är
uppkommen, och äger sin giltighet, inom det platonska ramverk som före-
skriver en metafysisk uppdelning mellan det föränderliga materiella och det
evigt andliga.

Genom att pragmatister inte accepterar denna dualism som en apriorisk
utgångspunkt så saknar frågan om värdenas förankring i ett objektivt fun-
dament mening inom pragmatismen. Att vara pragmatist innebär, som Rorty
skriver, att man inte kan se hur en sådan fråga någonsin skulle kunna avgö-
ras (1980, s. 178). Pragmatistens kritiska skepticism handlar för det första
om hur referenterna skulle kunna väljas ut, och för det andra från vilken
position man skulle kunna göra jämförelsen mellan människors värden och
den transcendentala referenten. Rorty (1980, s. 374) pekar här dels på den
självmotsägelse som ligger i att referenterna måste ligga bortanför den mänsk-
liga moraliska praktiken, samtidigt som denna praktik är det enda vi har att
utgå från när vi ska utforma kriterier för att plocka ut referenterna. Dels på
den svårighet det innebär att frigöra sig från all tänkbar subjektiv och kultu-
rell dimma som kan fördunkla speglingen av människors värden i de eviga
värdena:

The notion of a human being whose mind is such an unclouded mir-
ror, and who knows this, is the image[…]of God (Rorty, 1980,
s. 376).

Rortys pragmatiska hållning är därför att vi inte kan förvänta oss något stöd
vad gäller etiska och moraliska frågor utanför den vardagliga mänskliga
praktiken. Att finna svar på vad som är de goda värdena och de rätta hand-
lingarna är med andra ord ett hårt arbete människor emellan. De filosofer
som strävar efter att hitta ett transcendentalt och evigt fundament för de
olika alternativen är här av liten hjälp menar Rorty:

All the Platonic and Kantian philosopher does is to take the finished
first-level product, jack it up a few levels of abstraction, invent a
metaphysical or epistemological or semantical vocabulary into which
to translate it, and announce that he has grounded it (Rorty, 1982/
2003, s. 168).

Huruvida de olika alternativen är filosofiskt grundade eller inte, är oftast
inte något som angår människor. Vad som är av betydelse är snarare de olika
konkreta fördelar och nackdelar som de olika alternativen har. Filosofins
uppgift, menar Rorty, är därför inte att avsluta det etiska samtalet genom att
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försöka cementera det rätta och goda i ett evigt fundament. En sådan strä-
van, framhåller Rorty, är inget annat än ett: ”attempt to escape from human-
ity” (1980, s. 377). Istället framhåller Rorty att filosofins roll är att skapa
förutsättningar för att samtalet om det rätta och goda ständigt hålls vid liv.
Vad som är det rätta och det goda är i det pragmatiska perspektivet således
en social fråga.4

Summering
Med det transaktionella perspektivet kan Dewey sägas återbörda värdena
från deras dolda hemvist i enskilda människors andliga medvetande till den
mänskliga praktikens sfär. Genom att visa att det finns andra utgångspunk-
ter för filosofin än den klassiska dualismen mellan det inre och det yttre,
andliga och materiella, eviga och föränderliga, upplöser Dewey inte bara en
rad epistemologiska problem, utan gör också den etiska tendensen rimlig
och begriplig:

If we think of ourselves not as a little god outside but as that of a
ganglion within, we have the infinite behind us. […] If our
imagination is strong enough to accept the vision of ourselves as
parts inseparable from the rest, and to extend our final interest
beyond the boundary of our skins, it justifies even the sacrifice of
our lives for ends outside of ourselves (Dewey, 1929/1958, s. 419).

I Deweys tänkande framstår den etiska tendensen varken som något subjek-
tivt och irrationellt, eller som något som innefattar en generell logik genom
en korrespondens till ett evigt och transcendentalt fundament. Istället fram-
träder den etiska tendensen med en intern logik – en logik kopplad till de
relationer och omständigheter som skapas i enskilda transaktioner eller hän-
delser. Frågan är då hur denna interna logik i människors etiska och mora-
liska meningsskapande kan undersökas – denna fråga behandlas i kapitlets
efterföljande andra del.

Aprioriska antaganden i teorier
om meningsskapande och lärande
I inledningen till detta kapitel angavs två huvudsakliga motiv till att utveckla
ett vetenskapligt angreppssätt på meningsskapande och lärande som utgår
från genomlevandets princip. De var för det första att genom ett strikt empi-
riskt arbetssätt kunna utveckla ny kunskap och för det andra att kunna pre-
sentera forskningsresultat som präglas av en hög grad av igenkänning uti-
från erfarenheter av utbildningspraktik.

Dessa ambitioner innebär att detta angreppssätt är svårförenligt med teo-
rier och modeller som bygger på bestämda aprioriska antaganden om sam-
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band, åtskillnader, gränser, etc. Det som utifrån ett genomlevandeperspektiv
framstår som problematiskt med sådana antaganden är när de i sin språk-
liga form framställs som verkligheten, så som den ”verkligen är och måste
vara”. Denna tendens att framställa metafysiska antaganden som empiriska
konstateranden kan, som Stenlund (2000) påpekar, ofta hänföras till en be-
nägenhet att försöka förklara människors beteende på samma tydliga, säkra,
lagbundna och generella sätt som naturvetenskapen kan förklara naturliga
företeelser. Denna benägenhet gör att teoretiska perspektiv på menings-
skapande lätt sammanblandas med hur vi genomlever ett meningsskapande,
vilket jag menar många gånger förvirrar och försvårar en förståelse och ett
igenkännande av hur mening skapas.

Avsikten med detta avsnitt är därför att peka på ett antal antaganden om
meningsskapande eller lärande som jag anser vara särskilt viktiga att skapa
alternativ till. Meningen är emellertid inte att rikta kritik mot någon be-
stämd teori eller bestämt angreppssätt utan snarare att uppmärksamma an-
taganden som i högre eller lägre grad förekommer i de flesta teorier och
angreppssätt som behandlar meningsskapande eller lärande, och som uti-
från genomlevandeperspektivets syften ter sig som problematiska.

Individ och omgivning
Det första aprioriska antagande som jag vill rikta uppmärksamhet på är när
individ och omgivning betraktas som absolut åtskilda. I teorier som förut-
sätter denna dualism ställs ofta en faktor som överordnad, bildande en för-
utsättning för den andra faktorn. I en sådan hierarkisering finns följaktligen
risken att en viss faktor överbetonas. Tas individen, hennes erfarenheter,
personlighet, etc., som utgångspunkt i förståelsen av handling och menings-
skapande framstår gärna individen som fri att forma sina handlingar och
som autonom i relation till situation och sammanhang. Tas utgångspunkt i
omgivningen riskeras däremot, beroende på teoretisk tradition, det institu-
tionella, diskursen, systemet, strukturen, den sociala eller kulturella kontexten,
etc., att framstå som determinerande för människors handlingar. I empiriska
undersökningar tenderar därför modellen att bli självuppfyllande. Detta är
ett välkänt samhällsvetenskapligt problem, och knappast någon teoretiker
skulle idag förneka att både individuella och sammanhangsrelaterade fakto-
rer medverkar i människors handlingar.5 Men som Rogoff påpekar:

Even when both the individual and the environment are considered,
they are often regarded as separate entities rather than being mutually
defined and interdependent in ways that prelude their separation as
units or elements (Rogoff, 1995, s. 139–140).
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Så länge som utgångspunkten är att individ och omgivning är ”separate
entities” så kvarstår överbetoningsproblematiken i det enskilda fallet. Om
de hanteras som separata enheter så kommer, oberoende av vilken faktor
som tagits som utgångspunkt, det enskilda fallet att inordnas i den förutbe-
stämda modellen.

Kausala förklaringar
Det andra problem som jag vill ta upp är benägenheten att förklara männis-
kors handlingar i kausala termer – att människor handlar av vissa orsaker
och att det finns ett lagbundet samband mellan vissa orsaker och den verkan
de har, d.v.s. ett utfall i form av vissa handlingar. I en sådan kausal förkla-
ring riskeras människors handlingar att uppfattas som helt determinerade:
föreligger ett samband i termer av orsak och verkan så innebär det att vissa
ingångsvärden villkorslöst kommer att orsaka bestämda handlingar i en viss
situation (jmf med ett biljardklot som rullar mot ett annat; känner vi bara
friktionen mellan klot och underlag, det rullande klotets hastighet och rikt-
ning, och båda klotens massa, så kan vi förutsäga vad som kommer att ske
efter sammanstötningen).

En kausal modell förutsätter också att det är möjligt att frysa ögonblick i
tiden för att kunna jämföra dessa och fastställa orsak och verkan. På detta
sätt utgår man från att faktorer som antas påverka en händelse kan isoleras
och beskrivas innan en händelse har ägt rum – att vi kan beskriva subjekt
och objekt isolerat, utan att vi relaterar till ett möte, och att man på så sätt
kan framställa subjektet och objektet i sig, dess essens (så som man inom
fysiken beskriver biljardkloten innan en sammanstötning), (se vidare Öst-
man, 2005).

Som påpekats i föregående kapitel är denna tendens att framlägga kausala
förklaringar inom pedagogisk forskning inte sällan förenad med kognitiv-
ism. Denna kognitivism kan spåras till den metafysiska idén om ett medve-
tande absolut avskilt, och av en annan storhet, än den materiella verklighe-
ten, och att vi i medvetandet bär på representationer av den yttre verklighe-
ten (se Rorty, 1980, kap. 1). Det kausala tänkandet visar sig därför ofta i
teorier som en strävan efter att visa på generella kopplingar mellan det inre
medvetandet och den yttre verkligheten. Detta innebär att förklaringar av
människors handlingar spåras bakåt i tiden till orsaker dolda i människors
intellekt. Problemet är då att människor måste tillskrivas intentioner,
begreppsstrukturer, vad de egentligen menade, etc., för att tillfredsställande
förklaringar av deras handlingar ska kunna göras.
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Sekventiellt tidsbegrepp
Slutligen vill jag peka på hur kausala tankesätt ofta är förknippade med ett
sätt att a priori dela in tiden i dåtid, nutid och framtid, och betrakta dessa
som segment i en linjär följd, absolut åtskilda från varandra. En sådan tids-
uppfattning framhåller Rogoff:

… yield problems of how to account for relations across time that
are often handled by assuming that the individual stores memories
of the past that are somehow retrieved and used in the present, and
that the individual makes plans in the present and (if they are stored
effectively) executes them in the future. The links between these
separated time segments are bridged in mysterious ways to bring in-
formation or skills stored at one point in time to use in another
(Rogoff, 1995, s. 154–155).

Det jag vill peka på här är den förvirring som skapas när ett metafysiskt
antagande om tidens beskaffenhet sammanblandas med hur tiden i prakti-
ken uppträder i vårt meningsskapande.

Den process som Rogoff refererar ovan, där vi lagrar en händelse i vårt
medvetande vid en tidpunkt, överför och plockar fram erfarenheten för att
använda den vid en annan tidpunkt, skiljer sig från hur meningsskapandet
normalt framstår när vi genomlever en händelse. Beskrivningen blir
”mysterious” då erfarenheter i vårt genomlevande snarare framträder som
omedelbart närvarande och direkt relaterade till en händelses omständighe-
ter; exempelvis när en lärare direkt uppfattar det specifika problem som en
elev har med att förstå en vetenskaplig modell trots att både eleven och
situationen är unika.

Den metaforiska bilden av tiden som sekventiell och linjär kan närmast
hänföras till den newtonska fysiken, där denna bild skapats för att kunna
hantera vissa fysikaliska problem. I detta synsätt ses tiden som en autonom
process, skild från skeenden och därmed från individers handlingar (oavsett
om någon handlar så förflyter tiden med samma objektiva och exakta mått).
I våra liv framstår emellertid tiden, d.v.s. förändring, i många fall som direkt
kopplad till våra handlingar, vad vi själva och andra gjort (tänkt, känt, erfa-
rit, etc.), gör, och kommer att göra. En sekventiell och linjär tidsuppfattning
är därför svårförenlig med den wittgensteinska och pragmatiska genom-
levandeprincipen.

