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Förord

Denna forskarvolym är symbolisk, på så sätt att den första gången i ett
sammanhang presenterar den tvära utbildningsvetenskapliga forskning som
bedrivs vid Södertörns högskola. Som redaktörer är vi både stolta över den
och spända på hur boken tas emot.
Södertörns högskola är ett av Sveriges yngsta lärosäten. Södertörns lärarutbildning är emellertid ännu yngre. Och den utbildningsvetenskapliga
forskningsmiljö som idag existerar vid högskolan är ännu yngre. Den fanns
egentligen inte för bara ett fåtal år sedan. Men idag finns den och det finns
kritiska frågor om utbildning, kunskap och lärande som den är väl lämpad
att ställa.
En uppsättning sådana frågor handlar om utbildningsvetenskapliga organisations-, ideal- och modellfrågor och bygger på att det inte är givet hur
akademisk utbildning, lärande eller kunskapsproduktion bäst byggs upp
eller utvecklas. Eftersom Södertörns utbildningsvetenskapliga forskningsmiljö är genuint ämnesöverskridande kan den också närma sig sådana frågor friare än vad som annars vore möjligt. Detta är dess kanske främsta
styrka. Alla som bidrar till den (och till denna volym) gör det som hybrider:
man är utbildningsvetare och forskare i en monodisciplin.
Andra frågor bygger på de speciella forskningsintressen som följer av
Södertörns unika förortsidentitet och karaktären hos de forskningsinriktningar vid lärosätet som bidrar till den utbildningsvetenskapliga kunskapsutvecklingen. Återkommande teman i flera bidrag är lärandets och utbildningssystemets sociala, historiska, kulturella, språkliga, politiska, idémässiga, epistemiska och strukturella villkor. Kön, klass, ordning, etnicitet, skillnad och kritisk kunskapsanalys är framträdande element i dessa ansatser.
Vi vill här tacka alla deltagande författare som med minimal framförhållning och maximal entusiasm skrivit och skrivit om sina respektive bidrag; alla unikt skrivna för detta sammanhang. Vi vill också tacka högskolans Utbildnings- och forskningsnämnd för lärarutbildning och utbildningsvetenskap som delvis stött det redaktionella arbetet. Ett ytterligare tack
riktas till högskolans publikationskommitté och dess externa granskare
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Mikael Palme för viktiga synpunkter. Vi vill också varmt tacka deltagarna
(däribland Södertörns högskolas då tillträdande rektor Moira von Wright)
vid den panel vid Nordic Educational Research Association’s 38:e kongress
vid Malmö högskola den 11-13 mars 2010 som hade denna utbildningsvetenskapliga antologi som tema.
Denna volym är den första publikationen i den nya serien Södertörn Studies of Education, vilken härmed inleds. Den, och boken, tillägnas alla de
utbildningsvetare, elever, lärare och studenter som inte är rädda att tänka
nytt, kritiskt – eller själva.
Flemingsberg i december 2010
Peter Strandbrink
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Håkan Forsberg

Inledning

Peter Strandbrink, Beatriz Lindqvist & Håkan Forsberg
Det finns en missuppfattning i synen på akademin som även gäller humanoch samhällsvetenskaperna, om att varje disciplin har ett slags funktionellt
monopol på giltig forsknings- och tankeverksamhet i en viss sektor. I själva
verket beforskas emellertid samma eller mycket närliggande frågor och
fenomen av en mängd olika discipliner med olika fokus, betoning, teoribakgrund och kunskapsmål. Detta har egentligen ingenting att göra med egenskaper hos forskningsobjektet som sådant – till exempel skolan, staten,
marknaden, det internationella samfundet, språket, historien, religionen,
lärandet, byråkratin etc. – utan är i första hand en konsekvens av institutionell specialisering. När forskare och andra akademiska företrädare spinner
vidare på denna tråd som tvinnas av massmedia, kulturdebatt, politik och
vanliga medborgare värnar de (eller protesterar åtminstone inte emot) i
första hand den egna specialiseringens ställning. Statsvetare protesterar inte
emot att ges och ta rollen som politikvetare; pedagoger som skolvetare;
historiker som hur-det-var-förrvetare; geografer som rumsvetare; lingvister
som språkvetare; ekonomer som värdevetare; jurister som rättsvetare etc.
