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Bilderbokens pusselbitar
Utgivningen av bilderböcker för barn vilar på en fl erhund-
raårig tradition, men vad är då en bilderbok? Vilka kvali-
teter kan urskiljas utanför och bredvid didaktisk ambition 
och fostransideal? Enligt litteraturvetaren Maria Nikola-
jeva kan bilderboken inte defi nieras vare sig som ett enhet-
ligt litterärt verk eller som en genre. Hon väljer däremot 
att arbeta utifrån hypotesen att bilderboken bör betraktas 
som ett estetiskt och mångdimensionellt föremål. Forsk-
ningsprojekt kring bilderbokens konstnärliga kvalite-
ter har kommit att intressera konst- och litteraturvetare 
först under de senaste trettio åren. Maria Nikolajevas bok 
Bilderbokens pusselbitar visar med tydlighet och skärpa att 
barnlitteraturforskningen under dessa senare decennier 
lyckats ge den styvmoderligt behandlade konstformen, 
den estetiskt syftande bilderboken, identitet som självstän-
dig och fullvuxen konstgren (visuell och verbal).

Nikolajeva fokuserar bilderbokens litterära och konst-
närliga egenskaper i mötet mellan bild och text, och söker 
pusselbitarna till bilderbokens relationella bildtextestetik. 
Hon väljer emellertid bort att behandla bilderbokens expli-
cita såväl som implicita didaktiska syften. Denna avgräns-
ning är måhända nödvändig för det redan så innehållsrika 
pusslet. Didaktiska syften kan dessutom vara svårfångade, 
med sina fl ytande gränser, vilket måhända inte helt är för-
fattarens ”cup of tea”. Här väljer Nikolajeva ett antingen 
eller, och grundar sitt val på det faktum ”att försvinnande 
få studier av bilderböcker ur pedagogiskt eller ideologiskt 
perspektiv över huvud taget lägger märke till samspelet 
text/bild i böckerna”, och utesluter därigenom den didak-
tiska aspekten. Med tanke på att en stor del av Nikolajevas 
läsare med stor sannolikhet följt/följer den pedagogiska 
banan, skulle den grinige kunna invända: ja men just 
därför…

Bilderboken skiljer sig från barnlitteratur i övrigt genom 
att den saknar förebilder och modellexempel i vuxenlitte-
raturen. Bilderboken är sin egen modell, ett forsknings-
objekt som, då det innefattar både bildens och textens 
uttryck, kräver tvärvetenskaplig teoribildning. Inte enbart 
den konstnärliga formen visar på dubbelhet. Bilderboken 
förväntas även tilltala och tala till såväl barnet som den 
vuxne. Nikolajeva uttrycker det som att den vuxne står 
mellan barnet och boken. Vem är då den kompetente 
visuelle läsaren, är det barnet eller den vuxne? Nikolajevas 
utgångspunkt är att det är den vuxne som skall träna bar-
net i aktiv bildtolkning. Är det inte också möjligt att bar-
net kan få den vuxne att se och upptäcka bildens språk i, 
utanför och bredvid texten? Även på narrativ nivå tvivlar 
Nikolajeva på barnets förmåga, nämligen den att särskilja 

berättarjaget från den som läser för barnet.
Nikolajevas teoretiska linje är klar och underlättas av 

en konsekvent terminologi, vilket gör att läsaren under 
läsandets gång tillägnar sig adekvata begrepp och verk-
tyg för analys. Pedagogiskt och tålmodigt förs läsaren in i 
ett resonemang om ikoniska och konventionella tecken, 
bildspråk och språkbilder. Nikolajeva är som författare 
och forskare strikt, noggrann och välstrukturerad. Detta 
gäller både uppbyggnad och form innefattande bild- och 
textmässiga val till den egna boken samt till bilderboken 
som studieobjekt. Bilderbokens miljö- och personbeskriv-
ning liksom dess berättarperspektiv behandlas, och även 
begreppen temporalitet och modalitet. Terminologin kan 
utgöra ett första snårigt hinder för läsaren, men när detta 
väl övervunnits fi nner vi att vi med stöd av Nikolajeva är 
väl förberedda för att ge oss ut på egna expeditioner bland 
bilderbokens pusselbitar.

Nikolajeva använder sig av Kristin Hallbergs begrepp 
ikonotext för att förklara det dialogiska konceptet, synte-
sen av bild och text. Samspel mellan bild och text utgör 
en komplicerad berättelsestruktur som Nikolajeva låter oss 
ta del av. Vi uppmärksammas på hur bilderboksbilderna 
både kompletterar och bekräftar texten, men även talar till 
oss utanför det skrivna ordet. För vidare kategorisering av 
bilderboken tillämpar Nikolajeva avancerad litteraturteori 
för att blottlägga en metodik för analys och förståelse samt 
för att möjliggöra njutning av bilderbokens mångbottnade 
kvaliteter och dimensioner. Nikolajeva visar med entydig-
het och styrka att hennes perspektiv är litteraturvetarens.

Nikolajeva äger djup kunskap och internationell bredd 
i överförd och direkt bemärkelse. Hennes bok innehåller 
en värdefull historik och genreöversikt där de omfattande 
litteraturangivelserna är väl avvägda. Bilderbokens pusselbi-
tar är inte lättillgänglig, men dess systematiserade upplägg 
vägleder den läsare som väljer att använda sig av Nikola-
jevas pusselbitar för att själv komma vidare i bilderboks- 
och barnlitteraturstudier och forskning.

