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SAMMANFATTNING

I utkanten av Riga ligger den statliga lärarhögskolan ”Riga Teacher Training and
Educational Management Academy” (RTTEMA). I november 2001 intervjuade jag
sju studenter som läser till lärare och skolledare på denna högskola. Syftet med
dessa intervjuer var att söka förståelse för hur de resonerar kring och uppfattar sina
studier och framtida yrkesroller. Deras resonemang diskuteras utifrån den
omfattande samhällsförändring som Lettland sedan självständighetsförklaringen
1991 genomgår.

Genom studien har det framkommit att Lettland befinner sig i en process där den
sovjetkommunistiska ideologin alltmer övergår till en värdegrund baserad på mer
västeuropeiska principer där demokrati och marknadsekonomi är viktiga
utgångspunkter. På grund av perspektivskiftet, som innebär en blandning av olika
ideologiska ställningstaganden, har motsägelsefulla pedagogiska metoder
uppkommit i skolundervisningen. Lärarstudenterna förväntas ta ställning till dessa
olika inriktningar, vilket innebär svårigheter som tydliggörs när jag ber
informanterna beskriva de pedagogiska metoder som de vill arbeta efter. Metoder
som de saknar erfarenhet av från den egna skolgången.

Studien visar att ett yrkesval inom det pedagogiska fältet har haft ett högt anseende
i Lettland, men genom samhällsförändringen har mycket av lärarens tidigare
auktoritära ställning med dess pedagogiska arbetsmetoder kommit att ifrågasättas.
Bland annat av den orsaken har intresset för att arbeta med pedagogik minskat. Med
ökande samhällsklyftor blir också högskolestudier en viktig barometer för
klasstillhörighet. En slutsats därav är att informanterna motiverar sitt studieval
genom att tillskriva pedagogiken nya användningsområden, vilka de anser vara
framgångsrika i en marknadsanpassad ekonomi.
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ABSTRACT

The “Riga Teacher Training and Educational Management Academy” is a
university located just outside Riga, Latvia. In November 2001 seven students from
that university were interviewed. Those are carrying out their studies to be able to
become teachers or school administrators. The main objective for the interview
study was to understand how the students’ argue and reflect upon their studies and
their future professions. The outcomes of the interviews are discussed in view of
the far reaching change of the social system in Latvia since the Independence in
1991.

The result of the study shows that as well the school system as the ideology of both
learning and teaching that used to be based on a communist ideology, have changed
their fundaments towards Western European values.

The mixture of different ideological perspectives has resulted in inconsistent
pedagogical methods in the teaching processes, and there is an expectation that the
teacher students are able to develop their own model among these perspectives. The
interviewee’s answers illustrate difficulties in describing their thoughts about these
different methods, and how they want to work and act as teachers. This is due to the
fact that they lack experience from being taught by these new methods, and in spite
of good intentions the students are still using the methods that were valid in the
former Soviet Union, because those methods are the only methods they actually
have any experience of.

The study shows that professions in the pedagogical field have had an high rank in
the Latvian society. But through the development of the society, much of the
former authoritarian structure has started to be questioned. Together with low
salaries the interest of becoming and working as a teacher has decreased. As a
result of the development of the Latvian society the differences between social
groups are increasing and therefore a University Diploma is an important sign of
emphasise for social class. The interviewee’s therefore ascribe their studies to
become a teacher a wide field of applications that they assume to be successful in
an economy based on market adjustment.
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SKOLAN SOM

SAMHÄLLSFÖRÄNDRARE

Drygt 15 minuters bilväg i sydvästlig riktning från centrum i den lettiska
huvudstaden Riga ligger ”Riga Teacher Training and Educational Management
Academy” (RTTEMA). Det är en statlig lärarhögskola som sedan starten 1994, sett
till antalet studenter (som till stor del utgörs av distans- och deltidsstuderande), har
växt till en av landets största institutioner för högre utbildning. Högskolan erbjuder
framför allt grundskole- och gymnasielärarutbildningar men omfattar också
utbildningar som riktar sig mot administrativt arbete inom skolverksamheten.
Denna studie handlar om sju studenter som läser på denna högskola. Syftet är att
söka förståelse för hur de resonerar kring och uppfattar sina studier samt sina
framtida yrkesroller. Deras resonemang kommer att diskuteras utifrån den
omfattande samhällsförändring som Lettland sedan självständigheten genomgår.
Genom Lettlands självständighet 1991 har de strukturer, regler och normer som
tidigare gällde förändrats och anpassats efter ett mer europeiskt förhållningssätt, där
demokrati, marknadsekonomi och en ökad fokusering på individen är viktiga
utgångspunkter. Denna förändring kan noteras genom exempelvis Lettlands
anslutningen till Nato och arbetet för medlemskap i Europeiska Unionen.

Ett sätt att förstå de lärarstuderande som ingår i denna studie och därmed det skede
som Lettland befinner sig i, är att använda Lindensjös och Lundgrens (1986, 2000)
begreppsapparater för att beskriva samhällets uppbyggnad. Det finns på en politisk
nivå en vilja och ambition att förändra det lettiska samhället till något annorlunda
och nytt. Där formuleras och skapas möjligheter för en förändring. Lindensjö och
Lundgren karaktäriserar, med ett annat ord, den politiska nivån, som en
”formuleringsarena” (ibid.). För att underlätta transformationen till det nya
samhället krävs emellertid också att det finns en realiseringsarena som arbetar för
att implementera och överföra politikens mål till den övriga befolkningen.



___________________________________________________
6

Ett exempel på en sådan arena, och som Lindensjö och Lundgren själva arbetar
utifrån, är skolan.

Ulf P Lundgren (1992:76) beskriver pedagogik som ett verktyg för den sociala och
kulturella reproduktionen i samhället. Den så kallade didaktiska delen av
pedagogiken, som handlar om offentlig fostran och undervisning sker enligt en
planerad och reglerad process inom ramen för bestämda institutioner. Lundgren
menar därför också att pedagogik handlar om relationen mellan stat och samhälle,
och därmed om politik. Vad som väljs ut för undervisning, varför och hur det
behandlas och vem eller vilka som får utbildning, berör i grunden de kulturella
värden som finns i ett samhälle och vilka grupper och samhällsskikt som har makt
att försvara dessa värden. Därför anser jag att det, sett i ett kulturvetenskapligt
perspektiv, är intressant att studera synen på och användningen av pedagogik i
Lettland.

I tidigare undersökningar har den lettiska skolverksamheten studerats utifrån två
olika yrkeskategorier (Johansson 2001 och Larsson 2000). Genom att fokusera
rektorer har en ökad förståelse skapats för hur denna yrkesgrupp, utifrån ett
ledarperspektiv, uppfattar och förhåller sig till hur skolan har utvecklats sedan
självständigheten (Larsson 2000). Det har skett en decentralisering av makten,
vilket medfört att direktiven ovanifrån blivit otydliga och rektorerna upplever
därför ibland ett övermäktigt ansvar för skolverksamheten. Ansvaret inbegriper
också att anpassa verksamheten efter ständigt nya direktiv och reformer från
skolministeriet (jfr. Lindensjö & Lundgren 1986, 2000, Sannerstedt 1992, The
education system in Latvia, 2001).

Även Johansson (2001) studerar hur skolan och dess verksamhet förändrats, men
utgår från kvinnliga lettiska grundskolelärare. Hon ger genom detta perspektiv
exempel på hur lärarnas position och förutsättningar både i och utanför skolan har
förändrats. Bland annat konstateras att lärarrollen är mer ifrågasatt än tidigare.
Lärarna är osäkra på hur den nya undervisningen skall bedrivas och de har svårt att
förhålla sig till den auktoritet som lärare tidigare med självklarhet åtnjöt, men som
utifrån en pedagogisk aspekt idag är mer omdiskuterat. Lärarnas kunskaper, både
ämnesspecifikt och pedagogiskt, ifrågasätts idag av elever och föräldrar, men även
av lärarna själva. Rätten till arbete är idag inte heller lika självklar för lärare. Yrket
har förlorat i status och auktoritet och kraven på vidareutbildning och
kompetensutveckling har ökat. För att öka sin kompetens, inkomst samt sin
attraktivitet på marknaden läser många lärare därför kvällskurser på universitetet.
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Johanssons (2001) och Larssons (2000) studier bekräftas av andra lettiska rapporter
som tagits fram av bland annat skolministeriet och som beskriver skolsituationen
(se exempelvis: A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity 2001,
School development in the Baltic countries in the 90’ies 2000, The education
system in Latvia 2001). Sammantaget visar dessa studier på svårigheterna att arbeta
med undervisning i en tid då många av de värden och normer som tidigare varit
giltiga i skolan och samhället kraftigt ifrågasätts. Konsekvenserna har blivit att allt
färre vill arbeta som lärare vilket resulterar i lärarbrist, något som i sin tur tvingar
de kvarvarande till mycket övertidsarbete.

Lärare och rektorer är på grund av de snabba förändringar som har skett dåligt
förberedda för de nya mönster, strukturer och normer som införs i den lettiska
skolan (A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity, 2001). I
brytningspunkten mellan tidigare och nya ideologiska traditioner är det intressant
att studera den generation som växt upp i detta perspektivskifte, vilka därmed kan
antas vara bärare av bägge av dessa traditioner och som nu har gjort ett val att
studera till lärare. Hur tänker sig framtidens lärare sin framtida profession och hur
ser de på pedagogikens och pedagogens roll i framtidens Lettland? Är de studenter
jag intervjuat bärare av normer och värden som anses önskvärda idag och i vilka de
ska fostra eleverna? Ytterligare en intressant aspekt är att undersöka hur dessa
studenter själva ser på sin utbildning och vilken kunskapssyn och pedagogik som
präglar deras högskoleutbildning.

VÄGEN TILL EN NY UTBILDNINGSREFORM

När sovjetstaten utropades 1922 var samhället i djup kris. Effekterna av
inbördeskrig, första världskriget och revolutionerna var enorma. Infrastrukturen var
i det närmaste obefintlig, den industri som återstod var föråldrad och ineffektiv och
därtill kom flera år av omfattande missväxt (De Souza 1995). År 1922 uppskattades
antalet hemlösa barn till sju miljoner. I detta kaos ville bolsjevikerna forma ett nytt
idealsamhälle baserat på kommunistiska ideal (Arnkvist & Sternberg 1977:13).
Innan idealsamhället kunde uppnås, vilket framför allt innebar att staten och
klasserna avskaffandes, förordade Lenin under en mellanperiod en stat byggd av
arbetare. Problemet var att arbetarna i huvudsak inte fanns. Majoriteten av
befolkningen var bönder, vilka Lenin ansåg vara kapitalister. ’Arbetaren’ måste
därför skapas och för det fordrades bland annat utbildning i den kommunistiska
läran. I avvaktan på detta skapade Lenin en centralt styrd stat som verkade utan
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insyn från allmänheten. De tillfälliga restriktioner som Lenin förordade för
revolutionens säkerhet institutionaliserades och cementerades därefter av Stalin och
avskaffades först med Sovjetunionens upplösning 1991 (Lindgren 1999:214ff).

Med andra världskriget inneslöts Estland, Lettland och Litauen i den Sovjetiska
gemenskapen. En massiv förryskningspolitik påbörjades vilket yttrade sig genom
en omfattande inflyttning av slaver, religiös förföljelse samt eliminering av
antisovjetiska element. Genom att placera ryssar från det kommunistiska partiet på
alla ledande positioner i Lettland kunde sovjetmakten kontrollera det politiska -,
kulturella - och ekonomiska livet  (Lorot 1993, Sävborg-Romare 1999). 1

För att skapa och forma arbetaren och Lenins visionära samhälle kom skolan att
spela en central roll. Skolan blev en viktig arena för att sprida det kommunistiska
budskapet, men också för att forma och kontrollera medborgarna (Arnkvist &
Sternberg 1977, Bronfenbrenner 1971, Lindgren 1999). Pedagogik kan därför ses
som ett medel för att skapa en social och kulturell reproduktion i samhället.
Relationen mellan stat, samhälle och politik kan återspeglas i de pedagogiska
ambitionerna i den statliga undervisningen (Lundgren 1992:76). Även den lettiska
regeringen ser idag skolan som ett viktigt led i den omstrukturering som nu sker. I
”A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity” (2001) framgår hur
olika företrädare för Lettlands skolväsende, om och om igen, poängterar det ansvar
som åligger skolan. Skola och utbildning ses som ett avgörande verktyg för att
etablera demokrati och för att skapa förutsättningarna för ekonomisk och social
välfärd (jfr. School development in the Baltic countries in the 90’ies 2000:21-70).

�

Efter att Lettland återfick sin självständighet 1991 prioriterades enligt rapporten
”The education system in Latvia” (2001) etablering och utveckling av
marknadsekonomi, demokrati och kulturell utveckling. Detta systemskifte skulle
genomföras i en situation där Lettlands politiska och ekonomiska system
fortfarande karakteriserades av gamla sovjetiska strukturer. Därutöver sjönk
produktionen dramatiskt vid självständigheten vilket resulterade i minskade
ekonomiska resurser och ökad arbetslöshet. Mot den bakgrunden tydliggörs
behovet av utbildningsreformer som kan svara mot den nya situationen.

                                                
1 Lettland inneslöts i det Ryska imperiet redan på 1700-talet. När de nationalistiska idéströmmarna
även nådde  Lettland i början av 1800-talet startade en rörelse som ville bevara den lettiska kulturen
och traditionen. För att motverka dessa tendenser infördes förryskningskampanjer som med tiden
intensifierades allt mer. 1918 blev Lettland för första gången i historien en självständig stat. Det
skedde  efter ett löfte från Lenin, förutsatt att Lettland i gengäld stöttade honom i revolutionen
(Lindgren 1999, Lorot 1993, Sävborg-Romare 1999).
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Enligt ”The education system in Latvia” (2001) har ekonomiska och politiska
förändringar dramatiskt påverkat huvudmålen för skolan och utbildningen i
Lettland i framförallt fyra steg:

1) En avpolitisering av utbildningsprocessen: Införandet av demokratiska
principer har reducerat statens kontroll över utbildningens innehåll och
organisering. Tidigare präglades utbildningen av likformighet och stagnation.
Den sågs som ett instrument för att forma ungdomens mål och möjligheter.

2)  Frihet att välja utbildning: Varje invånare kan utifrån egna individuella
möjligheter och intressen välja skola och utbildning. Här betonas också att
respekten för människors individuella val är en grundprincip i en
demokratiseringsprocess.

3) Upphävande av det statliga monopolet över utbildningen: Ett signifikant steg
mot demokrati och marknadsekonomi är möjligheten att etablera privata skolor.
Avpolitiseringsprocessen har varit ett instrument för att öka kvantiteten,
variationen och kvalitén på utbildningsprogrammen. Effekten anses bli en
hälsosam konkurrens mellan olika skolor och utbildningar.

4) Decentraliserade ekonomiska tillgångar: Decentraliseringen har inneburit ett
ökat lokalt ansvar för skolorna och deras rektorer. Denna fördelning av kontroll
ses som ett viktigt led i etableringen av demokrati.

Utbildningssystemet har därmed under de senaste tio åren präglats av omfattande
reformer, som dock genomförts i avsaknad av grundliga utredningar (ibid.). Detta
bekräftas även av ”A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity”
(2001) som riktar stark kritik mot utbildningsministeriet för att ha infört reformer
utan noggrann planering och analys. Kortsiktiga lösningar har fått ersätta
långsiktiga mål. Därutöver kritiseras själva beslutsprocesserna, som enligt
rapportskribenterna, skett utan allmänhetens insyn. Tillvägagångssättet strider mot
den decentralisering som enligt ”The education system in Latvia” (2001) är
utmärkande för en demokrati.
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ATT STUDERA ANDRA

Genom min högskoleutbildning i ”programmet pedagogik med inriktning mot
hälsopromotion, 120p.” erbjöds jag möjlighet att delta i ett samarbetsprojekt mellan
Västra Götalandsregionen och en region i Lettland. Projektets namn var
”Folkhälsoprojket med Inriktning mot Barn och Ungdom i Dobeleregionen”
(FIBUD-projektet, www.vgregion.se). Min del i projektet har inneburit att jag
under åren 1999 till 2001 har planerat och genomfört olika utbildningsinsatser för
lärare och socialarbetare.2 I och med detta arbete fick jag kontakt med lettiska
grundskolelärare och ett intresse väcktes från min sida för att studera det lettiska
utbildningssystemet närmare. Det resulterade i tidigare nämnda B- och C-uppsater,
där denna lärargrupp inom projektet fokuserades i B-uppsatsen och sedermera
några rektorer i C-uppsatsen (Johansson & Larsson 2000 samt Larsson 2000).
Således har jag även i denna studie intresserat mig för den lettiska skolvärden
genom att fokusera lärarstuderande.

Jag har genom mitt engagemang  i FIBUD-projektet haft möjlighet att tillsammans
med projektledaren för FIBUD och andra kollegor besöka Lettland vid flera
tillfällen. Det har gett många tillfällen till diskussion och reflektion om de
förhållanden och strukturer som finns i det lettiska samhället och som idag är under
förändring. Jag har kommit till insikt om, att trots ingående diskussioner om vad vi
upplevt, kan jag aldrig få den förförståelse som mina informanter troligtvis innehar.
Detta beror bland annat på att jag saknar erfarenhet av att ha socialiserats in i den
lettiska samhällsstrukturen. I den strukturen har det tidigare sovjetkommunistiska
styrelseskiktet varit starkt närvarande, men detta har idag allt mer ersatts av
europeiska värderingar och ideal. Genom denna erfarenhetsbrist ökar riskerna för
att jag i situationer där min förståelse inte räcker för att tolka ett visst förhållande,
istället låter mig luras av min egen förförståelse. Det är då lätt att fastna i ett
tolkningsmönster där grova kategoriseringar tillåts förekomma.
                                                
2 Under 1999-2000 gjordes dessa utbildningsinsatser tillsammans med tre andra kurskollegor.
Samtliga kom genom detta engagemang att fokusera Lettland och FIBUD-projektet i sina C-
uppsatser (den uppsatsen är för min del inte avslutad). Från hösten 2000 var det endast jag och
ytterligare en av dessa kurskollegor som bibehöll vårt engagemang i FIBUD-projektet.
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Samtidigt finns det i just detta resonemang risk för att jag just nu kategoriserar
Lettland som mer annorlunda och avvikande än vad det i verkligheten är (Molina
2000:112f).

Det västerländska tänkandet har bland annat enligt Jacques Derrida präglats av en
uppdelning av verkligheten i binära begreppssystem. Dessa system värderas och
polariseras enligt en hierarkisk ordning, vilket gynnar det egna perspektivet (Miegel
& Johansson 2002:202f). En negativ effekt av ett sådant tänkande är, som jag ser
det, att studier som genomförs utanför forskarens egna vardag, kan komma att
formas efter en hierarkisk ordning vilken baseras på ett begreppssystem där det
’annorlunda’ presenteras som avvikande och onormalt. För att motverka en sådan
utveckling krävs enligt Ehn och Klein (1994:78ff) att forskaren arbetar reflexivt
genom att ifrågasätta och kritisera den egna analysen. Den amerikanska etnologen,
Tom O’Dell (2001:60ff) numera bosatt och verksam i Sverige, är dock kritisk mot
den reflexivitet som svenska forskare säger sig arbeta efter. Han menar att det är
mer läpparnas bekännelse, som i den praktiska textproduktionen får stå tillbaka för
att skapa en för läsaren förståelig ’berättelse’, där alternativa tolkningar inte ges
något utrymme.