Ett transaktionellt angreppssätt
I det följande avser jag redogöra för ett vetenskapligt angreppssätt där strä-
van är att konsekvent följa genomlevandets princip i förståelsen av menings-
skapande och lärande. För att undvika de metodologiska problem som jag
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pekat på ovan har jag baserat angreppssättet på Wittgensteins rekommen-
dationer för filosofiska undersökningar, men där angreppssättets vetenskap-
liga tillämpning utformats utifrån ett pragmatiskt transaktionellt perspek-
tiv.6 Jag benämner angreppssättet därför för ett transaktionellt angreppssätt.

Mening i ett möte
Den bärande tanken i detta transaktionella angreppssätt vilar på en av de
mest uppenbara iakttagelser av meningsskapande som vi kan göra i vår var-
dag, nämligen att mening skapas i ett möte. Det kan då gälla ett möte mellan
människor, mellan människa och artefakt, eller mellan människa och natur.7

Betänk de många olika meningar en vardaglig företeelse som vatten kan
ha beroende på hur vi möter vatten: vatten har t.ex. en viss mening som
badvatten när jag simmar i det, en annan som dryck när jag dricker det,
o.s.v. Det är således i relation till en viss händelse som vatten får en specifik
mening. Transaktionen är en ömsesidig process, den handlar om att vi gör
något och att vi från omgivningen erfar konsekvenser av vår handling.
Ömsesidigheten i denna process gör att Bentley och Dewey är ovilliga att
tala om subjekt och objekt i en transaktion, utan föredrar att tala om
transaktionens olika deltagare. Mening kan således förstås som det sätt som
en individ responderar (handlar, reagerar, etc.) på omständigheterna i en
händelse (Biesta & Burbules, 2003, s. 36). Det innebär att mening “is not
indeed a psychic existence; it is primarily a property of behaviour” (Dewey,
1929/1958, s. 179). På detta sätt är mening inget som finns vare sig hos
tingen eller i någon människas medvetande, utan är oupplösligen förknip-
pad med de relationer som skapas i handling. Vi kan här återkoppla till
Wittgensteins sätt att upplösa filosofiska problem genom att uppmärksamma
hur språkets mening skapas i dess användning d.v.s. när vi handlar och rela-
terar till vår omvärld. Enligt genomlevandets princip är det därför inte rim-
ligt att undersöka meningsskapande isolerat från vår språkanvändning i spe-
cifika situationer.

Meningsskapandets kontinuitet och förändring
En central aspekt av transaktioner är förändring. Genom att ett möte upp-
rättar nya relationer så medför mötet förändringar, och man kan se det som
att det är genom dessa förändringar som nya meningar skapas. Strumporna
jag köper blir vara när jag räcker fram dem över disken och betalar, och får
en annan mening när jag tar på mig dem samma kväll och går ut, en tredje
mening när de läggs i smutstvätten, en fjärde när jag trär en strumpa över
handen och leker med mina barn, o.s.v. Mening är på detta sätt relaterad till
de förändringar som handling skapar.
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Det är inte bara tingen i vår omvärld som erhåller mening på detta sätt,
utan lika mycket vi själva. Dewey exemplifierar detta med hur en person blir
en säljare och annan köpare genom de förändringar som sker i en affärs-
transaktion (Bentley och Dewey, 1949/1991, s. 242). Men när någon av
dessa personer möter sitt barn efter jobbet är det inte som säljare eller kö-
pare utan som mamma eller pappa. På detta sätt är vi genom hela livet stän-
digt delaktiga i möten – transaktioner – där vi och tingen i vår omgivning
erhåller mening. Detta menar Bentley och Dewey är något som vi tar för
givet i vår livspraktik och därför lätt förbiser det när vi teoretiserar:

Human life itself, both severally and collectively, consists of
transactions in which human beings partake together with non-hu-
man things of the milieu along with other human beings, so that
without this togetherness of human and non-human partakers we
could not even stay alive […] From birth to death every human being
is a Party, so that neither he nor anything done or suffered can
possibly be understood when it is separated from the fact of
participation in an extensive body of transactions – to which a given
human being may contribute and which he modifies, but only to the
virtue of being a partaker in them (Bentley & Dewey, 1949/1991,
s. 243).

Men inte bara förändring utan även kontinuitet är en grundläggande idé i
det pragmatiska tänkandet (se Dewey, 1929/19588 och 1929/1984, kap. 9).
Denna kontinuitetsaspekt framgår t.ex. av beskrivningen ovan av hur me-
ning ses som förenad med handling och hur en skarp gränsdragning mellan
människa och omvärld därigenom undviks.

Kontinuiteten gäller också mellan olika transaktioner. Meningsskapandet
i en händelse startar inte i ett tomrum. I ett individperspektiv kan individens
erfarenheter sägas utgöra kontinuiteten. Erfarenheter kan förstås som det
som vi aktualiserar för att begripa det vi genomlever i en händelse. Den
erfarenhet vi aktualiserar får en specifik innebörd som är relaterad till hän-
delsens unika omständigheter. Erfarenheter är därför inte fastlagda en gång
för alla. Vilken erfarenhet som aktualiseras i en händelse och vilken inne-
börd den får, kan inte förutsägas exakt – det är först i en händelse som
erfarenheten visar sig. Att vi bara kan tala om en erfarenhet så som den visar
sig i handling är både en mänsklig iakttagelse och ett metodologiskt konsta-
terande – det enda vi har tillgång till som medmänniskor i den sociala prak-
tiken, och som observerande forskare, är människors handlingar. Kontinui-
teten i meningsskapandet innebär också att då varje individ har en unik
erfarenhet så kommer de meningar som skapas av enskilda personer som
deltar i en och samma händelse, i högre eller lägre grad att skilja sig åt.
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Om vi sålunda för samman ett mötes förändringsaspekter och dess
kontinuitetsaspekter kan meningsskapande förstås som den process där det
skapas en relation mellan den aktualiserade erfarenheten och det nya som
genomlevs i situationen (se Östman, 2003b). Kontinuitet och förändring kan
således ses som två sidor av samma mynt. Detta sätt att förstå menings-
skapande innebär att mening alltid förutsätter denna relationsskapande pro-
cess och att mening följaktligen inte kan överföras. Jag menar därför att det
kan vara vilseledande att tala om att t.ex. en skriven text eller en föreläsning
i sig har, eller erbjuder, en viss bestämd mening. Snarare erbjuder texten eller
föreläsningen vissa förutsättningar för meningsskapande – förutsättningar
som visar sig på skilda sätt i olika möten. Observera också de uppenbara
likheterna mellan detta sätt att förstå den aktualiserade erfarenhetens med-
verkan i meningsskapandet och det resonemang som i föregående kapitel
förts utifrån Wittgensteins tankesätt, om hur det som ’står fast’ för oss fung-
erar som normer för beskrivningar av de erfarenheter vi gör (se Wickman &
Östman, 2002a och 2002b).

När är det då relevant att tala om att ett lärande har skett i menings-
skapandet? Teoretiskt sett kan allt meningsskapande sägas innebära ett lär-
ande då varje situation innefattar omständigheter som på något sätt är unika
och de meningar som skapas i någon mån därför kan betraktas som nya. I en
pedagogisk undersökning är emellertid ett sådant sätt att se på lärande i
allmänhet vare sig särskilt meningsfullt eller användbart. För att lärande-
begreppet ska vara användbart i pedagogiska undersökningar är det rimligt
att lärandet inbegriper en förändring som i praktiken gör en skillnad. Det
innebär att skillnaden ska vara observerbar, d.v.s. att lärandet visar sig i ett
förändrat sätt att handla. Lärande kan utifrån detta kriterium ses som det
meningsskapande som resulterar i en utvecklad och mer specifik
handlingsreportoar (se Biesta & Burbules, 2003, s. 37). En utvecklad
handlingsreportoar kan t.ex. innebära: förändrade vanor, ett nytt sätt att
använda språket (nya meningar och nyanser i orden), ett nytt sätt att argu-
mentera, mena, påpeka, gissa, dra slutsatser, etc., i en viss verksamhet.9 Vi
kan, för att återkoppla till Wittgenstein, tala om att lärande innebär att till-
ägna sig, eller utveckla sin förmåga att behärska, ett språkspel eller en livs-
form. För att lärandebegreppet ska vara meningsfullt är det också ofta nöd-
vändigt att relatera lärandet till utbildningsverksamhetens syften, d.v.s. den
riktning som undervisningen avser att lärandet ska ta.

Ett integrerat perspektiv på tid
Med kontinuitet och förändring som centrala aspekter av meningsskapandet
är det ofrånkomligt att tidsuppfattningen hamnar i metodologiskt fokus.
Ovan lyftes med hjälp av Rogoff de metodologiska oklarheter som uppstår
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när dåtid, nutid och framtid betraktas som separata sekvenser i förhållande
till meningsskapandet, bl.a. påpekar hon hur erfarenheter i ett sådant per-
spektiv på tid på ett ”mystiskt” sätt lagras och överförs från en tidssekvens
till en annan. I det transaktionella perspektivet betraktas tid inte som en
separat dimension, utan förändringsprocesserna ses som en inneboende as-
pekt av en händelse. Det är utifrån de förändringar som sker i en händelse
som händelsen förstås och beskrivs. Dessa beskrivningar görs då företrädes-
vis med aktiva verb såsom talar, reagerar och leker, och inte i termer som
beskriver tillstånd och strukturer.10 Händelsens temporala kvaliteter bestäms
av de förändringar som äger rum, t.ex. att samtalsämne byts, att deltagarna
uppmärksammar något nytt, eller att någon reagerar på något. På detta sätt
avgränsas också händelsen utifrån vad som av deltagarna kan betraktas som
början och slut på t.ex. ett samtal. Detta sätt att betrakta tid innebär också
att olika tidsaspekter ses som samtidigt närvarande i händelsen. Dåtid ge-
nom de erfarenheter, vanor och sedvänjor som aktualiseras, nutid genom det
som genomlevs, och framtid genom att handlingar i verksamheten är relate-
rade till vissa syften. Dåtid, nutid och framtid utgör därmed en kontinuitet
(och inte en segmenterad uppdelning på en linjär skala av timmar, minuter
och sekunder).

Meningsskapandets dimensioner
Resonemangen ovan fokuserar på meningsskapandets individuella dimen-
sion. En beskrivning av meningsskapandet blir dock, som Rogoff (1995)
framhåller, aldrig fullödig om man inte involverar transaktionens sociala
och kulturella dimensioner.

Den sociala dimensionen är en påminnelse om att meningsskapande är en
kommunikativ aktivitet. I enskilda samtal, gruppdiskussioner, läxförhör, etc.,
medverkar flera människor och bidrar var och en med sin aktualiserade er-
farenhet till händelsens omständigheter. Man kan tänka sig att man på egen
hand kan ta reda på en hel del genom att t.ex. undersöka ett föremål, eller
genom att läsa om ett begrepp eller en åsikt i en bok, men det är i allmänhet
först i ett socialt samspel, i samordnad handling, man erfar vilken funktion
och innebörd föremålet, begreppet eller åsikten har. På detta sätt kan man
säga att mening skapas när något görs till något gemensamt i
kommunikationen mellan människor:

When communication occurs, all natural events are subject to
reconsideration and revision; they are re-adapted to meet the
requirements of conversation, whether it be public or that preliminary
discourse named thinking. Events turn into objects, things with a
meaning (Dewey, 1929/1958, s. 419).
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Detta kommunikativa perspektiv innebär att även om varje individs menings-
skapande är unikt så lever vi inte i någon ”privat värld”, då de meningar vi
skapar ”only become relevant in social situations – situations in which we
act together with others” (Biesta & Burbules, 2003, s. 99). Detta ska emel-
lertid inte uppfattas som att vi först skapar en individuell mening och sedan
samordnar vi våra meningar – detta är en samtidig process (se vidare nedan).