De fem pusselbitar som tillsammans bildar en kvadrat 
på bokens omslag har färgyta och form, men de synes 
emellertid inte ligga där för att utmana lösningsglädje och 
nyfi kenhet. Pusselbitarnas klara grundfärger och skarpa 
konturer blir egendomligt kongruenta med Nikolajevas 
eget närmande till bilderboken som estetiskt föremål. 
Nikolajevas bok kommer kanske främst till sin rätt hos 
den eller dem som redan tagit bilderboken till sig, eventu-
ellt den förväntansfulle. Nikolajevas distanserade perspek-
tiv väcker nämligen inte läslust – den måste eller förutsätts 
kanske fi nnas där redan. Författarens mycket korta reka-

©Högskoleverket



– 3 – FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

pituleringar av textinnehåll förutsätter en redan initierad 
läsare. Den tilltänkte bilderboksläsaren rekommenderas 
ett välgörande bilderboksbad innan Nikolajevas pussel-
bitar kan komma till intellektuell och sinnlig glädje och 
gagn för rumslig, icke-linjär, läsning.

I bokens avslutande kapitel låter Nikolajeva oss, dock 
”med risk för att verka långsökt”, bli bekanta med Jacques 
Lacans perspektiv på den imaginära bilden, det struktu-
rella språket och det reella stadiet. Det sistnämnda avser 
försoningen, mötet, mellan de två föregående, och det är 
kanske just det som det hela handlar om.

       
     Carin Jonsson

didaktisk = undervisande
narrativ = berättande

Uppgifter

1. Vilken ställning har bilderboken inom lit-
teraturvetenskapen idag, enligt textförfat-
taren?

A Den anses allmänt vara en ”konstgjord” form av 
barnlitteratur.

B Den har genomgått en förnyelse, vilket medfört 
ökad uppmärksamhet.

C Den bedöms oftast negativt eftersom den inte 
betraktas som en egen genre.

D Den har fått ökad status till följd av den forsk-
ning som gjorts.

2. Vilken av följande invändningar riktar text-
författaren mot Nikolajevas bok?

A Nikolajevas förhållningssätt ställer stora krav på 
läsarens engagemang. 

B Nikolajevas teoretiska upplägg ger inte läsaren 
verktyg för egen analys.

C Nikolajeva betonar genomgående texten i stället 
för bilden.

D Nikolajevas bok vänder sig i alltför hög grad till 
utbildade pedagoger.

3. Hur ser Nikolajeva, enligt textförfattaren, 
på själva lässituationen när det gäller bil-
derböcker?

A Barnet och den vuxne tillägnar sig innehållet med 
hjälp av varandra.

B Barnet tillägnar sig innehållet med den vuxnes 
hjälp.

C Barnet och den vuxne tillägnar sig innehållet var 
för sig.

D Barnet tillägnar sig framför allt bilderna, den 
vuxne tillägnar sig texten.

4. Vad anger Nikolajeva, enligt textförfatta-
ren, som skäl till att inte behandla bilder-
bokens didaktiska aspekter?

A Att hon själv saknar tillräckliga kunskaper i 
didaktik.

B Att ämnet redan är tillräckligt utforskat.

C Att bilderboken saknar didaktiskt värde.

D Att hon i första hand vill diskutera andra 
aspekter.
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Vård och fortbildning
”Mitt yrke kommer alltid att vara godt, ty det är byggt 
på en solid basis: Människornas vidskepelse!” Så skrev en 
gång Axel Munthe. I dag går det inte att resonera så, även 
om vi kan lära oss en del av liknande insiktsfulla iakt-
tagelser. I vår ”solida basis” ingår vetenskaplighet och vi 
känner oss numera rätt hemmastadda med de rapporter 
från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
som dyker upp med jämna mellanrum. Evidensbaserad 
medicin (EBM) förser oss med en del av den kunskap vi 
behöver för att känna oss trygga när vi individualiserar och 
utövar läkekonst. Men nya kunskaper och SBU-rekom-
mendationer har ofta svårt att få genomslag i praktiken. 
Kan fortbildning påverka praxis? I så fall, vilken fortbild-
ningsmetod är bäst? Lönar det sig med fortbildning? I 
den här artikeln kommer jag att beskriva något om den 
riktade fortbildningens eff ekter på praxis men också hur 
fortbildning ingår i ett större sammanhang – professionell 
utveckling (CPD).

Det fi nns ett stort antal vetenskapliga studier som påvi-
sat samband mellan enstaka, riktade fortbildningsaktivi-
teter och förändring av praxis. Intrycket blir motsägel-
sefullt om man går efter enstaka studier, men genom att 
göra systematiska sammanställningar, s.k. reviewer, och 
använda lämpliga inklusionskriterier är det lätt att urskilja 
ett mönster.

I en review av 99 välkontrollerade studier med medi-
cinsk fortbildning (CME) som intervention ledde hela 
70 procent till förbättrad praxis och 48 procent till bättre 
vårdkvalitet. Bäst eff ekt hade återkommande påminnelser, 
arbetsplatsbesök, uttalanden av opinionsledare och fort-
bildning som skedde med fl era olika, parallella metoder.

I en analys av 14 kontrollerade studier av fortbildnings-
eff ekter 1993–99 ledde 9 av 17 interventioner till ändrad 
praxis. Tre fj ärdedelar av dessa nio resulterade även i bättre 
vård. Man fann att en förutsättning för de positiva resul-
taten var att interaktiv pedagogik tillämpades, det vill säga 
att deltagarna själva medverkade aktivt. Om fortbildning 
gavs som föreläsningar kunde man inte se någon signifi -
kant eff ekt, vare sig på praxis eller på vården.

Läkemedelsindustrin har sedan länge använt personliga 
besök på arbetsplatser för sin marknadsföring, en metod 
som tycks löna sig när man vill påverka förskrivning. Ste-
phen B. Soumerai med fl era gjorde i början på 1990-talet 
en vetenskaplig analys av 44 studier som alla hade syftet 
att ändra allmänläkares förskrivningsmönster. Slutsat-
sen blev att material skickat per post var verkningslöst, 
medan besök på arbetsplatser hade signifi kanta eff ekter 
på förskrivningspraxis. Till samma resultat, dvs. utebli-

ven eff ekt av skriftlig information, kom också Jonathan 
Lomas, som redovisar 19 studier av rekommendationer 
om läkemedelsval.