O’Dells argument innebär, som jag förstår det, att texten blir tillrättalagd och
anpassad efter språkets begränsningar snarare än att den speglar forskarens
analytiska och reflexiva arbete. O’Dell (ibid.) menar också att om forskaren
studerar ett område som ligger nära den egna vardagen finns det en risk för att
forskaren bär med sig idéer och föreställningar om denna vardag. Exempelvis har
han funnit att svenska forskare ofta bär med sig djupt rotade föreställningar om vad
’svenskhet’ innebär, något som kan bli problematiskt i det reflexiva arbetet. Därför,
menar O’Dell (ibid.), kan det vara en styrka att som forskare besöka andra platser
och rum än de som ryms i forskarens egen vardagssfär. Jag delar O’Dells åsikt
gällande huvuddragen i hans argumentation, och genom honom kan jag få stöd och
argument för att studera det som är bortom min egen vardag. Även Ehn och Klein
(1994:74ff) menar att fördelarna med att studera det annorlunda är just att forskaren
är mer observant då nästan allt kan ifrågasättas i detta möte. Men oavsett vilken
kännedom forskaren har av det fält han eller hon besöker så är fältet alltid mycket
mer komplext än det går att uppfatta och beskriva. Precis som O´Dell (2001:60ff),
anser jag därför att det är viktigt att etnologiska studier ses som ett förslag till hur
en företeelse kan tolkas och uppfattas. Hannerz (1992) åskådliggör detta med hjälp
av Herakleitos liknelse, nämligen den att man aldrig kan kliva ner i samma flod två
gånger. Människor som verkar i en viss kontext förändras, samhället förändras och
de kulturer som etnologer, antropologer och andra forskare beskriver förändras.
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Det är viktigt att som läsare och forskare ha det med sig, speciellt när det handlar
om studiet av ett samhälle i omstöpning. För det är ju så som författaren Göran
Tunström så vackert har formulerat det att: ”världens företeelser vrider sig under
våra försök att fixera dem” (Heyden 1997:4). Det är den vetskapen som gör det
spännande att försöka följa och förstå de vridningar som sker i Lettland och hur
dessa gestaltas. För att handskas med dessa analytiska dilemman blir, som jag
tidigare påpekat, dialogen med mina informanter, studiekollegor, handledare och
andra en viktig länk för att resonera och pröva olika tolkningar. En annan viktig del
i analysen blir självklart de teoretiska verktyg som jag senare använder för att tolka
mitt resultat.

URVALETS VEDERMÖDOR

Vid studier som görs långt ifrån den egna livssituationen kan både kulturella och
geografiska svårigheter uppträda när det gäller att komma i kontakt med
informanter som är villiga att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och
reflektioner. Det sovjetiska samhället var präglat av elitistiska tankegångar, där det
sällan fanns möjligheter för en mer genomsnittligt presterande elev att framhäva sig
(Lindgren 1999). Jag tyckte därför att det skulle vara intressant att komma i kontakt
med en student som inte bar med sig sådana uttalade förväntningar, det vill säga
den mer normalpresterande studenten. Då Lettlands befolkning till cirka 30 procent
består av ryssar (Sävborg-Romare 1999) ville jag också studera om det finns
skillnader i hur ryssar och letter beskriver sina upplevelser av att vara student och
blivande lärare. Jag antog att de samtal jag planerade att genomföra sannolikt skulle
underlättas ju fler beröringspunkter som jag hade med informanterna och därför
blev studieinriktningen en viktig del. Då jag själv har studerat pedagogik och
kulturvetenskap såg jag därför gärna att mina tänkta informanter hade en inriktning
mot samhällsvetenskap och pedagogik och att de närmade sig slutet av
utbildningen. Detta ledde till att jag sökte kontakt med ”Riga Teacher Training and
Educational Management Academy” (RTTEMA). Jag hade via FIBUD-projektet
tidigare besökt denna högskola och hade då fått kontakt med en docent på skolan
som erbjöd sig att hjälpa mig att arrangera intervjuerna. Genom honom fick jag en
e-postadress till en student som var engagerad i studentorganisationen. Min avsikt
var att via den studenten kunna distribuera ett brev direkt till studenterna.

Utifrån mina önskemål formulerade jag ett brev på engelska som innehöll en kort
beskrivning av mig själv, att jag skulle skriva en D-uppsats och att jag sökte
informanter till detta projekt. Jag beskrev också hur och var intervjun var tänkt att
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genomföras. På RTTEMA finns god tillgång till datorer med internetuppkopplingar
och därför såg jag inget hinder med att kommunicera via e-post. De studenter som
var intresserade av att delta i projektet kunde därför meddela mig via e-post, men
möjlighet fanns naturligtvis också att skicka ett vanligt brev. Min tanke var att vi på
det sättet skulle etablera kontakt och att vi därefter kunde föra en dialog via
internet, vilket slutligen skulle underlätta urvalet av de informanter jag önskade
intervjua. Genom en sådan e-postkontakt föreställde jag mig också kunna ha
kontakt med fler studenter än endast dem som jag intervjuade.

DEN TALANDE TYSTNADEN

Trots en ganska god bild av vilka jag önskade intervjua skulle urvalet visa sig bli
komplicerat. Situationen kom att likna mina erfarenheter från en tidigare
genomförd studie med lettiska rektorer (Larsson 2000:14ff). Vid urvalet av dessa
rektorer upplevde jag att kontrollen ovanifrån var stark. Rektorerna tycks den
gången inte ha några egentliga möjligheter att själva välja att avstå från att delta i
studien: samtliga 32 rektorer i regionen anmälde sig nämligen intresserade. Efter att
jag sedan gjort mitt urval visade det sig att en av rektorerna ändå inte hade
möjlighet att delta och att någon ansvarig för FIBUD på egen hand valt en annan
rektor som informant åt mig3. Känslan som jag erfor var att rektorerna blev
beordrade att delta i studien och jag hade föga möjlighet att utse informanter utifrån
min frågeställning. Urvalet kan därmed ses som ett bra exempel på hur
maktstrukturerna och den hierarkiska ordningen fungerade i detta sammanhang.
Dessa strukturer kan vid en jämförelse liknas vid det sovjetiska regelsystemet som
förr var gällande. Min erfarenhet delas bland annat av Joakim Hjelm och Oleg
Bogdanov som 1990 gjorde en pilotstudie av ungdomar i Moskva och Leningrad.
Av 253 utdelade enkäter var det inte en enda av de tillfrågade ungdomarna som
avstod från att svara (Bogdanov & Hermansson 1991:231).

�

Inför denna studie sökte jag därför eftersträva en större personlig kontroll där jag
själv kunde påverka mitt urval av informanter. Därför ville jag att informanterna
själva skulle få avgöra huruvida de ville delta i studien eller inte. Mitt brev kom
fram till studentorganisationen men där upphörde tyvärr kontakten och jag hade
ingen uppfattning om hur mitt brev därefter hanterades. Efter försök till kontakt via
e-post med studentorganisationen - och endast några dagar före min avfärd till

                                                
3 I mitt urval av informanter hade jag även valt tre alternativa informanter som eventuella ersättare i
händelse av att någon av de ordinarie inte kunde delta vid intervjutillfället. Det var dock inte någon
av dessa tre som ersätte mitt ursprungsval.
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Lettland - fick jag veta att medlemmarna i studentorganisationen hade organiserat
mina intervjuer och att de också själva valt ut mina informanter. Mitt urval kom på
så sätt att likna urvalsförfarandet av rektorerna, trots att jag aktivt arbetat för att
undvika detta.

NÅGRA STUDENTER OCH EN LÄRARHÖGSKOLA

Samtliga intervjuer genomfördes under tre dagar i november 2001 på RTTEMA i
Riga. Det är sju lärarstuderande som deltar i denna studie, sex kvinnor och en man.
Förhållandet mellan män och kvinnor är ganska talande för den faktiska
könsfördelningen, där männen enligt ”A pasport [sic] to social cohesion and
economic prosperity” (2001) endast utgör 10 procent av dem som studerar till lärare
i Lettland. Det hade i och för sig varit intressant att diskutera mina frågeställningar
med fler manliga lärarstuderande, vilka utgör en minoritet i utbildningsväsendet i
sin helhet. Min avsikt har dock inte varit att anlägga ett könsperspektiv och därför
ser jag inte att förhållandet har inneburit några negativa konsekvenser för studien.
Av informanterna har endast en ryskt påbrå. Denna informant, som har en lettisk
mamma och en rysk pappa, ger i intervjusituationen exempel på det komplicerade
förhållandet som idag råder mellan ryssar och letter.4 Ytterligare en rysk kvinna var
inbokad för intervju, men hon kunde inte delta på grund av sjukdom. Eftersom mitt
schema, på grund av tidsaspekten, var mycket ansträngt under dessa dagar kunde
den informanten tyvärr inte ersättas.

Lärarhögskolan erbjuder en mängd inriktningar inom ramen för fyra fakulteter.5

Sex av informanterna i denna studie läser på fakulteten för ”teacher training and
school management”. Tre av dem utbildar sig till lärare inom ekonomi och
affärsverksamhet6 och resterande tre läser till administrativa ledare för
undervisningsverksamhet och lärare i ett valfritt ämne7. Den sjunde informanten
läser till psykologilärare. Fem av dem är aktiva i studentorganisationen, vilket är
motsvarigheten till den svenska studentkåren. De två som inte är aktiva i
studentorganisationen har engagerat sig i andra organisationer som arbetar för
                                                
4 Relationen mellan lettiska och ryska medborgare är något som jag inte kommer att problematisera
ytterligare i denna uppsats, då jag saknar material för ämnet.

5 Faculty of teacher training and schoolmanagement, Faculty of music, Pre-school and primary
school faculty samt Faculty of psyckology (RTTEMA’s kurskatalog).

6 Teacher of economics and business (RTTEMA’s kurskatalog).
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skolungdomar mot droger och mobbning. Samtliga informanter är således
engagerade i någon form av föreningsverksamhet, ett arbete som görs ideellt. Vid
genomförandet av intervjuerna framgick det att kvinnan som hjälpt mig att
organisera intervjuerna, och som själv ingår som informant i studien, var bekant
med samtliga informanter.

På lärarhögskolan finns god tillgång till datorer och det finns flera kurser där
information till examensuppgifter skall hämtas från internet. I övrigt erbjuder
skolan ett bibliotek med litteratur inom framförallt pedagogik och psykologi.
Litteraturen är, enligt informanterna, framförallt hämtad från forna Sovjetunionen
samt Lettland, men det förekommer även viss litteratur från Tyskland och England.
Det är svårt för studenterna att få tag på kurslitteratur och föreläsarna
tillhandahåller därför ofta eget framtaget arbetsmaterial med sammandrag från
kurslitteraturen (RTTEMA:s kurskatalog).

Informanternas åldrar varierar mellan 21-24 år och samtliga läser tredje eller fjärde
året av totalt fem utbildningsår. Endast en är född och uppväxt i Riga. De andra är
uppväxta på landet eller i mindre städer och har kommit till Riga med anledning av
studierna. Några av dem bor nu i Riga som inneboende eller hyr egna lägenheter.

DIALOGEN MED LÄRARSTUDENTERNA

Alla intervjuer ägde rum på studentorganisationens kontor där vi för det mesta fick
sitta ostörda. Jag ville värna om deras integritet genom att vi skulle få vara i enrum.
Under raster hände det dock att andra aktiva i studentorganisationen kom in på
kontoret i något ärende. Detta skedde vanligtvis utan att de knackade på dörren. Jag
upplevde inte att detta gjordes av nyfikenhet och jag tror att jag störde mig mer på
detta än vad informanterna gjorde. Informanterna tycktes inte ta illa upp och jag
förstod efter ett tag att de gemensamt och med andra gick igenom det vi hade pratat
om. Detta framkom under intervjuerna och i andra sammanhang, som till exempel
under lunchen, vilken jag vid ett tillfälle åt i matsalen i sällskap med några av
informanterna.

Jag inledde varje intervju med att presentera mig själv, mina avsikter med studien
samt lite om mina tidigare erfarenheter av Lettland. Jag följde till viss del i förväg
nedskrivna frågeställningar, men dessa fungerade mest som ett stöd. Till att börja
med bad jag dem berätta lite om sig själva och sin bakgrund, ungefär som jag hade

                                                                                                                                       
7 Manager of educational work and teacher of one subjekt at basic school (RTTEMA’s kurskatalog).
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gjort för dem. Utifrån deras svar leddes samtalet vidare. Jag gjorde i intervjuerna
ofta kopplingar till mina egna erfarenheter och tankar till de områden som vi
berörde. På så vis liknade intervjun mer ett avslappnat samtal där vi gemensamt
resonerade oss igenom mina frågeställningar. Jag upplevde samtalen som öppna
och jag kände att studenterna gärna ville berätta om sig själva och sina erfarenheter.
Detta bekräftades också av informanterna, då jag efter intervjuerna fick positiv
respons. De sade sig tycka att det hade varit intressant och roligt att delta och att de
hade fått många nya tankar. Dock återstår frågan om informanterna sade så för att
vara artiga och vänliga.

Intervjuerna, som varade i mellan 1,5 – 2,5 timmar, är bandade och transkriberade.
Jag har till viss del gjort enklare språkliga korrigeringar när det gäller ordföljd och
uttal. Detta har gjorts för att underlätta min egen läsning av utskrifterna samt för att
bättre kunna återge uttalanden som citat. Jag vill poängtera att när jag i text
bearbetar informanterna och deras uttalanden använder jag fiktiva namn.

FRÅNVARO AV ”MEDELMÅTTIGA” STUDENTER
Mitt intryck är att informanterna tillhör en grupp mycket ambitiösa studenter, något
som bland annat påvisas via deras engagemang i studentorganisationen och/eller i
andra organisationer. Den ”medelmåttige” studenten mötte jag troligtvis aldrig.

Intressant är också att samtliga informanter – trots att jag själv aldrig tog upp frågan
– vid flertalet tillfällen beskrev vilken bra högskola de studerade på och hur väl
omhändertagna de blev av lärare och rektor. Inte ett negativt ord nämndes i dessa
sammanhang. Det förhållandet tror jag är mycket viktigt att ha i åtanke när
resultatet presenteras. Frågor väcks naturligtvis om dels vilka svar jag måhända
hade fått om jag hade haft tillfälle att intervjua de studenter som jag från början
avsåg och om de studenter jag intervjuade verkligen är så okritiska till sin
utbildning som de uttryckte.

Samtidigt är det som ”A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity”
(2001) påpekar, inte många lettiska familjer som har ekonomisk möjlighet att
finansiera, sina barns studier på högskole- eller universitetsnivå. Det finns ett stort
avstånd mellan rika och fattiga, ett glapp som dessutom tenderar att öka, och mellan
dessa finns inte någon uttalad medelklass representerad. Det innebär att den
’normalpresterande’ studenten är svår att finna. Att investera i en utbildning innebär
alltid uppoffringar, något som är tydligt i Lettland. Det är ofta många personer
inblandade för att göra utbildningen genomförbar utifrån en ekonomisk synvinkel.
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Möjligheten till högre studier är, enligt min åsikt, inte lika självklar som i Sverige
och det är troligtvis inte försvarbart att missköta en sådan möjlighet.

TREPARTSSAMTALETS FÖR- OCH NACKDELAR

Intervjuerna med studenterna genomfördes med hjälp av en lettisk-svensk tolk.
Tolken är lettisk, men har tidigare levt och arbetat i Sverige. Hon saknar utbildning
som översättare, men har arbetat som tolk i flera år. Bland annat har hon arbetat för
FIBUD-projektet och jag har använt mig av henne både i föreläsningssammanhang
och då jag genomförde intervjuerna med de rektorer som ingick i min förra studie.
Att arbeta med en översättare innebär att kommunikation mellan två människor går
via ett tredje steg i tolkningsprocessen. Följden kan bli att viktiga nyanser i
kommunikationen faller bort och att kroppsspråkets betydelse för
kommunikationen minskar eller till och med komplicerar tolkningen.

Sett i ett annat perspektiv kan dock tolkningsprocessen underlättas. Vid arbete med
en översättare måste parterna bli rakare och tydligare för att underlätta tolkningen
för varandra. Översättningsprocessen innebär dessutom mer betänketid för parterna
och de kan reflektera mer över det sagda, vilket förbättrar intervjuarens möjlighet
att ställa följdfrågor (Ödman 1991:60ff). Detta är något som jag i denna studie
upplevde som positivt. I arbetet med översättaren, både vid föreläsningar och vid
intervjuerna, har det framkommit att översättningar av långa meningar många
gånger kortades ned. Vid bearbetning och analys av mitt material är det endast de
översatta svaren från tolken som jag kan använda mig av. Det medför svårigheter
vid bedömning av studiens tillförlitlighet. Exakt vad är det som tolken sorterar bort
vid översättning och är det informantens eller tolkens ord som jag hör? Det har
också framgått vid diskussioner med tolken att i olika översättningssituationer har
ord och meningar översatts korrekt, men att enstaka ord fått fel innebörd i vissa
sammanhang. Detta förklarar varför en del missförstånd mellan mig och
informanten har uppstått och det är något som jag tagit lärdom av i denna studie.
Jag har i högre grad ifrågasatt svar som för mig varit otydliga och jag har även i
större omfattning frågat om samma frågor, fast med ett annat ordval redan i
intervjusituationen. Detta visade sig vara värdefullt för trovärdigheten och
förståelsen av svaren.

I sammanhanget är det viktigt att nämna något om det lettiska språket. Lettiskan är
ett gammalt språk som enligt Ekki Peurinanen (1992:144f) tidigare inte har åtnjutit
någon status som kultur- och bildningsspråk. De språk som varit legitima har varit
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tyska, polska och självklart ryska. Det har gjort att lettiskan föråldrats och blivit
ordfattig vilket kan vara en förklaring till varför långa meningar på lettiska kan
översättas mer kortfattat till svenska. Projektledaren för FIBUD har åskådliggjort
detta med att lettiskan saknar fler benämningar på ordet ”stol” än just ”stol”. För att
beskriva en pall, eller en fåtölj så måste därför denna tingest beskrivas i flera ord.
Resonemanget kan kanske även överföras till ett annat begrepp och som jag genom
denna studie återkommande har kommit i kontakt med och som för mig inneburit
svårigheter att analysera. Detta begrepp är ’hjälpa’, vilket är ett ord som används
mycket frekvent av mina informanter i upprepande och skiftande sammanhang. Det
kan därför finnas skäl att misstänka att innebörden av ’hjälpa’ rymmer mycket mer
än vad tolken har åskådliggjort.
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RÖRELSEN MOT DET NYA

SAMHÄLLET

För att förstå och förklara informanternas utsagor har jag använt mig av forskare
som har teoretiserat och begreppsliggjort de omständigheter som människor
kommer i kontakt med genom att leva och hantera vardagen. Hannerz (1992) menar
att grunderna och förutsättningarna för att samhället hela tiden förändras, sker
genom den process som uppstår när människor brukar, nyttjar och skapar något från
och av jordens resurser. Hannerz (ibid.) menar att processens mål inte kan beskrivas
eller pekas ut, då förutsättningarna hela tiden ändras. Däremot kan processens
riktning avläsas och studeras. Hannerz resonemang är intressant och jag förstår de
begreppsbeskrivningar som skapas för att tolka samhället innebär att man fryser
själva rörelsen så att den kan fingranskas. Därmed kan begrepp som på olika sätt
beskriver exempelvis moderniseringsprocessen lyftas fram. Jag kommer att
använda mig av olika begreppsapparater under min analys, men syftet med detta är
inte att försöka beskriva var i utvecklingen Lettland ”befinner” sig utifrån en
moderniseringsprocess. En sådan utgångspunkt är mindre fruktbar då jag i detta
sammanhang endast vill uppehålla mig vid att det förekommer en rörelse med en
viss huvudinriktning. Därför är det intressant att försöka förstå mina informanters
resonemang, tankar och känslor inför den process som de så starkt är involverade i.