I utbildningssammanhang är en väsentlig del av meningsskapandets
kontinuitetsaspekt att handlingarna sker i relation till en institutionaliserad
verksamhet (en skola, ett ämne, ett undervisningsmoment etc.) med vissa
syften, vanor och traditioner som anger vad som är förväntat, t.ex. hur man
ska uppträda, vad man ska lägga märke till, vad som ska betraktas som
relevant, viktigt och meningsfullt. Verksamhetens syften, vanor och traditio-
ner har således en betydelse för vilka möten som kan komma i fråga. På
detta sätt medverkar den institutionella, eller kulturella, dimensionen i såväl
meningsskapandets riktning som innehåll. För att handlingar ska framstå
som begripliga måste de därför kopplas till den verksamhet där de förekom-
mer. Ett empiriskt exempel som förekommer i avhandlingens artiklar är en
etikövning där de studerande ska ta ställning till om det alltid är fel att döda
ett djur. Det är svårt att tänka en situation i vardagen där ett sådant ställ-
ningstagande skulle vara nödvändigt. Konversation ter sig därför närmast
absurd om man inte sätter in den i en utbildningsverksamhet som syftar till
att introducera de studerande i etikens specifika diskurs (se vidare Säljö,
2000, för en rad exempel på meningsskapandets sammanhangsberoende).

En ömsesidig och samtidig förståelse
Ovan har såväl individens erfarenheters och de sociala omständigheternas
som de kulturella traditionernas medverkan i meningsskapande påtalats. En
central poäng i det transaktionella perspektivet är att ingen av dessa dimen-
sioner på ett adekvat sätt kan beskrivas utan att de andra dimensionerna
involveras: en individs erfarenhet har vi bara tillgång till genom individens
handlingar, handlingar som sker i ett socialt samspel och i relation till en
verksamhet; det sociala samspelet i verksamhet inbegriper de erfarenheter
som individerna aktualiserar; en kulturell verksamhet iscensätts genom indi-
viders handlingar; etc. Dessa dimensioner kan därför sägas vara:

… mutually defined and interdependent in ways that preclude their
separation as units or elements (Rogoff, 1995, s. 140).

Däremot är det, som Rogoff framhåller, rimligt att olika dimensioner kan
sättas i fokus, men alltid med de andra i bakgrunden av beskrivningen.

Detta ömsesidiga sätt att beskriva meningsskapandets dimensioner i kom-
bination med den integrerade tidsuppfattning som redogjorts för ovan inne-
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bär att individers erfarenhet, interaktionen mellan människor, institutionella
traditioner, etc., ses som samtidigt medverkande i meningsskapandet. Vilken
erfarenhet som individerna aktualiserar, hur kommunikationen utvecklas,
och hur den institutionaliserade verksamhetens vanor och sedvänjor visar
sig är situationellt – något som beror såväl på deltagarnas reflekterade hand-
lingar och spontana reaktioner som på omständigheterna i respektive hän-
delse.

Den viktiga metodologiska slutsats som kan dras av detta är att det är
först i relation till en händelse som det är möjligt att beskriva deltagarna, de
olika dimensionerna i mötet och hur mening skapas. Då individuella
erfarenheters och institutionella traditioners medverkan i meningsskapandet
visar sig först när meningsskapandet sker, så framstår det i ett transaktionellt
perspektiv som orimligt att på ett kausalt vis förutsäga meningsskapandet
utifrån kunskap om ingångsvärden i meningsskapandets enskilda kompo-
nenter. Således hanteras de individuella, sociala och kulturella dimensionernas
medverkan i meningsskapande i det transaktionella angreppssättet som en
empirisk fråga.

Genom detta ömsesidiga och samtidiga sätt att betrakta meningsskapandets
dimensioner kan man med det transaktionella angreppssättet undvika att
någon dimension framstår som determinerande, och därmed avhålla sig från
ett ”antingen/eller-resonemang” när det gäller individens respektive omgiv-
ningens betydelse för meningsskapandet. Avsikten med det transaktionella
angreppssättet är att på detta sätt både skapa en möjlighet för att ställa
andra frågor, och ett större utrymme för det oväntade i undersökningens
resultat, än i angreppssätt som a priori definierar olika komponenter i
meningsskapandet som separata enheter. Olika förekommande aprioriska
modeller kan dock ha sitt värde som påminnelser om aspekter som kan vara
viktiga att uppmärksamma i klargöranden och analyser.

Språk och tanke
I föregående kapitel fördes, med stöd av Wittgensteins tankesätt, den iaktta-
gelsen fram att i språkanvändandet utgör språk, mening och verklighet i
allmänhet en logisk enhet. I det transaktionella synsättet finns ett liknande
sätt att betrakta språket. Bentley och Dewey anger i inledningen av Knowing
and the Known att de:

… treat the talking and talking-products or effects of man (the
namings, thinkings, arguings, reasonings, etc.) as the men themselves
in action, not as some third type of entity to be inserted between the
men and the things they deal with (Bentley & Dewey, 1949/1991, s.
11, min kursivering).
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I detta transaktionella angreppssätt betraktas således språket i vårt genom-
levande inte som ett fristående medium som knyter ihop våra tankar med
världen: människor studeras alltid som människor-i-ett-språk och språket
som språk-som-används-av-människor. Man skulle med Rorty snarare kunna
säga att man antar ett wittgensteinskt-transaktionellt perspektiv på språket
för att man inte kan föreställa sig hur det skulle kunna vara annorlunda,
d.v.s. hur man skulle kunna stiga ur språket eller hur språket skulle kunna
isoleras från sin användning.

Detta synsätt innebär att det i det transaktionella angreppssättet inte görs
någon apriorisk uppdelning mellan vad människor tänker (de meningar
människor skapar) och språket (vad människor säger eller hur de på andra
sätt handlar) i en händelse. I det transaktionella angreppssättet behövs där-
för ingen teori som kopplar samman tanke och handling. Vad jag vill peka
på här är hur relationen mellan tanke och språk istället görs till en empirisk
fråga: i de flesta situationer i vår vardag framträder tanke och språk som en
enhet, men i vissa situationer särskiljer vi dem. När vi särskiljer tanke och
språk, t.ex. när vi frågar: ”Vad tänkte du egentligen?” eller ”Vad menar du
med det?”, är detta ett särskiljande för ett praktiskt syfte och ska inte tas för
intäkt för att det föreligger en metafysisk skillnad. Förvirringar uppstår där-
för lätt när forskare som studerar en händelse a priori antar att tanke och
handling är åtskilda, och således anser det nödvändig att i efterhand upp-
rätta en logisk relation mellan dessa:

What has been completely divided in philosophical discourse into
man and the world, inner and outer, self and not-self, subject and
object, individual and social, private and public, etc., are in actuality
parties in life-transactions. The philosophical “problem” of how to
get them together is artificial. On the basis of fact, it needs to be
replaced by consideration of the condition under which they occur
as distinctions, and of the special uses served by distinctions (Bentley
& Dewey, 1949/1991, s. 248).

Det transaktionella angreppssättet förhindrar alltså inte att distinktioner kan
upprättas, men ett sådant upprättande är då relaterat till vissa specifika
omständigheter och motiverat av vissa syften.

Detta innebär att aktiviteter i ett inre medvetande inte betraktas som en
universell förklaring av handling, inte heller betraktas ett inre medvetande
som den plats där mening egentligen är belägen. Snarare skapas, som Bent-
ley och Dewey påpekar, oftast bara förvirring när ett inre medvetande till-
förs ”den handlande människan”:
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To add a “mind” to him is to try to double him up. It is a double
talk; and a double talk doubles no facts  (Bentley & Dewey, 1949/
1991, s. 124).

På detta sätt kan resonemang undvikas om vad som finns dolt i människors
inre och hur detta relaterar till vad de säger och gör; vad de egentligen tän-
ker innerst inne, vad de verkligen kan, etc. Detta transaktionella angrepps-
sätt tar sålunda fasta på att det är i språkanvändandet, i handling i en hän-
delse, som meningsskapandets logik står att finna och att denna logik ofta är
direkt observerbar i handling. På detta sätt kan transaktionsperspektivet yt-
terligare förstärka synen på observerbarhet som lyftes i föregående kapitel
och sätta det i relation till meningsskapande.

Sammanfattning
Det jag ovan avsett att visa är hur det transaktionella angreppssättet konse-
kvent försöker följa genomlevandets princip, och att det transaktionella
angreppssättet därför kan sägas ligga i linje med Wittgensteins tankesätt.
Syftet med att skapa ett vetenskapligt angreppssätt som utgår från ett
genomlevandeperspektiv är att kunna generera ny kunskap om menings-
skapande och lärande, kunskap som igenkännbar utifrån erfarenheter av
utbildning och som därför kan vara behjälplig i dessa praktiker. Utifrån ett
genomlevandeperspektiv framstår meningsskapandet som tillgängligt och
möjligt att observera i människors handlingar. En metodologisk innebörd av
detta är att språkets mening undersöks i dess användning och att någon
metafysisk gräns mellan tanke och handling därför inte antas a priori.
Arbetssättet kan sägas vara strikt empiriskt i det att inte heller andra anta-
ganden om samband, särskiljanden och uppdelningar upprättas teoretiskt.
Istället motiveras de distinktioner som skapas i undersökningarna empiriskt
och i relation till studerade aktiviteters syften. På detta sätt finns en strävan
efter att undvika metodologiska problem som hänger samman med förvir-
rande sammanblandningar av teoretiskt skapade antaganden och det sätt
som vi genomlever händelser i våra liv.



