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qÉÅâÉå=çÅÜ=íÉÅâÉåíóÇåáåÖ=
Tecken och teckentydning
gçå~ë=dìëí~Ñëëçå
jonas
Gusmﬁson

För mig Var mötet med Bourdieus forskning ett möte med en ny begreppsvärld.
c∏ê=ãáÖ=î~ê=ã∏íÉí=ãÉÇ=_çìêÇáÉìë=ÑçêëâåáåÖ=Éíí=ã∏íÉ=ãÉÇ=Éå=åó=ÄÉÖêÉééëî®êäÇK=
Efter att Vid seminarium efter seminarium ha diskuterat forskningsansatser och
bÑíÉê=~íí=îáÇ=ëÉãáå~êáìã=ÉÑíÉê=ëÉãáå~êáìã=Ü~=ÇáëâìíÉê~í=ÑçêëâåáåÖë~åë~íëÉê=çÅÜ=
ìééë~íëìééëä~Ö=Ç®ê=Üçåå∏êëçêÇÉå=çÑí~=î~ê=ÜÉäÜÉíëéÉêëéÉâíáî=ÉääÉê=ÇáÇ~âíáëâí=éÉêJ
uppsatsuppslag där honnörsorden ofta Var helhetsperspektiv eller didaktiskt perëéÉâíáî=EÜçåå∏êëçêÇ=ëçã=à~Ö=ë®ää~å=êáâíáÖí=ÄÉÖêÉé=î~Ç=ÇÉ=ÄÉíóÇÇÉFI=áååÉÄ~ê=ÇÉíí~=
spektiv (honnörsord som jag sällan riktigt begrep Vad de betydde), innebar detta
ã∏íÉ=å®êã~ëí=Éíí=áåíê®ÇÉ=á=
möte närmast ett inträde i Éå=î®êäÇ=Ç®ê=
en Värld där ÇÉí=ÖáÅâ=~íí=í®åâ~=ëáÖ=Éå=çêÇåáåÖ=ëçã=
det gick att tänka sig en ordning som
ë~ãíáÇáÖí=î~ê=∏ééÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=çî®åí~ÇÉK=
samtidigt Var öppen för det oväntade.
aÉí=ä™íÉê=â~åëâÉ=ëçã=Éå=Ö~åëâ~=~åëéê™âëä∏ë=
Det låter kanske som en ganska anspråkslös ìééí®ÅâíI=
upptäckt, ãÉå=
men ÇÉ=
de áåëáâíÉê=
insikter ëçã=
som
följde ãÉÇ=
med Vidare
läsning Var
Flera ~î=
Ñ∏äàÇÉ=
îáÇ~êÉ= ä®ëåáåÖ=
î~ê= ~îÖ∏ê~åÇÉK=
avgörande. cäÉê~=
av ÇÉ=
kända ãçíë®ííåáåÖ~êå~=
motsättningarna
de â®åÇ~=
mikro- ÉääÉê=
eller
áåçã=
Ó= âî~äáí~íáî~=
inom ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éÉå=
samhällsvetenskapen kvalitativa ÉääÉê=
eller âî~åíáí~íáî~=
kvantitativa ëíìÇáÉêI=
studier, ãáâêçJ=
makrostudier etc, gick ju att överbrygga. Det Var alltså möjligt att, som jag Ville
ã~âêçëíìÇáÉê=ÉíÅI=ÖáÅâ=àì=~íí=∏îÉêÄêóÖÖ~K=aÉí=î~ê=~ääíë™=ã∏àäáÖí=~ííI=ëçã=à~Ö=îáääÉ=
Ö∏ê~I=Öêçíí~=åÉê=ëáÖ=á=å™Öê~=ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~=áåÇáîáÇÉêë=Üáëíçêá~=çÅÜ=îÉêâë~ãÜÉíI=çÅÜ=
göra, grotta ner sig i några betydelsefulla individers historia och Verksamhet, och
bild ëçã=
ë~ãíáÇáÖí=
samtidigt âçåëíêìÉê~=
konstruera Éå=
en ëí∏êêÉ=
större ÄáäÇ=
som Ö~î=
gav Éíí=
ett ã∏åëíÉê=
mönster ~î=
av ëçÅá~ä~=
sociala éêçÅÉëëÉê=
processer
ä™åÖí=Äçêíçã=âê∏åáâçêå~=çÅÜ=ëçã=áåíÉ=Ñê~ãëíçÇ=ëçã=ëéÉâìä~íáçåÉêK=
långt bortom krönikorna och som inte framstod som spekulationer.
Det ®ê=
hjälpt çëë=
aÉí=
àì= í~Åâë~ãí=
är ju
tacksamt ~íí=
att í®åâ~=
tänka ~íí=
att _çìêÇáÉìI=
Bourdieu, å®êã~ëí=
närmast Ü~åÇÖêáéäáÖíI=
handgripligt, Üà®äéí=
oss
sammanhänger ãÉÇ=
~íí=
att Ö∏ê~=
göra â~êíçê=
kartor ∏îÉê=
över íáääî~êçåK=
tillvaron. h~êíçê=
Kartor ëçã=
som ë~ãã~åÜ®åÖÉê=
med ÇÉí=
det âçåâêÉí~I=
konkreta,
Ñóëáëâ~=
fysiska êìããÉíI=
rummet, ãÉå=
men ëçã=
som çÅâë™=
också Üà®äéÉê=
hjälper çëë=
oss íáää=
till Éå=
en ãÉê=
mer ~î~åÅÉê~Ç=
avancerad Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=
förståelse aV
ÇÉå=ëçÅá~ä~=î®êäÇÉåK=jÉÇ=ÇÉ=â~êííÉÅâÉå=ëçã=ëí™ê=íáää=ÄìÇë=Ñáååë=àì=ã∏àäáÖÜÉíÉå=
den sociala Världen. Med de karttecken som står till buds finns ju möjligheten
områden, ëçã=
till
íáää=
till ë™î®ä=
såväl ëíçêëâ~äáÖ~=
storskaliga ∏îÉêÄäáÅâ~ê=
överblickar ∏îÉê=
över çãÑ~íí~åÇÉ=
omfattande Éãéáêáëâ~=
empiriska çãê™ÇÉåI=
som íáää=
ëã™ëâ~äáÖ~=ëíìÇáÉê=åÉê=é™=Ü™êå™äëåáî™=~î=áåÇáîáÇÉêë=äÉîå~ÇëÄ~åçê=çÅÜ=â~êêá®êÉêK=
småskaliga studier ner på hårnålsnivå av individers levnadsbanor och karriärer.