FÖRÄNDRINGENS STYRNINGSMEKANISMER

Utvecklingen av det moderna samhällets institutioner har i många fall medfört
ökade möjligheter för människor att leva ett säkrare och tryggare liv. Men i och
med detta följer också en ny form av faror och risker. Den tyske sociologen Ulrich
Beck (1996) har problematiserat moderniteten och då framförallt poängterat de
risker som är förenat med denna rörelse. Han menar att i modernitetens kölvatten
följer ett ökat riskmedvetande och han går till och med så långt att han menar att vi
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har tagit steget in i ett ”risksamhälle”. Både Giddens och Beck länkar även
klassbegreppet till riskmedvetenheten. Beck (1996) menar att klasstillhörighet
påverkar riskmedvetenheten och att vissa samhällsgrupper har större möjligheter än
andra att förhålla sig till riskerna. Giddens (1996, 1999) ser denna utveckling som
att klasskillnader kan definieras utifrån möjligheter till självförverkligande, därför
att moderniteten i sig medför skillnader, uteslutning och marginalisering.

Går vi till Zygmunt Bauman (1998) menar han att den rörelse som
samhällsutvecklingen innebär, ständigt skapar nya strukturer vilket resulterar i att
en del tidigare strukturer sönderfaller och blir utdefinierade. Detta drabbar i första
hand de människor som inte införskaffat nödvändiga redskap för att anpassa sig
efter de nya reglerna och som därmed lätt kommer att klassificeras som motsatsen
till det normala, giltiga och gällande. De viktiga redskapen som behövs till denna
anpassning är, enligt Giddens, Beck och Bauman, information och kunskap, vilket
de också ser som kännetecknande för det västerländska samhället. Behovet av allt
mer information och kunskap har framförallt sitt ursprung i den tilltagande
fokuseringen på den enskilde individen. Det ansvar som samhällets byråkratiska
institutioner hade för att reglera och dirigera människor var tydligare förr. Detta
medförde att samhället då var enklare att definiera. En förutsättning är därför att
människor blir mer reflekterande för att på så vis kunna reglera sina egna liv.
Reflexiviteten blir på så vis kännetecknande för den moderna människan. Den
ökande reflexiviteten kring riskerna menar Beck (1996) och Giddens (1996, 1999)
tilltar i en tid när riskerna är mer abstrakta och svårdefinierade. Reflexiviteten
behövs därför för att begrunda och bedöma vilka val som människan tvingas göra.
En sådan utveckling av moderniteten som det västerländska samhället idag befinner
sig i benämns av Giddens (1996) som radikaliserad modernitet eller senmodernitet
(i fortsättningen kommer jag dock att använda mig av endast senmodernitet). Med
ett sådant begrepp menar han att de tankestrukturer som moderniteten och
industrialismen medförde fortfarande är närvarande. Samtidigt har det enligt
Giddens (1996) tillkommit en mängd andra tankestrukturer och teorier för att
förklara och definiera samhället, vilket visar sig genom exempelvis ökade
valmöjligheter. Dessa ökade valmöjligheter kan jag observera i Lettland och de
informanter som ingår i denna studie har genom sina berättelser exemplifierat att
systemskiftet och dess konsekvenser har förberett för det. Därför ser jag det som
relevant att använda mig av dessa begrepp i min teoretiska referensram.

*
Den ökande reflexiviteten som kommit till stånd genom ökade valmöjligheter
innebär, enligt bland annat Giddens (1996, 1999), dock att de val vi gör inte endast
utgår från oss själva, utan vi påverkas i hög grad av hur forskare och andra experter
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definierar och slår fast olika vetenskapliga sanningar och direktiv. Som jag förstår
Giddens menar han ändå att de individuella valen görs utifrån ett eget reflexivt
arbete och att den indoktrinering av människors valmöjligheter som experter och
andra makthavare gör, inte är så framträdande som till exempel Foucault (1987)
hävdar.

Begreppet makt är centralt för Foucault. Han menar att makt och därmed kontroll
infiltrerar och uttrycks via samhällets alla områden och nivåer. Foucault (1987)
pekar på att makten ofta kan uppfattas som en normalitet som därför inte med
lätthet kan avtäckas vid första anblicken. Makten opererar framförallt via
disciplinering av individen och vissa avgränsade grupper som skall ordnas i
förhållande till det som utgör normen. Det som då händer, för att använda Foucaults
(1987) terminologi, är att makten har förkroppsligats hos den enskilde individen.

Nikolas Rose (1995), har med utgångspunkt från bland annat Foucault, gjort en
studie i post-kommunistiska stater som har övergått till en mer demokratiskt politik.
För att styra människor och dess aktiviteter i ett sådant samhälle menar Rose att
utbildningssystemet har kommit att få en framträdande roll. Liksom Foucault
(1987) erbjuder Rose (1995) teorier alternativa tolkningsmöjligheter till hur den
nyvunna friheten tar sig uttryck. I likhet med Giddens och Beck menar han att i takt
med tekniska framskridanden, ökar behovet av experter som också mäter och
reglerar samhällsmedborgarna.

UTBILDNINGENS STYRNINGSMEKANISMER

Utbildningsinstitutionerna spelar alltså en viktig roll i att distribuera maktens
budskap. Det innebär att skolan, oavsett om samhället baseras på en plan- eller en
marknadsekonomi, är ett verktyg för att forma och påverka den uppväxande
generationen. De lettiska lärarstuderande som jag har intervjuat är utifrån sådana
aspekter en intressant grupp. Genom grundskolan har de fostrats in i ett
samhällssystem som idag inte längre är giltigt, men genom lärarutbildningen skolas
de in i ett nytt förhållningssätt utifrån vilket de senare antas forma andra elever.
Lindensjö och Lundgren (1986, 2000) samt Hultqvist och Petersson (1995a) har,
bland annat med inspiration från Foucault, problematiserat maktens närvaro i ett
utbildningsperspektiv och studerat vilka individuella och samhälleliga mål som en
investering i utbildning ger. Lindensjö och Lundgren (1986, 2000) analyserar
utbildningssystemet utifrån olika arenor. Den politiska arenan formulerar
utbildningens mål och syften i förhållande till politikens inriktning. Längre ner i
hierarkin finns en realiseringsarena som förväntas verkställa dessa direktiv. Mina
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informanter kan utifrån ett sådant resonemang ses som maktens verktyg för
förändringens genomförande. Lindensjö och Lundgren menar att avgörande för hur
väl realiseringsarenan kan svara mot direktiven är hur närvarande makten är på
denna nivå samt i vilken omfattning som realiseringsarenans ideologi
överensstämmer med formuleringsarenans.

KAPITALTILLGÅNG I DET SOCIALA RUMMET
Pierre Bourdieu (1986, 1995) är en fransk sociolog som arbetat mycket med att
studera och kartlägga hur makt och statusförhållanden fördelas, upprätthålls och
reproduceras i det sociala rummet genom olika mänskliga och kulturella praktiker.
Ordet praktik betecknas som ett mänskligt handlande som man vanligtvis inte
ifrågasätter och enligt Bourdieu innebär begreppet själva skiljelinjen mellan
individuella handlingar och objektiva strukturer. Sådana praktiker kan upptäckas
och synliggöras genom att reflexivt och analytiskt granska vardagslivets trivialiteter
(Ehn och Klein 1994, Ehn och Löfgren 1982). I denna studie, där jag besöker en
vardag som avviker från min egen, kan jag kanske lättare förstå de motsättningar
som ryms i praktiken. Samtidigt kan jag inte heller fullt ut bli delaktig i de normer
och strukturer som jag möter och just detta förhållande gör att jag inte alltid kan
tolka och förstå dem.

Människor som socialiseras och lever inom en viss praktik skapar strukturer och
förståelseramar vilka kommer att styra och påverka känslor, smak, egenskaper och
förhållningssätt till omvärlden. Det innebär att de sociala strukturerna
förkroppsligas av den enskilde individen och utgörs av det som Bourdieu (1986,
1995) betecknar som habitus. Bourdieu anser att det finns olika
reproduktionssystem i samhället vilka strävar efter att bibehålla samhällets gällande
strukturer och normer. Ett sådant exempel är utbildningssystemet. De sociala
strukturer som utgör grunden för en enskild individs habitus benämns med ett annat
ord kapital. Kapitalet utgörs av de symboliska och materiella tillgångar individen
utrustats med genom sin specifika plats i det sociala rummet. Kapitalet kan ge
individen vissa tillgångar genom att det utnyttjas på rätt sätt och i rätt situationer.
Därför är det fördelaktigt att individerna håller sig inom den praktik där det egna
kapitalet kan utnyttjas och omsättas till legitimitet, status eller makt. Ett exempel på
en sådan kapitalart, vilket kan omsättas till en mängd andra kapital, är
utbildningskapital. Genom att investera i utbildning erbjuds individen tillträde till
andra praktiker och eventuellt en förflyttning i det sociala rummet. Notera att inte
alla former av utbildningsinvestering innebär ett ökat kapital.
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Utbildningen måste först vinna acceptans och legitimitet av den legitima smaken,
det vill säga den normgivande och reproducerande makten.

Trots att Bourdieu får mycket utrymme i teoribeskrivningen kommer han ändå inte
att synliggöras i texten i samma omfattning. Jag vill därför förtydliga att hans
teorier inspirerat mig i min tolkning och bearbetning av materialet, även om det inte
alltid poängteras i text.

LITTERATURTILLGÄNGLIGHET
Jag har inte präglats av och förkroppsligat de strukturer, normer och praktiker som
finns i Lettland. För att ändå försöka förstå och bli mer medveten om det som utgör
Lettlands ”kultur” har jag via litteratur försökt sätta mig in i landets historia, kultur
och traditioner. Jag har funnit att Lettland, utifrån ett västeuropeiskt perspektiv, ofta
har uppfattats som nära knutet till Ryssland och sedermera Sovjetunionen. Jag har
därför ofta blivit hänvisad till historiebeskrivningar om Ryssland, Sovjetunionen
eller möjligtvis om Baltikum.8 Den litteratur som av språkliga skäl varit tillgänglig
för mig, har övervägande skrivits av västeuropéer eller av letter som sedan länge
varit bosatta i ett västeuropeiskt land.9 Sedan Lettland återfick sin självständighet
har dock en mer lettiskt präglad litteratur och forskning passerat tryckpressarna och
översatts till bland annat engelska. Det har varit betydelsefullt för mig att kunna ta
del av rapporter och annan forskning som behandlar just den lettiska skolans
utformning och hur pedagogiken och undervisningen förändrats sedan
självständigheten10. På internet finns idag också en mängd hemsidor som på olika
sätt behandlar lettisk historia, kultur affärsverksamhet med mera. Intressant att
notera är hur letterna utifrån dessa hemsidor strävar efter att skapa sin egen
nationella tillhörighet, identitet och kultur. I tidningar och på hemsidor - som
kanske präglas av lägre krav på vetenskaplig exakthet - målas Lettland idag i färger
och uttryck vilka ska övertyga läsaren om Lettlands närhet till Europa snarare än till
Ryssland.

                                                
8 Se exempelvis: Almgren 1982, Arnkvist & Sternberg 1977, Bronfenbrenner 1971, Lindgren 1999,
Makarenko 1985, Bagger 1995.

9 Se exempelvis: Baladois 1990, Wiik 1990, Jokoipii 1992.

10 ”A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity” (2001), School development in the
Baltic cuntries in the 90’ies (2000), The education system in Latvia (2001).
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NYA TANKAR, GAMLA VANOR

VALET ATT STUDERA TILL LÄRARE

Det är mycket lättare att komma in här än på någon annan högskola. Egentligen
tror jag ingen av de som kommer till högskolan för att läsa här trodde att de
skulle bli pedagoger. Så alla som jag pratat med säger att de kom hit bara för
att det är intressant att läsa pedagogik och det går ju alltid att använda, men inte
att de ska vara lärare (Ilze).

Den känsla som Ilze förmedlar i citatet är en bra sammanfattning av flera av
informanternas resonemang kring sitt val att studera på en lärarutbildning.
Läraryrket har idag förlorat mycket av den status som pedagogen tidigare kunde
erhålla och ”A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity” (2001) ser
detta positions- eller statusfall som en förklaring till varför inte fler söker till
lärarutbildningarna. Samtidigt blir det allt viktigare med högskoleutbildning, något
som nämns i både intervjuer och rapporter om studiesituationen (”A pasport [sic] to
social cohesion and economic prosperity” 2001, ”The education system in Latvia”
2001). Därför finns det skäl att tro att studievalet baseras på dels ett ökat krav på att
ha någon form av högre utbildning och dels på den ekonomiska betydelsen av att få
studierna betalda av staten. Enligt rapporterna kan, för att använda Bourdieus
(1986) språkbruk, det uppfattas som att det blivit allt viktigare med ett kapital i
form av högskoleutbildning för att försäkra sig om en god position i det sociala
rummet. Enligt Marite Seile (2001) är det endast hälften av de nyutexaminerade
lärarna som väljer att arbeta i skolan och av dem som gör det tenderar de främsta
nyutexaminerade lärarna att lämna yrket ganska snart. Främsta orsaken anses vara
lönen,11 men ett annat argument är också att skolan idag inte är en arbetsplats som
erbjuder den enskilde någon utveckling.

Ansökningsförfarandet till RTTEMA sker ett halvår tidigare än antagningen till
andra högskole- och universitetsutbildningar. Informanterna beskriver att de gjort
                                                
11 Genomsnittslönen för en gymnasielärare uppgår endast till 75 procent av genomsnittslönen i
offentliga verksamheter (Siele 2001)
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inträdesprovet så bra att de placerades i en så kallad budgetgrupp. Detta innebär att
studenterna inte själva behöver betala för sin utbildning utan att samhället står för
kostnaden. Detta är inte något som är specifikt för RTTEMA, möjligheten för att få
studierna betalda av staten är lika stor även inom andra högskole- eller
universitetsutbildningar. Enligt ”A pasport [sic] to social cohesion and economic
prosperity” (2001) är det endast cirka 30 procent av studenterna som får ingå i
denna ”budgetgrupp”. Därutöver finns ett studiebidrag som är direkt kopplat till
studieresultatet. En student som presterar goda resultat kan få bidrag på upp till 12
lat per månad (cirka 240 kr), medan en lågpresterande student får ett mindre bidrag,
dock lägst 6 lat per månad (cirka 120 kr)12. Enligt informanten är bidraget en
förutsättning för att studera på högskola då föräldrarna inte kan betala för
utbildningen.

Det är ju så i Lettland att … man ska betala för sin utbildning. Då var det så att
denna skola har tävling i samtliga av Lettlands skolor ”Jag vill bli lärare”. Då
tänkte jag att jag kan ju prova och om jag kommer in så kommer jag in … de
ämnen vi läser här kan jag använda när som helst i livet. Då visste jag att jag
hade hamnat i budgetgruppen så jag ska inte betala för studierna eller mina
föräldrar ska inte betala och då sökte jag ingen annanstans (Baiba).

Det framgår av citatet och också av andra informanters utsagor att även om
föräldrarna inte har ekonomisk möjlighet att finansiera utbildningen, så är de ändå
likafullt ekonomiska garanter för att informanterna skall kunna genomföra den.
Flera av informanterna menar att föräldrarna anser att de ska koncentrera sig på
studierna istället för att tvingas utföra andra former av extra arbeten för att klara
ekonomin. Det är något som, enligt informanterna och ”A pasport [sic] to social
cohesion and economic prosperity” (2001), normalt är vanligt för studerande.12

Johanssons studie (2001) av medelålders grundskolelärare visar att de uppfattade
sig själva som en förlorad generation när det gäller att få en förbättrad
levnadsstandard, men att de sätter en stark tilltro till nästa generation och att de
därför arbetar hårt för deras bästa. Mina informanters föräldrar kanske upplever en
liknande situation. Genom att barnen ges möjlighet att studera på högskola får även
föräldrarna möjlighet att göra en förflyttning i det sociala rummet. Genom att
investera i barnens utbildning kan föräldrarna visa på att de anpassar sig efter en
önskad norm, där utbildning blir en allt viktigare statusmarkör. (jfr Bourdieu 1986).
Barnen ges en möjlighet att införskaffa sig de nya kunskaper som antas behövas i

                                                
12 Beräknat efter gällande valuta i november 2001.

12 Intressant att notera i detta sammanhang är att dessa informanter istället för att arbeta utöver
studierna, är verksamma i olika föreningar och organisationer. Hur motiveras och försvaras det inför
föräldrarna?
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ett samhälle i förändring. Underförstått är att Lettland är i behov av nya kunskaper
som kan öka förändringstakten än mer. Betydelsen av ett relevant
utbildningskapital blir i denna rörelse en förutsättning. Beverley Skeggs (1999) har
med hjälp av Bourdieus teorier om kapital och habitus funnit att människor som
lever upp till den önskvärda normen får en högre status13. Att investera i utbildning,
när tidigare kunskaper och utbildningstraditioner starkt ifrågasätts, innebär en
möjlighet att införskaffa och kvarhålla en sådan position och status. Flera
informanter beskriver att någon av deras föräldrar är arbetslösa och att de har haft
svårt att anpassa sig till de krav som det ”nya” samhället innebär. Trots svårigheter
till anpassning ges här föräldrarna en möjlighet att via barnen återta en viss status
och position genom att stötta dem i deras utbildningsinvestering.

Baiba berättar i citatet också att RTTEMA, jämfört med andra högskolor och
universitetet, har en annorlunda form av ansökningsprocedur. Utöver en vanlig
ansökan kan man komma in på högskolan genom en tävling. Företrädare för
RTTEMA åker redan under vintern runt på landets gymnasier och genomför en
tävling som de kallar för ”Jag vill bli lärare”. Tävlingen innebär att
gymnasieeleverna får genomföra en lektion inför andra elever samtidigt som
bedömare från RTTEMA granskar framträdandet. De som lyckas bäst går vidare
och får göra andra prov och tester. Samtliga informanter i denna studie har kommit
in på utbildningen via denna tävling. Olika former av tävlingar är ett vanligt
pedagogiskt inslag i den lettiska undervisningen13. Tävlandet var en metod som
pedagogen Anton Makarenko införde på alla typer av undervisningsnivåer i det
sovjetiska samhället under 20-talet. Tävlandet skedde i och mellan olika kollektiv
och syftade till att motivera de tävlande att prestera sitt yttersta. Det var inte den
enskilde individen som tävlade, utan ett kollektiv. Detta skulle främja den
kommunistiska tanken att alla ska arbeta för samhällets bästa. Men samtidigt
infördes ett kontroll- och angiverisystem där man inom kollektivet bevakade

                                                
13 Skeggs (1999) menar att tillgången till legitimerat kapital skapar respekt och status från
omgivningen. De som inte har tillgång till det legitima kapitalet gör istället anspråk på respekt när
de accepterar och anpassar sig till den legitima smaken. Det åstadkoms bland annat genom rätt form
av investeringar som görs utifrån det kapital man har tillgång till. Människor som på grund av
samhällets rådande strukturer har ett kapital som inte går att legitimera kan enligt Skeggs utnyttja
dessa kapitaltillgångar till en strävan efter att visa sin duglighet genom att bli en god
samhällsmedborgare. Det innebär inte bara ett accepterande efter rådande strukturer och till den
legitima smaken, utan även en underordning. För de engelska arbetarklasskvinnor som utgör
underlaget i Skeggs studie resulterade deras strävan efter respektabilitet ofta i att när de hade nått
upp till den nivå som den legitima kulturen företrädde, så ändras förutsättningarna genom att denna,
till synes omärkbart, omdefinierades (jfr Giddens 1996, 1999 och Beck 1995, 1998).