112

Noter

1 Min ambition är inte att teoretiskt försöka förena Wittgensteins tankar med Deweys
pragmatism. Snarare handlar det om att jag i mina studier använder komponenter
från dessa båda tänkare som kompletterande och förstärkande element i mitt angrepps-
sätt. Även om dessa filosofer kan sägas vara ute i två olika ärenden finns betydande
paralleller i deras avståndstagande från den traditionella filosofins metafysiska dualis-
mer och universella förklaringar, och i deras hänvisning till den vardagliga mänskliga
praktiken i upplösandet av filosofiska problem. På detta sätt menar jag att man kan
säga att båda har en strävan efter att mänskliggöra filosofin. Likheterna mellan Dewey
och Wittgenstein påpekas återkommande av Rorty (1980 och 1982/2003), och i
förordet till Deweys The Quest for Certainty (1929/1984) framhåller Stephen Toulmin
t.o.m. att ”the combined heritage of Dewey and Wittgenstein is giving us a new
command over psychology and social theory” (s. xiv). Att kombinera Wittgenstein
och Dewey menar jag därför inte på något sätt är orimligt så länge man håller isär de
skilda syften de hade med sitt filosoferande.
2 Dewey utvecklar transaktionsbegreppet främst i Knowing and the Known (Bentley
& Dewey, 1949/1991). Boken kan till stora delar ses som en vetenskapsteoretisk
kritik mot den logiska positivismen. Med inspiration från utvecklingen inom den
moderna fysiken använder de transaktionstermen för ett beskriva successiva och pro-
gressiva stadier i vetenskapens sätt att se världen, där transaction är det synsätt som
karaktäriserar det mest utvecklade stadiet. De stadier som föregår transaktionsstadiet
är self-action och interaction. Self-action representerar ett sätt att se tingen som age-
rande av egen inneboende kraft. Interaction är det vetenskapligt mekanistiska sättet
att se världen. Tingen ses då som isolerbara enheter som står i kausal förbindelse
med varandra. I interaktionsperspektivet betraktas de enheter som ingår i en hän-
delse som möjliga att fullständigt beskriva innan en händelse ägt rum. Med ’trans-
action’ avser Dewey en vetenskapssyn där vår förståelse av världen är intimt förknip-
pad med det sätt som vi undersöker världen på. Kunskapen utgör således en ömsesi-
dig relation mellan forskaren och omvärlden. Skälet till att Dewey ersätter interaktions-
begreppet, som han använt i tidigare arbeten, med transaktion, kan således förstås
utifrån den förvirrande dubbla betydelse som prefixet inter har. Dewey pekar på hur
inter kan betyda både ”mellan” som i ”mellan två delar”, respektive ”ömsesidigt”
och ”reciprokt”. Dewey använder därför inter när han avser ”mellan” och trans när
han avser ”ömsesidighet” (se Bentley & Dewey, 1949/1991, s. 264–265). Utifrån
denna kategorisering behandlas även situationen inom samhällsvetenskapen och
Dewey diskuterar vad ett transaktionellt angreppssätt skulle innebära inom dess
discipliner och hur transaktion kan förstås i relation till människors liv och vardag.
3 Dewey uttrycker detta på följande sätt: “Perhaps the simplest way of getting rid of
the isolations, splits, divisions, that now trouble human living, is to take seriously the
concerns, cares, affairs, etc., of common sense, as far as they are transactions which
(i) are constituted by the indissoluble active union of human and non-human factors;
in which (ii) traits and features called intellectual and emotional are so far from
being independent of and isolated from practical concerns, things done and to be
done, facta and facienda, that they belong to and are possessed by the one final
practical affair – the state and course of life as a body of transactions” (Bentley &
Dewey, 1949/1991, s. 255–256).
4 I den samtida filosofiska debatten möter den pragmatiska hållningen främst reak-
tioner från filosofer som med ett samlat namn skulle kunna betecknas som realister.
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Debatten gäller till övervägande delen pragmatismens kritik mot den traditionella
epistemologin. Realisternas respons till pragmatisterna involverar ett försvar av och
en uppgradering av den språkliga korrespondensteorin (bl.a. utifrån språkfilosofen
Saul Kripkes teorier). I synnerhet naturvetenskapens sanningsanspråk är föremål för
denna debatt, där ett centralt argument från realisternas sida är att de naturveten-
skapliga resultatens användbarhet visar att de vetenskapliga beskrivningarna direkt
korresponderar mot verklighetens fakta. Från ett realistiskt håll vill man således hävda
att naturvetenskapen blottlägger den verkliga sanningen om verkligheten, även om
denna sanning ständigt korrigeras i den vetenskapliga praktiken (denna ståndpunkt
har t.ex. hävdats av Quine – för en jämförelse mellan Quine och Dewey i denna
fråga, se West, 1989). Rorty (1982/2003) sammanfattar något summariskt realisternas
argument som: (i) att det finns en verklighet oberoende av vad vi tänker om den, (ii)
att det finns något ”där ute” förutom verkligheten som är ”sanningen om verklighe-
ten”, och (iii) att sanningen om verkligheten består av en korrespondens mellan vissa
påståenden och själva verkligheten. Rorty menar att pragmatister inte har något pro-
blem att hålla med om det första påståendet – helt enkelt för att de inte haft några
skäl att betvivla detta. Det som skiljer pragmatister från realister är snarare att (ii)
och (iii) saknar mening i pragmatisternas ögon. Grunden för denna olikhet ligger i
skilda synsätt på språkets mening. För realister får språket mening genom en ord-
värld relation, vilket innebär att: ”For the realist, we have asssigned a meaning to
these statements in such a way that we know, for each statement, what has to be the
case for it to be true” (Dummett citerad i Rorty, 1982/2003, s. xxvii). Pragmatister,
menar Rorty, har svårt att se vad som ska vara fallet för att ett påstående ska vara
sant i bemärkelsen korresponderar med verkligheten. Ingen i historien har lyckats
förklara vad ”korrespondensen” består i, och pragmatisterna kan inte heller se hur
vi skulle kunna stiga ur språket för att komma till klarhet i när ett påstående direkt
korresponderar mot verkligheten. Istället betraktar (neo-) pragmatister som Rorty
med hänvisning till Wittgenstein språkets mening som skapad i dess användning. I
det pragmatiska perspektivet är det inte verkligheten som är referenten när sannings-
halten ska avgöras, utan de socialt överenskomna konventioner för att bestämma
sanning som råder inom en viss verksamhet. Det finns således ingen pragmatisk skill-
nad mellan sanningens natur och sättet att pröva sanningen. Brandom (2000) pekar
på den parallell som finns mellan denna epistemologiska diskussion och den moral-
filosofiska debatt som tidigare förts om de moraliska principernas grund och legiti-
mering (se även not 3, kap. 2). Rorty menar att filosofer på samma sätt som de givit
upp tron på att moralen kan grundas i en gudomlig auktoritet som föregår mänsklig
praktik, också måste överge tanken på att det finns en objektiv verklighet som utgör
auktoriteten i frågor om sanning. Istället framhåller Rorty att det är inför varandra
som vi har ett ansvar för det vi håller som sant och rätt, inte inför gud eller verklighe-
ten. De realistiska kritikernas rädsla för att den pragmatiska uppgörelsen med den
traditionella epistemologin skapar en kognitiv relativism menar Brandom (2000) är
analog med den rädsla som tidigare funnits bland filosofer för en moralisk relativism
när tanken på en utommänsklig auktoritet överges. Det finns flera viktiga politiska
invändningar som kan göras mot Rortys och andra pragmatisters påstående att för-
klaringar av begrepp som sanning, moral och dygd bara kan göras mot bakgrund av
det kulturella sammanhang i vilka dessa begrepp uppkommit och utvecklats. Inne-
bär inte detta att vi tilldelar de som tillhör denna kultur en privilegierad ställning
enbart på grund av deras kulturella hemvist? Finns det inte en risk att etablerade
tankemönster på detta sätt konserveras? Vad får detta synsätt för konsekvenser om
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det kulturella sammanhanget utgörs av en totalitär tyrannisk stat? Ett möjligt prag-
matiskt svar på dessa frågor är att detta sätt att definiera sanning etc., endast gäller
resultatet av ett oförvrängt samtal. Frågan är bara vad för kriterier som gäller för ett
sådant samtal. Rorty hävdar att det enda vi kan göra för att rättfärdiga bestämda
samtalsprinciper är att hänvisa till en viss kulturell tradition, t.ex. de normer för ett
rättvist, fritt och öppet möte som gradvis tagit form i europeiskt upplysningstänk-
ande, och vår känsla för mänsklig solidaritet. Han menar således att dessa normer
inte kan grundas i något universellt och ahistoriskt fundament, och att normerna
därför är kontingenta (se Rorty, 1997). Denna ståndpunkt kritiseras av exempelvis
Habermas och Benhabib som framhåller både nödvändigheten och möjligheten av
en transcendental rekonstruktion av dessa normer som gör att de har en validitet
bortom det historiska sammanhanget (för en diskussion mellan Habermas och Rorty
i denna fråga, se Brandom, 2000).
5 För en genomlysning av denna problematiks historiska och begreppsliga grunder
och olika försök att teoretiskt sammanföra aktör och struktur, se Lundin (2004).
6 För en översiktlig beskrivning av innebörden av ett transaktionellt perspektiv i
vetenskapliga studier, se Altman & Rogoff (1987). I denna översikt skapar de en
taxonomi som särskiljer de olika vetenskapliga världsbilderna trait, interactional,
organismic och transactional, med avseende på studieobjekt och forskarens relation
till studieobjektet, antaganden om relationen mellan individ och omgivning, tids-
uppfattning, samt vetenskapsfilosofi (särskilt typ av orsaksförklaring). Ett uttalat
transaktionellt perspektiv har använts av en rad forskare i olika syften, inom skilda
substantiella fält. Bland dessa kan nämnas Hartig (1993) som belyser forskning om
människans erfaranden av naturpräglade och urbana miljöer utifrån ett transaktionellt
perspektiv; Vanderstraeten (2002) som relaterar en konstruktivistisk förståelse av
kommunikation och utbildning till ett transaktionellt synsätt; Hung (2002) som dis-
kuterar transaktion och problembaserat lärande; och Sullivan (2001) som för fram
ett transaktionellt perspektiv på kropp.
7 Detta innebär inte att alla meningsskapande möten behöver vara fysiska, utan me-
ning kan också vara: ”imaginatively administrated and manipulated, experimented
with […] making new separations and combinations, thereby introducing things into
new contexts and environments, so we bring together logical universals in discourse,
where they copulate and breed new meanings” (Dewey, 1929/1958, s. 194).
8 Dewey deklarerar redan i förordet till 1929 års upplaga av Nature and Experience
att: ”The chief obstacle to a more effective criticism of current values lies in the
traditional separation of nature and experience, which is the purpose of this volume
to replace by the idea of continuity” (s. xvi).
9 Man kan t.ex. fråga sig om det är meningsfullt att tala om att ett lärande har skett
när studerande memorerar information från en lärobok och korrekt återger infor-
mationen på ett prov, utan att de upplever att de egentligen begripit något eller att
det har någon relevans för deras liv.
10 Detta transaktionella sätt att förstå tid och förändring skiljer sig som Altman och
Rogoff (1987) påpekar markant från t.ex. Piagets modell för kognitiv utveckling och
Kohlbergs modell för moralutveckling. I dessa teorier förstås förändring utifrån
teleologiska processer där individer genomgår en utveckling enligt förutbestämda
stadier på väg mot ett idealt sluttillstånd. Denna process sker genom en strävan efter
jämvikt mellan mentala strukturer och verkligheten. Förändring ses därför som en
markör av individers förhållande till ett idealt jämviktstillstånd eller sluttillstånd.
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KAPITEL 4

Avhandlingens studier

Inledning
I avhandlingens studier tillämpas kombinationen av de wittgensteinska re-
kommendationerna för filosofiska arbeten och det transaktionella perspek-
tivet på meningsskapande, på olika typer av problem och med olika meto-
der.1 Man skulle kunna säga att avhandlingens studier på så sätt handlar om
att utforska vad som kan kallas det transaktionella, eller snarare det
wittgensteinska-transaktionella, angreppssättets möjligheter. Avsikten med
detta kapitel är att redogöra för gemensamma metodologiska drag i studi-
erna och etiska överväganden i behandlingen av det empiriska materialet,
samt att sammanfatta de metodologiska och substantiella slutsatserna av
angreppssättets användning.

Gemensamma drag i metoderna
Studierna representerar två olika metoder inom ett wittgensteinskt-
transaktionellt angreppssätt. Den första metoden handlar om att upplösa
filosofiska problem förenade med metafysiska antaganden genom att peka
på hur vi genomlever etiskt och moraliskt meningsskapande i olika händel-
ser (artikel I, III och IV). I artikel III och IV används denna metod dessutom
till att skapa en klargörande struktur av familjelika situationer där menings-
skapande inom den etiska tendensen uppträder. Den andra metoden handlar
om att skapa kunskap om den etiska meningsskapandeprocessen genom in
situ -analyser (artikel II).

Även om metoderna i avhandlingens studier skiljer sig åt finns det ett
antal för studierna gemensamma metodologiska utgångspunkter, strävan-
den och anspråk som jag här vill peka på. För det första syftar alla studier
till att skapa klargöranden genom att framhålla grundläggande drag i vårt
genomlevande av meningsskapande relaterat till den etiska tendensen.