Andy Oxman, som ägnat sitt liv åt att analysera fort-
bildning och som forskar vid norska Helsedirektoratet, 
har försökt ta reda på vilka fortbildningsmetoder som 
är mest eff ektiva. I en review av 102 interventionsstudier 
drar han och hans kolleger slutsatsen att de fl esta fortbild-
ningsmetoder fungerar under vissa omständigheter, men 
att det inte existerar någon enskild metod som fungerar 
i alla lägen. 

Varför är det då så svårt att ändra sin praxis? Att ändra 
på vanor kan vara svårt, inte bara i yrkeslivet. Det ska till 
en genuin övertygelse om att det nya är värt att följa, en 
vilja att pröva i praktiken och en förmåga att genomföra 
förändringen, trots ett visst motstånd från omgivningen. 
Malin André, familjeläkare i Dalarna som disputerat på 
fokusgruppstudier om användningen av tumregler hos 
allmänläkare, har en intressant infallsvinkel. Hon menar 
att tumregler (exempelvis ”ledbesvär? → ta SR” (sänka), 
”kan knäet belastas utan problem? → inte fraktur”, ”först 
bestämma om allvarligt eller ej → börja sedan fundera på 
diagnosen”) är ett sätt att hantera osäkerhet i en kompli-
cerad vardag där hundratals beslut måste tas varje dag. 
Tumregler kan ses som mentala genvägar som förenklar 
vardagsarbetet. Men tumregler kan också förklara var-
för praxis ofta förblir opåverkad även om nya kunskaper 
motiverar till förändring. Dels ligger tumreglerna nära det 
omedvetna och kan vara svåra att påverka rationellt, dels 
kan det vara förknippat med ångest att släppa den (ibland 
falska) säkerhet som de utgör.

Enligt en av de mest kända kvalitetsteoretikerna i 
USA, Paul Plsek, kan en utomstående intressent, t.ex. 
SBU eller en läkemedelskommitté, använda två sätt för 
att påverka läkares praxis. Det ena är spridning och det 
andra adoption.

Spridning av information innebär att den som vill 
påverka föreslår vad läkare bör göra för att åstadkomma 
förbättring av sin praxis och motiverar detta med veten-
skapliga fakta.

Det andra sättet, adoption, innebär att försöka få 
läkarna att göra förändringen till ett eget projekt. Adop-
tion är med andra ord en högst personlig process där en 
läkare analyserar och förändrar sitt beteende i ett försök 
att förbättra den egna praktiken och kan, enligt förfat-
tarna, ses som en process i fl era steg. Först uppstår en sorts 
spänning till följd av att läkaren börjar uppleva ett behov 
av ändrad praxis utan att ha någon klar uppfattning om 
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hur det ska gå till. Nästa steg innebär att det uppstår ett 
intresse av sådan förnyelse som möter det egna behovet. I 
det här skedet kan viljan att ge patienterna bättre omhän-
dertagande eller önskan om att underlätta det egna arbetet 
spela roll. I det tredje steget värderas de nya idéerna och 
läkaren gör ett övervägande om det kan vara värt besväret 
att ändra praxis eller ej. Fördelarna kan t.ex. vara den posi-
tiva känslan av att hänga med i utvecklingen och att man 
bättre kan leva upp till patienternas krav. Nackdelarna kan 
innebära att tid måste avsättas initialt eller att det medför 
ökade kostnader.

Först om läkaren blir övertygad om att han eller hon 
verkligen vill ändra sin praxis fi nns förutsättningar för det 
fj ärde steget: att genomföra förändringen. De båda strate-
gierna spridning och adoption är helt väsensskilda.

Hittills har jag uppehållit mig vid de fortbildnings-
aktiviteter där eff ekterna av interventioner varit möjliga 
att studera, ofta med kvantitativ metodik. Det handlar i 
regel om riktade fortbildningsmoment avsedda att åstad-
komma ett visst medicinskt resultat. Här är det möjligt 
att välja mellan mer eller mindre eff ektiva strategier, även 
kostnadsmässigt.

Ser vi i stället på fortbildning i bredare bemärkelse, som 

en form av livslångt lärande eller professionell utveckling 
(CPD) i vilken även CME ingår, blir det genast svårare att 
påvisa eff ekter. Janet Grant, professor vid Open Univer-
sity utanför London, ligger bakom en intressant handbok 
om CPD, Th e Good CPD Guide, byggd på såväl pedago-
gisk erfarenhet som vetenskapligt underlag. Enligt Janet 
Grant får man ut mest av de aktiviteter som är inriktade 
på professionell utveckling om: a) initiativet kommer 
från individen själv, b) självvärdering av lärobehovet görs 
i form av läroplaner, c) CPD-aktiviteter är kopplade till 
vardagspraktiken, d) fortbildningsmetoderna är självvalda 
och anpassade till den personliga lärstilen, e) uppföljning, 
refl ektion och dialog med kolleger sker regelbundet.

Vare sig vi upplever det eller ej är huvuddelen av den 
professionella utvecklingen infl ätad i vårt vardagsarbete. 
Den är en förutsättning för att vi ska utveckla de kunska-
per, färdigheter, attityder och värderingar som gör oss till 
läkare och kräver tid för kollegial dialog och refl ektion. 
Men att studera de omedelbara eff ekterna av livslångt 
lärande låter sig knappast göras med de metoder vi är vana 
vid – lika litet som det går att studera kostnadseff ektivitet 
av skönlitteraturläsning och socialt umgänge.

                                                            Gösta Eliasson
Uppgifter

5. Vad kan enligt Malin André vara en nack-
del med tumregler?

A Tumregler kan störa invand praxis.

B Tumregler sätter kvantitet före kvalitet i arbetet.

C Tumregler kan konservera arbetsmetoderna.

D Tumregler sätter läkaren före patienten.