13 Det är något som vidare har problematiserats i en studie av Johansson och Larsson (2000), samt
Larsson (2000).
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varandra för att kontrollera att alla verkligen gjorde sitt bästa. Johansson & Larsson
(2000) menar att detta innebar att en form av elitism utvecklades, där de främsta
hyllades för att tjäna kollektivet och samhället bäst. Detta menar författarna (ibid.,
Larsson 2000) har skapat en svårighet i att samarbeta, då alla misstänker alla för att
kontrollera varandra. Idag, när Lettland i ökad utsträckning än förr fokuserar
individuellt ansvar och framgång, är det intressant att notera att de tävlingsformer
som Makarenko införde för att skapa en kollektiv gemenskap fortfarande används.
Skillnaden är att detta sker i rakt motsatt syfte då RTTEMA använder tävlingen för
att erbjuda vinnarna utbildning i att bli de individualiserade subjekt som bland
annat Giddens (1996, 1999) och Rose (1995) talar om. Det gymnasiala
studieresultatet avgör, som jag har förstått det, också vilka som placeras i
”budgetgruppen”. Även här kommer alltså tävlandet till uttryck.

MOTIVEN TILL STUDIEVAL
Flera av informanterna har inte för avsikt att arbeta som lärare efter avslutad
utbildning. Det gör valet att studera till just lärare än mer intressant. Andris
beskriver att han som äldst i en syskonskara om tre fick uppfostra sina syskon och
att han tycker om att stå i centrum. Han har gjort bedömningen att det är inom det
pedagogiska arbetsfältet som han bäst kan göra karriär. Han menar också att han, i
egenskap av man, kommer att vara attraktiv inom skolvärlden. Det är få män som
väljer att studera till lärare, vilket även bekräftas av ”A pasport [sic] to social
cohesion and economic prosperity” (2001). Situationen är enligt Andris fördelaktig
när han ska konkurrera om jobben med kvinnliga kollegor. Hans studieinriktning
till administrativ ledare för utbildningsverksamhet kommer sannolikt att ge honom
en ledande position, från vilken han senare kan söka sig mot andra verksamheter
med ledande befattningar. Även Arina, som läser till psykologilärare, kan använda
kunskaperna för andra ändamål. Hon menar att hon genom att göra mindre
kompletteringar kan arbeta som psykolog eller kurator.

Ieva, Zaiga och Uldis är mer målinriktade med sina studier än vad jag upplever att
de andra informanterna är. Ieva och Zaiga läser båda till ekonomilärare. Ieva läste
ekonomi på gymnasiet och avsåg att läsa ekonomi på universitetet. När hon läste
om RTTEMA och deras utbildningsprogram tyckte hon att ekonomisk pedagogik
verkade intressant. Hon deltog i tävlingen ”Jag vill bli lärare” och fick efter några
andra tester en plats på utbildningen. Efter detta besked sökte hon inte några andra
utbildningar. Ieva menar att man på RTTEMA läser samma typ av ekonomi som på
universitetets ekonomiutbildningar men med den fördelen att lärarutbildningen
också fokuserar pedagogik. Pedagoger är enligt henne eftertraktade inom
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näringslivet: ”Då har man kontakt med människor och då kan man visa människor
den riktiga platsen.” Ieva vill i framtiden använda de pedagogiska och ekonomiska
kunskaperna för att öppna en krog.

Zaiga, som var mycket duktig i gymnasiet, fastnade för läraryrket då hon ibland
fick vikariera för sjuka lärare. Hon tyckte det var intressant att undervisa och att
dela med sig av sina kunskaper. Därför är Zaiga, som jag förstår det, den enda
informant som har tidigare praktisk erfarenhet av läraryrket.

Uldis kommer från en välutbildad familj där många är jurister. För henne var valet
att studera vidare självklart, men hennes mamma ville att hon liksom övriga
familjen skulle bli jurist. Uldis sökte dock till tekniska universitetet och läste där i
två år. Hon avbröt studierna för att söka till utbildningsledareutbildningen på
RTTEMA. Uldis var då lite äldre än de övriga informanterna, vilket jag tycker visar
sig i en större medvetenhet och mognad när hon beskriver sitt studieval. Men valet
har skett efter det att hon provade flera olika studieinriktningar och hon förklarar
det med att: ”Jag sökte efter min identitet.” Här påvisar Uldis tydligt hur noga hon
har övervägt sin studieinriktning. Detta kan kopplas till Beck (1996) som menar att
människan i den senmoderna tillvaron själv måste iscensätta sitt liv genom val.
Uldis tycks vara mycket medveten om att det är ett eget ansvar att välja och forma
sitt liv idag, något som hon delvis visar sig vara kritisk mot. Hon ser att det är
många människor som har svårt att hantera livet och vardagen och hon tänker då
framförallt på äldre och lågutbildade. Jag uppfattar Uldis som att hon upplever det
egna ansvaret som tungt att bära. Hon har provat flera utbildningsvägar men har
svårt att finna och förhålla sig till sin roll. Att i en sådan tid av förändring välja
läraryrket visar att hon söker efter en trygghet, något som i hennes
föreställningsvärld är tydligt definierat och beständigt över tid:

Det är vissa grundområden som alltid har funnits och som alltid ska finnas och
en av dem är pedagogik, sedan kommer medicin. Så det är de områdena som
samhället alltid har haft och som alltid ska fortsätta att finnas. (Uldis)

Ett problem med Uldis resonemang är att hennes föreställningar inte tycks
överensstämma med budskapet från RTTEMA:s kurskatalog (s. 6). Den senare
betonar snarare att lärarhögskolan genom utbildningen vill forma individer och
lärare som är flexibla och anpassningsbara till en föränderlig framtid. Uldis egen
förförståelse och erfarenhet av läraryrket tycks, utifrån resonemanget, komplicera
hennes anpassning till den nya pedagogiken. Hennes argument för yrkesvalet kan
också ses som ett sätt att försöka återupprätta pedagogens status, som traditionellt
har ingett respekt och status hos omgivningen.
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Genom att diskutera informanternas studieval framgår det att de ser olika lösningar
på vad de vill arbeta med. Informanterna visar en medvetenhet om att läraryrket har
förändrats och genom deras resonemang förstår jag att de på sätt och vis anpassar
sig efter de nya direktiven. De försöker finna olika vägar till hur de i nya
sammanhang kan legitimera utbildningen (Bourdieu 1986, 1995). Informanterna
blir på grund av omständigheterna tvingade till att bli allt mer flexibla och de
anpassar sitt handlingsutrymme efter flera tänkbara situationer (jfr Beck 1996,
Giddens 1996, Sennett 1999).

PEDAGOGIK SOM BISYSSLA
Samtidigt kan just valet att studera till lärare, trots att de inte vill arbeta inom det
området, tyda på att informanterna inte är flexibla och att de inte riktigt kan hantera
alla valmöjligheter som finns. Ett sådant exempel kan vara när Uldis uttrycker att
pedagogik är ett kunskapsfält som samhället alltid kommer att ha behov av.
Informanternas argument för sina studieval visar att läraryrket i sig saknar
attraktivitet. Inför studievalet finns det flera olika utbildningsalternativ som står till
buds och bland vilka de själva måste orientera sig, sålla och välja den inriktning
som de tror kan resultera i framgång. Flera av informanterna säger att de ”hamnat”
på RTTEMA genom den av högskolan arrangerade tävlingen ”Jag vill bli lärare”
och att ansökningarna sker ett halvår före ansökningarna till andra högskole- eller
universitetsutbildningar. De visste därför i god tid att de kommit in på utbildningen
och därmed valde de bort möjligheten att söka andra utbildningar. Kan det ses som
en ovana i att hantera de alternativa studiemöjligheter och de valmöjligheter
studenter har idag? Att valet till vidare studier var enklare och mer självklart förr
tydliggör Baiba när hon förklarar hur hennes högstadielärare kunde bedöma vilka
gymnasieinriktningar som eleverna skulle gå:

Vi hade en mycket bra klassföreståndarinna som nästan var som en mamma för
oss. Hon hade faktiskt ett jättebra öga, hon kunde säga vilka som borde gå
vidare till gymnasiet och vilka som skulle välja yrkesutbildning och så vidare.

Tidigare kunde studievalet förläggas på någon annan än den egna personen, till
någon med auktoritet och makt, i detta fall en pedagog. Föräldrarna tycks inte ha
haft samma förutsättningar att påverka sina ungdomars studieval. Kanske är det en
förklaring till att samtliga informanter, med undantag av Uldis, inte uppger att
studievalet har diskuterats med föräldrarna. Uldis familj har däremot varit mycket
aktiva i hennes studieinriktning, föräldrarna tyckte att hon skulle bli jurist.
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Hennes val att inte läsa juridik visar på ett mindre beroende till föräldrarna och att
hon litar till sina egna intressen och förmågor.

Informanterna ger uttryck för en intressant paradox i sina resonemang kring
studieval och ointresset för att arbeta som lärare. De sätter nämligen ett stort värde i
de pedagogiska kunskaperna och de beskriver att trots att de inte vill arbeta som
lärare, så vill de använda pedagogiken i en alternativ verksamhet lokaliserad till
fritiden. Detta tydliggörs till exempel när jag frågar Zaiga vad hon vill arbeta med:

Jag kan inte svara exakt, men jag vet att jag vill arbeta med pedagogik,
åtminstone som fritidsintresse, som hobby, att jag vill hjälpa människor.

Pedagogiska kunskaper kan, med detta resonemang som grund, ses som ett intresse
eller en livsuppgift, men de vill inte utöva dessa kunskaper inom ramen för det
lettiska utbildningsväsendet. I så fall beskriver informanterna att valet att studera
till lärare faktiskt är ett övervägt val som bottnar i ett seriöst intresse för att arbeta
med människor i olika utbildningssammanhang. Denna drivkraft kan uppfattas som
betydelsefull för informanterna då både de och rapporter, som beskriver
utbildningssituationen i Lettland, menar att arbetsförhållandena som lärare är
undermåliga (A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity 2001, The
education system in Latvia 2001). Trots att de alltså vet de negativa
konsekvenserna med att studera till lärare väljer de kanske att göra det för att de har
en drivkraft för att arbeta med utbildning, något som åtminstone kan praktiseras på
fritiden. En del i detta tycks, precis som Zaiga påpekar, vara att hjälpa människor.

Det visar att pedagogiska kunskaper inte bara handlar om en försörjning, en
profession som pedagog, utan att det blir en form av ’dygnet-runt-uppgift’. Detta
kan i så fall innebära att informanterna är sin roll och att en utbildning i pedagogik
skapar förutsättningar för att ’vara’ pedagog i alla sammanhang. Goffman
(1984:218f) har föreslagit att samspelet mellan människor kan liknas vid ett
scenframträdande, där individen spelar upp en roll inför sina medmänniskor. Det
egna jaget döljer sig mer eller mindre bakom scenen och gör sig sällan synligt. Det
betyder att människor iklär sig en eller flera roller. Det är inte ovanligt att den
gestaltade rollen och det egna jaget uppfattas som identiska, vilket skulle kunna
förklara varför Zaiga i detta fall uppfattar sig som sin roll. Goffman (ibid.) menar
också att den rollgestalt som en individ bär upp är en kollektiv produkt som formas
utifrån sociala iscensättningar och förväntningar. Detta kan i så fall ses som en
förklaring till varför informanterna har svårt att i realiteten förändra sin egen
uppfattning om hur en pedagog skall uppträda. Pedagogik kan utifrån Goffmans
tankar, uppfattas som en form av universalkunskap som, för att använda Bourdieus
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(1986, 1995) terminologi, ger ett legitimt kulturellt kapital som är lätt att konvertera
och utnyttja i olika sammanhang. Det vill säga att utbildningen öppnar dörrar till
andra yrkesmöjligheter, förutsatt att ett visst mått av flexibilitet tillämpas.

BEHOVET AV ATT HJÄLPA

Största uppgiften för pedagogiken är att uppfostra barn och att hjälpa dem att
träda in i samhället och att hjälpa dem att gå igenom allt. (Uldis)

Bevekelsegrunderna för att läsa pedagogik är olika men ett genomgående drag som
framkom vid intervjuerna, är viljan att hjälpa andra, framförallt barn och ungdom.
Zaiga, Uldris, Ilze och Baiba uttrycker tydligt att de önskar arbeta i någon
organisation som riktar sig mot utsatta barn och ungdomar. Baiba menar att hon
blev chockad när hon började läsa på högskolan och i samband med detta flyttade
till Riga. Då konfronterades hon med omfattande samhällsproblem som utslagna
människor och fattiga barn. Baiba vill därför läsa socialpedagogik för att bättre
kunna motverka mobbning, vilket hon ser som ett stort problem i skolorna.

Ett annat samhällsproblem som informanterna är oroliga för är bruket av narkotika.
Zaiga är redan aktiv i en ideell förening där hon och en kamrat besöker skolor och
föreläser om ”relationer bland barn och ungdom, om personutvecklingen och
narkotika”. Zaiga, som har ryskt påbrå, anser också att den ryska och lettiska
kulturen skiljer sig i flera avseenden och att det är problematiskt att de olika
kulturerna inte förstår varandra. Zaiga gör sig gärna till ett språkrör för att hjälpa
ryssar och letter att mötas men anser att många fler måste arbeta för det. Uldis vill
arbeta med barn- och familjerättighetsfrågor i syfte att hjälpa både barn och äldre.
Ilze i sin tur vill arbeta med att förbättra och utveckla relationer inom familjerna.
Både Uldis och Ilze känner också att de vill arbeta i Afrika för att hjälpa människor
där. ”Jag tycker de har problem och jag vill bidra till att lösa de problemen” (Ilze).

Jag ställer mig frågan om viljan att hjälpa är större än behovet av hjälp? Är det ett
sökande efter att finna en position och en meningsfull sysselsättning som driver
informanterna till viljan att hjälpa andra? Lettland är utifrån ett västeuropeiskt
perspektiv ett fattigt land som har tagit emot mycket hjälp utifrån, både ekonomiskt
och kunskapsmässigt. Är det i sökandet efter människor och samhällen med större
behov av hjälp som informanterna riktar blicken inåt, mot den egna befolkningen,
för att hjälpa de mest utsatta och för att förbättra det egna landets förutsättningar så
att Lettland i en jämförelse med Västeuropa visar sig starkt? Är det i så fall därför
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som blicken även riktas utåt, utanför de egna gränserna, mot Afrika, där de kan se
ett större - eller i alla fall ett annorlunda - behov av hjälp? Lettland blir då inte
längre biståndstagare utan biståndsgivare.

ATT HJÄLPA – ETT KOLLEKTIVT ANSVAR
Efter som just ‘viljan att hjälpa’ är så markant hos informanterna kan jag se det som
en beskrivning för vad de inbegriper i begreppet pedagogik. Zaiga uttrycker det
exempelvis med orden: ”Pedagogik är att lära känna människor, förstå dem och
hjälpa dem.” Uldis var som barn aktiv i pionjärerna, en kommunistisk rörelse för
barn, där man ”uppfostrade oss att hjälpa människor och att vara patriot för det land
man bor i” (Uldis). Att hjälpa tycks alltså vara något som grundlades tidigt i
uppväxten och att ge hjälp framstår som viktigt och betydelsefullt, speciellt för
pedagoger.

En sådan form av pedagogiskt hjälparbete, där bland annat undervisning ingick som
en viktig del kan, med hjälp av Karin Salomonsson (1998:34f) och Gena Weiner
(1995:277ff) liknas vid den svenska fattigvården som växte fram i början av 1900-
talet och vars ideologi härstammade från de filantropiska föreningarna på 1800-
talet. Hjälp- och välgörenhetsarbete utfördes, på grundval av erfarenheten av att
arbeta med hem och familj, nästan uteslutande av kvinnor. Medlemmarna var också
övervägande från över- och medelklass och de var delaktiga i föreningsverksamhet
som var fria från stat och kyrka, vilket för Sveriges del innebar en början på
uppbyggnaden av det civila samhället. För den högborgerliga kvinnans del innebar
ett sådant föreningsengagemang att de fick en uppgift utöver ansvaret för det egna
hemmet. Den organiserade fattigvården kunde därför erbjuda kvinnan en offentlig
plats i samhället: ”Här kunde en kvinna med sitt stora hjärta, känsla för detaljer och
atmosfär göra verkliga insatser” (Salomonsson 1998:35).

Den filantropiska rörelsen innebar oftast olika former av undervisning där
underklassen kunde påverkas och formas efter den tidens ideal. De filantropiska
kvinnorna gavs med stor sannolikhet, med tanke på den enorma uppslutningen, en
respektabilitet för sin samhällsinsats. Hos underklassen fanns sannolikt, liksom hos
de kvinnor som Skeggs (1999) studerat, en förhoppning om att denna
respektabilitet kunde åtnjutas även av dem som tog till sig och levde efter det
förmedlade budskapet. Kan informanternas intresse för att hjälpa förstås utifrån ett
sådant perspektiv? De tillhör en samhällskategori som genom utbildning formas
efter de ideal och normer som formulerats av politiker och andra beslutsfattare
(Lindensjö och Lundgren, 1986, 2000). De ser kanske att den del av befolkningen
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som inte kan komma i åtnjutande av sådan utbildning behöver hjälp och
tillrättavisning för att fostras in i den nya samhällsstrukturen. Här kan de som
pedagoger bidra med en solidarisk och kollektiv insats för att skapa den nye
medborgaren. Genom ett sådant resonemang påvisas tydligt hur dessa informanter
söker bekräftelse på att de har gjort rätt livsval. Observera att den ende manlige
informanten inte tog upp behovet av att hjälpa andra.  Här utkristalliserar sig ett
maktförhållande där de kvinnliga informanterna söker efter hjälpbehövande som
behöver insocialiseras och normaliseras på rätt sätt.

*
Som nämnts tidigare kan det finnas anledning att begrunda vilka innebörder
begreppet ”hjälpa” rymmer utifrån en lettisk horisont.14 Ordet kan rymma en mängd
olika aktiviteter och därmed ökar risken att jag missförstår dess innehåll. En
alternativ innebörd av begreppet skulle till exempel kunna vara att informanterna
genom att hjälpa andra betonar en vilja att underlätta för de lettiska medborgarnas
rörelse mot det nya samhället. Hjälpa kan då översättas till att befrämja, det vill
säga att möjliggöra för människor att ta vara på och utnyttja sina egna resurser.
Empowerment, eller egenmakt, är ett begrepp som betonar människors egen
kapacitet för att styra, påverka och forma sina egna liv (Starrin 1997). Kan
informanternas beskrivningar av hur de vill hjälpa överensstämma med ett sådant
befrämjande perspektiv? De beskriver att de på lärarutbildningen lär sig att läraren
mer ska ha funktionen av en handledare och att elevernas delaktighet är en viktig
del i undervisningen. På sätt och vis är den filantropiska liknelsen relevant även
här, då den filantropiska pedagogiken handlar om att människor genom ökad
information och kunskap ska kunna öka sitt eget handlingsutrymme och få mer
makt att själva reglera och kontrollera sina liv. Men empowerment kan också
kännas igen i de disciplineringsmetoder som Foucault (1987) hävdar är centrala i ett
samhälle som präglas av marknadsekonomi. Han menar att när makten
decentraliseras måste människor istället, genom information och kunskap, formas
efter de normer som makten fastställt som legitima. Som jag uppfattar det, är i så
fall makten fortfarande närvarande, men kan nu verka i det dolda genom att
människor lär sig att uppleva sin situation som om de hade ’egenmakt’ (jfr. Rose
1995:41ff) .