Det som då avses är de basala drag som vi ständigt använder i vår kom-
munikation med andra människor, men som vi ofta tar för givna i vår var-
dagliga praktik. Det handlar med andra ord om att påminna om denna erfa-
renhet genom att på olika sätt identifiera, lyfta fram och peka på den grund-
läggande interna logik som finns i meningsskapandeprocessen – den logik
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som gör att vi förstår och känner igen mening relaterat till den etiska tenden-
sen i vår vardag.

För det andra finns en övergripande ambition att skapa ett vetenskapligt
språk för att tala om meningsskapande så som det visar sig i vardaglig prak-
tik, d.v.s. att förlägga beskrivningar på samma nivå som observationerna är
gjorda och som vi genomlever meningsskapande, och inte inbegripa bakom-
liggande orsaker.

För det tredje är studierna relaterade till vissa specifika syften. Det bety-
der att de utgångspunkter som används i studierna i form av begrepp, syn-
sätt, antaganden, etc., är metodologiskt motiverade, d.v.s. de äger ingen all-
män giltighet utanför själva studien och ska följaktligen inte uppfattas som
universella eller ontologiska. De är varken ”givna” eller ”naturliga”, utan
redskap för att besvara vissa frågor. Det syftesrelaterade arbetssättet innebär
också att undersökningarnas resultat ska förstås som ett försök att upplösa
vissa problem eller klargöra vissa frågor, snarare än som förklaringar av hur
något verkligen är. Som framhållits ovan är ambitionen med studierna inte
att komma fram till en ”bättre” bild av den etiska tendensens natur som kan
ersätta andra teorier om etik och moral i utbildning. Jag menar emellertid
att en wittgensteinsk-transaktionell undersökning ändå kan vara strukture-
rande och skapa en specifik förståelse genom ett framhävande av hur vi
handlar och reagerar i konkreta situationer – och på så vis faktiskt säga
något om den etiska tendensen – men det som sägs ska då förstås som: ”en
ordning för ett bestämt syfte; en av många möjliga ordningar; inte ordningen”
(Wittgenstein, 1953/1996, § 131).2 Istället för generalitet och essens är det
igenkänning som kvalificerar dessa strukturer.

För det fjärde finns en strävan att göra beskrivningar och analyser av de
olika fall och exempel som förekommer i studierna, på ett sådant sätt att de
kan vara behjälpliga i diskussioner av frågor och problem relaterade till lik-
nande situationer. Förhoppningen är således att kunskapen om grundläg-
gande drag i meningsskapande kopplat till den etiska tendensen på detta sätt
kan bidra till en bättre förståelse av vad som sker i olika händelser, vad det
är fråga om för typ av händelser, och till att klargöra vilka förväntningar
som är rimliga att ställa på studerandes lärande inom utbildning för hållbar
utveckling. På detta sätt kan en övergripande intention med studierna sägas
vara att öppna för vidare handling inom utbildning för hållbar utveckling.

Det empiriska materialet
Det empiriska materialet i de olika studierna är liksom metoderna av något
skiftande karaktär. Underlaget för resonemangen om selektiva traditioner
inom miljöundervisningen i artikel I är utvecklade i utvärderingsprojektet
”Miljö och hållbar utveckling i svensk skola”3. Till grund för beskrivningen
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av dessa traditioner ligger analyser av auktoritativa texter inom natur-
orienterande utbildning gjorda av Östman (1995 och 1999) samt komplet-
terande analyser av policydokument inom miljöundervisning och utbildning
för hållbar utveckling. Traditionernas interna logik är bekräftad och modi-
fierad utifrån enkätsvar från 568 lärare och intervjuer med lärargrupper och
skolledare från 27 olika skolenheter.

I artikel IV används exempel på meningsskapande som kommer till ut-
tryck i texter. Textexemplen är valda utifrån sin illustrativa potential, d.v.s.
att de tydligt visar ett meningsskapande relaterat till den etiska tendensen,
samt sin historiska relevans för ämnet.

I artikel II och III har en strävan funnits att använda autentiskt material i
form av videoinspelade konversationer i pågående utbildningspraktik för
att påminna om hur vi genomlever den etiska tendensen. Detta material är
insamlat i sådana projekt som jag har deltagit i eller haft tillgång till genom
samförfattande: utvecklingsprojektet ”Hållbar Utveckling i Skolan”4; forsk-
ningsprojektet ”Vad lär sig studenter under laborationer och fältstudier?”5

och forskningsprojektet ”Miljöundervisning i ett demokrati- och konsument-
perspektiv”6. På detta sätt har jag haft tillgång till en relativt omfattande
mängd videoinspelat material vilket har varit en stor fördel, dels då menings-
skapande i relation till den etiska tendensen är tämligen sällsynt inom
utbildningar (åtminstone i jämförelse med kognitivt meningsskapande), och
dels då det många gånger är svårt att fånga en tydlig sekvens där ett menings-
skapande kan identifieras. En nackdel är naturligtvis att jag på detta sätt
inte själv varit på plats vid inspelningstillfället och kunnat ta hänsyn till
omständigheter som inte framgår av inspelningen.

Transkriberingen av inspelningarna är gjorda i relation till studiernas syfte,
d.v.s. transkriberingen är gjord så att exemplen i skriven text på tydligaste
sätt ska vara igenkännbara och illustrera meningsskapandets innehåll och
process – snarare än att vara exakta återgivningar av det talade språket.

Etiska överväganden
Den särskilda hänsyn som krävs vid videoinspelning av pågående utbildnings-
praktiker där minderåriga deltar, är etiskt övervägd inom respektive projekt
varifrån materialet hämtats. I projekten har de forskningsetiska principerna
för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, antagna av Humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillämpats. I vissa
fall är de etiska övervägandena vid insamling och hantering av det empiriska
materialet också prövade vid tillförordnade nämnder vid det universitet där
projektet genomförts.
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Den etiska hänsyn som tagits innebär för det första att projektens
informanter (och i förekommande fall deras målsmän) informerats om forsk-
ningen, dess syfte och det insamlade materialets användning, samt att
informanterna getts en tydlig möjlighet att avstå från att deltaga i projekten.
För det andra har artiklarna utformats så att informanterna inte kan identi-
fieras av utomstående. För det tredje har det insamlade materialet förvarats
på ett sådant sätt att inte obehöriga kunnat få tillgång till det. Utöver detta
har även hänsyn tagits till informanterna vid själva transkriberingen genom
att talspråkmässiga pauser, hummanden, upprepningar, stakningar, ord-
vändningar, etc., som ter sig märkliga i skrift, har borttagits eller nyanserats.
I de fall som jag använt material från projekt som jag inte deltagit i så har
min användning fallit inom projektens ram och syften. För en fördjupad
diskussion om forskningsetiska frågor vid användning av videoinspelningar
inom pedagogisk forskning, se Almqvist et al (2003).

Sammanfattning av studierna
Nedan sammanfattas resultaten av avhandlingens fyra studier i relation till
avhandlingsprojektets syften. Den övergripande ambitionen med avhand-
lingen har varit att utveckla ett angreppssätt som utgår från ett genomlevande-
perspektiv på meningsskapande och lärande. I fokus har det meningsskapande
och lärande stått som sker i förhållande till ett undervisningsinnehåll som
berör människans relation till naturen inom utbildning för hållbar utveck-
ling. Ett metodologiskt syfte har således varit att undersöka det wittgenstein-
ska-transaktionella angreppssättets potential genom att prova olika meto-
der inom angreppssättet och tillämpa det på skilda problem. Med denna
tillämpning har det också funnits två övergripande substantiella syften. För
det första har syftet varit att klargöra innebörder av ett pluralistiskt förhåll-
ningssätt inom utbildning för hållbar utveckling. För det andra har syftet
varit att klargöra de processer som sker när etisk och moralisk mening gäl-
lande människans relation till naturen, skapas.

Moral perspectives in selective traditions of environmental education –
Conditions for environmental moral meaning-making and students’
constitution as democratic citizens (artikel I)
I denna artikel används det wittgensteinska-transaktionella angreppssättet
för att klargöra meningsskapandets kulturella dimension. Artikeln tar sin
utgångspunkt i den policydebatt kring ett skifte från miljöundervisning (EE)
till utbildning för hållbar utveckling (ESD) där frågan om pluralism spelat
en central roll. Det flesta debattörer tycks idag vara överens om att plura-
lism bör vara ett utmärkande karaktärsdrag i en framtida miljöutbildning.
Frågan om ESD bidrar till en sådan utveckling har i princip delat debattö-
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rerna i två läger: de som hävdar att hållbar utveckling är ett normativt, av
politiker och experter konstruerat, begrepp som inskränker miljöutbildningen;
respektive de som menar att begreppet öppnar för ett bredare anslag inom
miljöutbildning som mycket väl kan förenas med ett pluralistiskt förhåll-
ningssätt.

Ambitionen med denna artikel har varit att bidra till denna debatt både
substantiellt och metodologiskt. I artikeln har jag använt den inom läroplans-
teorin etablerade metoden att identifiera olika utbildningsinnehåll i termer
av selektiva traditioner. Med denna metod har jag velat framhålla att olika
synsätt inom miljöutbildning inte bara kommer till uttryck i policydokument,
utan i högsta grad även är närvarande i utbildningens praktik genom att
olika synsätt motsvaras av faktiska val av innehåll och arbetssätt som lärare
och elever gör i skolan. Min avsikt har på detta sätt varit att förflytta diskus-
sionen från ett principiellt plan till den praktiska arenan.

I artikeln har selektiva traditioner som tidigare identifierats i textanalyser
ytterligare förstärkts och modifierats med empiriskt underlag från enkätun-
dersökning och intervjuer med lärare. På detta sätt har jag substantiellt kun-
nat nyansera diskussionen om skiftet från EE till ESD till att snarare handla
om tre olika selektiva traditioner inom miljöundervisning: faktabaserad miljö-
undervisning, normerande miljöundervisning, och pluralistisk miljö-
undervisning.

Artikelns centrala substantiella syfte är att lyfta fram de väsentliga skill-
naderna mellan traditionerna. För att beskriva dessa skillnader analyseras
hur relationen mellan ”är” och ”bör”, d.v.s. relationen mellan beskrivning
av fakta och normer för handling, hanteras i de olika selektiva miljö-
undervisningstraditionerna. Diskussionen fokuserar de moraliska och de-
mokratiska innebörderna av miljöundervisningstraditionernas olika förhåll-
ningssätt till relationen mellan ”är” och ”bör”.

Genom att betrakta miljö- och utvecklingsproblematiken som både en
brist på vetenskaplig kunskap och en brist på information till allmänheten,
fokuserar den faktabaserade miljöundervisningen enbart på ”är”, d.v.s. på
vetenskapliga fakta och modeller. ”Bör” hanteras som ett personligt ställ-
ningstagande som ligger utanför skolans ansvar. I den faktabaserade miljö-
undervisningen är syftet att de studerande ska förses med objektiva veten-
skapliga fakta och utifrån dessa är det ett personligt ansvar att engagera sig
i den demokratiska debatten. Den demokratiska processen är således något
som kommer efter utbildningen.

Den normerande traditionen utgår från att det finns en direkt koppling
mellan ”är” och ”bör”: om den sanna beskrivningen av tillståndet i världen
kan göras, så kan också normer för rätta sättet att handla deriveras ur denna
beskrivning. Detta är en politisk process som sker i diskussioner och samråd
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mellan experter, som sitter inne med kunskapen om miljö- och utvecklings-
problemen, och politiker. Syftet med den normerande miljöundervisningen
är att de studerande både ska lära sig de normer som det råder politisk kon-
sensus kring och förstå den kunskap som ligger till grund för dessa normer.
På detta sätt ska medborgarna kunna acceptera de miljömässigt nödvändiga
åtgärderna i samhället. Den politiska processen är således något som föregår
utbildningen.