6. Vad är enligt textförfattaren betydelsefullt 
för att man ska få en klar bild av hur fort-
bildning påverkar praxis i vården?

A Att man inte utgår från enskilda undersökningar 
utan i stället bygger på ett bredare underlag.

B Att man är medveten om att forskningen på 
området ännu är ganska begränsad.

C Att man tar hänsyn till den skiftande kvaliteten i 
de undersökningar som hittills utförts.

D Att man inte gör skillnad mellan medicinsk 
fortbildning (CME) och professionell utveckling 
(CPD).

7.  Vad är enligt textförfattaren en grundläg-
gande skillnad mellan de två strategierna 
”spridning” och ”adoption”?

A Spridning aktiverar läkaren, adoption aktiverar 
patienten.

B Spridning bygger på yttre påverkan, adoption 
bygger på inre motivation.

C Spridning sker i grupp, adoption sker individuellt.

D Spridning kräver teoretisk förberedelse, adop-
tion bygger på ny praktik.

8.  Vad är enligt textförfattaren anledningen 
till att man inte vet mer om hur det livs-
långa lärandet påverkar praxis i vården?

A Det har hittills inte ansetts motiverat att studera 
de mer långsiktiga effekterna.

B Begreppet livslångt lärande är omstritt och bara 
delvis accepterat inom forskarvärlden.

C Det saknas lämpliga verktyg för att kunna kart-
lägga sådana förändringar.

D Av tradition räknas medicinsk fortbildning inte 
som en form av livslångt lärande.
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Fåglars sociala liv
Tranplogarna som kretsar tills de kommit ända upp till 
molnbasen, skrattmåskolonierna i fågelsjön, mesfl ock-
arna i vinterskogen och kajorna som på kvällen kommer 
in från landsbygden för att övernatta i stadens parker är 
några av otaliga exempel på fåglars sällskaplighet eller 
socialitet. Vanan att uppträda fl ockvis är så spridd inom 
fågelvärlden att man kan utgå från att den är en mycket 
viktig anpassning, eller ett komplex av anpassningar, som 
utvecklats genom naturligt urval. Det betyder att i ett visst 
fågelbestånd har de individer som haft större benägenhet 
för socialitet fått fl er avkomlingar än individer vars säll-
skaplighet varit mindre utpräglad eller sämre fungerande. 
Vidare kan vi förvänta oss att om sådan variation i bete-
endet fortfarande existerar i fågelbeståndet, bör den gå i 
arv från föräldrar till avkomlingar. Den saken är det dock 
få som lyckats visa.

Nu har det emellertid kommit en artikel som belyser 
detta problem. Författaren är Anders Pape Möller, dansk 
ornitolog, som jämfört unga ladusvalors grad av häck-
ningssocialitet med deras föräldrars. Som mått har han 
använt storleken på den koloni som ungarna fötts i res-
pektive vid ett års ålder valt för sin egen häckningsdebut. 
Som mått på graden av socialitet har han också utnytt-
jat avståndet till närmaste grannbo. För att undvika en 
uppenbar felkälla har han sållat bort data rörande de unga 
svalor som återkommit till och börjat häcka i sin egen 
födelsekoloni.

Utfallet av Möllers analys är att unga ladusvalor som 
vuxit upp i stora och täta kolonier faktiskt väljer att 
bosätta sig i sådana kolonier mycket oftare än ladusvalor 
som vuxit upp i små och glesa kolonier (eller i ensamma 
bon) och vice versa. Variationen i socialitet kunde visas 
bero på ärftliga faktorer till 46 procent, medan andra fak-
torer åstadkommit resten. Procenttalet ligger på en högst 
normal nivå i jämförelse med vad man funnit beträff ande 
diverse andra drag i fåglars beteende.

Beror ungarnas förkärlek för sin barndoms kolonityp på 
arv eller på att de präglats på den under sin barndom?

Sådana frågor besvaras vanligtvis genom att man fl yt-
tar ungar mellan bon, och detta var naturligtvis precis vad 
Möller gjorde. Om det är uppväxtmiljön som bestämmer 
ungarnas första egna val bör de välja att häcka under lik-
nande omständigheter som kännetecknat deras ”foster-
hem”, men är det arvet förväntas de välja betingelser som 
liknar dem där deras riktiga föräldrar bor, trots att de ju 
vuxit upp i en annorlunda miljö.

Möllers experiment bekräftade att ladusvalungarnas val 
av boplats verkligen har en betydande ärftlig komponent 

och alltså är en anpassning eller adaptation i ordets egent-
liga bemärkelse. Vilken fördel svalorna har av den ena eller 
den andra graden av socialitet är oklart och torde variera 
mellan tider och platser. Just det faktum att de relativa 
fördelarna är så instabila förklarar varför det fortsätter att 
fi nnas genetisk variation i svalpopulationen med avseende 
på individernas grad av socialitet. Om en viss utformning 
alltid och överallt vore mest fördelaktig, skulle snart alla 
individer ha just den utformningen, och följaktligen skulle 
den genetiska variationen försvinna.

En av fördelarna för en individ med att vistas tillsam-
mans med andra individer, dvs. att ansluta sig till en fl ock, 
är att den då kan dra nytta av den samlade vaksamhe-
ten gentemot predatorer. Men kan man verkligen lita lika 
mycket på fl ockkompisarna som på sig själv? Konkretare 
uttryckt: Uppfattar en gulsparv ett varningsläte från en 
annan gulsparv som lika tillförlitligt som en egen obser-
vation av exempelvis en annalkande hök?

Ineke van der Veen disputerade för ett par år sedan i 
Uppsala på gulsparvens reaktioner på olika hotbilder. I en 
av sina artiklar visade hon att burhållna gulsparvar som 
fi ck se en sparvhöks attrapp respektive hörde varningsläten 
från andra gulsparvar som fi ck se höken, tenderade att rea-
gera på olika sätt. De som inte sett utan bara ”hört talas 
om” sparvhöken visade  ett oroligare uppträdande under 
en längre tid efter det att höken försvunnit än de som verk-
ligen sett den med egna ögon, och de väntade också längre 
innan de återgick till näringarna, dvs. att äta.