Ytterligare ett sätt att förstå informanterna kan vara att de ser ett faktiskt och reellt
hjälpbehov, vilket de hanterar genom den sovjetkommunistiska traditionen, där
människor genom kollektivet förutsattes ta ett gemensamt ansvar för varandra.
Trots Lettlands rörelse, från socialistisk planekonomi mot en individualiserad

                                                
14 Se: Trepartssamtalets för och nackdelar.
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marknadsekonomi, finns sannolikt traditionen med kollektiva arbetslag kvar och
som internaliserade normer och värderingar.

De vanligt förekommande tävlingarna kan exempelvis också tolkas som ett verktyg
för att hjälpa varandra. När Almgren gjorde sin studie i början av 80-talet fann hon
tävlingarna förbryllande då de utifrån hennes perspektiv och förförståelse
representerade konkurrens och individualism. Hon diskuterade detta med en lärare
och fick då följande förklaring:

En bra arbetare, som kan ha vunnit många utmärkelser för sin duktighet, är inte
bra för sin egen skull. I en fabrik kan en bra arbetare lämna sin arbetsgrupp
som kanske tillhör den bästa på hela företaget. Hon går till den sämsta
arbetsgruppen och lär dem att arbeta på ett bättre sätt. Denna arbetare får
kanske sin lön sänkt på grund av förflyttningen, men lön är inte det viktigaste.
En duktig elev kan på samma sätt få till uppgift att hjälpa en sämre. Tävlan är
inte konkurrens, så länge den duktige bryr sig om andra och inte tänker på sig
själv. Tanken är att ta vara på de duktiga både i skolan och i arbetslivet. De ska
i sin tur arbeta för allas bästa. (Almgren 1983:160)

Kanske är det min egen uppfattning om vad begreppen ”tävla” och ”hjälpa” innebär
som gör det svårt för mig att analysera informanternas resonemang kring dessa
frågor. Förklaringen från Almgrens informant lägger en annan innebörd i begreppet
tävling som innebär att man vinner eller förlorar någonting tillsammans och i en
gemenskap. Behovet av att hjälpa kan därför ses som ett mönster som kan liknas
vid socialiseringen in i den kollektiva gemenskapen. Detta är också något som
Uldis beskriver när hon berättar om hennes erfarenheter av att vara pionjär.
Tävlandet och dess resultat kan därför uppfattas som en vinna – vinna situation. Det
betyder också att denna form av vinna-vinna tävlan även förekommer utanför ett
utbildningssammanhang. Det innebär i sin tur att det perspektiv som förs fram av
Hannerz (1992), om hur kulturer och normer med hög giltighet inte kan övertas
utan någon form av motkraft, är relevant i denna studie. När nya kulturella mönster
skapas, löper de sedan parallellt med gamla mönster som inte försvinner ”hux flux”.
Istället förenas mönstren och tvinnas samman för att slutligen skapa ett nytt och
unikt mönster. Det medför att det inte går att förutse vilket mönster som kommer att
skapas, utan man kan möjligtvis ana vilka mönster som tvinnas samman och i
vilken riktning som mönstret har.

PEDAGOGEN SOM UNIVERSALEXPERT

Zaiga beskriver i intervjun att det innan självständigheten fanns fler institutioner
som engagerade sig i uppfostringsprocessen av barnen. Exempelvis fanns det större
tillgång till dagis och även mer organiserade aktiviteter för barn efter skolan. Idag
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finns inte den möjligheten i samma utsträckning och framförallt inte för föräldrar
med låg inkomst. Enligt Zaiga har det inneburit att alltmer ansvar för uppfostran har
kommit att överföras till föräldrarna. Men, poängterar Zaiga, bara tills barnen
kommer till skolan.

Det tycks därmed som om informanterna ger uttryck för att skolan idag tvingas ta
ett allt större ansvar för uppfostran av barnen. Tidigare delades det ansvaret med
andra pedagogiska institutioner såsom dagis, pionjärer och kommunistiska
ungdomsrörelsen (Almgren 1983:174ff, Bronfenbrenner 1971). Ett exempel som
starkt påvisar pedagogens fostrande roll ger Almgren när hon beskriver en
yrkeskategori som kallades för ”uppfostrare” och som tog hand om elever efter
skoldagen. Deras uppgift var enligt skolstadgarna att ”uppfostra eleverna till kärlek
till arbetet och till höga moraliska individer”. Uppfostraren såg till att barnen gjorde
hemläxor och hjälpte dem vid behov samt ”organiserade deras fritid” (Almgren
1983:175). I jämförelse med tidigare har därför även föräldrarna getts ett större
ansvar i uppfostringsfrågor. Men vilken auktoritet hyser de i jämförelse med en
utbildad lärare och pedagog? Om föräldrarna har fått ett större ansvar för
uppfostringsfrågor så krävs det också någon form av kontrollinstans som följer upp
att denna uppfostran sker på ett acceptabelt sätt. Detta är något som Johansson
(2001) observerade i sin studie av yrkesverksamma kvinnliga lärare. Då antalet
uppfostrare och pedagoger minskat i antal får lärarna axla ett större ansvar för att
fostra eleverna, genom att exempelvis hjälpa dem med läxorna under raster och
fritid.

Ett annat exempel kan tas från de rektorer som jag intervjuade i en tidigare studie
(Larsson 2000). De gav exempel på hur skolpersonal gjorde hembesök hos elever
under kvällstid för att kontrollera och övervaka hur deras fritid organiserades. Det
innebär att lärarens kontrollerande och tillrättavisande arbete även utsträcker sig till
att omfatta föräldrarna själva. Härmed kan en ny arbetsuppgift för läraren
identifieras, något som kan stärka pedagogens auktoritära position. Lärarkollegiet
kan då återigen liknas vid en filantropisk rörelse som erbjuder föräldrarna hjälp till
självhjälp (jfr Salomonsson 1998, Wiener 1995). En sådan hjälp tycks kunna
erbjudas och tas emot oavsett om pedagogen ifråga har egen kunskap eller
erfarenhet av uppfostran. Det innebär att erfarenheten så att säga ingår i själva
titeln. Orden ”pedagog” och ”lärare” tycks fortfarande vara laddade med en
auktoritet och expertstatus som inte kan ifrågasättas. Det skulle kunna innebära att
en sådan expert förstår barn bättre än ickepedagoger och det oavsett vilken
erfarenhet denna ickepedagog har. Baiba, vars moster nyligen fått ett barn,
uttrycker det mycket tydligt med följande ord:
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Mammas syster som fått den här bebisen, hon frågar mig hela tiden ”hur ska
man göra?” Och ”vad ska man göra?” Då kan jag använda de kunskaper jag har
erhållit här på högskolan här i verkligheten. (Baiba)

Citatet visar på den auktoritet som en lärare eller, som i detta fall, blivande lärare
åtnjuter. Ickepedagoger underkastar sig den ”riktiga” pedagogen. Informanterna tar
ofta upp betydelsen av att lärare och elev är jämlika, där man möter varandra med
respekt och läraren försöker eftersträva ett förhållande till eleverna som har mycket
av en vänkaraktär. I kontrast till detta finns i informanternas resonemang hela tiden
pedagogens ansvar för uppfostran närvarande, ett ansvar som riktas mot alla som
har reella eller tillskrivna problem. En effekt av lärarens auktoritära makt är också
skapandet av det expertsamhälle som Giddens (1999) ser som kännetecknande för
senmoderniteten. En intressant iakttagelse som kan göras är att det inte tycks vara
så stor skillnad mellan det senmoderna expertsamhälle som Giddens beskriver och
den ”förmoderna” auktoritära pedagog som av Makarenko (1985, Bronfenbrenner
1971) tillskrivs universella egenskaper.

Lärarrollen framställs ofta som mycket viktig för att skapa och vidhålla en
förändring (Lundgren 1992, Hultqvist & Petersson 1995). Frågan är om detta är en
medveten tanke som var bekant hos informanterna innan de började på utbildningen
eller om det är en slutsats de kommit fram till efter att utbildningen påbörjats?
Informanterna tycks, sett utifrån ett hjälpbehov, vara införstådda i läraryrkets
fördelar, men det kanske är något som de inte vill vidhålla på grund av pedagogens
minskande status. Ur ett framtidsperspektiv tycks det, enligt rapporter om
utbildningsväsendet, som att läraren kommer att kunna erhålla en viktig position i
egenskap av samhällsförändrare (A pasport [sic] to social cohesion and economic
prosperity 2001, School development plan in the Baltic countries in the 90’ies
2000, The education system in Latvia 2001). Utifrån Bourdieus (1986, 1995) och
Skeggs (1999) tankar om legitimitet och respektabilitet kan i så fall informanternas
yrkesval tyckas vara noga övervägt. De tycks vara medvetna om att deras
utbildningsinvestering på kort sikt inte kommer att resultera i någon omfattande
legitimitet och respektabilitet, men sett ur ett längre tidsperspektiv kommer de
förmodligen kunna skörda frukterna i form av ökat kulturellt och ekonomiskt
kapital.

ATT LEGITIMERA PEDAGOGENS MAKT
Att inta en position där pedagogen ska ”hjälpa någon annan” kan verka hämmande
på relationen mellan pedagogen och den som är föremål för pedagogens hjälp.
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Hjälpandet kan innebära att ett maktförhållande skapas, där pedagogens
universalkunskaper beskrivs som mer legitima och gällande än andra kunskaper.
Utifrån Skeggs (1999) kan detta tolkas som att pedagogen genom att hjälpa
investerar i legitimitet och därmed respektabilitet. Mottagaren av hjälp anstränger
sig, liksom Skeggs studerade kvinnor, för att ta till sig det som förmedlas så bra
som möjligt och utan att ifrågasätta det som sägs på grund av pedagogens
expertstatus. Mottagarna erbjuds via denna undervisning tillgång till ett kulturellt
kapital, där de också lär sig underordning genom att vara dugliga och goda
medborgare. En liknande situation upplevde jag när jag genomförde en utbildning
inom FIBUD-projektet. I en sådan situation intog kanske jag rollen som den
’filantropiska hjälparen’ och deltagarna tog, till synes, till sig det som jag
förmedlade utan att inför mig och övriga kollegor problematisera eller ifrågasätta
vad som sades. I egenskap av svensk, manlig utbildare inom FIBUD-projektet gavs
jag en legitimitet som inte deltagarna, i alla fall inte öppet, ville utmana (jfr. Berner
m. fl 1977).

Baiba resonerar ibland, gällande hennes egen kapitalinvestering, på ett liknande
sätt. När jag exempelvis frågar Baiba, som vill arbeta för att motverka mobbning i
skolorna, om mobbning är ett stort problem, svarar hon något diffust:

Jag har inte varit i skolor nu så mycket, men det som jag har hört och sett är att
det finns, kanske inte väldigt omfattande men det finns. Eftersom barnen är
mycket, mycket råa.

Det känns som att Baiba på ganska osäkra grunder har dragit slutsatsen att
mobbning är ett stort problem. Jag uppfattar det nästan som att hon försöker
legitimera sitt studieval och sin roll som blivande pedagog genom att fokusera och
’förstärka’ problem. Gerholm (1985:121ff) har analyserat de redskap som används
för att bibehålla den verklighetskonstruktion som för den enskilde är mest lämplig
och användbar. Hon menar att det främsta redskapet är att kommunicera den egna
verklighetsuppfattningen med människor som inte ifrågasätter den. På så vis kan en
uppfattning bekräftas och legitimeras. Genom att inte ifrågasätta kan föreställda
sanningar bli självklara och de ifrågasätts först när olika verklighetskonstruktioner
ställs mot varandra. Dessa skyddas dock genom att vi manipulerar med de
iakttagelser som inte direkt passar in i den egna verklighetsuppfattningen. Det är
just så jag skulle vilja förstå Baibas ovan konstruerade verklighetsuppfattning,
genom vilken hon även legitimerar sitt yrkesval. Hennes kunskaper och intressen
svarar mot ett hjälpbehov som hon och hennes studiekamrater diskuterar och
bekräftar genom bland annat utbildningen. När jag ifrågasätter hennes
verklighetskonstruktion tvingas hon konfronteras med en annorlunda
verklighetsförklaring. Baiba tar sig ur situationen genom att åberopa tidigare
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manipuleringar och förklarar att barn är ”mycket, mycket råa”. Det tycks som att
detta faktum inte behöver diskuteras vidare för att det är så som verkligheten
faktiskt ser ut. En sådan förklaring som Baiba ger uttryck för tror jag sällan utsätts
för frågan ”varför” (jfr. Gerholm 1985:123).

*
Pedagogens uppgift att hjälpa riktar sig inte endast mot elever och människor som
är föremål för pedagogens intresse, pedagogen ska genom sina universella
förmågor, vara beredd att hjälpa alla som har behov av hjälp. Så här beskriver Ieva
en sådan situation när hon vill hjälpa andra kurskamrater utifrån förutsättningen att
hon är kursledare för sin klass:

I: Jag är kursledare. Det betyder att jag informerar mina kurskamrater om
det som ledningen har gett mig och tvärt om. Mina studenter är mycket
nöjda eftersom när vi ska ha tentamen försöker jag hjälpa alla för att alla
ska tenta första gången och klara den. Och jag har lyckats med det.

M: Hur hjälper du dem då?
I: Man får inte tenta om man har något kvar, något seminarium eller någon

uppsats som man inte skrivit och då går jag till föreläsaren och försöker
hitta anledningen till varför studenten inte gjort det ena eller det andra
och varför det har uppstått en sådan situation. Jag försöker enas med
föreläsaren om att studenten kan komma och rätta till sina ogjorda
arbeten under en bestämd tid och då kräver jag av studenten att den
kommer till denna konsultation. De vet, studenterna, att jag bara säger till
en gång och de förstår att det inte är så lätt att enas med föreläsaren så de
förstår hur allvarligt det är. De tycker om när jag hjälper dem [min
kursivering].

Varje klass har en eller två kursledare vars uppgift är att vara informationsbärare
mellan lärare och elever. Kursledaren tycks inta en mittenposition som innebär att
man åtnjuter vissa privilegier. Exempelvis innehar kursledaren mycket makt
gentemot de studenter som är underställda kursledaren.

Jag är den som informerar båda parter för att det inte ska uppstå missförstånd
och jag har aldrig behövt diktera mina egna krav för att uppnå ordning. (Ieva)

Ieva belyser med citaten hur hon försöker hjälpa sina egna studenter och hon visar
på det sättet på distansen mellan henne och kurskamraterna samtidigt som hon
menar att hon som ledare vill att alla ska lyckas. Ievas ställningstagande visar på
rester från det förflutna. Trots stora förändringar lever det gamla vidare i form av
den kollektiva tävlingsform som förespråkades av Makarenko (Almgren 1982,
Bronfenbrenner 1971, Makarenko 1985). Ieva uppfattar sin klass som ett kollektiv
och hon är utsedd till kollektivets ledare. I egenskap av ledare och kontrollant har
hon ett ansvar att se till att hela klassen klarar examensuppgifterna. Denna roll ger
Ieva en position och status som de andra saknar (Skeggs 1999). Om någon
misslyckas med examinationen är det inte heller ett individuellt misslyckande utan
ett kollektivt. För många misslyckanden kan innebära att Ievas förtjänster som
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kursledare ifrågasätts. Tillsammans med kursföreståndaren diskuterar Ieva därför
vilka åtgärder som bör sättas in för att alla i kollektivet skall klara
examinationsuppgiften. Den position som Ieva innehar gör att hon kan kräva av
sina studenter att de gör som hon säger, med andra ord att de lever upp till
kursföreståndarens och lärarnas förväntningar och krav. Ieva tog över
kursledaransvaret efter en vän som skulle studera i England:

”Den ende som hon kunde föreställa sig på hennes post var jag, att jag tog över
hennes förpliktelser.”

Min förståelse av detta är att det är en liten grupp som erbjuds möjligheten att bli
kursledare och då med att hjälpa de andra. De övriga blivande pedagogerna kan i
sin tur förväntas hjälpa till i ideella organisationer. Hjälpandet är i detta centralt,
men inte endast för att hjälpa, utan för att hjälpandet i sig innebär att den som tar
emot hjälp är svagare och att ett sådant förhållande innebär att den som ger hjälp får
den hjälptes respekt och auktoritet. Detta kan ses som ett sätt att vidmakthålla
pedagogens auktoritet i en tid av förändring, men också för att markera distans och
skillnader mellan individ och kollektiv. Samtidigt poängterar Bauman (1998) hur
samhället vid genomdrivandet av en ny ordning, också skapar en söndrande
handling som diskvalificerar andra delar av den sociala verkligheten. Det innebär
att samtidigt som vissa levnadsmönster får en normstatus kommer andra alternativa
livsmönster att degraderas till att bli ’onormala’ (1998:126). Priset för
samhällsförändringen är således högt och behovet av att normalisera de
degraderade måste också ses ur ett sådant perspektiv.

Ehn och Löfgren (1982:69ff) frågar sig hur vissa grupper i samhället försöker
tillförskaffa sig kulturell dominans över andra. De menar att olika klasser och
grupper skapar egna erfarenhetsvärldar som upprätthåller ramarna för hur
omvärlden ska tolkas och förstås. När dessa erfarenhetsvärldar möts skapas
motsättningar och det uppstår en kamp om vems verklighetsdefinition som är giltig
och vem som har företräde att formulera de sociala spelreglerna (jfr Gerholm
1985:121ff). Informanterna ges, med sitt utbildningskapital och sina kulturella
tillgångar, makt att definiera inte bara samhällsproblemen utan även att ge lösningar
på dessa. Experternas lösningar på problemen visar sig bestå i olika former av
hjälpinsatser där utbildning och information ingår som en central del. När
informanterna definierar sig själva som en resurs för att motverka
samhällsproblemen legitimeras också deras yrkesval. Därmed reproduceras också
den gällande normen och den hjälpsamme lärarens expertkunskaper har blivit ett
maktinstrument för hur den kategori av befolkningen som anses behöva hjälp ska
styras och regleras. Men precis som Hannerz (1992) beskriver det, förs inte en
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dominerande kultur passivt över från givare till mottagare. Det skapas motkulturer
som försöker utmana och rucka på den dominerande kulturens normer. Ett sätt att
göra det på är att, liksom Paul Willis (1981) så kallade ”lads”15 eller som Skeggs
(1999) arbetarkvinnor, framhäva sin maskulinitet respektive feminitet, eller att
protestera genom användandet av alkohol och droger. Därmed bekräftas den
dominerande kulturens uppfattning om att det är de andra som behöver korrigeras
och normaliseras.

Jag vill poängtera att jag med detta resonemang inte försöker negligera de problem
som Lettland brottas med när det gäller sociala missförhållanden såsom alkohol-
och drogmissbruk, kriminalitet eller sexhandel. Många hjälporganisationer och
enskilda människor gör ett fantastiskt arbete för att göra livet lite drägligare för
många av de utslagna och utnyttjade män, kvinnor och barn som tvingas leva på
samhällets bottenskikt. Jag vill problematisera de deltagande lärarstudenternas
resonemang kring sitt behov av att hjälpa, styra och organisera andra människors
liv och vardag. I vissa fall angrips kanske områden där människor, trots goda
avsikter, begår intrång och våld på människors demokratiska fri- och rättigheter i
att få leva och hantera sin situation utifrån de möjligheter och intressen som finns
att tillhandahålla.