I den pluralistiska traditionen ses miljö- och utvecklingsproblematiken
som en konflikt mellan olika synsätt och intressen. Utifrån en viss beskriv-
ning av miljö- och utvecklingsproblematiken finns därför inget givet sätt att
handla. Det finns med andra ord ingen objektiv grund för de rätta normerna.
Normer kan därför bara tillkomma genom samtal och överenskommelser
mellan människor där olika perspektiv och önskvärda mål kan komma till
uttryck. Skolan betraktas i denna tradition som en sådan politisk arena där
kritiska diskussioner och samordning av skilda viljor och åsikter kan ske.
Den demokratiska processen är därför en väsentlig ingrediens i själva utbild-
ningen.

En slutsats som kan dras av denna analys är att om ESD empiriskt kan
visa sig vara en del av den pluraliska traditionen så som den ovan beskrivs,
så finns det inget fog för att befara att ESD skulle innebära en begränsning
av miljöundervisningen. Pluralismen är emellertid förknippad med en annan
problematik: i ett traditionellt moralfilosofiskt ramverk där de alternativa
möjligheterna antingen är objektivism eller relativism, faller den pluralisti-
ska traditionen i den relativistiska fållan. Därmed uppstår en viktig kritisk
fråga: hur kan ett engagemang för miljö och hållbar utveckling skapas i en
utbildning där alla ”är” är lika sanna och alla ”bör” är lika riktiga?

För att visa på ett sätt att hantera denna fråga lyfts det wittgensteinska-
transaktionella tankesättet fram som ett komplement till en traditionell ana-
lytisk filosofisk förståelse av relationen mellan ”är” och ”bör” i en pluralis-
tisk praktik. Förutom införandet av selektiva traditioner kan artikelns
metodologiska bidrag således sägas vara att visa hur en förståelse av ovan
nämnda problematik kan se ut utifrån ett genomlevandeperspektiv. I en så-
dan förståelse är relationen mellan ”är” och ”bör” varken något relativt
eller något som kan förankras i ett objektivt fundament. Istället framstår
relationen mellan ”är” och ”bör” som bestämd, men inte teoretiskt upprät-
tad utan konstituerad i människors samtal och andra handlingar. Är-bör
relationen i en viss praktik är i detta perspektiv därför en empirisk fråga och
inte en filosofisk. På detta sätt upplöses det relativistiska problemet på ett
sätt som gör att ett pluraliskt förhållningssätt mycket väl kan förenas med
ett starkt engagemang. Därmed framstår pluralismen som ett fullt rimligt
förhållningssätt inom utbildning för hållbar utveckling.
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Då denna artikel genom analysen av selektiva traditioner lyfter fram
meningsskapandets kulturella dimension, kan denna undersökning också
sägas visa på det övergripande utbildningspolitiska sammanhang till vilket
avhandlingens övriga undersökningar av den etiska tendensen inom utbild-
ning för hållbar utveckling, kan relateras.

Developing the sociocultural perspective on moral meaning-making –
The question of individual continuity and change (artikel II)
I denna artikel illustreras det wittgensteinska-transaktionella angreppssättets
möjligheter vad gäller analyser som fokuserar den individuella dimensionen
av moraliskt meningsskapande inom en pluralistisk utbildningspraktik.

Flera sociokulturella studier har pekat på hur förmågan att skapa mora-
lisk mening utvecklas när människor deltar i moraliska interaktioner med
andra människor i olika sociokulturella sammanhang. På detta sätt interna-
liseras en viss moralisk diskurs, ett visst sätt att resonera och uttrycka sig i
moraliska frågor. Samtidigt är sociokulturella teoretiker noga med att fram-
hålla att denna internalisering inte är en ren kopiering, utan är en aktiv
process där människor transformerar och rekonstruerar ett moraliskt språk.
På detta sätt förklarar man skillnader mellan olika individers moraliska
meningsskapande. Den fråga som denna artikel fokuserar är hur denna trans-
formation kan förstås och hur individuella skillnader skapas.

Det övergripande syftet med artikeln är metodologiskt, och handlar om
att utveckla ett angreppssätt som möjliggör analyser av moraliskt menings-
skapande som involverar både kontinuitet, i form av individens tidigare er-
farenheter, och förändring, i form av det som genomlevs i en ny situation. En
särskild utmaning ligger i att ta tillvara det sociokulturella perspektivets styr-
kor vad gäller det sociala och kulturella sammanhangets betydelse för
meningsskapandet, och samtidigt ta hänsyn till hur individens tidigare erfa-
renheter medverkar i meningsskapanden – något som ofta av t.ex. konstruktiv-
ister påpekas vara en brist i det sociokulturella perspektivet. Artikelns sub-
stantiella syfte är följaktligen att skapa kunskap om det moraliska menings-
skapandet med särskild inriktning på transformationens mekanismer i ter-
mer av individuell kontinuitet och förändring.

I utvecklandet av angreppssättet har det wittgensteinska-transaktionella
angreppssättets genomlevandeprincip används för att undvika tre, delvis
sammanhängande, problem.

För det första används genomlevandeprincipen för att skapa ett annat
observationsbegrepp än det som är gängse i teorier om meningsskapande.
En utgångspunkt är därvid att språk, mening och verklighet i allmänhet bil-
dar en logisk enhet i vårt språkanvändande – en enhet som oftast är direkt
begriplig när människor kommunicerar med varandra. Med denna utgångs-
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punkt är det inte nödvändigt att utgå från teoretiska förklaringar som före-
nar studerade handlingar och mentala processer. Utifrån detta genomlevande-
perspektiv kan inte lärande av ett visst innehåll särskiljas från lärandet av ett
nytt sätt att använda språket (begrepp som tillkommer, ord som får en ny
innebörd, ord som nyanseras, etc.). Vår erfarenhet är således intimt förknip-
pad med vårt sätt att använda språket. Den metodologiska poängen av detta
är att vi i många fall kan få tillräckligt med information för att kunna analy-
sera meningsskapande och lärande genom att studera människors tal och
annan handling.

För det andra används genomlevandeprincipen för att undvika att det i
beskrivningen av den individuella erfarenheten, skapas en dualism mellan
interna, mentala processer och externa omgivningsfaktorer. I en sådan dua-
lism finns alltid en risk att antingen det mentala eller omgivningen över-
betonas, då en av dessa faktorer måste väljas som startpunkt när menings-
skapande ska förklaras.

För det tredje används genomlevandeprincipen för att undvika att tiden
indelas i separata och isolerade segment som följer på varandra i en linjär
ordning. Problemet med en sådan tidsuppfattning ligger i att förklara hur en
erfarenhet som gjorts och lagrats vid en tidpunkt kan överföras till och an-
vändas vid en annan tidpunkt. I det skapade angreppssättet görs inga försök
att teoretiskt fastlägga och vikta den individuella erfarenhetens respektive
omgivningsfaktorers principiella betydelse för meningsskapandet. Inte hel-
ler görs någon apriorisk bestämning av vilken erfarenhet som är av särskild
betydelse för en viss typ av meningsskapande. Istället betraktas detta som en
empirisk fråga. Det innebär att det i angreppssättets analyser klargörs hur
erfarenheten visar sig i det enskilda fallet. Utifrån ett genomlevandeperspektiv
framstår erfarenheten inte som något som kan beskrivas innan menings-
skapandet, utan det är som en integrerad del i meningsskapandet som erfa-
renheten får sin specifika innebörd, d.v.s. i förhållande till och tillsammans
med händelsens omständigheter.

Den metod som utvecklas i denna artikel handlar om att studera menings-
skapandet i en verklig händelse, i en pågående utbildningsverksamhet – in
situ. Fördelen med in situ -studier är att man inte på förhand behöver anta
vilka faktorer som är betydelsefulla i meningsskapandet och hur relationen
mellan dessa faktorer ser ut. I dessa analyser handlar det istället om att un-
dersöka vad som i praktiken görs och sägs – vad som visar sig betydelsefullt
i den enskilda händelsen. Till in situ -studiens fördelar får också räknas att
det är ett autentiskt innehåll i lärandet som studeras. Genom att lärandet
sker i sitt institutionella sammanhang kan klassrummets artefakter, vanor,
sedvänjor, o.s.v., involveras i analysen. Vidare kan innehållet sättas i relation
till verksamhetens syften, både den enskilda lektionen, men även till ett större
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sammanhang, t.ex. mål och syften i kurs- och läroplaner. Detta kan då jäm-
föras med retrospektiva intervjuer eller kvasiexperimentella försök där man
skapar händelser där inte minst de sociala och institutionella aspekterna av
meningsskapandet är starkt förändrade.

Nackdelen med in situ -studier är att lärandet är en mycket komplex pro-
cess och att det många gånger är svårt att fånga en tydlig sekvens där ett
meningsskapande kan identifieras. Vidare är det bara det meningsskapande
och lärande som kommer till uttryck i tal och annan handling i händelsen i
klassrummet som är tillgängligt (sannolikt visar sig mycket av lärandet i
termer av förändrat språkanvändande och nya vanor etc., vid helt andra
tillfällen än de som videofilmats).

För att illustrera metoden används en undervisningssekvens som är häm-
tad från ett moment inom utbildning för hållbar utveckling i en svensk gym-
nasieskola. Sekvensen präglas av den pluralistiska traditionen då lektionen
handlar om att de studerande i dialog med varandra ska ta ställning till olika
miljöetiska påståenden som läraren gör, och diskutera dessa ställningstagan-
den med varandra. Centrala aspekter av den kulturella dimensionen av
meningsskapandet är således att konversationen förväntas ske med ett etiskt
språkbruk och argumentationssätt, och i en pluralistisk anda.

I analysen visas hur erfarenheten medverkar i olika faser i menings-
skapandet och därmed påverkar meningsskapandets både riktning och inne-
håll. För det första visar sig tidigare erfarenheter i att de studerande direkt
hanterar lärarens påståenden som miljöetiska och inte empiriska. Även de-
ras diskussion visar att de är välbekanta med ett etiskt språkbruk. För det
andra visar sig tidigare erfarenheter i hur de studerande på olika sätt använ-
der dessa för att göra sina personliga ställningstaganden. För det tredje visar
sig erfarenheten när de studerande prövar konsekvenserna av sina ställnings-
taganden, genom att koppla ställningstagandena till sina egna vanor och
framtida handlingar.

Med angreppssättet har skapats en möjlighet att förstå både kontinuite-
ten och förändringen i den transformationsprocess som sociokulturella fors-
kare pekat på. Genom att individer för att skapa mening re-aktualiserar en
erfarenhet och relaterar denna till varje händelses särskilda omständigheter,
så innebär varje meningsskapandeprocess en specifik transformation av den
moraliska diskursen. Kontinuitet och förändring framträder på detta sätt
som två samtidiga aspekter av meningsskapandet. Men angreppssättet möj-
liggör inte bara analyser av hur individer skapar moralisk mening, utan även
av innehållet i meningsskapandet. Genom att analyserna kan visa på de olika
erfarenheter som individer re-aktualiserar, så kan skillnader mellan olika
individers moraliska meningsskapande förstås. Denna förståelse kan göras
utan de studerande förutsätts ha olika förmåga att skapa moralisk mening
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och att de befinner sig på olika stadier i en förutbestämd utvecklingsmodell.
Förhoppningen är att dessa beskrivningar av meningsskapandet ska kunna

kännas igen utifrån de erfarenheter som varje lärare gör i sin vardag när de
bedömer studerandes meningsskapande genom att observera och ta del i de
studerandes handlingar och möten med omvärlden, och att detta angrepps-
sätt och dess klargöranden därför ska kunna vara behjälpliga didaktiska
redskap i praktiserande lärares undervisningspraktik.