Men denna indelning är förstås helt artificiell. Samma kunskapsobjekt kan
studeras på lika öppnande och relevanta sätt från mängder av olika disciplinära håll. Det är alltså inte egenskaper hos det objekt eller fält som undersöks som gör akademisk specialisering nödvändig. De samhälleliga ingångarna till, förväntningarna på och förförståelserna kring human- och samhällsvetenskaplig forskning är således möjliga att utsättas för granskning
och justeras.
Denna konventionella förståelse av akademins relation till den värld den
studerar framstår som förlegad och konserverande. Låt oss kalla den för
första gradens akademiuppfattning. Denna utbildningsvetenskapliga volym
illustrerar genom sin organisation, sin struktur och sitt anslag ett mer utmanande förhållningssätt. Den intellektuella stelhet, de interna och externa
statusrelationer, den politisk-institutionella barlast och den reflexmässiga
9
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naturalisering av närmast mekaniska samband mellan forskningsdiscipliner
och kunskapsobjekt som är inbyggda i den första gradens akademiuppfattning saknas här. Istället öppnas fältet upp på olika sätt. Som forskningsansats uttrycker detta en akademiuppfattning av andra graden, där monodisciplinaritet överskrids på ett uttalat, systematiskt och avsiktligt sätt. Därmed förändras kunskapens produktions- och uttrycksförutsättningar.
Andra slags saker blir möjliga att säga och tvärningar mellan olika vetenskapliga discipliners teorier, metoder och frågor gynnas i bästa fall. Det är
också just genom denna samtidigt mer avspända och forskningsmässigt
skarpt framburna ansats utbildningsvetenskap bäst kan bedrivas. Det ställer
dock stora organisatoriska och kollegiala krav på lärosäten och forskningsledning att skapa förutsättningar för detta sätt att arbeta. Det går utan tvekan på tvärs mot den klassiska modellen, men att denna gemensamma ansträngning gått att föra till slut är ett gott tecken på att det går att arbeta på
detta sätt.
Även i globaliseringens, interkulturaliseringens, den kulturella fragmenteringens, tribalismens, identitetspolitikens, kunskapssamhällets, matrisupplösningarnas och den blixtsnabba digitala och sociala kommunikationens tidevarv har frågor om lärande och utbildning framskjutna platser. De
har en strukturell närvaro i moderna och postmoderna samhällen. Frågan
är överhuvudtaget inte av normativ karaktär och rör inte vad som är att
räkna som goda kunskaper och god utbildning. Det handlar snarare om att
problematisera vad som räknas som giltiga kunskaper, bildning och utbildning i specifika samhällskontexter och historiska sammanhang. Hur man än
vrider och vänder på saken spelar det fortsatt stor roll hur utbildning organiseras, hur vetande produceras, hur läroprocesser utvecklas och på vilka
sätt den kunskap som etableras kan sägas vara (eller inte vara) utvecklande,
kritisk, apologetisk, systematisk, skarp, väl grundlagd, originell, begränsande, obunden eller ideologiskt genomfärgad. Fält som utbildning och lärande
har – i likhet med fält som historia, politik, kön, miljö, språk, moral, hälsa
eller organisation – en karaktär som gör att de bör beforskas både tvärt och
teoretisk-analytiskt multimodalt, alltså på sätt som är beredda att föra in
och korsbefrukta politiska, samhälleliga, historiska, strukturella, idémässiga,
normativa, maktrelaterade och diskursiva moment i analyserna.