DEN PATRIARKALA ”LIVSROLLEN”
I det resonemang som informanterna för finns en retorik som även Makarenko
arbetade efter. Sovjetstaten etablerade en samhällsstruktur som baserades på ett
patriarkalt system där föräldrarna (med fadern högst upp) stod för en auktoritär och
fostrande roll. I kollektiven kunde detta patriarkala system utgöras även av andra än
just föräldrarna (Lindgren 1999, Makarenko 1985). Som jag tidigare beskrivit,
gjorde rektorerna från min förra studie hembesök hos familjer där man misstänkte
att föräldrarna inte formade barnen på ett vedertaget sätt (Larsson 2000). Utifrån
deras agerande framträder det ansvar som vilar på rektorerna att de genom sitt yrke
(som kan liknas vid en slags ”dygnet-runt” syssla, där personen ifråga är sitt yrke)
förväntas uppträda likt en fadersgestalt (jfr Goffman 1984). Detta är något som
även Ilze skildrar när de talar om läraren och skolan utifrån ett familjeperspektiv:

                                                
15 Paul Willis (1981) gjorde på 1970-talet en studie bland engelska arbetarklassungdomar. Han fann
att dessa ungdomar revolterade mot exempelvis skolsystemet genom att utmana lärarens auktoritet,
vilken de vägrade att underkasta sig. Ungdomarna lyfte upp och hyllade genom en sådan revolt
rådande arbetarklassideal. Willis (1981) menar att detta i sin förlängning socialiserar och
reproducerar arbetare och att detta är något som ingår i skolans dolda läroplan, då skolans i sin
konstruktion gynnar de elever som behärskar och anpassar sig till systemet.
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Så vi känner oss som en stor familj där rektorn är som en pappa till oss och
VD’n, skoldirektören, är som mamma. Vi kan gå och prata om nästan allt med
de. Och det gäller faktiskt alla, alla kan gå och prata med dem om de har
problem, inte bara de mest aktiva studenterna. (Ilze)

Här är ett exempel på ett motsatsförhållande, där pedagogen dels ska vara vän och
jämlik, till och med som en familjemedlem och dels en uppfostrare och en
auktoritet.

Skolan kan utifrån resonemanget förstås som en tydlig familjeliknande institution,
där den kvinnligt dominerade arbetsplatsen regleras och styrs av den faderliga
rektorn. Det patriarkala systemet legitimerar inte bara pedagogernas auktoritet, det
förmedlar och reproducerar också en norm för kvinnans underordning (Lindgren
1999). Den patriarkala familjesituationen som skapades med skolans
disciplineringssystem är något som Johansson (2001) i sin intervjustudie med några
kvinnliga lettiska grundskolelärare ger exempel på. Hon beskriver hur de i sin egen
skolgång ofta hyste en närmast gränslös respekt, men också rädsla, inför lärare och
annan skolpersonal. Denna rädsla håller i sig än i dag vid möten med den tidigare
läraren. Att läraren styrde klassen med näst intill diktatoriska medel har även de
studenter som ingår i denna studie erfarenheter av och de vill inte agera på ett
sådant sätt i sin kommande lärarroll. Informanterna är därför kritiska mot den äldre
generationen lärare som de menar inte vill förändra ”föråldrade” pedagogiska
metoder och att dessa lärare därmed är ett hinder i utvecklingen av den
demokratiska skolan. Den disciplinerande och auktoritäre läraren kan alltså inte
längre användas som ett maktinstrument, vilket Rose (1995:41ff) förklarar med att
det i stället krävs andra maktapparater för att styra människor som förväntas ta en
annan typ av ansvar.

För att försöka förstå de ambivalenta uttryck som jag fångat hos mina informanter
är det viktigt att placera Lettland i ett större sammanhang. Det är viktigt att studera
Lettland utifrån den gällande samhällskontexten, men också att studera de lettiska
pedagogerna utifrån den kontext som var gällande förr. När jag analyserar deras
svar utkristalliserar sig en man som jag, efter att ha skrapat lite på ytan, tycker mig
kunna spåra hos samtliga informanter. Denne man är Anton Makarenko.
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ATT KONSTRUERA SIN EGEN BERÄTTELSE

Något som jag under intervjuerna och i mötet med andra människor i Lettland har
observerat är att det finns en ovana i att berätta sin egen historia. När jag frågade
informanterna om de kunde berätta om sig själva, eller om jag bad dem beskriva
hur de hade resonerat kring sitt studieval, så upplevde jag att de inte var vana vid att
få en sådan uppmärksamhet som riktades mot dem som personer. När jag
exempelvis ber Baiba att berätta om sina erfarenheter av den egna skolgången fram
till högskolenivå svarar hon:

Så jag började min skolgång i en liten by i där jag föddes. När jag började
högstadiet så började vi på en helt nybyggd skola så man kan säga att vi hade
nya lärare, nya lokaler, ny skola, det var jätte, jätte fint. Sedan läste jag tre år
på ett gymnasium i en större stad. Sedan kom jag till Riga.

I citatet beskriver Baiba snarare hur den fysiska miljön i skolan såg ut, något som
jag inte frågar efter. Detta kan uppfattas som ett exempel på en bristande erfarenhet
i att för det första konfronteras med sådana frågor, för det andra att någon med
auktoritet (vilket i detta fall skulle vara jag) är intresserad av hennes erfarenheter,
känslor och upplevelser i samband med skolgången och för det tredje visar det på
en bristande erfarenhet att själv beskriva, skapa och berätta sin egen historia.
Informanternas reaktioner på mina mer personliga frågor kan ses som ett led i den
kollektiva processen där individen, enligt Makarenko (1985), var intressant först i
ett kollektivt sammanhang. I Becks (1996) diskussioner om det tilltagande
individualiserade samhället, är just förmågan att i högre grad kunna marknadsföra
sig själv och sina intressen mer utvecklade. Mina informanter uppvisar inte den
vanan på ett självklart sätt, men i detta syns trots allt en medvetenhet om att den
individuella marknadsföringen av dem själva blir allt viktigare. När Uldis och jag
pratar om hur det lettiska samhället har förändrats sedan självständigheten beskriver
hon hur hon då upplevde att människor inte planerade sin framtid lika mycket som
idag:

Jag tänkte då att framtiden är någonstans långt, långt bort. Jag tror att de flesta
människor levde i nuet då, alltså att man inte tänkte så mycket på framtiden.

Men idag har Uldis mycket funderingar på framtiden och hon ger uttryck för de
krav och förväntningar som hon upplever när jag frågar henne hur hon tänker på
framtiden:

Jag tänker på min karriär, hur mitt liv ska bli och utvecklas och hur jag ska
övervinna min egen rädsla för det att jag vaknar en vacker dag när jag är äldre
och förstår att jag inte har uppnått någonting under mitt liv. Att jag bara har
levt och levt och inte gjort någonting och då skäms jag över det.
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OBEKVÄM MED DE NYA ”KRAVEN”
Frågan är om informanterna är bekväma i sina nya roller? Informanterna är inte
socialiserade i att de som individer förväntas ta ett allt större egenansvar, där de
därmed mer fritt förväntas formulera sina egna åsikter. Ett sådant formulerande
kräver som Foucault (1987) hävdar, att individen också måste ta ansvar och stå för
sina gärningar utan att backas upp av en yttre kontrollant. Det är där som Foucault
(ibid.) också menar att ansvaret kan bli av en sådan art att en rädsla uppstår för att
inte svara mot förväntningarna enligt den svårdefinierade norm som råder i
samhället. Exakt det anser jag speglas i Uldis uttalande. Hon vet att egeninsatser
krävs av henne för att bli den gode medborgaren i ett framtida samhälle, men hon
vet inte vad som krävs då det inte längre finns några tydligt angivna direktiv.
Informanternas fokusering på något utanför dem själva kan i så fall vara ett utslag
av bristande erfarenheter av att beskriva och måla upp en individuell biografi.

Utifrån den tankegången skulle informanternas osäkerhet kunna förstås. De känner
sig osäkra då jag frågar efter deras åsikter och reflektioner, åsikter som de inte på
ett självklart sätt tycks kunna värdera som rätt eller fel. Det blir då tydligt varför
informanterna i olika sammanhang ger ingående beskrivningar om hur bra skolan
är, trots att jag inte berört den frågan. Under sovjettiden utgick samhällsstrukturen
från ett ovanifrånperspektiv, där maktens centrala position opererade genom bland
annat ett angiverisystem, där människors åsikter registrerades och bevakades. Den
centraliserade statsapparaten kunde därmed kontrollera och bevaka hur människor
talade om samhället, dess institutioner och politiken (Lindgren 1999). Ett sätt att
förstå informanternas beskrivningar av högskolan skulle således kunna ses mot
bakgrund av det tidigare systemet. Min roll i intervjuerna kan då ha uppfattats som
kontrollerande med avsikt att registrera deras åsikter om högskolan, information
som möjligtvis också skulle föras vidare till skolledningen.

Den sovjetiska traditionen bygger på ett auktoritärt förhållningssätt mellan de olika
nivåer som människor placeras in i efter yrkestitel, kön och närhet till den centrala
makten. I de post-kommunistiska staterna är detta något som särskilt kan noteras.
Hermansson m.fl. (1995:191ff) noterade i en studie om ungdomar i Ryssland, att
människor som berördes av deras studier förhöll sig avvaktande och
misstänksamma till deras forskning. Hermansson m.fl. menar att detta troligtvis
beror på negativa erfarenheter från myndighetsutövning och myndighetskontroll.
Samtidigt blev Hermansson m.fl. (ibid.) själva föremål för auktoritetsutövande. Det
universitet som de samarbetade med för att genomföra studien förhöll sig själva
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avvaktande till studien och försökte med olika medel kontrollera, styra och påverka
studien.

Undersökningen som Hermansson m.fl. genomförde, gjordes i början på 90-talet
och i Ryssland. Det kan därför finnas skillnader i vilken omfattning som dessa
traditioner existerar i Lettland idag. Men sett ur ett sådant perspektiv kan vissa
liknelser dras till min egen studie. Jag har till exempel inte haft möjlighet att
påverka mitt urval av informanter i den omfattning som jag från början avsett och
det finns ett behov av att framställa högskolan som en positiv plats. Kanske kan
detta också förklaras med att de inför mig, som svensk besökare, behövde beskriva
högskolan och dess aktiviteter på ett sätt som stod sig väl i jämförelse med svenska
skolor. Enligt ”A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity” (2001)
finns det stora brister i den materiella standarden och från den organisatoriska nivån
saknas reglerade strukturer. Detta tillsammans med brister i Lettlands ekonomiska
situation kan skapa en underordnad ställning till Sverige. Det kan vara ett sådant
förhållande som gör sig gällande när jag som svensk högskolestuderande besöker
RTTEMA för att göra en intervjuundersökning. Då mitt brev inte distribueras som
planerat kan jag anta att studenterna inte hade informerats om mitt syfte med
undersökningen.

�

Trots att jag under rubriken ”Att studera andra” har redogjort för studiens upplägg
och genomförande, finner jag att det utifrån en analytisk aspekt är relevant att
återigen belysa själva intervjusituationen. För att återkoppla till O’Dells (2001:60ff)
tankar om forskarens reflexivitet, kan det i mitt resonemang finnas spår av en
föreställning om vilken form av relation som finns mellan Sverige och Lettland.
Förhållandet kan liknas vid ett ovanifrånperspektiv där min uppfattning om denna
relation kan vara en effekt av det västerländska tänkandet som Jacques Derrida
beskriver (Miegel & Johansson 2002:202f). Genom min tankestruktur beskriver jag
att Sverige har kommit längre på moderniseringsresan och att detta är något som
Lettland bör visa respekt för. Det finns egentligen inget som talar för att mina
informanter upplever en underordning gentemot mig.

Utifrån resonemanget vill jag påvisa en viktig skillnad mellan hur jag och
informanterna kan ha uppfattat de frågor jag ställt. Jag tror att min metod och
därmed mitt resultat har kommit att påverkas av just den typen av omständigheter.
Jag har en liknande erfarenhet av de intervjuer som jag gjorde med lettiska rektorer
i min tidigare studie (Larsson 2000). Då trodde jag att de svar jag fick, och som inte
svarade mot frågorna, var ett resultat av maktförhållandet mellan mig och
rektorerna, samt att de ville undvika att svara.
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Idag tror jag att det också, eller snarare, står för en osäkerhet att svara på frågor om
sig själv. Samtidigt måste även jag i mitt resonemang vara en aning självkritisk.
Mina frågor var av öppen karaktär, där jag gav informanterna möjlighet att själva
styra vilken väg samtalet skulle ta. Om deras svar inte gav den information som jag
avsett, vilken rätt har jag då att sätta ramarna för hur de borde ha svarat? Precis som
Ehn och Klein (1994:34) uttrycker har var och en rätt till sitt eget sätt att tala om sig
själv i det etnografiska mötet. Även om lärarstudenterna genom utbildningen
förväntas att bli mer individorienterade kanske de ännu inte kommit dit. Med vilken
rätt kan jag då ställa sådana krav på dem?

FORMANDET AV ETT SJÄLVREGLERANDE SUBJEKT
Intervjuerna med lärarstudenterna tyder på att det finns en ovana att presentera och
berätta om sig själv, men informanterna framhåller sin individualitet på andra sätt.
Precis som Giddens (1999) och Sennett (1999) ger exempel på, uttrycker flertalet
informanter sin personlighet genom att betona den egna livsstilen. Det kan liknas
vid den oberoende och moderna människan som marknadsför sig själv genom bland
annat ett yttre attribut av mobiltelefoner, moderna kläder och ett aktivt liv med ett
stort engagemang i olika föreningar och rörelser. Ett exempel på detta är Ilze som
är engagerad i flera föreningar utöver studentorganisationen. Samtidigt pågår
skolan och skolarbetet med föreläsningar varje dag från 8.30 – 16.00. När jag frågar
henne när studentorganisationen träffas och har möten så svarar hon:

Det är så att vi har mobiltelefoner allihop så man kan göra mycket per
mobiltelefon, eller så hinner man göra mycket på rasterna också.

Med tanke på hur mycket det kostar att ringa med mobiltelefon under dagtid undrar
jag hur realistiskt det är att avklara möten via mobiltelefon, men uttalandet är
intressant i sig. Jag tror att Ilze vill framhäva ett så kallat modernt, aktivt och
stressigt liv (jfr. Sennett 1999) Mobiltelefonen är en viktig del av livsstilen, något
som citatet påvisar. Mobiltelefonen ligger också på bordet framför Ilze under
intervjun och flera gånger störs vi av telefonsamtal och inkommande SMS-
meddelanden. Mobiltelefonen är alltså inget som stängs av, då det är viktigt att vara
nåbar, men kanske ligger det viktigaste i symbolvärdet. Ilze beskriver i intervjun att
hon går på aerobics samt att fester är vanligt förekommande. På detta sätt
framhåller hon, tydligare än övriga informanter, sin egen livsstil och sig själv. Men
när vi närmar oss frågor som berör hennes tankar kring utbildning, framtid och
undervisning är svaren inte lika självsäkra och målmedvetna. Även Arina, Baiba
och Zaiga ger uttryck för hur aktiva de är både i skolan och på fritiden. Baiba
menar exempelvis att hon har så mycket att göra att hon går hemifrån redan klockan
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åtta på morgonen och inte kommer hem förrän åtta på kvällen. Dagen fylls med
skolarbete,16 engagemanget i studentorganisationen, aerobics och kvällskurser i
franska.

Det är med en viss stolthet som informanterna beskriver sin tillvaro och
anpassningen till en sådan individualiserad tillvaro som Beck (1996),
Giddens (1999) och Sennett (1999) skildrar och som i det västerländska samhället
kan tyckas uppenbar. Samtidigt visar studenternas disciplinering på i princip
samma krav som Makarenko genom sin pedagogik utkrävde av elever och andra
samhällsmedborgare (1985, Almgren 1982, Bronfenbrenner 1971). Skillnaden idag
är att disciplineringen inte sker i en kollektiv anda utan att ansvaret i allt högre grad
tycks vila mer på den enskilde individen. Samtidigt tycks det ansvaret läras in via
kollektivet. Kollektivet kan därför ses som ett medel för dess eget upphörande. Är
då Makerenkos pedagogik, som betonar det kollektiva, användbar i övergången till
det individualiserade samhället? Jag tror att det är det som Zaiga med lite andra ord
uttrycker i det följande:

Jag tycker att idag har eleverna mycket mer frihet och delvis är det bra
eftersom eleverna får mer möjlighet att utveckla sig, men det är bra bara för de
elever som från sin familj eller från lågstadiet har fått med sig det här att man
ska lära och att man ska disciplinera sig. Men det finns en annan del, de som
inte förstår att utbildningen är viktig och då tycker jag att den här friheten
försämrar situationen eftersom eleven nu kan säga till läraren att ni begränsar
mina rättigheter och min frihet, men de tänker aldrig på att de inte uppfyller
sina förpliktelser.

Här pekar Zaiga på att eleverna idag har mer frihet men att friheten kräver ett
individuellt ansvar. Därför blir det viktigt med en individuell disciplinering av det
egna jaget. Zaiga ser därför att eleverna vid en tidig ålder måste skolas in i att ta
ansvar för sig själva. Disciplineringen har på så vis ett egenansvar där den enskilde
individen införlivar rätt normer. Detta skiljer sig mot Makarenko, som gav
auktoritära ledare rollen som disciplinerare. Uttalandet visar också att samhällets
inflytande och makt över individen har minskat till förmån för föräldrarna vars
utrymme och skyldighet för att själva lotsa barnen in i den nya samhällsstrukturen
har utökats. Jag uppfattar Zaiga som att hon menar att förändringen i och med detta
har utvecklats till en klassfråga. De föräldrar som har sämre förutsättningar att
anpassa sig till de nya förhållandena sätter fortfarande sin tilltro till att samhällets
institutioner uppfostrar och korrigerar barnens eventuellt avvikande beteenden.

                                                
16 Baiba läser dessutom tredje och fjärde årskurs samtidigt. Hon gör det på grund av att
utbildningarnas innehåll och struktur ännu inte har funnit sin roll, varför de ofta ändras. För hennes
del är det därför inte någon större skillnad rent studiemängdsmässigt att läsa in två årskurser
samtidigt.
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Å andra sidan blir föräldrar, som har lättare att anpassa sig efter kraven på ökat
egenansvar, mer kritiska mot samma institutioner och ifrågasätter exempelvis
lärarens undervisningsmetoder mer. En effekt av detta blir bland annat att
klassrumssituationen för lärare dramatiskt har förändrats. Läraren förlorar i
auktoritet och kan inte längre förvänta sig samma respekt och tillit, utan får finna
sig i att bli ifrågasatt av sina elever. (”A pasport [sic] to social cohesion and
economic prosperity” 2001).