Visst är det en god idé att slå sig samman med artfrän-
der – men man kan inte lita helt och fullt på deras signa-
ler. Jämfört med en ”hörsägen” ger en egen observation 
säkrare information om vad för slags hot det verkligen är 
frågan om. Osäker information bör hanteras med extra 
stor försiktighet, medan en egen observation medger en 
mer precis riskbedömning och hantering.

Vid en översikt omfattande all världens fågelfamiljer 
fann Guy Beauchamp att fåglars vana att födosöka fl ockvis 
respektive solitärt naturligtvis påverkades av många olika 
ekologiska omständigheter (typ av föda osv.), men att en 
speciell faktor ofta påverkade det sociala födosöksbete-
endets utformning: graden av släktsammanhållning. Vissa 
typer av fl ockvis födosökande som knappt förekom bland 
fåglar utan sådan sammanhållning, troligen därför att 
det inte var lönsamt, dök upp hos arter där föräldrar och 
ungar och kanske andra släktingar långvarigt håller ihop. 
I sådana grupper av besläktade djur fi nns nämligen evo-
lutionära skäl att visa ett visst mått av oegennytta eller 
skonsamhet mot fl ockkompisarna, eller med andra ord att 
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acceptera en lägre lönsamhet, nämligen om släktingarnas 
framgång därigenom ökar. Inga sådana altruistiska drag 
fi nns däremot hos fåglar som lever i fl ockar av obesläktade 
individer, utan där är var och en sig själv närmast.

Ett extremt exempel är göken och dess fosterfamilj. I 
vanliga fågelfamiljer fi nns släktskapsrelationer, som kan 
förväntas dämpa hänsynslösheten i konkurrensen om 
resurser. Men en gökunge är sannerligen inte släkt med 

de fåglar som matar den eller med sina kullsyskon. Mycket 
riktigt dräper den de senare och exploaterar de förra ända 
till eller ibland över bristningsgränsen.

                                                       Staffan Ulfstrand

predator = rovdjur

Uppgifter

9. Hur förklarar textförfattaren att svalornas 
grad av socialitet fortsätter att variera 
genetiskt? 

A De egenskaper som är gynnsamma har inget 
med populationens storlek att göra. 

B Alla kullsyskon ärver inte vanan att uppträda 
fl ockvis.

C Anpassning sker så ofta att arvet sällan får 
genomslag.

D Vilka egenskaper som är gynnsamma beror på 
tid och livsmiljö.

10.  Vad framförs i texten som stöd för Beau-
champs teori att släktrelationerna mellan 
individer inom vissa fågelarter har bety-
delse för födosökandet?

A Besläktade individer söker oftare föda längre 
från kolonin än inte besläktade individer.

B Besläktade individer försvarar sina födosöksplat-
ser mot individer de inte är besläktade med.

C Besläktade individer är under födosökandet 
mindre själviska än inte besläktade individer.

D Besläktade individer söker oftare föda under 
häckningen än inte besläktade individer.

11.  Vilket av följande påståenden har stöd i 
texten? 

A Inom ett visst fågelbestånd är det de fl ockin-
riktade individerna som lyckas bäst med för-
ökningen.

B Att leva i fl ock är en garanti för fortsatt varians i 
socialitet. 

C Majoriteten av alla fågelarter lever i fl ock.

D Fågelarter som skyddar sina ungar skapar star-
kare ärftliga band än andra.

12. Vad är textförfattarens huvudsyfte?

A Att granska och ifrågasätta de undersökningar 
som framhåller ärftlighetens betydelse för fåglars 
sociala liv.

B Att visa på praktiska undersökningars fördelar 
jämfört med mer teoretiska förklaringsmetoder.

C Att understryka att likheterna mellan fågelarter 
är större än skillnaderna.

D Att redovisa och diskutera viktiga nya resultat 
inom den ornitologiska forskningen.
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Fängelsestraff
Med tiden har den utdömda genomsnittliga straffl  ängden 
för fängelse ökat både generellt och för vissa brottstyper. 
Det beror bland annat på att lagarna skärpts. Ett exempel 
på det är att riksdagen år 1994 beslutade att sänka gränsen 
för grovt rattfylleri från 1,5 till 1,0 promille samtidigt som 
man höjde maxstraff et från ett till två års fängelse. Ett annat 
exempel är att riksdagen beslutade att öka den maximala 
straffl  ängden för klotter från sex månaders fängelse upp 
till ett år från den första januari 2003. Dessutom har en 
rad uppmärksammade fall väckt krav på strängare straff  – 
åtminstone om man får tro den opinion som kommer till 
uttryck i medierna.

Längre fängelsestraff  var en av orsakerna till att popu-
lationen i de svenska fängelserna ökade med omkring 40 
procent under perioden 1984–2003. Bakom den kraftiga 
ökningen återfi nns i huvudsak tre brottstyper: våldsbrott, 
sexualbrott och narkotikabrott. Det utmärkande draget 
för dessa är, enligt Hanns von Hofer, professor i krimi-
nologi vid Stockholms universitet, att de alla är kraftigt 
politiserade.

– Utvecklingen syns tydligast när det handlar om nar-
kotikabrott. Det beror på att Sverige har bestämt sig för 
en hård nolltolerans mot narkotikaproblemet. Det är ju 
inte helt givet att narkotikaproblemet är ett straff rättsligt 
problem, man kan ju tänka sig att åtgärda det på andra 
sätt. Men i Sverige har man mycket tydligt bestämt sig för 
att straff rätten ska spela en stor roll. Det är ett politiskt 
beslut och narkotikabrott är därför ett mycket politiskt 
brott. Samma sak gäller, fast mindre tydligt, för sexual- 
och våldsbrotten. Dessa betraktas som en del av den poli-
tiska motsättningen mellan män och kvinnor, och även 
dessa brottstyper är alltså väldigt politiserade.