Clarifying the ethical tendency in educational practice – A Wittgenstein
inspired approach (artikel III)
Denna artikel utgår från de förväntningar på utvecklandet av en praktik där
elever lär sig att göra etiska bedömningar och att handla på ett moraliskt
medvetet sätt, som framställs i olika policydokument inom utbildning för
hållbar utveckling (ESD). I debatten kring dessa dokument menar vissa kri-
tiker att hållbar utveckling är en specifik ideologi och att utbildning för håll-
bar utveckling därför riskerar att bli en indoktrinering. Försvarare av ESD
framhåller att denna utbildning snarare ska ses som ett sätt att utveckla ett
kritiskt tänkande kring många olika utvecklingsalternativ och deras etiska
och moraliska innebörder.

Ambitionen med artikeln är att bidra till denna debatt genom att föreslå
en praktisk förståelse av etik och moral – den etiska tendensen – i utbildnings-
sammanhang. Syftet är att på detta sätt medverka till att debatten kan nyan-
seras, men även att erbjuda ett praktiskt verktyg som lärare kan använda för
att förhålla sig kritiskt till policydokumentens förväntningar.

En utgångspunkt för studien är iakttagelsen att vi i allmänhet inte gör
någon skillnad mellan de ord vi använder, ordens mening och verkligheten
när vi talar, och att den etiska tendensen därför ofta är observerbar i männis-
kors handlingar. Det wittgensteinska-transaktionella angreppssättet blir här
ett sätt att komma till klarhet i frågor om miljöetiskt och miljömoraliskt
meningsskapande, utan att teoretisk analys och logisk slutledning tillgrips
för att komma fram till bestämda definitioner av etik och moral. Istället
används konkreta, praktiska exempel för att påminna om hur den etiska
tendensen uppträder. En tanke med artikeln är att på detta sätt visa att den
etiska tendensen inte bara är närvarande i samband med svårlösta etiska
dilemman eller när livsproblem uppstår, utan även i den utbildningspraktiska
vardagen. Detta genomlevandeperspektiv innebär vidare att studiens resul-
tat bekräftas genom den igenkänning som beskrivningarna förhoppningsvis
skapar.

För att klargöra den etiska tendensens kännetecken används i ett första
steg det wittgensteinska-transaktionella angreppssättet för att påminna om
hur det ser ut när vi kommunicerar denna tendens i en vardaglig utbildnings-
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praktik. Med hjälp av ett transkript från en undervisningssekvens inom ut-
bildning för hållbar utveckling framhålls de utmärkande dragen i en kom-
munikation som rör den etiska tendensen. Det som framstår som känneteck-
nande är att det talas som om vissa värden och handlingar var goda och
rätta i sig. Den typ av värdeomdömen som därmed görs kan med Wittgen-
stein kallas för absoluta (till skillnad från när vi bedömer något som rätt
eller gott relativt vissa praktiska syften i en verksamhet).

Vidare betonas att det inte är användandet av vissa speciella etiska eller
moraliska ord som gör ett uttalande till ett absolut värdeomdöme. Snarare
är det användningen av språket i relation till vissa omständigheter i en hän-
delse som gör att vi känner igen, regerar på, eller hanterar ett uttalande som
etiskt eller moraliskt. Det som är avgörande är med andra ord vad det är en
människa försöker att kommunicera.

I artikelns andra steg pekas inledningsvis på iakttagelsen att den etiska
tendensen uppträder på en mängd olika sätt, under skiftande omständighe-
ter och i skilda situationer. Studerar man flera olika situationer upptäcker
man att det mellan situationerna finns både likheter och skillnader, men
knappast någon gemensam essens. Detta mönster av likheter och skillnader
kan beskrivas i termer av att det råder en familjelikhet mellan situationerna.
Beroende på vilket syfte man har, kan olika ordningar skapas inom denna
familjelikhet. I det material som studerats i denna undersökning har en in-
delning i tre olika kategorier av situationer skapats i syfte att belysa de skilda
förutsättningar som råder i dessa olika typer av situationer.

Den första typen av situation är när vi spontant, utan rationellt övervä-
gande, reagerar moraliskt i en händelse. För att få en uppfattning om vad
som avses kan man exempelvis påminna sig om situationer då man får en
känsla av att någon eller något behandlas kränkande, orättvist, etc., eller då
man omedelbart handlar för att ta ett ansvar för någon eller något. Det är
här fråga om att vi blir personligen berörda av en händelse.

Den andra typen av situation är när vi handlar i relation till normer. Dessa
normer kan ses som sociala regler för det korrekta sättet att handla, eller
konventioner för hur man bör uppträda när man visar respekt, vördnad, tar
ansvar, etc., för människor och djur. Dessa sociala regler är i allmänhet knutna
till en viss grupp människor eller en viss verksamhet, och att följa normerna
är oftast en förutsättning för att individen ska var en accepterad medlem i en
gemenskap eller en verksamhet.

Den tredje typen av situation är när vi reflekterar över de goda värdena
eller de rätta sätten att handla. Det som här avses är exempelvis när vi disku-
terar och på rationell väg försöker finna argument för vilka principer man
bör följa när man hanterar moraliska dilemman. En sådan diskussion förs i
allmänhet på ett generellt plan och utan att de inblandade är involverade i en
situation där moralisk handling är direkt förestående.
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Avslutningsvis diskuteras ovanstående klargöranden i relation till debat-
ten om utbildning för hållbar utveckling och policydokumentens förvänt-
ningar på etiskt och moraliskt lärande. Med utgångspunkt i iakttagelsen att
språkets mening är kopplat till omständigheterna i de skilda händelser där
den etiska tendensen uppträder, förefaller det rimligt att förväntningarna i
policydokumenten på ett grundläggande plan kan tillgodoses genom att de
studerande erbjuds olika situationer där de kan visa vad de håller som de
goda värdena och det rätta sättet att handla. På detta sätt får de studerande
möjlighet att utveckla sin känsla för meningsnyanser i språket så att de i
alltfler situationer direkt kan förstå innebörden av gester och ord relaterade
till den etiska tendensen. Att de studerande på detta sätt lär sig vårt gemen-
samma språk för den etiska tendensen behöver emellertid inte innebära att
de automatiskt lär sig en bestämd åsikt.

För att vidare diskutera förutsättningarna för detta lärande relateras det
till de tre typer av situationer som beskrivits ovan. Utifrån beskrivningen av
moraliska reaktioner som spontana och som något som berör oss personli-
gen, kan en mer specifik förståelse av kritiken mot ESD erhållas. Det fram-
står exempelvis inte som rimligt att de studerande ska försvara sina mora-
liska reaktioner med rationella argument för att de på detta sätt ska komma
fram till det rätta sättet att reagera i en viss situation. Att i en utbildnings-
verksamhet ignorera och förtrycka de studerandes moraliska reaktioner, el-
ler systematiskt försöka framkalla ett visst sätt att reagera moraliskt, skulle
innebära att utbildningen förvandlas till den indoktrinering som kritikerna
varnar för. Indoktrinering kan dock undvikas genom att de studerande i
utbildningspraktiken erbjuds möjligheter att uttrycka och dela sina erfaren-
heter av moraliska reaktioner, utan moraliseranden eller försök till övertyg-
anden.

Att studerande kan lära sig att handla efter bestämda normer i en utbild-
ning genom att de från omgivningens reaktioner erfar konsekvenser av sina
handlingar, är ett välkänt faktum. Om det i utbildningen sker en ren överfö-
ring av normer, och de studerande inte ges någon möjlighet att förhålla sig
kritiskt och ifrågasätta normerna, kan naturligtvis också detta ses som en
form av indoktrinering. Det framstår emellertid som viktigt att peka på skill-
naderna mellan normer och moraliska reaktioner: att lära sig följa en norm
är att lära sig en kunskap om hur man bör bete sig, denna norm behöver
således inte personligen beröra den som lärt sig normen. Det ska vidare fram-
hållas att det är en öppen fråga om normer som av vana följs i en verksam-
het också fungerar som vägledning i en annan. Att de studerande i skolan
exempelvis lär sig att handla på ett sätt som anses främja en hållbar utveck-
ling behöver således inte innebära att de också gör det på sin fritid eller
senare i livet.
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I utbildningsansatser som är direkt inriktade mot att behandla miljöetik
och miljömoral har övningar ofta karaktären av etiska reflektioner. I dessa
övningar sker en distansering från verkliga situationer och istället hanteras
moraliska problem och dilemman som en fråga om etiska principer. I denna
typ av övningar framstår moraliska problem ofta som rationella och som
något som kan lösas genom att man hittar de bästa argumenten och att
dessa kan leda fram till den rätta principen. Syftet med övningarna är att de
studerande ska få tillgång till många olika sätt att resonera och att de stude-
rande övas i att förhålla sig kritiskt till sitt eget handlande och till normer de
möter i olika verksamheter. På detta sätt kan en integrering av etiska reflek-
tioner i utbildningens praktik sägas utgöra en av de möjligheter med ESD
som dess tillskyndare pekat på.

Samtidigt är det emellertid viktigt att påminna om att genomlevandet av
ett moraliskt problem i det verkliga livet sällan handlar om en intellektuell
process där vi väljer mellan olika etiska principer. Snarare handlar det om i
vilken situation vi själva och andra hamnar i, om vi handlar på det ena eller
andra sättet. I vilken mån förmågan att föra etiska resonemang är behjälplig
när det gäller avgörande personliga livsfrågor är således även det en öppen
fråga.

Pluralism and criticism in EE and ESD – A practical understanding
(artikel IV)
De klargöranden av den etiska tendensen som görs i föregående artikel ut-
nyttjas i denna studie för att upplösa ett utbildningsfilosofiskt problem inom
utbildning för hållbar utveckling. Det problem som avses uppkommer i skär-
ningen mellan två tendenser inom den policydebatt som internationellt förs
om miljöundervisningens utveckling. Den första tendensen är ett föresprå-
kande av pluralism som en grundläggande princip i miljöutbildningens prak-
tik. Den andra tendensen är att kritik riktas mot det moderna naturveten-
skapliga perspektivet inom miljöutbildning. Denna kritik går ut på att den
moderna naturvetenskapen inbegriper ett instrumentellt och objektifierande
förhållningssätt till naturen som står i strid med miljöutbildningens målsätt-
ningar när det gäller skapa en hållbar relation mellan människan och natu-
ren.

Utifrån denna kritik verkar det rimligt att utesluta naturvetenskapen eller
åtminstone reducera dess roll inom utbildning för hållbar utveckling. Något
sådant skulle emellertid stå i strid med den pluralistiska principen. Det tycks
sålunda föreligga en konflikt mellan den pluralistiska och den kritiska ten-
densen.

Syftet med denna artikel är att visa hur ett wittgensteinskt-transaktionellt
sätt att förstå kritiken av naturvetenskapen gör det möjligt att hantera denna
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problematik. I artikeln kontrasteras detta tankesätt mot en teoretisk förstå-
else av kritik.

Med en teoretisk förståelse av kritiken avses ett förfaringssätt där rele-
vanta filosofiska teorier används för att generellt slå fast om kritikens be-
skrivning av naturvetenskapen är korrekt eller ej. För att avgöra detta finns
inom den traditionella analytiska filosofin i princip två huvudsakliga
epistemologiska alternativ att tillgå. Det första alternativet innebär att det är
möjligt att skapa ett vetenskapligt språk där ord direkt korresponderar med
verkligheten. På detta sätt kan naturvetenskapen sägas leverera objektiva
beskrivningar av verkligheten. Följaktligen kan naturvetenskapen inte vär-
deras i termer av moralisk-omoralisk, och kritiken kan således avfärdas.

Det andra epistemologiska alternativet är att betrakta olika språk som
skapade i relation till en viss verksamhet och till de intressen och syften som
verksamheten involverar. Ett språk innebär att verkligheten kategoriseras på
ett visst sätt, därmed avgör språket vad som ska räknas som relevanta fakta
och hur verkligheten beskrivs. Alla beskrivningar är därför värdeladdade
konstruktioner av verkligheten. En moralisk kritik av naturvetenskapen är
därför rimlig.