Somliga â~êíçê=
medan
pçãäáÖ~=
îáë~ê= éêçî=
kartor visar
prov é™=
på Éå=
en å®êã~ëí=
närmast ÄÉÇ∏î~åÇÉ=
bedövande ÇÉí~äàêáâÉÇçãI=
detaljrikedom, ãÉÇ~å=
~åÇê~=íÉÅâå~íë=ãÉÇ=Éå=ãÉê=ëâáëë~êí~Ç=íÉâåáâK=
andra tecknats med en mer skissartad teknik.
De ÄáäÇÉê=
som âçêêÉëéçåÇÉåë~å~äóëÉå=
ter ëáÖ=
aÉ=
bilder ëçã=
korrespondensanalysen â~å=
kan ™ëí~Çâçãã~=
åstadkomma íÉê=
sig äçÅâ~åÇÉK=
lockande.
Plötsligt kan Vi se, i ordets egentliga mening, sociala mönster, avstånd, likheter och
mä∏íëäáÖí=â~å=îá=ëÉI=á=çêÇÉíë=ÉÖÉåíäáÖ~=ãÉåáåÖI=ëçÅá~ä~=ã∏åëíÉêI=~îëí™åÇI=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=
olikheter. Det finns ett drag av åskådlighet som är tilltalande, måhända förföriskt.
çäáâÜÉíÉêK=aÉí=Ñáååë=Éíí=Çê~Ö=~î=™ëâ™ÇäáÖÜÉí=ëçã=®ê=íáääí~ä~åÇÉI=ã™Ü®åÇ~=Ñ∏êÑ∏êáëâíK=
jÉå=ÇÉíí~=ëä~Ö=~î=â~êíçÖê~Ñá=áååÉÄ®ê=àì=çÅâë™=Éå=Ñ∏êãáåëâåáåÖK=h~êíçê=á=ëâ~ä~å=
Men detta slag av kartografi innebär ju också en förminskning. Kartor i skalan
och ÖêìééÉêáåÖ~êK=
grupperingar.
Éíí=
îá= íîáåÖ~ë=
ett íáää=
till Éíí=
ett ®ê=
är Ñ∏Ö~=
föga ~åî®åÇÄ~ê~I=
användbara, vi
tvingas íáää=
till â~íÉÖçêáëÉêáåÖ~ê=
kategoriseringar çÅÜ=
Det gamla tecknet för exempelvis prästgård om nu någon minns det - betyder
aÉí=Ö~ãä~=íÉÅâåÉí=Ñ∏ê=ÉñÉãéÉäîáë=éê®ëíÖ™êÇ=Ó=çã=åì=å™Öçå=ãáååë=ÇÉí=Ó=ÄÉíóÇÉê=
áåíÉ=~íí=îá=ÇáêÉâí=â~å=ìíí~ä~=çëë=çã=Üìê=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=ÜìëÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=ëÉê=ìíI=ÉääÉê=
inte att Vi direkt kan uttala oss om hur det specifika huset egentligen ser ut, eller
hur det är byggt. Och då och då har jag fått anledning att le åt Bourdieus egen
Üìê=ÇÉí=®ê=ÄóÖÖíK=lÅÜ=Ç™=çÅÜ=Ç™=Ü~ê=à~Ö=Ñ™íí=~åäÉÇåáåÖ=~íí=äÉ=™í=_çìêÇáÉìë=ÉÖÉå=
kommentar som fanns i någon bok: Konst och sociologi går inte särskilt bra ihop.
âçããÉåí~ê=ëçã=Ñ~ååë=á=å™Öçå=ÄçâW=hçåëí=çÅÜ=ëçÅáçäçÖá=Ö™ê=áåíÉ=ë®êëâáäí=Äê~=áÜçéK=
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o®Çëä~å=Ó=ÉääÉê=áêêáí~íáçåÉå=Ó=î~ê=ëíçê=é™=ëáå~=Ü™ää=Ñ∏ê=ÇÉ=íÉåÇÉåëÉê=íáää=êÉÇìâJ
Rädslan - eller irritationen - var stor på sina håll för de tendenser till redukíáçåáëã=
î~ê= ~äÇêáÖ=
tionism ëçã=
som ã~å=
man ~å~ÇÉK=
anade. hçåëíI=
Konst, ÇÉíí~=
detta ëíçêëä~Öå~I=
storslagna, Var
aldrig Ä~ê~=
bara Éå=
en Ñê™Ö~=
fråga çã=
om
íÉÅâÉå=
qî®êíçãI= âçåëíÉåë=
tecken ÉääÉê=
eller éçëáíáçåÉê=
positioner ÉääÉê=
eller áåîÉëíÉêáåÖ~êK=
investeringar. Tvärtom,
konstens ìåáÅáíÉí=
unicitet çÅÜ=
och
âçåëíå®êÉåë=~ãÄáíáçå=~íí=ëí®åÇáÖí=äáÖÖ~=á=
frontlinjen gör konsten oförutsägbar.