Vissa hävdar att det skett en nedmontering av den svenska 
välfärden och att den kan härledas till den internationella 
oljekrisen i mitten av sjuttiotalet, med den efterföljande 
ekonomiska kris som spred sig över hela västvärlden. I kri-
sens kölvatten följde en ny politisk agenda. Nyliberalismen 
riktade skarp kritik mot välfärdsstaten som projekt och 
framhöll individen framför kollektivet. Där välfärdsstaten 
betonade brottslingen som ett off er för omständigheter, 
betonar den nyliberala ideologin individens ansvar för sina 
egna handlingar. Brottslingen gick från att vara medmän-
niska till att vara en individ som genom sina val utsätter 
andra individer för fara. Den som bryter mot samhällets 
regler måste också betala priset för sina handlingar.

Hans-Gunnar Axberger, professor i medierätt och jurist, 
menar att denna smygande men allmänna värdeförskjut-
ning kommit till tydligt uttryck i kriminalpolitiken.

– Om man ser till kriminalpolitiken är utgångspunkten 
att den politik man under lång tid och med mycket opti-
mism drivit inte visat sig ge de förväntade empiriska resulta-
ten. Enkelt uttryckt är återfallsfrekvensen ungefär densamma 
vare sig man behandlar människor eller straff ar dem.

Den ideologiska utvecklingen vad gäller straff bestäm-
ning gick också i riktning mot krav på proportionell 
bestraff ning enligt förtjänst. Gärningsmannen och hans 
sociala situation hamnade i bakgrunden och själva gär-
ningen och dess svårhet i förgrunden, menar Petter Asp, 
professor i straff rätt vid Uppsala universitet.

– Det ideologiska skiftet leder inte automatiskt till ökad 
repression, samtidigt som en sådan utveckling kan ligga 
nära till hands. Även om jag tror att det är en riktig utveck-
ling att fokusera på gärningen, fi nns risken att det sam-
tidigt blir alltmer accepterat att argumentera för hårdare 
tag mot brottslingar.

En annan aspekt av det ideologiska skiftet och värde-
förskjutningen som har ägt rum i Sverige sedan slutet av 
sjuttiotalet, är att kriminalpolitiken har blivit en politiskt 
het fråga. I ett samhälle där knappa resurser ska förde-
las bland åtskilliga prioriterade väljargrupper, är det i det 
närmaste politiskt självmord att argumentera mot en hård 
kriminalpolitik.

– Kriminalpolitiken har blivit ett medel för nästan alla 
politiska partier att antingen vinna eller befästa sin poli-
tiska makt, menar Hanns von Hofer. Framför allt då i 
form av mera straff , mera poliser, mera regler – vilket är 
tankeväckande i förhållande till den nyliberala ideologin 
som egentligen försöker minimera statens infl ytande, men 
inte på det här planet.

– Fängelsestraff  är populära därför att de är tydliga i sitt 
syfte och fyller funktionen att avlägsna brottslingen och 
därmed ett eventuellt hot mot övriga medborgare, säger 
Hanns von Hofer. En inlåst brottsling kan inte begå brott. 
Det faktum att 52 procent av den totala fängelsepopula-
tionen är återfallsförbrytare, i vissa kategorier är siff ran så 
hög som 90 procent, verkar inte ha någon större eff ekt på 
tilltron till fängelse som en eff ektiv påföljd.

– Den enkla lösningen på en företeelse som samhället 
tycker illa om är att kriminalisera den och straff a folk, 
säger Hans-Gunnar Axberger. Då tycker man att man har 
gjort någonting åt problemet, och det har man kanske 
gjort på ytan, men jag är övertygad om att det i nästan 
alla sammanhang fi nns åtgärder som är mer eff ektiva. Men 
när man talar om ett beteende som väldigt allvarligt bryter 
mot normen – då handlar det inte bara om att avskräcka 
från beteendet utan också om att tillfredsställa medbor-
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garnas allmänna föreställning om att sådana gärningar ska 
leda till straff .

Planeringschefen på Kriminalvårdsstyrelsen, Lars Berg-
man, menar även han att det växande antalet fängelsestraff  
är ett resultat av ett förändrat politiskt straff rättstänkande. 
Sett ur kriminalvårdens perspektiv är fl er och längre fäng-
elsestraff  ett problem som sätter käppar i hjulet för utveck-
lingen av brottspreventiva metoder.

– Vi borde få lite friare händer att utveckla alternativ till 
fängelse inom frivårdens ram. Elektronisk övervakning är 
ju bland det bästa som har hänt kriminalvården och den 
utvecklas hela tiden. Fängelsestraff  har ju till en stor del 
överlevt sig självt för många av de intagna. Det är mellan 
200 och 400 som vi måste ha inlåsta därför att de är så 
pass farliga, men för de andra borde vi göra på något annat 
sätt. Jag tror att man måste tänka i mer fl exibla termer. 

Varför måste man avtjäna fängelse kollektivt, när man till 
exempel kan sitta i fängelse hemma?

– Alla insatta kriminologer, oavsett om de är konserva-
tiva eller liberala, säger att straff  inte hjälper, säger Hanns 
von Hofer. Straff et som sådant är inte en realistisk krimi-
nalpolitisk strategi för att påverka brottsnivån. Vad blir 
då kvar av straff tänkandet? Jo, det är ständiga straff skärp-
ningar. Det är en utveckling som vi inte verkar kunna få 
stopp på.

Hans-Gunnar Axberger menar dock att den kriminalpo-
litiska agenda vi ser nu är regeln snarare än undantaget.

– Man ska ha klart för sig att perioden från fyrtiotalet 
till mitten av sjuttiotalet är undantaget. Vi har förlorat den 
tidens såväl mer radikala syn på brott och straff  som mer 
optimistiska människosyn.