I denna volym publicerar på så vis forskare från en rad akademiska discipliner vid Södertörns högskola med inriktning mot utbildning, kunskap
och lärande texter under tre gemensamma teman: bildning, interkulturalitet
och styrning. Tematiseringen speglar både bredden och djupet i den utbildningsvetenskapliga forskningen som bedrivs vid lärosätet. Efter en mycket
10
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framgångsrik uppbyggnad under 2000-talet av högskolans olika tvärvetenskapliga lärarutbildningsprogram med interkulturell inriktning representerar den också den forsknings- och forskarutbildningsverksamhet som utgör
utbildningens vetenskapliga överbyggnad och som har etablerats under de
allra senaste åren. Texterna är skrivna både av doktorander och också av
seniora forskare, vilket speglar den utbildningsvetenskapliga miljöns tvärande karaktär i ett annat avseende där forskningsintresset utmanar traditionella rangordningar.
Av de tre utbildningsteman som volymen organiseras i är de två första –
(fri) bildning, respektive interkulturalitet – även inriktningar för Södertörns
lärarutbildning. Dessa båda teman ger högskolans ”utbildning i utbildning”
en speciell profil, som svarar mot de särskilda förutsättningar för lärande
och utbildning som finns i den urbana förortsmiljö som är högskolans eget
sociala och geografiska territorium. Det finns inget motsvarande lärosäte i
Sverige idag, där en universitetsmässig akademisk nivå upprätthålls i detta
slags traditionellt allt annat än akademiskt väletablerade del av samhället.
Södertörns lärarutbildning är också speciell på det sättet att den – till skillnad från en överväldigande majoritet av Sveriges lärarutbildningar – inte
uppstått genom akademisering av en tidigare icke-akademisk lärarutbildning. Istället har ett brett disciplinbaserat lärosäte etablerats innan lärarutbildningen, som därmed blivit genuint tvärvetenskaplig och är strukturellt
helt och hållet beroende av det övriga lärosätets analytiska resurser,
tvärsöver fakulteter och områden.
Den utbildningsvetenskapliga forskning som samlas i denna volym demonstrerar på så vis en avsiktlig tvärvetenskaplighet, som inte är hopsamlad
för att illustrera en viss tematisk och inriktningsmässig bredd utan som
faktiskt visar den spridning och det djup som utmärker Södertörns forskning om lärande och utbildning. För att det ska vara möjligt att forska utbildningsvetenskapligt på detta sätt – specifikt och disciplinärt samtidigt
som det är sammanhållet och övergripande – krävs alltså en reflexivitet
kring den egna rollens och disciplinens villkorlighet som samtliga författare
i denna volym företräder. Med Södertörnsmodellen blir det varken hållbart
eller ens möjligt att uteslutande driva den egna monodisciplinens vetenskapliga prioriteringar, vilket ger forskning om lärande- och kunskapsfrågor på det utbildningsvetenskapliga fältet både mer stabila och mer instabila
intellektuella grundvalar. Det är på sätt och vis en mognare vetenskaplig
struktur, som kräver av sina deltagare att de är tillräckligt säkra i sin monodisciplinära identitet och bakgrund för att – istället för att svartsjukt bevaka
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dess exakta gränser, privilegier, statusförhållanden och sanktioneringsmodeller – kunna stå i sitt ämne och arbeta mot och på andra ytor.
Inom sådana ramar blir den goda (utbildnings)vetenskapen inte enkelt
additiv, utan multiplikativ genom att den förutsätter att snävare monodisciplinära perspektiv genomgående multipliceras med den bredare gemensamma ytan. För att åstadkomma en sådan multiplikativ mångvetenskaplighet krävs betydligt mer offensivt och aktivt strukturerade ramar. Vinsterna kan dock bli stora, om målet är att skapa nya ytor för kreativ kunskapsutveckling. Eftersom detta slags anslag skarpt tvärar mot akademins traditionella struktur måste emellertid ansvaret för att utveckla det rimligen ligga
på mer övergripande ledningsnivåer. Ämnen och monodiscipliner följer en
tydlig logik som inte kan förväntas generera särskilt tvära möten eller ytor.