konstnärens ambition att ständigt ligga i ÑêçåíäáåàÉå=Ö∏ê=âçåëíÉå=çÑ∏êìíë®ÖÄ~êK=
lÅÜ=íáää=îáëë=ÇÉä=®ê=ÇÉí=ë~åíK=jÉå=âçåëíÉåI=ÉääÉê=î™êí=ë®íí=~íí=Ñ∏êÜ™ää~=çëë=íáää=ÇÉåI=
Och till viss del är det sant. Men konsten, eller vårt sätt att förhålla oss till den,
~íí=çêÇå~=Ñ∏ê=âçåëíÉåë=îáääâçê=ãáíí=áÄä~åÇ=çëëI=ã™ëíÉ=î®ä=Ö™=~íí=ìåÇÉêë∏â~\=p~ãJ
att ordna för konstens villkor mitt ibland oss, måste väl gå att undersöka? SamíáÇáÖí=Ó=â~åëâÉ=®ê=ÇÉåå~=ëâÉéëáë=åóííáÖ=~íí=Ä®ê~=ãÉÇ=ëáÖ=å®ê=ã~å=îáää=êáâí~=ë∏â~êJ
tidigt - kanske är denna skepsis nyttig att bära med sig när man vill rikta sökaräàìëÉí=ãçí=~åÇê~=çãê™ÇÉåK=
ljuset mot andra områden.
jáíí=ÑçêëâåáåÖëçÄàÉâí=î~ê=~ääíë™=ÇÉí=ãìëáâéÉÇ~ÖçÖáëâ~=Ñ®äíÉíK=lÅÜ=ÉÑíÉê=äáíÉ=~êJ
Mitt forskningsobjekt var alltså det musikpedagogiska fältet. Och efter lite arâáî~êÄÉíÉ=
à~Ö= ∏îÉê=
à~Ö= ëÉå~êÉ=
förundrades jag
kivarbete Ñ∏êìåÇê~ÇÉë=
över ë~ãã~=
samma ë~â=
sak ëçã=
som jag
senare ëâìääÉ=
skulle Ñ~ëÅáåÉê~ë=
fascineras ~î=
av á=
i
ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~êÄÉíÉí=çã=ÄçêÖÉêäáÖ~=âîáååçê=á=píçÅâÜçäã=êìåí=Ñ∏êê~=ëÉâÉäëâáÑíÉíW=
samband med arbetet om borgerliga kvinnor i Stockholm runt förra sekelskiftet:
î~Ç=ÖàçêÇÉ=ÇÉí=ã∏àäáÖí=Ñ∏ê=Éå=ë™=äáíÉå=Öêìéé=ã®ååáëâçê=~íí=ìåÇÉê=å™Öê~=îáâíáÖ~=™ê=
vad
gjorde det möjligt för en så liten grupp människor att under några viktiga år
ëâ~é~=
îÉêâë~ãÜÉíÉê= çÅÜ=
skapa ë™=
så ã™åÖ~=
många verksamheter
och áåëíáíìíáçåÉê=
institutioner ëçã=
som âçã=
kom ~íí=
att é™îÉêâ~=
påverka ë™=
så ã™åÖ~=
många
ä™åÖí=Ñê~ã∏îÉê\=f=píçÅâÜçäã=ë™Ö=îá=ãìëáâëâçäçê=çÅÜ=ãìëáâáåëíáíìí=ëçã=âçã=~íí=
långt framöver? I Stockholm såg vi musikskolor och musikinstitut som kom att
normgivande Ñ∏ê=
hur ãìëáâìåÇÉêîáëåáåÖ=
musikundervisning ëâìääÉ=
Ääá=
bli åçêãÖáî~åÇÉ=
för Üìê=
skulle ÄÉÇêáî~ë=
bedrivas Ñ∏ê=
för ÖÉåÉê~íáçåÉê=
generationer
framöver. dÉåçã=
individer Ü®ãí~ÇÉë=
hämtades íáää=
Ñê~ã∏îÉêK=
Genom ÇÉå=
den éê~ñáë=
praxis ëçã=
som ~î=
av å™Öê~=
några áåáíá~íáîêáâ~=
initiativrika áåÇáîáÇÉê=
till
pîÉêáÖÉ=Ñê™å=âçåíáåÉåíÉå=âçã=ë™=éÉêëçåäáÖ~=ë~âÉê=ëçã=∏îåáåÖëêìíáåÉêI=ëáííëí®ääåáåÖ=
Sverige från kontinenten kom så personliga saker som övningsrutiner, sittställning
framför pianot eller de liknelser vi har för hur det ska kännas i halsen när vi försöÑê~ãÑ∏ê=éá~åçí=ÉääÉê=ÇÉ=äáâåÉäëÉê=îá=Ü~ê=Ñ∏ê=Üìê=ÇÉí=ëâ~=â®åå~ë=á=Ü~äëÉå=å®ê=îá=Ñ∏êë∏J
âÉê=ëàìåÖ~=êÉåíI=~íí=Ñ™=ëáå=Öáîå~=éä~íë=á=ãìëáâä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖK=
ker sjunga rent, att få sin givna plats i musiklärarutbildning och i undervisning.
aÉå=ÄçêÖÉêäáÖ~=âìäíìêÉåë=ÑçêãÉêáåÖ=î~ê=çÅâë™=Éå=Ñê™Ö~=çã=âêçééÉåë=ÑçêãÉêáåÖK=
Den borgerliga kulturens formering var också en fråga om kroppens formering.