                                                                Petra Meyer

Uppgifter

13. I texten citeras fyra olika auktoriteter 
inom området kriminalvård. De har en 
likartad uppfattning om synen på straff i 
Sverige. Vilken uppfattning?

A Att synen på straff har förändrats, eftersom 
brotten till sin karaktär blivit alltmer våldsamma 
över tid.

B Att synen på straff egentligen inte har förändrats, 
men att en stor förändring kan sökas i välfärdens 
avveckling.

C Att synen på straff har förändrats i takt med 
ideologiska och politiska förändringar.

D Att synen på straff har förändrats eftersom 
frågan blivit en angelägenhet för allt fl er och 
bredare samhällsgrupper.

14. Hur har, enligt texten, synen på brottsling-
arna förändrats de senaste decennierna?

A Förr sågs brottslingarna som ”normala”, nu är de 
”sjuka”.

B Förr sågs brottslingarna som ”utsatta”, nu är de 
”ansvariga”.

C Förr sågs brottslingarna som ”avvikare”, nu är de 
”vem som helst”.

D Förr sågs brottslingarna som ”lagbrytare”, nu är 
de ”gärningsmän”.

15.  Vad ser Hanns von Hofer som tankeväck-
ande beträffande nyliberalernas stånd-
punkt i kriminalpolitiken?

A Att de i detta fall har en helt annorlunda syn än 
övriga politiska aktörer.

B Att de i detta fall argumenterar för en återgång 
till det gamla, och inte för nya lösningar.

C Att de i detta fall framför allt tagit intryck av vad 
forskningen kommit fram till.

D Att de i detta fall förespråkar åtgärder av ett slag 
som de normalt är emot.

16.  Hur betraktar Hans-Gunnar Axberger den 
nuvarande svenska kriminalpolitiken?

A Som ett närmande till den politik som bedrevs 
vid 1900-talets mitt.

B Som en uppenbar skärpning av den politik som 
bedrevs under första hälften av 1900-talet.

C Som en upprepning av den politik som bedrevs 
under 1900-talets inledande decennier.

D Som en reaktion mot den politik som bedrevs 
under 1900-talets sista årtionden.
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Undervisning om män och maskuliniteter
De senaste årens forskning om män och maskuliniteter har 
resulterat i ett fl ertal kurser vid universitet och högskolor. 
Dessa kurser är präglade av det konstruktivistiska perspek-
tiv som för närvarande också är starkt överlag inom huma-
niora och samhällsvetenskap. Detta perspektiv förkastar 
biologismens tro på en manlig respektive kvinnlig essens 
eller kärna, och hävdar i stället att genus skapas i kultu-
rella sammanhang, i samspel med andra, och därför också 
är både komplext och föränderligt. Den genusvetenskap-
liga undervisningen är alltså inriktad på att historisera och 
problematisera genus snarare än att försöka beskriva eller 
befästa ett visst innehåll i begrepp som maskulinitet.

Även på det lärosäte där jag varit verksam som lärare i 
genusvetenskap har det under de senaste åren tillkommit 
kurser med specifi kt fokus på män och maskuliniteter. 
Kurser i feministisk historia eller genusvetenskap har som 
regel tre till fem manliga studenter i en grupp på 40 eller 
50, vilket kan jämföras med kurser i maskulinitet där pro-
portionerna kan närma sig 50/50. Å ena sidan kan detta 
tolkas som att män endast intresserar sig för män, medan 
kvinnor intresserar sig för både kvinnor och män. Å andra 
sidan kan det tolkas som att maskulinitetsstudier erbjuder 
en plats för profeministisk verksamhet inom genusforsk-
ningen där manliga aktörers legitimitet inte är ifrågasatt. 
För en lärare i genusvetenskap innebär undervisning i 
maskulinitetsstudier att vetenskap om genus, makt och 
utveckling når delvis nya studentkategorier. Detta kan 
betraktas som en möjlighet för genusvetenskapen. Men 
som kritiker har påpekat kan maskulinitetsstudier också 
signalera att det råder maktbalans mellan genusforskning 
om kvinnor och genusforskning om män, och den signalen 
om maktsymmetri kan leda till att den fortsatta obalansen 
i maktfördelningen mellan kvinnor och män negligeras.

En av de viktigaste uppgifterna för undervisning om 
män och maskuliniteter är att visa på dessa begrepps 
mångfaldiga innehåll och föränderliga karaktär över tid 
och rum. Robert W. Connell påpekar att en stor del av 
det som i vårt samhälle betraktas som sanningar om könen 
och deras olika beskaff enhet skapats av ”common sense”, 
eller på svenska ”sunt förnuft”. Det han refererar till är 
de kända ”sanningar” som genereras av media, populär-
vetenskap och folkkultur, och som vi är beredda att ta till 
oss, eftersom vi är vana vid att uppfatta skillnad snarare 
än likhet. Vi är med andra ord benägna att snarare befästa 
stereotyper än ifrågasätta dem.

Därav följer att en bok som Män är från Mars, kvinnor 
är från Venus kan få genomslag, eller att de tankar om en 
manlig essens som Robert Bly gav uttryck för i Järn-Hans 

blev populära. I Sverige är Rigmor Robèrts och Marianne 
Ahrnes fi lm Gott om pojkar, ont om män? ett exempel på en 
populär ”text” som befäster stereotyper om könens abso-
luta skillnad. Dessa populära utsagor har svag eller ingen 
vetenskaplig underbyggnad. En av genusvetenskapens vik-
tigaste uppgifter är att generera kunskap som ifrågasät-
ter denna ”sunda förnuftet-kunskap” om genus, genom 
att pröva dess utsagor, vända på problem, undersöka det 
som inte faller in i det mönster som av många betraktas 
som ”naturligt”, dvs. det som är den kulturella normen för 
femininitet respektive maskulinitet.