Det är viktigt att skilja mellan dessa båda sorters tvärvetenskaplighet. Att
se och erkänna att det additiva anslaget är en oerhört mycket starkare, närmast naturaliserad, akademisk tradition. Anledningen är den institutionella
specialisering som berörts ovan. Discipliner, ämnen och huvudområden är
bärande forskningsorganisatoriska komponenter. Nya kombinationer,
överskridande modeller, korsande ytor eller ansatser och heterodoxa fält
har svårare att göra sig gällande. När emellertid, mer rigida sätt att organisera den akademiska kunskapsproduktionen ändå (av olika slags skäl – som
inre eller yttre tvång eller förväntningar) tvingas öppna sig och bli tvärare
sker det i första hand genom addition; genom att fler ämnen än ett samarbetar kring samma forskningsuppgift. Det är svårt att i mer djupgående
mening överskrida den traditionella monodisciplinariteten. I praktiken sker
det oftast additivt, inte multiplikativt. Det innebär dock att kunskapens
produktionsvillkor låses fast på onödiga sätt. Sätt som – åtminstone i human- och samhällsvetenskapliga sammanhang – absolut inte är kunskapsberoende, utan bara bygger på institutionell specialisering. Akademins
maktstrukturer bygger också på denna specialisering.
En tydlig och välkommen bieffekt av ett multiplikativt tvärvetenskapligt
arbetssätt är därmed att dessa forskningsdefinierande grundstrukturer i viss
mån utmanas och utsätts för kritisk prövning. Det betyder förstås inte att
utmaningen alltid är lyckosam men det är ändå en rörelse i rätt riktning, om
målet är att förändra kunskapens institutionella ramar konstruktivt. Och
det är kanske gott så.
Det sätt volymens tre övergripande teman bildning, interkulturalitet och
styrning begreppsliggjorts på utgår från en idé om utbildning som ”görande”. Det betyder att inga av de frågor, omständigheter eller problem som
adresseras i respektive tema ska förstås som fast materia, utan som något i
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ständig förändring som reproduceras och omformas genom mänsklig aktivitet. Olika bidrag visar på olika sätt att det är svårt att tänka sig utbildning
eller vetande utifrån en gång för alla fastlagda scheman. Den goda utbildningsforskningen tar hänsyn till detta och integrerar det skiftande och heterogena i sin forskningsdesign – både i samverkan mellan flera lärosäten och
i specifika forskningsmiljöer. Samtidigt är sätten denna skillnad och föränderlighet förstås på givetvis olikartade. Att både barn-, ungdoms- och akademisk utbildning tenderar vara så hårt styrda fält skapar också särskilda
utmaningar för utbildningsvetenskapliga forskare. Professionsutbildningarna (däribland lärarutbildningarna) kan betraktas som något av en akademisk ytterlighet, genom sina nästan osannolikt höga nivåer av reglering. Det
är uppenbart att (svensk) lärarutbildning är ett ideologiskt slagfält. Ur denna antologis perspektiv kan dock inte svaret på grundfrågan om utbildningsvetenskapens akademiska roll vara att den ska stödja och stärka de vid
olika tillfällen rådande utbildningsideologiska principer. Dessa saker förändras oupphörligen.
Samtidigt är det lätt att se att en forskningsmässig och tematisk närhet
till statens önskemål (precis som på andra områden) kan innebära en närhet
till sanktionerade forskningsprioriteringar, synsätt – och i förlängningen
forskningsresurser. Även om den goda utbildningsvetenskapliga forskningens innehåll och slutsatser alltid måste bedömas stramt och diskuteras öppet akademiskt vill vi ändå vara så djärva att vi hävdar att den måste hämta
sin grundläggande analytiska impuls från akademin för att vara relevant.