Det slog mig först efter ett tag, när jag suttit i arkiven, läst dagböcker, brev
aÉí=ëäçÖ=ãáÖ=Ñ∏êëí=ÉÑíÉê=Éíí=í~ÖI=å®ê=à~Ö=ëìííáí=á=~êâáîÉåI=ä®ëí=Ç~ÖÄ∏ÅâÉêI=ÄêÉî=
çÅÜ=íê~î~ê=ãÉÇ=éêçíçâçää=çÅÜ=íáÇåáåÖë~êíáâä~êI=Üìê=~åî®åÇÄ~ê~=_çìêÇáÉìë=îÉêâJ
och travar med protokoll och tidningsartiklar, hur användbara Bourdieus verkíóÖ=î~ê=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=Éå=Üáëíçêáëâ=ìíîÉÅâäáåÖK=ûîÉå=çã=Éå=â~êí~=®ê=Éíí=ëä~Öë=∏ÖçåJ
tyg var för att förstå en historisk utveckling. Även om en karta är ett slags ögonÄäáÅâëÑçíçÖê~ÑáI=Éíí=ÑêìëÉí=íáääëí™åÇI=ë™=â~å=ÑäÉê=ÉñéçåÉêáåÖ~ê=ÉÑíÉê=î~ê~åÇê~=ÖÉ=Éå=
blicksfotograﬁ, ett fruset tillstånd, så kan fler exponeringar efter varandra ge en
ÄáäÇ=~î=Éå=ê∏êÉäëÉI=Éå=ìíîÉÅâäáåÖI=Éíí=Ñ∏êäçééK=p™=Ñ∏êë∏âíÉ=à~Ö=~åî®åÇ~=îÉêâíóÖÉå=
bild av en rörelse, en utveckling, ett förlopp. Så försökte jag använda verktygen
Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=Éíí=Ñ®äíë=íáääÄäáîÉäëÉ=çÅÜ=Ñê~ãî®ñí=∏îÉê=ÇêóÖí=Éíí=Ü~äîí=ëÉâÉäK=
för att förstå ett fälts tillblivelse och framväxt över drygt ett halvt sekel.
råÇÉê=~êÄÉíÉí=ÖáÅâ=ÇÉí=~íí=Ñ∏äà~=áåÇáîáÇìÉää~=Ä~åçêI=ÉåëâáäÇ~=éÉêëçåÉêë=â~êêá®J
Under arbetet gick det att följa individuella banor, enskilda personers karriärer, men också på det sättet komma underfund med kollektiva banor. Lika inêÉêI=ãÉå=çÅâë™=é™=ÇÉí=ë®ííÉí=âçãã~=ìåÇÉêÑìåÇ=ãÉÇ=âçääÉâíáî~=Ä~åçêK=iáâ~=áåJ
íêÉëë~åí=
qÜçêÉää= íçÖ=
Hjalmar Thorell
tressant ëçã=
som ~íí=
att ëÉ=
se Üìê=
hur ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis eà~äã~ê=
tog ëáÖ=
sig Ñê™å=
från ä~åíÄêìâ~êJ
lantbrukarhemmet á=i pã™ä~åÇ=
Småland íáää=
till éçëíÉå=
pedagogiklärare ãÉÇ=
med éêçÑÉëëçêë=
ÜÉããÉí=
posten ëçã=
som éÉÇ~ÖçÖáâä®ê~êÉ=
professors å~ãå=
namn é™=
på
gruppen ãìëáâéÉÇ~ÖçÖÉê=
jìëáâÜ∏Öëâçä~å=
Musikhögskolan é™=
på íêÉííáçí~äÉí=
trettiotalet ®ê=
är ÇÉí=
det ~íí=
att ëÉ=
se Üìê=
hur ÖêìééÉå=
musikpedagoger ~åJ
anfram çÅÜ=
skilja ìí=
från ãìëáâÉê=
î®åÇÉ= çäáâ~=
Ó=
vände
olika ëä~Öë=
slags ëíê~íÉÖáÉê=
strategier Ñ∏ê=
för ~íí=
att íê®Ç~=
träda Ñê~ã=
och ëâáäà~=
ut ëáÖ=
sig Ñê™å=
musiker ëÉâìåÇ~=ãìëáâÉê=î~ê=áåÖÉí=ÜÉÇê~åÇÉ=çãÇ∏ãÉ=Ó=çÅÜ=Ñê™å=éÉÇ~ÖçÖÉê=á=~ääã®åÜÉíK=
sekunda musiker var inget hedrande omdöme och från pedagoger i allmänhet.
m™=ë™=ë®íí=â~å=îá=Ñ∏êëí™=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=~íí=ÖáÑí~=ìéé=ëáÖ=Ó=îáäâÉí=î~ê=îáâíáÖí=Ñ∏ê=ÇÉ=
På så sätt kan vi förstå betydelsen av att gifta upp sig - vilket var viktigt för de
mer framgångsrika - ÉääÉê=~íí=ëíìÇÉê~=ìíçãä~åÇëI=ëí~êí~=íáÇåáåÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏êÄìåÇ=
eller att studera utomlands, starta tidningar och förbund
ãÉê=Ñê~ãÖ™åÖëêáâ~=Ó=
~î=~ääÉÜ~åÇ~=ëä~ÖK=p™=ÑáÅâ=ã~å=å™Öçí=~íí=ëíêáÇ~=çã=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=ëçã=î~ê=
av allehanda slag. Så fick man något att strida om och förhålla sig till som var
specifikt för just detta område.
ëéÉÅáÑáâí=Ñ∏ê=àìëí=ÇÉíí~=çãê™ÇÉK=
Av
en sådan studie lär vi oss bland annat att ”vanans” ã~âí=®ê=ëíçê=
makt är stor çÅÜ=~íí=
och att
^î=Éå=ë™Ç~å=ëíìÇáÉ=ä®ê=îá=çëë=Ää~åÇ=~åå~í=~íí=Òî~å~åëÒ=
íê~ÇáíáçåÉêå~=êáëí~ê=ëáÖ=Ñ~ëí=á=î™ê~=âêçéé~ê=ä™åÖí=ÉÑíÉê=~íí=å™Öçå=ãáååë=î~êáÑê™å=ÇÉ=
traditionerna ristar sig fast i våra kroppar långt efter att någon minns varifrån de
kommit. Detta är en lärdom som är viktigt att ta med sig och som är tillämpbar
âçããáíK=aÉíí~=®ê=Éå=ä®êÇçã=ëçã=®ê=îáâíáÖí=~íí=í~=ãÉÇ=ëáÖ=çÅÜ=ëçã=®ê=íáää®ãéÄ~ê=
i många fler sammanhang. Låt mig antyda hur sådana insikter kan vara vägleá=ã™åÖ~=ÑäÉê=ë~ãã~åÜ~åÖK=i™í=ãáÖ=~åíóÇ~=Üìê=ë™Ç~å~=áåëáâíÉê=â~å=î~ê~=î®ÖäÉJ
Ç~åÇÉ=á=Ñ∏äà~åÇÉ=ÉñÉãéÉäK=
dande i följande exempel.