Zaiga ger genom sin beskrivning uttryck för att hon är medveten om hur
klassrumssituationen har förändrats. Hon förklarar vidare hur antalet
daghemsplatser kraftigt minskar i antal och att de som finns kvar inte får lika
mycket statliga medel som förr. Tidigare var barn och ungdomars vardag mycket
mer strukturerad och ordnad av bland annat ”den förlängda skoldagen”, aktiviteter
och möten med Komsomol, pionjärerna och så vidare. Den sovjetkommunistiska
och kollektivistiska tanken var att placera i stort sett alla barn på sådana
institutioner (Almgren 1982). Staten kunde på så vis kontrollera och skola in dem i
rätt tänkande. Idag har daghemsplatsen blivit en markör för klasskillnader där de
som inte har de ekonomiska möjligheterna inte heller har råd med platsen. Det som
förut skulle gagna den kollektiva kraften gagnar nu den individuella. Idag finns inte
ett sådant statligt övervakande ansvar för barn och ungdomars fritid kvar, utan det
vilar i hög grad på dem själva och på föräldrarna. Många föräldrar saknar resurser i
form av kapital, tid eller kunskaper för att aktivera och fostra barnen. Därför blir
skolans ansvar ännu större och viktigare, det är kanske den enda statliga
kontrollerande och disciplinerande instans som finns kvar. Det ansvaret väger
säkerligen tungt på dagens pedagoger.
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ATT LÄRA FÖR FÖRÄNDRING

PEDAGOGEN SOM EN AUKTORITÄR LEDARE

Vi kan inte säga än att vi redan definitivt har tillägnat oss den kommunistiska
moralens dialektik. I vår pedagogiska verksamhet låter vi för det mesta
intuitionen leda oss, och vi väntar oss mer av vår känsla än av vårt exakta
tänkande. Det finns fortfarande många rester av den gamla livsstilen hos oss,
av de gamla förhållandena och de moraliska mottona som har funnits sedan
gammalt. Utan att märka det själva upprepar vi i det praktiska livet många fel
och förfalskningar i mänsklighetens historia. Många av oss överdriver
omedvetet den så kallade kärlekens betydelse, andra tror fortfarande på den så
kallade friheten utan att märka att de fostrar till sentimentalitet istället för
kärlek, till godtycklighet istället för frihet.
... Redan från första början måste den sovjetiska familjen uppfostra till den
erfarenheten, organisera att människor över olika solidariska handlingar, att
övervinna svårigheter och det kollektiva växandets mycket svåra process.
Särskilt viktigt är det att solidaritetskänslan hos pojkarna och flickorna inte
begränsas till den egna familjen utan sträcker sig utanför familjens ramar till
hela livets stora område. (Makarenko 1985:332f)

Med dessa ord avslutas Makarenkos "En bok för föräldrar" (1985) som
publicerades första gången 1937. Boken blev en stor framgång och var en av de
mest lästa böckerna i det forna Sovjetunionen (Arnkvist & Sternberg 1977:13). I
boken exemplifierar Makarenko en del av de observationer som han har gjort, bland
annat genom sitt arbete på olika ungdomskolonier. Dessa observationer tecknar han
mycket retoriskt och levande. I Makarenkos avslutningstext tydliggörs ett stycke
kulturhistoria och det är viktigt att texten betraktas utifrån det sammanhanget. Jag
anser att det som här kommer till uttryck är mycket av den pedagogiska grundsyn
som var gällande under de dryga 70 åren då Sovjetunionen existerade. Jag uppfattar
Makarenko (1985) som att sovjetstaten, vad gäller formandet av det ”rena”
kommunistiska medvetandet, ännu låg i sin vagga. Genom uttryck som "Det finns
fortfarande många rester av den gamla livsstilen i oss" och "Utan att märka det
själva upprepar vi i det praktiska livet många fel" ger Makarenko legitimitet åt den
hierarkiska ordningen som ’Partiet’ i en "övergångsperiod" tvingades etablera då
folket ej var moget för statens upphörande (Lindgren 1999).
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Jag anser att Makarenko, med denna typ av retorik, efterfrågar legitimitet att
påverka och forma den okultiverade befolkningen till goda medborgare. Foucault
(1987) ser denna strävan efter att disciplinera medborgarna som ett verktyg för
maktutövning. Disciplin som politisk styrmekanism växte fram med upplysningens
ideal. Genom att disciplinera medborgarna sänks kraven på maktens kontrollerande
och övervakande organ, därmed tjänar disciplineringen en ekonomisk funktion då
den ökar de disciplinerade individernas effektivitet och nytta. På så vis kan makten
verka i det fördolda genom att medborgarna socialiserades till att övervaka och
reglera sig själva (jfr Persson 1991). Det är bland annat i detta syfte som jag menar
att Makarenko använde de vanligt förekommande tävlingarna. De innebär ett
effektivt verktyg för disciplineringen, då tävlingen manar deltagarna till att prestera
sitt yttersta (jfr. Larsson 2000). Genom en sådan disciplineringsprocess kan, enligt
Foucault (1987), makten till synes träda tillbaka medan individerna, som är föremål
för maktutövning, framträder (jfr Persson 1991).

Jag vill hävda att detta är något som inte är lika tydligt i den pedagogik som
Makarenko efterlyste (1985, Bronfenbrenner 1971). Det framgår av hans citerade
slutord att han istället låter förstå att läsaren ännu inte är mogen för att till exempel
se skillnaden mellan en kärleksfull eller en känslosam uppfostran. Denna form av
retorik motiverar behovet av auktoritära ledare som gav klara och tydliga direktiv,
vilka inte kunde ifrågasättas. Jag anser att det är en förklaring till pedagogens
centrala position i det sovjetiska samhället17. Pedagogen kan enligt Hultqvist och
Petersson (1995a:210), ses som ett av centralmaktens verktyg för att styra och
forma folket, vilket Makarenkos teorier är ett exempel på. Makarenkos analys anser
jag på många sätt är giltig även idag. När mina informanter beskriver den äldre
generationens lärare som ett hinder för att snabbt genomföra en förändring
beskriver de med andra ord hur den gamla livsstilen fortfarande finns kvar därför
att dessa lärare, till synes omedvetet, undervisar på ett gammalmodigt och därmed
felaktigt sätt.

Pedagogen skulle genom att fostra den växande generationen forma dem till goda
medborgare. För att lyckas med en sådan uppgift måste föräldrarnas påverkan över
barnen minimeras, eftersom Makarenko (1985) menade att många av dem levde
efter de gamla moraliska reglerna. En sådan form av fostran är något som Hultqvist
och Petersson (ibid.) samt Lindensjö och Lundgren (1986, 2000) anser vara möjligt
med en centralt placerad politik. Enligt min mening är det forna Sovjetunionen ett
sådant exempel där avståndet mellan politikens mål och utförarnas resultat var kort
                                                
17 Jämför Jones resonemang om den gode läraren (1995:106ff).
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och tydlig. Utifrån denna tolkning kan kollektivets funktion som socialisations- och
fostransinstrument förstås. Särskild vikt läggs vid moralisk uppfostran, då det är
intuitionen och känslan, inte det exakta tänkandet, som förväntas styra våra val
(Makarenko 1985:332f). Slutligen påvisar Makarenko (1985) att solidaritetens
gränser sträcker sig bortom familjen. Här bevisas den övervakande kontroll som
modernitetens institutioner förfogade över, en kontroll som kom att gälla även inom
familjen (Bauman 1999). Kanske får vi där en fingervisning om att de sovjetiska
barnen till syvende och sist fostrades för i första hand kollektivet – eller rättare sagt,
för det sovjetiska samhällets behov.

KUNSKAP SOM POLITISKT REDSKAP
Makarenkos ambitioner med det sovjetiska utbildningssystemet är ett exempel på
att utbildning tjänar olika syften för individen kontra samhället. För individens del
innebär utbildning bland annat personlig utveckling och ökade möjligheter till egen
försörjning. För staten däremot, innebär välutbildad arbetskraft ökade möjligheter
att upprätthålla och reproducera normer och värderingar samt jämlikhet mellan
medborgarna (Hultqvist & Petersson 1995a). Detta är något som tydligt märks i
Lettland idag och som mina informanter och aktuella rapporter ger uttryck för (”A
pasport [sic] to social Cohesion and economic prosperity” 2001, ”The education
system in Latvia” 2001). De franska sociologerna Bourdieu och Passeron har
utifrån ett maktperspektiv studerat skolans roll i samhället. De uppfattar skolan som
ett instrument för att befästa givna maktrelationer i samhället. Genom att överföra
en bestämd ideologi till såväl intresserade som mer motsträviga elever sorteras de
in i olika positioner i samhället (Berner m.fl. 1977). Bourdieu och Passeron menar
att det är den härskande klassen i samhället som på så vis kan överföra sina
föreställningar om verkligheten och framställa dessa som objektiva och legitima.
För att en sådan överföringsprocess ska kunna äga rum krävs att det finns en
allmänt accepterad inställning till att dels utbildningssystemet inte utsätter eleverna
för indoktrinering, dels att utbildningsinstitutionen erbjuds en given och ej
ifrågasatt auktoritet där institutionen och undervisaren ges en obestridlig rätt att
undervisa (ibid.).

Hultqvist och Petersson (1995a:210f) ser kunskap som ett politiskt redskap för att
förverkliga en specifik politik. Kunskapens syfte är då att skapa en verklighet i linje
med olika konstruktioner. Utifrån ett sådant perspektiv blir lärare och den gällande
pedagogiken basen för att nå politiska mål. Den svenska politiken har sedan 1970-
talet präglats av en decentralisering, där banden mellan politikens mål och
utförarnas resultat luckras upp. Detta är något som idag även kan noteras i Lettland
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(Larsson 2000, ”The education system in Latvia” 2001) Det innebär att läroplanen,
genom vilken politiken beskriver sina mål, har förlorat en del av sin ursprungliga
tydlighet. Denna brist på tydlighet menar Hultqvist och Petersson (1995a:210ff) är
ett led i den senmoderna utvecklingen där produktionen av kunskap – och
föråldrandet av densamma – accelererar alltmer. I en sådan situation kommer den
kunskap som förmedlas via skolor och andra institutioner i högre grad att kunna
ifrågasättas, vilket i förlängningen innebär ett ifrågasättande av lärarens och elevens
respektive roller i utbildningssystemet. En sådan process innebär en ökad osäkerhet
om vilka värdegrunder och normer som skolan skall förmedla. Utifrån Hultqvists
och Peterssons (ibid.) perspektiv skapas det en komplicerad situation när skola och
utbildning antas vila på samhälleliga och gemensamma värden, men där det
samtidigt också sker en ökad betoning på valfrihet och individuellt ansvar.

De teorier som Lindensjö och Lundgren (1986, 2000) samt Hultqvist och Petersson
(1995) presenterar ser jag som användbara verktyg för att förstå de lärarstuderande
informanter som ingår i denna studie. Men informanternas stundtals
motsägelsefulla beskrivningar försvårar min förståelse av deras livssituation och
deras syn på skola, utbildning och pedagogik. Å ena sidan framhåller de att mycket
har förändrats i den lettiska undervisningen och de har idéer om hur deras framtida
elever kan formas till självständiga individer. Detta görs lämpligast genom att
läraren strävar efter att upprätta en närhet till eleverna, som liknas vid en
vänkaraktär. Ett sådant förhållande skapas enligt informanterna genom att de
bemöter eleverna som individer med unika egenskaper, kunskaper och erfarenheter.
Å andra sidan säger de också att de vill bli vän med eleverna genom att tillförskaffa
sig respekt där de tydliggör sina krav för eleverna. Detta framhåller exempelvis
Arina när jag ber henne förklara hur hon ska bemöta eleverna första gången de
träffas. Därmed framställs, som jag ser det, eleverna mer som objekt och inte som
enskilda individer.

Jag anser att lärarstudenterna, genom exempelvis en sådan motsägelsefullhet, är
bärare av olika värdegrunder där de inte riktigt tycks kunna hantera eller redogöra
för någon av dessa. Utifrån en politikernivå finns formulerade målbeskrivningar om
hur samhället, bland annat genom ett förändrat undervisningssystem och ny
pedagogik, kan transformeras och anpassas till något nytt och bättre. Dessa
formuleringar beskrivs i de nya läroplanerna som ligger till grund för
undervisningen (”A pasport [sic] to social cohesion and economic prosperity”
2001). Lindensjö och Lundgren (1986, 2000) menar att läroplanerna blir tydligare
om makten är centralt placerad och inte ifrågasatt. Om makten däremot
decentraliseras, och hänsyn tas till det demokratiska arbetet, kan exempelvis
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läroplanerna bli otydliga. Detta förklarar Lindensjö och Lundgren (ibid.) med att ett
beslut inte kan fattas förrän det finns en majoritet som röstar igenom läroplanen.
För att få till stånd ett demokratiskt majoritetsbeslut tvingas parterna ofta
kompromissa, vilket kan bidra till att besluten blir mer otydliga och abstrakta (jfr
Larsson 2000:29ff). I arbetet med denna studie framstår det för mig som att
otydligheten kring politikens mål och riktlinjer inte i första hand beror på om
makten är centralt placerad eller ej. Det som framkommit tyder snarare på en
konflikt där lärarstudenterna brottas med erfarenheter från sin egen
skolundervisning. De formades då efter en tradition där den auktoritäre läraren inte
ifrågasattes. En sådan pedagogik är enligt de politiska ambitionerna inte lika
gällande idag, men enligt min mening måste ändå dagens lärarstudenter även vara
väl anpassade till dessa tidigare undervisningsideal. Detta krävs då de är tvungna att
via tävlingar, som till exempel ”Jag vill bli lärare”, kvala in på lärarutbildningen.
Dessa tävlingar vilar på en pedagogik som representerades av Makarenko (1985, jfr
Bronnfenbrenner 1971). Därtill krävs goda studieresultat för att kunna studera utan
att betala för studierna, något som också innebär en tävlan. Nu, när informanterna
passerat spärrarna för högre studier, är dessa förvärvade kunskaper och egenskaper
delvis mindre aktuella. På lärarhögskolan skolas de nämligen efter en ny
värdegrund.

Informanterna för ett resonemang kring kunskap, pedagogik och människosyn som
är präglat av den kultur de vuxit upp i. Insocialiseringen i ett samhälle sker till stor
del omedvetet. Det som binder ihop en grupp individer till en gemenskap, som
förenas i en samhällelig värdegrund är just reproduktionen av gruppens normer och
värden (Hannerz 1992). Lettland har gått från att ha varit en medlemsstat i en
socialistisk union till ett självständigt land där demokrati är en legitim bas som
bland annat EU kräver i bygget av den nya värdegrunden. Den omstrukturering av
samhällsstrukturen som nu sker innebär en stor omställning för medlemmarna i
samhället. Men omställningen går etappvis och olika människor är mer eller mindre
mottagliga för förändringen. En förutsättning för att implementera en ny
värdegrund är att nästkommande generationer på olika sätt socialiseras in i den nya
samhällsstrukturen (ibid.).

Precis som under Makarenkos tid blir alltså skolan ett viktigt styrinstrument för
makthavarna att påverka barnen i en förutbestämd inriktning. I ”A pasport [sic] to
social cohesion and economic prosperity” (2001) trycker författarna på den roll som
skolan har för att forma de nya generationerna till goda och demokratiska
medborgare. Rapporten påtalar behovet av att lärarna, som ska förmedla den nya
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värdegrunden, själva kan erbjudas rätt skolning och kompetens för att förändringen
skall kunna genomföras så fort som möjligt. Här illustreras alltså Bourdieus och
Passerons (Berner m.fl. 1977) teorier om hur skolan används som ett instrument för
att befästa givna maktrelationer i samhället. Problemet är att utförarna av den nya
strukturen själva är formade av och i de värdegrunder som var gällande tidigare.
När normer och värden förändras ökar glappet mellan teori och praktik (Lindensjö
& Lundgren 1986). Just den motsägelsefullhet som ett sådant glapp innebär finner
jag hos mina informanter. Det är därför som Makarenkos budskap återkommer hos
dem, det är ett budskap som informanterna har erfarenhet av genom den egna
skolgången.

En sådan skiftning av normer borde inte passera obemärkt, vilket inte minst denna
studies resultat är ett uttryck för. Särskilt med tanke på att studenterna, i och med
förändringen, i högre grad förväntas vara reflekterande och kritiskt granskande. För
att använda Lindensjös och Lundgrens (1986, 2000) språkbruk är det
realiseringsarenan – det vill säga de lärare som förväntas genomföra den
utbildningsplan som politiker har formulerat – som tvingas att förhålla sig till och
anpassa sig efter de förändrade utbildningskraven. Det är alltså inte endast
förväntningarna på dagens lärare som förändras, de förutsätts också ta ett allt större
eget ansvar för att driva igenom formuleringsarenans utbildningsplan.
Svårigheterna för lärarstudenterna ligger, som jag ser det, i att kunna hantera de nya
direktiven då den egna erfarenheten av grundskolan inte överensstämmer med hur
de idag förväntas agera som lärare. Ändå kan jag se att det gamla systemet rustade
dem bra för deras kommande yrke. Detta kan i så fall förklara informanternas
pendling mellan att å ena sidan representera en utbildningsplan som mer
förespråkades av Makarenko (1985), samtidigt som de å andra sidan vill presentera
den idag giltiga utbildningsplanen. Dessutom påverkas säkerligen studenterna
genom den motsägelsefullhet som kommer till uttryck i deras egen studiesituation
då även högskolelärarna sannolikt visar på en dubbelhet. De förespråkar något nytt
men använder sig även av gamla metoder för att nå ut med sin undervisning.

*
Det som sker idag är att makten decentraliseras och enligt Giddens (1999) ökas
därmed förväntningarna på den enskilde individen att självständigt göra egna val
vilka baseras på ett reflexivt tänkande. Makarenko (1985:332) menar däremot att
människors val mer baseras på intuition och känslor, vilket jag uppfattar som att
han anser att individerna inte är reflexiva. För att förhindra att människors känslor
driver dem i fel riktning sätter Makarenko bland annat sin tilltro till pedagogikens
kraft och potential. Han ger dem en expertstatus för att därigenom kunna
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kontrollera och korrigera människors val och levnadsvanor. Giddens (1999)
beskriver istället att människors val snarare baseras på ett reflexivt handlande där
den individuella livsstilen är vägledande. Men Giddens menar också att människans
handlande sker med inverkan från experter och andra massmediala auktoriteter. Det
innebär att när makten decentraliseras finfördelas den och uttrycks genom andra
organ än endast via politiken. En fråga som uppstår är vad som egentligen skiljer
Makarenkos moraliska uppfostran från det senmoderna samhällets experter? Med
undantag av det för tiden gällande språkbruket och skriftformuleringar kan man i så
fall ställa sig frågan vem av Makarenko, Giddens, Foucault och Beck med flera
som egentligen kan betecknas som moderna kontra senmoderna? Kan dessa
symboler, som används för att förklara och beskriva samhället, uppfattas som
konstruktioner, vilka skapar och befäster en upplevd differens mellan exempelvis
öst- och västblocket, gammalt och nytt? Effekten blir då att människan i sina försök
att förklara och beskriva världen, bidrar till att skapa så kallade metaberättelser
vilka kan komma att användas som teoretiska underlag i efterkommande forskning.
Ett exempel på detta skulle kunna vara den reflexivitet som i
forskningssammanhang ofta används för att beskriva det senmoderna samhället.
Utan att för den del ifrågasätta en sådan slutsats, kan jag ändå ställa mig aningen
kritisk mot det förhållandet att människor förr, eller i samhällen som är mindre
präglade av de marknadsekonomiska krafterna, inte beskrivs som reflexiva. Kanske
skulle man i stället tala om en annan form av reflexivitet.

Även om jag nu riktat viss kritik mot nämnda teorier vill jag fortsättningsvis ändå
hävda dess giltighet i denna studie. I situationer där man studerar ett ämne som
tidigare inte självklart har analyserats med dessa verktyg, anser jag det vara särskilt
viktigt med ett kritiskt förhållningssätt till teoriernas användbarhet och
begränsningar. Just detta kan kanske bidra till att nya teorier och analysverktyg kan
slipas fram. Ytterligare en aspekt som jag i och med denna studie tycker mig notera,
är att många samhällsvetenskapliga teorier gestaltar ett tillstånd som inte i lika hög
grad präglas av en sådan snabb förändringstakt som exempelvis Lettland genomgår.
Genomgående i den här studien har jag försökt sträva efter det förhållningssätt till
forskning som Hannerz (1992) förespråkar. Han poängterar att en
samhällsförändrings slutmål aldrig kan beskrivas, eller att ett samhälle kan
beskrivas utifrån en given tidpunkt. Däremot vill jag med hjälp av teorierna skapa
förståelse för just rörelsen och som Hannerz menar kan utkristalliseras.
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LÄRARENS NYA FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL ELEVEN

Där den centrala makten tidigare med auktoritet och med tydliga läroplaner kunde
styra befolkningens normer och värden uppstår frågan om hur politiken styr
medborgarna idag. Nikolas Rose (1995:41) som inspirerats av Foucault, menar att i
ett statsskikt som präglas av demokrati tvingas maktens överföring av normer och
värderingar att bli mer utstuderad och raffinerad för att styra medborgarna. Vilka
medel och verktyg är då användbara när den egna individen skall överta den
kontrollerande och straffande funktion som Foucault (1987) menar att makten
tidigare förvaltade genom våld och disciplin? Foucaults förklaring innebär att när
makten lösgörs från själva kroppen kan den istället verka via en ökad disciplinering
av densamma. Den egna individen förväntas därför ta ansvar för sina egna val och
handlingar. Utifrån de studier Rose gjort i Östeuropa och forna Sovjetunionen,
menar han att när den sovjetiska parti- och planmaskinen monteras ned, så ”föds det
andra apparater för maktutövande, andra sätt för vägledning i syfte att stödja och
främja de beslut som de nyligen befriade subjekten fattar” (1995:41).