Hur kritiken ska hanteras i en pluralistisk praktik står således inte klart
med mindre än att den filosofiska frågan om det vetenskapliga språkets ob-
jektivitet respektive subjektivitet löses. Med hjälp av Rorty framhålls de filo-
sofiska svårigheterna med att avgöra kontroverser mellan dessa olika meta-
fysiska uppfattningar: Från vilken position skulle ett sådant avgörande kunna
göras? Vilka kriterier skulle kunna användas? etc.

I artikeln förs därför det wittgensteinska-transaktionella angreppssättet
fram som ett komplement till den teoretiska förståelsen. I detta angreppssätt
hanteras kritiken utifrån ett genomlevandeperspektiv, där klargöranden av
kritiken görs genom att påminna om hur kritik uppträder i olika situationer
i vår vardag. I artikeln ges exempel på tre sådana typer av situationer, vilka
anknyter till de beskrivningar som gjorts i föregående studie. För det första
påminns om situationer där vi reagerar moraliskt. Här pekas på hur kritik
kan uppstå i situationer när något upprör oss, t.ex. när någon eller något
behandlas respektlöst, kränkande, utan omtänksamhet eller omsorg, etc.
Kritiken kan då ses som ett sätt att artikulera en övertygelse som framkom-
mer i vårt sätt att reagera.

För det andra påminns om de situationer där kritik som uppstår i ett möte
mellan olika normer, d.v.s. mellan verksamheter och gemenskaper med skilda
sätt att betrakta vad som är ont och gott, rätt och fel, etc., men även med
olika sätt att se på vad som över huvud taget är en moralisk fråga. Från en
position utanför naturvetenskapen kan således innebörden av vissa hand-
lingar inom denna verksamhet framstå som omoraliska, medan de inom den
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naturvetenskapliga verksamheten är amoraliska.
För det tredje framhålls de sammanhang där vi med distans reflekterar

etiskt över moraliska situationer utan att vi är direkt involverade. Det som
här avses är de tillfällen när vi fokuserar generella principer för ett korrekt
handlande. Den etiska kritik mot en verksamhet som formuleras i dessa si-
tuationer är i allmänhet gjord på rationell grund, där kritiken bygger på
logiska argument som refererar till ett mer eller mindre systematiskt sätt att
tänka om vad som är rätt och gott.

I detta wittgensteinska-transaktionella perspektiv handlar det således om
att förstå kritik som en vardaglig aspekt av mänskligt liv. Att förhålla sig till
kritiken mot naturvetenskapen handlar därför inte om att förhålla sig till
olika teoretiska positioner, men väl till skilda människors sätt att reagera
och reflektera. Detta kan ses som ett sätt att förstå kritiken utan att invol-
vera teoretiska ställningstaganden om vetenskapliga beskrivningars objekti-
vitet eller subjektivitet, och eventuella moraliska innehåll.

Vad innebär då detta för hanterandet av kritik mot naturvetenskapen i
pluralistisk praktik? I en wittgensteinsk-transaktionell förståelse av kritiken
handlar det inte om att avgöra om kritikernas påstående att naturvetenskapen
är värdeladdad är korrekt eller ej, utan om att klargöra kritiken genom att
peka på hur naturvetenskapen framträder som värdeladdad i vissa situatio-
ner. Det finns utifrån denna förståelse därför ingen anledning att utesluta det
naturvetenskapliga perspektivet så länge som det spelar en signifikant roll i
människors sätt att förstå miljö- och utvecklingsproblematiken. Det finns
heller inga skäl att utesluta kritiken och de alternativ som kritikerna för
fram. Oavsett vilka perspektiv som förs fram i utbildningen finns möjlighet
för att människor kan reagera moraliskt, kritisera normer eller göra etiska
reflektioner som mynnar ut i en kritik – och möjligheterna att göra detta är
ju också en av pluralismens huvudpoänger. Genom att se kritiken som män-
niskors sätt att reagera, möta normer och reflektera etiskt, och inte som en
teoretisk fråga, upplöses således motsättningen mellan pluralism och kritik.

Avslutningsvis dras den slutsatsen att med den wittgensteinska-
transaktionella förståelsen kan argumenten för ett pluralistiskt förhållnings-
sätt i en demokratisk utbildning ytterligare förstärkas, då en uteslutning av
vissa perspektiv inte bara innebär att vissa teoretiska positioner utesluts,
utan att också att vissa människor och deras sätt att reagera och reflektera
exkluderas från den demokratiska gemenskapen.

Summering och framtida perspektiv
Med ovanstående studier har jag försökt att visa hur ett wittgensteinskt-
transaktionellt angreppssätt kan vara användbart dels för att upplösa
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utbildningsfilosofiska problem som är förknippade med metafysiska anta-
ganden, och dels för att klargöra och analysera meningsskapande. Genom
studierna har det framkommit att genomlevandeperspektivet erbjuder ett
sätt att betrakta mening och meningsskapande som observerbara i männis-
kors handlingar, och att detta observationsbegrepp är användbart i veten-
skapliga analyser. Vidare har studierna visat att det strikt empiriska
arbetssättet gör det möjligt att analysera meningsskapande utan aprioriska
antaganden om samband, åtskillnader och uppdelningar. Avhandlingens
metodologiska syfte, att utveckla och pröva ett angreppssätt som tar fasta
på hur vi genomlever meningsskapande relaterat till den etiska tendensen,
betraktar jag därmed som uppfyllt.

Genom de olika tillämpningarna av angreppssättet har också avhandling-
ens substantiella syften behandlats. När det gäller syftet att klargöra
innebörderna av ett pluralistiskt förhållningssätt inom utbildning för håll-
bar utveckling har skillnaderna mellan en pluralistisk tradition och andra
selektiva traditioner inom miljöundervisning belysts. Det har därvid fram-
kommit att ett pluralistiskt förhållningssätt kan förstås som att den demo-
kratiska processen är integrerad i själva lärandeprocessen, där de studerande
konstitueras som medborgare som med olika erfarenheter, synsätt och in-
tressen aktivt deltar i den demokratiska debatten om en hållbar samhällsut-
veckling. Med det wittgensteinska-transaktionella sättet att förstå värden
som skapade i människors praktik, och inte i teorin, har det visats att pluralis-
men inte nödvändigtvis behöver förstås som en relativistisk hållning. Vidare
har klargjorts hur dominerade förklaringsmodeller och kritiska alternativ
kan hanteras samtidigt i utbildningspraktiken. Detta kan ske genom att kri-
tiken inte förstås som en teoretisk position som antingen är korrekt eller
inkorrekt, utan som människors reaktioner och reflektioner.

Beträffande syftet att klargöra meningsskapande relaterat till den etiska
tendensen har det genom studierna framkommit att ett användbart känne-
tecken för de språkspel i vilket denna tendens uppträder, är att det talas som
om vissa värden och handlingar är goda och rätta i sig. Denna tendens upp-
träder på olika sätt, beroende på händelsers skilda omständigheter. Ett sätt
att kategorisera dessa situationer är att göra det utifrån de förutsättningar
för meningsskapande och lärande som råder i situationerna. En sådan kate-
gorisering har givit upphov till en indelning i tre olika typer av situationer:
moraliska reaktioner, normer för korrekt handling, och etiska reflektioner.
Slutligen har jag föreslagit ett sätt att förstå och analysera detta menings-
skapande i termer av erfarenheter som aktualiseras och relateras till de om-
ständigheter som genomlevs i en händelse.

Således har studierna både kunnat generera ny kunskap och erbjuda be-
skrivningar av meningsskapandet som är praktiknära. Utifrån dessa sub-
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stantiella resultat menar jag att det wittgensteinska-transaktionella angrepps-
sättet kan anses fruktbart. Min slutsats är därför att detta angreppssätt är
värt att utveckla vidare.

Vidare forskning
På många ställen i denna avhandling har jag påpekat att språk, mening och
verklighet i allmänhet framstår som en logisk enhet när vi genomlever en
händelse. En central konsekvens av detta konstaterande är att det genom att
studera människors språkanvändande är möjligt att analysera
meningsskapandets process och dess innehåll samtidigt; beskrivningar av
process kan inte göras med mindre än att innehållsliga aspekter involveras i
beskrivningen och vice versa.

I denna avhandling har fokus i första hand legat på analyser av menings-
skapandets process, d.v.s. hur man kan förstå vad som sker när vi skapar
mening i relation till den etiska tendensen. Jag ser därför en betydande po-
tential i angreppssättet vad gäller att i högre grad involvera innehållsliga
aspekter. Genom att koppla meningsskapandeprocesser i olika utbildnings-
praktiker till diskurser som identifierats i textanalyser, skulle menings-
skapandet ytterligare kunna begripliggöras genom att det kan relateras till
vissa syften, sedvänjor, synsätt, etc.; samtidigt som analysen kan belysa hur
diskurser iscensätts i enskilda händelser i en utbildningspraktik. Detta skulle
kunna ge en klarare bild av hur t.ex. den pluralistiska traditionen utformas
i skolan.

Det framstår också som angeläget att utveckla angreppssättet på ett sätt
som möjliggör analyser av vilka typer av miljöetiska och miljömoraliska
meningar som skapas i olika verksamheter. Därigenom skulle det etiska och
moraliska innehållet i olika verksamheter kunna kartläggas på ett sätt som
kan komplettera exempelvis textanalytiska undersökningar. Sådana analy-
ser förutsätter emellertid någon form av modell för beskrivning av detta
innehåll. För att vara kompatibelt med det wittgensteinska-transaktionella
angreppssättet är det viktigt att en sådan modell inte består av fasta, aprioriska
kategorier, utan beskriver innehållet i termer av relationer som skapas i ett
möte. Intressanta miljöetiska teorier som tar fasta på miljömoralens situ-
erade och relationella aspekter står exempelvis att finna inom pragmatisk
miljöetik (se Light & Katz, 1996) och inom ekofeminism (se Kronlid, 2003
och Svennbeck, 2004; se även Kronlid, 2005, där han för samman den miljö-
etiska teorin med konkreta händelser).

I avhandlingen har undersökningarna av den etiska tendensen avgränsats
till att gälla meningar som skapas i studerandes möten med ett undervisnings-
innehåll som rör människans relation till naturen. Det finns emellertid ingen
anledning att tro att angreppssättet inte skulle kunna vara användbart när
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det gäller att studera etisk och moralisk mening som skapas i mötet mellan
människor inom utbildning. För detta ändamål ser jag många betydelsefulla
likheter mellan det tankesätt som beskrivits i denna avhandling och exem-
pelvis Säfströms (2005) sätt ett utveckla en pedagogisk teori som utgår från
etiska relationer.
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Noter

1 Altman & Rogoff (1987) framhåller att det transaktionella angreppssättet inte fö-
reskriver någon bestämd metod utan snarare att metoderna anpassas till de specifika
problem och empiriska material som studien avser. Både metoder, modeller, begrepp,
etc., kan därför variera mellan olika studier.
2 Att beskriva en företeelse i termer av familjelikheter kan vara ett exempel på hur en
syftesrelaterad ordning kan skapas som varken är apriorisk, generaliserande eller
essentiell.
3 Detta skolverksfinansierade projektet är beskrivet i kapitel 1 och finns redovisat i
Skolverkets rapport Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk
skola (2001).
4 Projektet är finansierat av Myndigheten för Skolutveckling och finns redovisat i
boken Hållbar utveckling i praktiken, Öhman & Östman (2004).
5 Projektet är finansierat av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Nämnden
för lärarutbildning, Uppsala universitet och finns bl.a. redovisat i Wickman & Öst-
man (2002a och 2002b).
6 Projektet är finansierat av Skolverket och redovisas i Östman (2005).
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