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f=
à®ãå~= ãÉää~åêìã=
I ëâçäÇÉÄ~ííÉå=
med jämna
skoldebatten áÇ~Ö=
idag ™íÉêâçããÉê=
återkommer ãÉÇ=
mellanrum ìééÑ~ííåáåÖÉå=
uppfattningen ~íí=
att
ëâçä~å=ãÉê=ëâ~=í~=Ñ~ëí~=é™=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=çÅâë™=Ääá=Ä®ííêÉ=é™=~íí=Ñ∏äà~=ìéé=âìåJ
skolan mer ska ta fasta på kunskaper och också bli bättre på att följa upp kunëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉåK=p~ãíáÇáÖí=Ñê~ãÜ™ääë=~î=ëçãäáÖ~=~íí=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ=®ê=Éíí=
skapsutvecklingen. Samtidigt framhålls av somliga att kunskapsutveckling är ett
âçãéäáÅÉê~í=çãê™ÇÉ=ëçã=áåíÉ=ä™íÉê=ëáÖ=ÄÉëâêáî~ë=á=Éåâä~=ÉåÇáãÉåëáçåÉää~=â~íÉÖçJ
komplicerat område som inte låter sig beskrivas i enkla endimensionella kategoêáÉêK=
àì= ê∏ê=
îáÇ= ëâçä~åë=
rier. jáíí=
rör vid
Mitt á=i ÇÉåå~=
denna ÇáëâìëëáçåI=
diskussion, ëçã=
som ju
skolans ÅÉåíê~ä~=
centrala ìééÇê~ÖI=
återuppdrag, ™íÉêJ
âçããÉê=çÅâë™=ëóåéìåâíÉå=~íí=ÇÉå=åó~=áåÑçêã~íáçåëíÉâåçäçÖáå=Eëçã=î®ä=áåíÉ=®ê=
kommer också synpunkten att den nya informationsteknologin (som väl inte är
ë™=åó=ä®åÖêÉF=Ñ∏ê®åÇê~ê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=âìåëâ~éëë∏â~åÇÉ=çÅÜ=®îÉå=Ñ∏ê=ÉäÉJ
så ny längre) förändrar förutsättningarna för kunskapssökande och även för eleîÉêå~ë=çÅÜ=ëíìÇÉåíÉêå~ë=ä®ê~åÇÉK=
vernas
och studenternas lärande.
m™=ëáå~=Ü™ää=
îÉí=íÉâåáâçéíáãáëãÉå=
î®ä=
På sina håll vet
teknikoptimismen å®ëí~å=áåÖ~=Öê®åëÉêK=jÉå=
nästan inga gränser. Men Éå=~ëéÉâí=®ê=
en aspekt är väl
î®êÇ=~íí=åçíÉê~K=sá=®ê=åì=é™=î®Ö=~íí=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=é™=Éíí=ÄÉíóÇäáÖí=ãÉê=ê~ÑÑáåÉJ
värd
att notera. Vi är nu på väg att få möjligheter att på ett betydligt mer raffineê~í=ë®íí=çêÖ~åáëÉê~=áåÑçêã~íáçåK=qáÇáÖ~êÉ=î~ê=ä®ê~êå~ë=ìééÇê~ÖI=ãóÅâÉí=Öêçîí=Ñ∏êJ
rat sätt organisera information. Tidigare var lärarnas uppdrag, mycket grovt förläromedlen çÅÜ=
elevers ~êÄÉíÉK=
Éåâä~íI=
enklat, ~íí=
att çêÇå~=
ordna êÉä~íáçåÉå=
relationen ãÉää~å=
mellan ä®êçãÉÇäÉå=
och ÉäÉîÉêë=
arbete. i®êçÄ∏ÅâÉê=
Läroböcker
â~åçåáëÉê~ÇÉ=Éíí=îáëëíI=é™=Ñ∏êÜ~åÇ=ÖáîÉíI=áååÉÜ™ääK=bå=Äçâ=áååÉÜ™ääÉêI=â~å=îá=í®åâ~=
kanoniserade ett visst, på förhand givet, innehåll. En bok innehåller, kan vi tänka
çëëI=
oss, íî™=
två åáî™ÉêK=
nivåer. aÉå=
Den Éå~=
ena ®ê=
är ëà®äî~=
själva íÉñíÉåK=
texten. aÉå=
Den ~åÇê~=
andra åáî™å=
nivån ®ê=
är áååÉÜ™ääëÑ∏êíÉÅâJ
innehållsförteckåáåÖÉåI=~ääíë™=ëíêìâíìêÉå=é™=áåÑçêã~íáçå=ëçã=Ö∏ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=í~ä~=çã=âìåëâ~éK=
ningen, alltså strukturen på information som gör det möjligt att tala om kunskap.
(i ~ää~=
alla Ñ~ää=
m™=
îáëë~= Ä∏ÅâÉêF=
På ë™=
så ë®íí=
sätt áååÉÄ®ê=
innebär ÄçâëíìÇáÉê=
bokstudier Eá=
fall ëíìÇáÉê=
studier ~î=
av vissa
böcker) ~íí=
att ã~å=
man Ñ∏êëí™ê=
förstår
êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=ÇÉëë~=åáî™ÉêK=a™=â~å=ã~å=á=ëáå=ä®ëåáåÖ=Ñ∏ê~=Éíí=êÉëçåÉã~åÖ=ãÉÇ=
relationen mellan dessa nivåer. Då kan man i sin läsning föra ett resonemang med
íÉñíÉåK=jÉå=å®ê=áåÑçêã~íáçå=ëâ~=Ü®ãí~ë=é™=å®íÉí=Ñ∏êëîáååÉê=ÇÉå=çêÇå~åÇÉ=éêáåJ
texten. Men när information ska hämtas på nätet försvinner den ordnande prinÅáéÉåK=fëí®ääÉí=ÄäáêI=ëçã=ÇÉí=é™éÉâ~íëI=àçêÇÉå=éä~ííK=^ääí=®ê=å™Ä~êíK=
cipen. Istället blir, som det påpekats, jorden platt. Allt är nåbart.