De apparater som Rose syftar på är de nya strategier för maktutövande som idag
växer fram i de post-kommunistiska länderna där styrningsmekanismerna får en
framträdande plats. Detta maktutövande blir enligt Rose framträdande inom
samhällets alla områden som till exempel industri, administration,
utbildningsväsende och privatliv men också inom själva politiken (ibid.). En sådan
form av styrning blir en viktig maktfaktor i samhällets pedagogik och innebär en
utstuderad påverkan av människor och dess aktiviteter, vilket sker i enlighet med de
sociala normer som formges via politiken. Rose (ibid.) menar att ett expertsamhälle
skapas då det senmoderna samhället kräver allt högre utbildningsnivåer. Ökade
kunskaper innebär också att makten ifrågasätts, men Rose menar att så inte är fallet.
Makten finfördelas istället och opererar genom forskare och
marknadsundersökningar. Experternas sanningar kablas via media ut till
befolkningen och därigenom kan befolkningen och dess aktiviteter styras. På så vis
menar Rose (ibid.), att människor inte längre styrs genom samhället, utan genom
sina val, val som blir reglerade och kontrollerade. Genom en sådan
styrningsmekanism kan experterna avpolitiseras och tillåts agera på den fria
marknaden. För att den decentraliserade makten ska kunna styra medborgarna krävs
allt mer kunskap om de fria människorna och därför behövs allt högre utbildade
experter som kan hjälpa till att mäta och reglera massan. Det både kräver och görs
genom allt fler vetenskapliga fält, discipliner och utbildningar.

*
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Kollektivet förlorar i en sådan samhällsstruktur sin funktion som kontrollerande
instans. För mina informanter innebär det att pedagogen inte längre skall styra
genom kollektivet, utan via de nyligen frigjorda subjekten, de som tillkommit
genom ’fri’ fostran. Det innebär ett nytt förhållningssätt till eleverna. För att läraren
skall få tillträde att lära eleverna att disciplinera sig själva måste läraren vinna
elevernas respekt och tillit. Det är, enligt min mening, därför som högskolan
RTTEMA utbildar lärarstudenterna i hur de skall möta eleverna vid det första och
avgörande mötet. Att bli vän med eleven är av stor betydelse för den fortsatta
undervisningen. Det framgår av samtliga intervjuer och jag är benägen att tro att det
är något som tas upp i lärarutbildningen. Men hur ska då läraren, enligt mina
informanter, vara gentemot eleven? Efter en stunds tvekan svarar Ieva:

Jag tycker man ska vara vänner, alltså elever och lärare, och det är lärarens
uppgift att göra så att eleven litar på henne. Ifall elever litar på lärare, då skapas
den här kontakten och då blir det elevens inre röst som säger att de kan inte
bryta ner den tilliten. Alltså att man inte gör hemläxor eller så.

Det framgår av citatet att det inte är en kravlös vänskap mellan lärare och elev som
det rör sig om. Det finns ett bakomliggande syfte: Vänskapen skall binda eleverna
till läraren och genom detta vänskapsförbund kan inte eleverna svika läraren med
att inte göra läxorna. Vänskap till eleven är en väg att förstå och nå dem och genom
vänskapen skapas förutsättningen för en ansvarstagande individ som förstått subtila
direktiv och som sedan har internaliserat de normer som krävs.
Vänskapsförhållandet kan, enligt min åsikt, ses som motsatsen till det tidigare
auktoritära förhållningssättet, där läraren var en ledare och inte en jämlike.
”Vänskap” är det nya pedagogiska knepet för hur läraren ska arbeta med eleverna
och forma dem enligt de demokratiska ideal som är gällande idag. Kanske kan
också vänskapen sättas i relation till informanternas vilja att hjälpa andra. Genom
att bli vän med eleverna kan de förstå att läraren vill dem väl och eleverna blir mer
mottagliga för att ta emot lärarens hjälp.

ELEVENS ÖKADE FRIHETSGRAD – ETT HOT MOT
AUKTORITETEN

Ilze menar att ökad frihetsgrad generellt har lett till att människor blivit mer öppna
mot varandra. I skolvärden visar det sig genom att eleverna inte endast tillåts ha,
utan också uppmanas att uttrycka fler åsikter än tidigare. Detta är något som jag
diskuterade i min tidigare studie med grundskolerektorerna. De uttryckte också att
eleverna blivit mer delaktiga i lärosituationen och att eleverna kräver mer insyn och
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inflytande. Men ökad frihet och delaktighet gör också eleverna mer stökiga och
ifrågasättande (Larsson 2000). När jag diskuterade med Ilze kring rektorernas syn
på utvecklingen förklarade hon:

Och varför är elever bökiga, det är ju för att de förstår att de kan göra så,
tidigare skulle man gå bara som i en linje för att komma någonstans som elev.
Nu förstår man att om man inte går i en linje så blir man inte straffad. Ja, de är
mer bökiga och stökiga men de kanske utvecklas då också, eftersom det är
ingen som trycker ner dem.

Här ger Ilze ett bra exempel på hur eleverna demonstrerar sitt motstånd till de
traditionella strukturerna. Att ”bråka” kan med Ilzes resonemang uppfattas som en
utveckling mot något nytt. Eleverna visar att utveckling kan vara något annat än
likformighet och detta uttrycks på ungdomarnas villkor. Detta kan jämföras med
Hermanssons och Bogdanovs (1991, 1995) studier i Ryssland i början av 90-talet.
De fann då att de ryska ungdomarna saknade uttryck för en ungdomskultur då
möjligheterna inte givits tidigare. Ilzes uttalande visar att en sådan kultur, eller
motkultur, utvecklas idag. Ilze förstår och accepterar elevernas protester och anser
till och med att det är positivt. Därmed uppstår frågan i vilken omfattning som
eleverna ger uttryck för en protest mot någonting, när deras beteende uppmuntras
och uppskattas då det ligger i linje med tanken att individen ska tydliggöras och
definieras. Detta kan jämföras med Willis (1981) diskussion om huruvida hans
”lads” gavs en faktisk frihet, eller om friheten ingick i att forma dem till, och
därmed reproducera, arbetare. Skillnaden mellan Willis ”lads” och Ilzes ungdomar
är dock att de senare troligtvis tillhör en blivande medelklasskategori.

Ytterligare en aspekt av elevernas utökade frihetsgrader är att lärarens möjligheter
att variera sin undervisning och metoder ökar. Det är något som Andris slår vakt
om. Han önskar att relationen mellan lärare och elev ska förändras och att läraren
blir mer av en handledare, något som därmed ytterligare kommer att ifrågasätta den
tidigare lärarrollen. Enligt Andris måste läraren i högre utsträckning ta hänsyn till
vad eleven vill lära sig. Baiba, som har en liknande tanke, talar i termer av ökad
demokrati och jämlikhet mellan lärare och elev. Hon menar samtidigt att eleverna
själva har mycket svårt att ställa om sig till den nya situationen. Hon och flera av de
andra informanterna ser svårigheter för eleverna att acceptera det nya förhållandet
som ska råda mellan lärare och elev. Det finns allt från en gränslös respekt inför
vad läraren gör och säger, till en klassrumssituation i totalt kaos där läraren inte
förmår hålla samman elevgruppen. Informanternas uttalanden om elevernas behov
av ökad frihet står i stark kontrast till de problemlösningar som de själva ger. Då
återkommer nämligen behovet av ökad respekt och tillit till läraren och krav på
auktoritet. Informanterna är alla överens om att det är just eleverna – och inte
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lärarna – som har svårigheter att acceptera och anpassa sig. Informanterna menar att
det äldre lärarkollegiet undervisar enligt en primitiv och förlegad pedagogik. De
nyutexaminerade lärarnas pedagogik vilar däremot på en ny filosofi, även om den
är svår att förklara för studenterna själva. Men pedagogiken tycks, trots att
studenterna lär sig nytt, inte förmå konkurrera ut de gällande normerna för
skolundervisning. Här blir konflikten mellan formuleringsarenans direktiv och
realiseringsarenans verksamhet uppenbara och orsaken till det förklaras av
informanterna, med att den gamla stammen lärare är för stor. Frågan är bara om de
erfarenheter som de själva har från sin egen skolgång och de metoder som de
tidigare undervisats i har raderats bort den dag de själva står som lärare i katedern?

ATT FORMULERA EN FÖRÄNDRING

RTTEMA vill enligt kurskatalogen och informanterna själva, arbeta för en ny
pedagogik och där en viktig del i utbildningen är att skapa förutsättningar för den
egna individen att nå personlig utveckling. Högskolans filosofi beskrivs i
kurskatalogen i punktform och är: humanitet, demokrati, mobilitet, intelligens,
kompetens, professionalitet, kreativitet och integration. Högskolans mål med
utbildningarna är att ”… erbjuda studenten en utbildningsprocess som ska
underlätta utvecklingen av en hög professionell kompetens”. Därutöver vill
högskolan ge möjligheter för studenten att ”… sätta upp och nå mål i livet, att
forma en kreativ, fri, driftig, ansvarstagande och självständig individ, vilket ska
möjliggöra formandet av den egna identiteten i en tid präglad av förändring”.
Resultatet ska enligt kurskatalogen förhoppningsvis leda till en ”… framgångsrik
konkurrens på den fria marknaden” (RTTEMA:s kurskatalog: 6, min översättning).

Jag finner de beskrivningar över verksamhetens mål och inriktningar som uttrycks i
kurskatalogen mycket intressanta. Av beskrivningen kan uttolkas vad som är viktigt
och normgivande i dagens Lettland och vilka kvalitéer som efterfrågas hos de
lärarstuderande. De individer som RTTEMA ska forma kan sammanfattas med det
som Giddens (1996, 1999) uppfattar som signifikant för det senmoderna samhället,
nämligen reflexiviteten. Genom att göra ”självet” reflexivt tonar bilden av en
individ fram. Det innebär att individen förutsätts göra sina egna val utifrån ett
riskmedvetande, där fördelar vägs mot nackdelar och vinster vägs mot kostnader.
De val som individen gör genom det reflexiva handlandet möjliggör och framhäver
individens identitet. En identitet som i en tid av förändring genom det reflexiva
handlandet, ständigt kan utvecklas och förändras. Genom formandet av individerna,
vilket görs på bekostnad av den kollektiva likformigheten, skapas nya
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förutsättningar. Inte bara för utvecklingen, utan också för kontrollen av individerna
(Giddens 1999). Individerna ställs nu i förgrunden och samhället mister därmed i
viss mån kontrollen över deras handlingar och val. Men genom det självreflexiva
projektet genereras, enligt Giddens (1999:18), en plattform med normer och regler
för förverkligande och behärskande. Därför ges här RTTEMA ett stort ansvar i att
ge studenterna de rätta verktygen för att bli självreflekterande subjekt.

Jag vill hävda att RTTEMA genom denna framtoning försöker att anpassa sig till
den förändring som idag mycket tydligt pågår i Lettland. Men exakt vad är det som
menas med ord som exempelvis humanitet, demokrati, kompetens och kreativitet?
Ingenstans ges någon närmare förklaring på innebörden av alla dessa och tidigare
nämnda begrepp. Ingenstans förklaras heller vad det exempelvis innebär att bli en
fri, driftig och ansvarstagande individ. Ord som dessa har jag inte med samma
tydlighet tidigare påträffat under mina besök i Lettland. Jag upplever det som att
orden pekar ut den väg som beslutsfattare och politiker har valt åt det lettiska
folket. Detta bekräftas av Dainuvite Bluma som i sin artikel ”Teachers, teaching
and learning in Latvia” (2001:63) beskriver vilka kvalitéer som en lärare måste ha
för att på rätt sätt forma morgondagens elever:

Endast en fri, kreativ demokratisk och optimistisk lärare kan skapa en
inlärningsmiljö som kan göra nästa generation till kritiskt tänkande,
samarbetande och ansvarstagande (egen översättning).

Det som pågår i den institution som skolan här representerar är något som Beck
(1996:33) betecknar som den industriella modernitetens åldrande. I och med att de
statliga organisationerna förlorat i auktoritet, och i flera fall även upplösts och
ersatts av privata alternativ, sönderfaller den trygghet och tydliga rollfördelning
som dessa institutioner tidigare garanterade. Ersättare till institutionerna, anser
Beck, är individerna som nu befrias från ”institutionernas rollburar” vilket innebär
att begrepp som handling, subjektivitet, konflikt, kunskap, reflexion, kritik och
kreativitet betonas (1996:61). Frågan är om det som Beck belyser har fått fäste på
den lärarhögskola som jag besökt i Riga. Kurskatalogen och studenterna vill påvisa
det genom att använda ovan nämnda honnörsord, men samtidigt kan jag se att
”verkligheten” inte har hunnit ifatt de uppsatta målen.

Det innebär, enligt min tolkning, att för att kunna ta del av RTTEMA:s
högskoleutbildningar och genom dessa formas till ”en kreativ, fri, driftig,
ansvarstagande och självständig individ, vilket ska möjliggöra formandet av den
egna identiteten i en tid präglad av förändring” (RTTEMA:s kurskatalog: 6, min
översättning), måste dessa studenter inte bara acceptera utan också mästerligt
hantera, det tidigare systemet. Giddens (1999:14) menar att en effekt av inträdet i
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ett senmodernt samhälle är att ett nytt klassamhälle växer fram, och som delvis
definieras utifrån möjligheterna till självförverkligande. Men utifrån den beskrivna
situationen skapas snarare klasskillnaderna genom närhet och tillgång till det
legitima kulturella kapitalet som var gällande i Lettland innan urträdet från
Sovjetunionen (Bourdieu 1986) .18 Som jag ser det är det således samma elit som
erbjuds tillgång till den form av kapital som antas vara legitimt i framtiden.

Jag kan konstatera att informanterna ger uttryck för ett komplext förhållningssätt
till läraryrket och de förutsättningar och möjligheter som en investering i en
lärarutbildning ger. Dessutom tycks dessa studenter även ha reflekterat över
läraryrkets negativa konsekvenser vilket kan vara en anledning till att en del inte
önskar arbeta som lärare efter avslutad examen. De tycks söka olika framkomliga
vägar för att utbildningen skall kunna resultera i legitimitet och respektabilitet i en
tid då yrket förlorar status. Trots det tycks informanterna i denna och tidigare
gjorda studier av lärare och rektorer (Johansson 2001, Larsson 2000) visa på att
högre utbildning får en allt större betydelse. Kraven på lärarkompetensen har ökat
och lärare med låg utbildning saknar möjligheter att kunna utvecklas och göra
karriär i arbetet. Dessutom fanns hos den lärargrupp som Johansson (2001)
intervjuade en stark drivkraft för att genom utbildningen få en högre respektabilitet
och status i första hand bland de övriga kollegorna (jfr. Skeggs 1999).

PEDAGOGENS VIDGADE ARBETSFÄLT
Denna studie visar att pedagogiken i Lettland söker finna en ny position i ett
samhälle som är under förändring. Ett sätt för pedagogen att bevara och förstärka
sin position är att dess arbetsfält vidgas och inlemmas i andra discipliner.
Exempelvis belyser Ieva att pedagogiska kunskaper ses som mycket användbara för
att kunna arbeta med ekonomi där pedagogiken, med denna koppling, tycks vara en
förutsättning för den mellanmänskliga kommunikationen. Samtidigt vidhåller
informanterna pedagogens universella kunskapsområde, vilket är giltigt i ett brett
spektra av sammanhang och där det inte tycks spela någon roll om
pedagogikstudierna har någon särskild inriktning. Jag kan notera att det i Sverige
vidgade pedagogiska arbetsfältet, har inneburit en tilltagande specialisering inom
vissa yrkesområden. En sådan utveckling kanske är en effekt av det expertsamhälle
som, enligt bland annat Rose (1995), idag formas. Mina egna studier i ”pedagogik
med inriktning mot hälsopromotion” är ett sådant exempel. Utbildningen fokuserar

                                                
18 Dock har ett skifte skett genom att den ryska eliten har minskat till förmån för en lettisk (Sävborg-
Romare 1999).
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hälsofrämjande aspekter som en resurs för människor för att hantera och kontrollera
sina egna liv. Pedagogik ses som ett viktigt inslag för att kunna kommunicera med
människor på ett övertygande sätt för att därigenom kunna påverka människors val
mot en livsstil som definieras som mer hälsosam och nyttig.

Den hälsopromotiva rörelsen har problematiserats och diskuterats av bland annat
sociologen Peter Korp (2002). Han menar att idén med den hälsopromotiva
inriktningen - som strävar efter att ge människor ett ökat ansvar för den egna hälsan
- kan uppfattas som en kritik mot den medicinska expertisens dominans. Korp
(2002:220) är kritisk mot att denna inriktning sällan problematiseras och analyseras
i den hälsopromotiva debatten. Snarare ser han att hälsopromotören iklär sig en
myndighetsroll som behandlar individen som en hjälptagare som erbjuds
självförtroende, egenmakt, kritiskt medvetande etcetera. Alternativet är också att
individen uppfattas som en redan medveten konsument och som därmed väljer det
hälsosamma alternativet. Korp (ibid.) menar att ett sådant förhållningssätt innebär
att övervakningen och styrningen ovanifrån är mycket närvarande. En liknande
kritik anser jag kan riktas mot den pedagogiska inriktningen som kallas för
socialpedagogik.

Frågan är vad som egentligen skiljer mellan den pedagogik som fokuseras inom
exempelvis hälsopromotion och den koppling till ekonomi som tidigare citerade
Ieva argumenterar för och som motiverar hennes intresse för pedagogik?

Då har man kontakt med människor och då kan man visa människor den riktiga
platsen.

Ievas uttalande är, kanske på grund av språkliga formuleringsavvikelser, mer direkt
och mer rakt på sak jämfört med hur exempelvis jag själv skulle formulera mitt
intresse för pedagogik. Men tydligt är att man med hjälp av pedagogiska kunskaper
ges legitimitet att formulera och bestämma hur människor bör leva och agera i
dagens samhälle.

Ett annat område där pedagogiken idag vinner mark i syfte att bättre kunna bemöta
och informera människor är inom sjukvården. Birgitta Gedda redogör i sin
avhandling ”Den offentliga hemligheten” (2001:114ff) för sjuksköterskans
pedagogiska funktion i det folkhälsoinriktade arbetet. Hon menar bland annat att
sjuksköterskans pedagogiska kunskaper i mötet med patienten snarare tillskrivs en
individuell egenskap. Pedagogikens funktion i det hälsopreventiva arbetet betonas
inte bland politiker och läkare. Gedda (2001), som ser detta som en brist, vill
istället utöka sjuksköterskans pedagogiska roll ytterligare.
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Sammantaget kan pedagogik sägas spela en betydande roll i dagens och
morgondagens samhälle. Jag kan därför anta att pedagogik även fortsättningsvis
kommer att ingå som en betydande drivkraft för förändring. Genom att ta sig nya
uttryck och finna nya vägar kommer nya möjligheter för pedagogiskt utövande att
skapas. Dessa framtida vägar är något som varken jag eller mina informanter idag
kan formulera.
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