Kurser om maskulinitet och män kan understryka 
mångfalden av genuskonstruktioner som kallas eller kall-
lats ”maskulina”. De kan även belysa återkommande inslag 
i manlighetens konstruktion, som till exempel självkon-
troll, kontroll över andra, våld, makthierarkier och känslor 
av berättigande, och ställa frågor om hur dessa aspekter av 
manligheten uppmuntras eller bestraff as inom olika kul-
turer. Diskussionerna utgår från forskning som på olika 
vis tar upp maskulinitet som kulturellt skapat i skärnings-
punkten mellan genus, ras/etnicitet, nationalitet och sexu-
alitet. Diskussionerna utgår också från mediernas fram-
ställningar av män och maskuliniteter.

Studenterna får under kursens gång också göra egna 
undersökningar som utgår från texter om, och bilder av, 
maskulinitet. Framställningar av svenska män i Colin 
Nutleys Änglagård, pojkar och maskulinitet i barnlittera-
tur samt pojkfotboll som inskolning i den ”rätta” manlig-
heten är bara några exempel på ämnen som avhandlats i 
studenternas uppsatser. 

I kurserna kan det fi nnas en tendens att dikotomisera 
gammal ”traditionell” maskulinitet å ena sidan, och ny, 
icke-traditionell maskulinitet å den andra, då traditionell 
blir lika med dålig, och ny blir lika med god. Den här 
dikotomin märks inom mansforskningen och den är också 
svår att komma ifrån i kursverksamheten, bland annat på 
grund av den starkt kända viljan hos många studenter att 
hävda att ”det är bättre nu”. Det blir därför väsentligt 
dels att problematisera begreppet ”traditionell” så att det 
inte uppfattas som entydigt, dels att försöka bryta upp 
bra/dålig-dikotomin för att inte förenkla tankar om social 
och kulturell utveckling eller uppfi nna nya monolitiska 
konstruktioner av ”dagens maskulinitet”. För läraren kan 
det också bli en utmaning att fi nna en balans mellan å 
ena sidan en problematisering av män och maskuliniteter 
som understryker att alla varianter inte är behäftade med 
samma status eller makt, och å andra sidan ett kritiskt per-
spektiv som understryker att trots detta är den patriarkala 
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samhällsordningen fortfarande i stort sett intakt.
En central fråga för genusvetenskapen är vilket för-

hållande som råder mellan maskulinitet(sstudier) och 
feminism. Frågan har behandlats inom den anglosaxiska 
genusforskningen men även inom det svenska veten-
skapssamhället. Diskussionen har kommit att inbegripa 
frågor om makt att defi niera ett ämne, att defi niera dess 
prioriteringsordning, och en i viss mån bekönad kamp 
om utrymme i akademin. Den kritiska profeministiska 
mansforskningen har vuxit fram samtidigt med antife-
ministiska mansrörelser och måste ständigt defi niera sig i 
förhållande till sådana rörelser och tendenser. Inte minst 
därför att dessa utvecklingar skett parallellt, fi nns ofta 
begripliga feministiska misstankar mot ett fokus på män 
och maskuliniteter.

Centrala frågor för mig som både forskare och lärare är 
till exempel om maskulinitet och män kan ta plats inom 
genusvetenskapen utan att det leder till skapandet av gen-
deriserade, eller bekönade, makt- eller intressehierarkier 

inom ämnet. Vad står på spel för den hittills kvinnodo-
minerade genusvetenskapen, när den i nordiskt perspek-
tiv mer jämnt fördelade mansforskningen gör sitt inträde, 
och när mansforskningens ”toppnamn” i Norden dess-
utom nästan uteslutande utgörs av män? Frågan är om 
mansforskningen kommer att bli en manlig domän som 
allt mindre lierar sig med feminismen, eller om det är så att 
nya generationer män och kvinnor – framtidens studenter 
– kommer att se det som naturligt att män är feminister 
och att genusvetenskapen är helt könsintegrerad i stället 
för könssegregerad. 

                                                      Helena Wahlström

dikotomi = en indelning i två motpoler som utesluter 
varandra
monolitisk = ensidigt uppbyggd, stabil, varaktig; motsats 
till pluralistisk

Uppgifter

17.  Vad framhåller textförfattaren som sär-
skilt angeläget att förmedla i undervis-
ningen om män och maskuliniteter?

A Att ”män” kan ses som en egen kategori likaväl 
som ”kvinnor” kan göra det.

B Att betydelsen av begrepp som ”man” och 
”manlig” inte är given utan kan förändras.

C Att utvecklingen mot ett jämställt samhälle trots 
vissa bakslag faktiskt går framåt.

D Att mäns och kvinnors intressen inte står i 
motsättning till varandra utan ofta sammanfaller.

18. Vad anser textförfattaren om böcker som 
Robert Blys Järn-Hans?

A Deras förankring i folklig kultur gör dem värde-
fulla.

B De bygger mer på kunskap om människans natur 
än på sunt förnuft.

C Deras genomslagskraft och popularitet gör dem 
tvivelaktiga.

D De förstärker fördomar i stället för att motverka 
dem.

19. Vilken inställning har textförfattaren till så 
kallad traditionell maskulinitet?

A Hon föredrar den framför moderna och mer 
självgoda varianter av maskulinitet.

B Hon menar att den är en konstruktion som ger 
sken av att utvecklingen har gått framåt.

C Hon ser inte någon skillnad mellan den och 
moderna varianter av maskulinitet.

D Hon menar att den inte längre har något infl y-
tande och därför inte behöver kritiseras så hårt.

20. Vad ser textförfattaren som en viktig fråga 
för framtiden?

A Kommer mansforskningens framväxt att leda till 
motsättningar inom genusvetenskapen?

B Kommer mansforskningen i högre grad än nu att 
bedrivas av kvinnliga feminister?

C Kommer genusvetenskapens forskningsmetoder 
att påverkas av mansforskningen?

D Kommer genusvetenskapen att attrahera kvinn-
liga studenter i samma grad som nu?
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