mêçÄäÉãÉí=Ääáê=çÅâë™=~íí=ëíçê~=áåÑçêã~íáçåëã®åÖÇÉê=íÉåÇÉê~ê=~íí=∏îÉêëî®ãã~=
Problemet blir också att stora informationsmängder tenderar att översvämma
ë™î®ä=
såväl ÉäÉîÉêå~ë=
elevernas çÅÜ=
och ëíìÇÉåíÉêå~ë=
studenternas ëçã=
som ä®ê~êå~ë=
lärarnas ~êÄÉíÉI=
arbete, çÅÜ=
och ÇÉëë~=
dessa ÄÉÜ∏îÉê=
behöver çÑí~=
ofta
Üà®äé=ÉääÉê=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=ëçêíÉê~=çÅÜ=çêÖ~åáëÉê~=ëáíí=ã~íÉêá~äK=dÉåçã=ë∏âãçíçêå=
hjälp eller verktyg för att sortera och organisera sitt material. Genom sökmotorn
ÖççÖäÉ=
musikutbildning Å~=
google ÖÉê=
ger Éíí=
ett ë™=
så é~ëë=
pass ëéÉÅáÑáâí=
speciflkt ë∏âçêÇ=
sökord ëçã=
som ãìëáâìíÄáäÇåáåÖ=
ca OO=MMM=
22 ooo íê®ÑÑ~êK=
träffar.
Didaktik ger nästan 4 miljoner träffar. Hur skilja ut det irrelevanta från det väaáÇ~âíáâ=ÖÉê=å®ëí~å=Q=ãáäàçåÉê=íê®ÑÑ~êK=eìê=ëâáäà~=ìí=ÇÉí=áêêÉäÉî~åí~=Ñê™å=ÇÉí=î®J
ëÉåíäáÖ~I=
sentliga, çÅÜ=
och Üìê=
hur ë™ää~=
sålla Äçêí=
bort ëâê®éÉí\=
skräpet? j™åÖ~=
Många Ñ∏êë∏â=
försök Ü~ê=
har ÖàçêíëK=
gjorts. bñÉãéÉäîáë=
Exempelvis â~å=
kan
projekt Ñ∏ê=
å®ãå~ë=
nämnas oÉå~êÇìëI=
Renardus, ëçã=
som ®ê=
är Éíí=
ett ÉìêçéÉáëâí=
europeiskt éêçàÉâí=
för ~íí=
att ë™=
så ~íí=
att ë®Ö~=
säga âî~äáíÉíëJ
kvalitetspå å®íÉí=
Öê~åëâ~=
granska êÉëìêëÉê=
resurser é™=
nätet ëçã=
som ~åî®åÇë=
används á=i ìåáîÉêëáíÉíëë~ãã~åÜ~åÖK=
universitetssammanhang. mêçÄäÉãÉí=
Problemet
med oÉå~êÇìë=
granskning, å™Öçå=
ãÉÇ=
î~ê~= ~íí=
Renardus â~å=
kan ë®Ö~ë=
sägas vara
att ÇÉí=
det ÄóÖÖÉê=
bygger é™=
på ã~åìÉää=
manuell Öê~åëâåáåÖI=
någon
ÄÉíêçÇÇ=áåÇáîáÇ=Ü~ê=ëà®äî=ÄÉÇ∏ãí=Éå=êÉëìêë=ëçã=é™äáíäáÖ=ÉääÉê=êÉäÉî~åíK=jÉå=ãÉÇ=
betrodd individ har själv bedömt en resurs som pålitlig eller relevant. Men med
ÇÉå=ìééëà∏=~î=~åî®åÇÄ~ê~=êÉëìêëÉê=ëçã=â~å=~åî®åÇ~ë=âê®îë=ãÉê=~ìíçã~íáëÉê~ÇÉ=
den uppsjö av användbara resurser som kan användas krävs mer automatiserade
íÉâåáâÉêI=
î®äà~= é™=
tekniker, Ç®ê=
användaren ëà®äî=
själv â~å=
kan Ñ™=
få Üà®äé=
hjälp ~íí=
att välja
på ÇÉí=
det ë®íí=
sätt ã~å=
man ëà®äî=
själv Ü~ê=
har
där ~åî®åÇ~êÉå=
åóíí~=~îK=
nytta av.
a™=áåÑáååÉê=ëáÖ=Ñê™Ö~å=Üìê=îá=â~å=ëâ~é~=åó~=ëä~Ö=~î=çêÇåáåÖ=ëçã=®ê=~åî®åÇJ
Då infinner sig frågan hur vi kan skapa nya slag av ordning som är användbara när skolor och högskolor mer och mer arbetar med digitaliserad informaÄ~ê~=å®ê=ëâçäçê=çÅÜ=Ü∏Öëâçäçê=ãÉê=çÅÜ=ãÉê=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÇáÖáí~äáëÉê~Ç=áåÑçêã~J
íáçåK=
sáäâ~= ÒáååÉÜ™ääëÑ∏êíÉÅâåáåÖ~êÒ=
tion. eìê=
Hur ëâ~ÑÑ~=
skaffa ∏îÉêÄäáÅâ=
överblick çÅÜ=
och ë~ãã~åÜ~åÖ\=
sammanhang? Vilka
”innehållsförteckningar”
â~å=
îá= í®åâ~=
kan vi
tänka çëë\=
oss? bíí=
Ett ëî~ê=
svar ëçã=
som çÑí~=
ofta å®ãåë=
nämns ®ê=
är ë™=
så â~ää~ÇÉ=
kallade íçéáÅ=
topic ã~éëI=
maps, ÄÉÖêÉééëJ
begreppsâ~êíçêK=aÉí=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=ãÉÇ=ÇáÖáí~ä=íÉâåáâ=ëâ~é~=çÅÜ=ÄÉëâêáî~=êÉä~íáçåÉê=ãÉäJ
kartor. Det är ett sätt att med digital teknik skapa och beskriva relationer mellan kunskapsområden, ungefär som en bokredaktör kan märka ut ett förord och
ä~å=âìåëâ~éëçãê™ÇÉåI=ìåÖÉÑ®ê=ëçã=Éå=ÄçâêÉÇ~âí∏ê=â~å=ã®êâ~=ìí=Éíí=Ñ∏êçêÇ=çÅÜ=
çäáâ~=
olika â~éáíÉäK=
kapitel. jÉå=
Men ëâáääå~ÇÉå=
skillnaden ®ê=
är ÇÉå=
den ~íí=
att ~åî®åÇ~êÉå=
användaren â~å=
kan ëà®äî=
själv ëâ~é~=
skapa ëáå~=
sina ÉÖå~=
egna
ÄÉÖêÉééëâ~êíçêI=ÉääÉê=ä™å~=å™Öçå=~åå~åë=çÅÜ=ÄóÖÖ~=îáÇ~êÉ=é™=ÇÉåK=sáëë~=Ñ∏êë∏â=
begreppskartor, eller låna någon annans och bygga vidare på den. Vissa försök
é™Ö™ê=ãÉÇ=~íí=ä™í~=ëâçäìåÖÇçã~ê=ëâ~é~=ëáå~=ÉÖå~=ÄÉÖêÉééëâ~êíçê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
pågår med att låta skolungdomar skapa sina egna begreppskartor för att kunna
hålla reda på allt dom hittat i böcker, tidningar och i den digitala världen. Och
Ü™ää~=êÉÇ~=é™=~ääí=Ççã=Üáíí~í=á=Ä∏ÅâÉêI=íáÇåáåÖ~ê=çÅÜ=á=ÇÉå=ÇáÖáí~ä~=î®êäÇÉåK=lÅÜ=
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®å=îáâíáÖ~êÉI=ã~å=ëâ~é~ê=áåíÉ=Ä~ê~=Éå=â~êí~I=ã~å=çêÇå~ê=êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=çäáâ~=
än Viktigare, man skapar inte bara en karta, man ordnar relationen mellan olika
ë~âÉê=
î~Ç= ìééÜçîëã~ååÉå=
saker ëçã=
som Çóâí=
dykt ìéé=
upp á=i çäáâ~=
olika ë~ãã~åÜ~åÖI=
sammanhang, çÄÉêçÉåÇÉ=
oberoende ~î=
av vad
upphovsmannen
â~åëâÉ=í®åâíÉ=ëáÖK=
kanske tänkte sig.
aÉí=â~å=ëóå~ë=ëçã=Éå=íáääí~ä~åÇÉ=í~åâÉ=~íí=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ëíìÇÉåíÉê=é™=ë™=îáë=â~å=
Det kan synas som en tilltalande tanke att elever och studenter på så vis kan
ÖÉë=
ges ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet ~íí=
att ëâ~é~=
skapa ëáå~=
sina ÉÖå~=
egna ÄÉíê~âíÉäëÉë®íí=
betraktelsesätt áëí®ääÉí=
istället Ñ∏ê=
för ~íí=
att ÄÉÜ∏î~=
behöva í~=
ta ∏îÉê=
över
lärarens eller lärobokens. Men samtidigt kan vi fråga oss vem som skapar tekniä®ê~êÉåë=ÉääÉê=ä®êçÄçâÉåëK=jÉå=ë~ãíáÇáÖí=â~å=îá=Ñê™Ö~=çëë=îÉã=ëçã=ëâ~é~ê=íÉâåáJ
âÉå=Ñ∏ê=ÇÉëë~=ÄÉÖêÉééëâ~êíçêK=gìëí=ÇÉíí~=çãê™ÇÉ=íóÅâë=Ü~=â~ê~âí®êÉå=~î=Éíí=Ñ®äí=Ó=
ken för dessa begreppskartor. Just detta område tycks ha karaktären av ett fält ÇÉí=îáãä~ê=~î=ÉñÉãéÉäîáë=ëéê™âíÉâåçäçÖÉêI=ëóëíÉãìíîÉÅâä~êÉI=îáëáçå®êÉêI=Ü~ÅâÉêëI=
det vimlar av exempelvis språkteknologer, systemutvecklare, visionärer, hackers,
lärare, finansiärer, psykologer, läromedelsproducenter och pratkvarnar som har
ä®ê~êÉI=Ñáå~åëá®êÉêI=éëóâçäçÖÉêI=ä®êçãÉÇÉäëéêçÇìÅÉåíÉê=çÅÜ=éê~íâî~êå~ê=ëçã=Ü~ê=
ëáå~=ÉÖå~=ëóåéìåâíÉê=é™=ÇÉíí~K=
sina egna synpunkter på detta. lÅÜ=ä®ê~êå~ë=ê∏ëí=®ê=ë®ää~å=ÇÉå=
Och lärarnas röst är sällan den ëí~êâ~ëíÉK=
starkaste. m™=ë™=
På så
ë®íí=â~å=îá=í®åâ~=çëë=~íí=îáääâçêÉå=Ñ∏ê=ëâçä~åë=çêÖ~åáëÉêáåÖ=~î=âìåëâ~é=ãÉê=çÅÜ=
sätt kan vi tänka oss att villkoren för skolans organisering av kunskap mer och
mer blir en fråga om styrkeförhållandena inom detta slagfält. Vem har rätt att
ãÉê=Ääáê=Éå=Ñê™Ö~=çã=ëíóêâÉÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~=áåçã=ÇÉíí~=ëä~ÖÑ®äíK=sÉã=Ü~ê=ê®íí=~íí=
~åÖÉ=ëâçä~åë=ë®íí=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=âìåëâ~éëçêÖ~åáëÉêáåÖ\=hçããÉê=ëâçä~åë=~êÄÉíÉ=
ange skolans sätt att arbeta med kunskapsorganisering? Kommer skolans arbete
~íí=éê®Öä~ë=~î=Éå=~ÑÑÉâíáî=áåÑçêã~íáâ=çÅÜ=ëçÅá~ä=å~îáÖÉêáåÖI=~î=ä™ëí~=Ç~í~ë~ä~êI=~î=
att präglas av en affektiv informatik och social navigering, av låsta datasalar, av
ã~å~ÖÉãÉåíáåëéáêÉê~Ç=áåÑçêã~íáçåëÜ~åíÉêáåÖ=ÉääÉê=âçããÉê=îá=~íí=ëÉ=ãÉê=~î=ÇÉí=
managementinspirerad informationshantering eller kommer vi att se mer av det
ëçã=áÄä~åÇ=ÄÉëâêáîë=
som ibland beskrivs ëçã=Äçâ=é™=Äìêâ\=bääÉê=êÉëáÖåÉê~ê=ä®ê~êå~=ÜÉäí=
som bok på burk? Eller resignerar lärarna helt ëçåáâ~=çÅÜ=
sonika och
™íÉêÖ™ê=íáää=ÄäóÉêíëéÉåå~=çÅÜ=âçääÉÖáÉÄäçÅâ\=
återgår till blyertspenna och kollegieblock?
bå=~ëéÉâí=é™=ÇÉíí~=®ê=êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=ÇÉí=äçâ~ä~=çÅÜ=ÇÉí=ÖÉåÉêÉää~K=qÉâåáâJ
En aspekt på detta är relationen mellan det lokala och det generella. TeknikìíîÉÅâäáåÖÉå=á=ÇÉëë~=~îëÉÉåÇÉå=ëâÉê=é™=ã™åÖ~=Ü™ääK=mêçÖê~ãî~ê~å=â~å=îá=Ü®ãí~=
utvecklingen i dessa avseenden sker på många håll. Programvaran kan vi hämta
î~êáÑê™å= ëçã=
varifrån
som ÜÉäëíK=
helst. p~ãíáÇáÖí=
Samtidigt ®ê=
är Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=
förutsättningarna äçâ~ä~=
lokala -Ó= Üìê=
hur ~åé~ëë~ë=
anpassas ÄÉJ
beÖêÉééëâ~êíçê=ë™=ÇÉ=ãçíëî~ê~ê=ÉäÉîÉêå~ë=íÉêê®åÖ=çÅÜ=áåíÉ=ä®êçãÉÇÉäëÑ∏êÑ~íí~êå~ë\=
greppskartor så de motsvarar elevernas terräng och inte läromedelsförfattarnas?
för ~íí=
som ~íí=
aÉí=
Det Ñ∏êÉÑ~ääÉê=
förefaller ëçã=
att _çìêÇáÉìë=
Bourdieus ÄÉÖêÉééë~éé~ê~í=
begreppsapparat ®ê=
är âê~ÑíÑìää=
kraftfull Ñ∏ê=
att Ñ∏êëí™=
förstå
Üìê=ÇÉíí~=çãê™ÇÉ=®ê=çêÖ~åáëÉê~í=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=ìíîÉÅâä~ëK=sáäâÉí=ëä~Ö=~î=ëóãÄçäáëâí=
hur detta område är organiserat och hur det utvecklas. Vilket slag av symboliskt
â~éáí~ä=âçããÉê=~íí=î~ê~=Ö®ää~åÇÉ=á=Ñê~ãíáÇÉå=å®ê=ëâçä~åë=âìåëâ~éë~êÄÉíÉ=âçãJ
kapital kommer att vara gällande i framtiden när skolans kunskapsarbete komãÉê=é™=í~éÉíÉå\=sáäâ~=íáääÖ™åÖ~ê=ê®âå~ë\=sáäâ~=áåîÉëíÉêáåÖ~ê=®ê=îáâíáÖ~=áÇ~Ö=ãÉÇ=
mer på tapeten? Vilka tillgångar räknas? Vilka investeringar är viktiga idag med
í~åâÉ=
îÉí= vi
îá= áåíÉI=
tanke é™=
på ÇÉëë~=
dessa Ñê™Öçê\=
frågor? pî~êÉå=
Svaren vet
inte, ãÉå=
men Ñê™Öçêå~=
frågorna ÄÉÜ∏îÉê=
behöver ëí®ää~ëK=
ställas. lÅÜ=
Och á=
i
ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=â~å=ä®êÇçã~ê=Ñê™å=~åÇê~=ë~ãã~åÜ~åÖ=î~ê~=~î=ëíçêí=î®êÇÉK=h~åëâÉ=
detta arbete kan lärdomar från andra sammanhang vara av stort värde. Kanske
kvinnorna á=i ë~äçåÖÉêå~=
eller ãìëáâä®ê~êå~=
musiklärarna á=i
â~å=
kan ÇÉ=
de ÄçêÖÉêäáÖ~=
borgerliga âîáååçêå~=
salongerna é™=
på £ëíÉêã~äã=
Östermalm ÉääÉê=
individer çÅÜ=
grupper á=i ÖçÇ=
god ãÉåáåÖ=
sig
ä®êçîÉêâÉå=
läroverken ä®ê~=
lära çëë=
oss å™Öçí=
något çã=
om Üìê=
hur áåÇáîáÇÉê=
och ÖêìééÉê=
mening Ö∏ê=
gör ëáÖ=
märkvärdiga - värda att märkas!
ã®êâî®êÇáÖ~=Ó=î®êÇ~=~íí=ã®êâ~ë>=
p™=îáëëí=Ü~ê=îá=Öä®ÇàÉ=~î=â~êíçêK=jÉå=ã~å=âçããÉê=áåíÉ=~ääíáÇ=Çáí=ã~å=íêçÇÇÉK=
Så visst har vi glädje av kartor. Men man kommer inte alltid dit man trodde.
=
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