Inte heller forskning om lärande eller utbildning kan bortse från detta
grundläggande forskningsteoretiska krav. Det betyder naturligtvis inte att
forskning om utbildning (om vi ett ögonblick bortser från den vetenskapsteoretiska grundfrågan vad som närmare bestämt kan betraktas som verkligt, på vilka grunder och i vilken mån) inte kan eller bör handla om ”verkliga” förhållanden på ”verkliga” platser där utbildning bedrivs, beslutas eller
organiseras – t ex i skola, kommuner och landsting, regeringskansli, folkbildning och kommersiell utbildningssektor. Den distinktion som ofta görs
mellan ”praxisnära” och ”teoretisk” forskning om utbildning är på så vis feltänkt. Det finns inga goda analytiska skäl att upprätthålla eller hårt driva
någon sådan distinktion i utbildningsforskning.
Vanliga akademiska kvalitetskrav och metodologiska överväganden måste med dessa utgångspunkter tillämpas även för forskning som utgår från
verksamhetsfältets frågor och läraryrkets dilemman. I detta avseende kan
Södertörns modell vara ett exempel på en framkomlig väg i ett svårt utbildningsvetenskapligt läge. Lärosätet har alltså ingen separat organiserad
13
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forskning om utbildning, utan forskningen bedrivs i korsdraget mellan
olika vetenskapliga discipliner och utifrån våra identiteter som forskande
lärare. Bortsett från det tvära anslaget finns det därmed inte heller några
andra system för att skilja god från dålig forskning än de som gäller i annan
forskning. De forskare som bidrar till fältet gör det nödvändigtvis som hybrider; man är utan undantag utbildningsvetare och något annat. Samtidigt.
Denna hybridiska ansats speglar också en grundläggande princip för undervisningen vid Södertörns olika lärarutbildningar, där de lärare som engageras är lärarutbildare och något annat – religionsvetare, filosofer, geografer,
historiker, språkvetare, etnologer, sociologer, idéhistoriker, pedagoger,
statsvetare, retoriker, företagsekonomer, ekologer etc.
Både den södertörnska utbildningsvetenskapliga forskningen och lärarutbildningen är därför hybridiska och kombinerar disciplinär styrka med
det mervärde som uppstår när disciplinär styrka från olika håll arbetar multiplikativt inom gemensamma ramar. Denna hybridkaraktär ska inte heller
förstås som någon kompromiss eller nödlösning som upprätthålls i skuggan
av monodisciplinerna, utan som en aktivt eftersökt strategi för den forskning och undervisning i utbildningsvetenskap som bedrivs vid lärosätet.
Modellvalet ligger i den bemärkelsen bakom oss, inte framför. Där ligger
istället fördjupning och utveckling av de befintliga kombinations- och korsbefruktningsytorna. Modellen som sådan är emellertid stabil och väl placerad för att under överskådlig tid generera forskning om utbildning, lärande
och bildning mitt i den sociala och etniska mångfald som präglar moderna
urbana förorter, något som egentligen inte pågår på något annat håll i det
svenska akademiska landskapet. Den södertörnska lärarutbildning som
knyter an till denna forskning får därmed också en innovativ karaktär.
Denna volym är alltså organiserad i tre sektioner. Det första temat – utbildning och bildning – handlar på olika sätt om ett vidgat utbildningsbegrepp. Anders Burmans och Henrik Bohlins respektive diskussioner om fri
eller medborgerlig bildning, liberal education, positionerar sig på olika sätt
gentemot den akademiska kritiken att högre utbildning inte bara bör tolkas
instrumentellt eller professionsinriktat utan måste kopplas till mycket vidare medborgerliga ytor och kompetensfrågor. Argument för och emot att
universiteten därför också måste se på medborgerligt lärande på ett i djupare mening bildande och överskridande sätt berörs i dessa texter. AnnaMalin Karlssons text knyter an till bildningstemat på ett annat sätt. I fokus
för detta bidrag står konstruktionen och dekonstruktionen av texters betydelse. Även i detta sätt att se på kunskapsproduktion överskrids traditionella instrumentella kunskapsperspektiv. Thomas Lundéns text under det
14
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andra temat – utbildning och interkulturalitet handlar om hur utbildning
och lärande påverkas av de rumsliga, historiska och sociala sammanhang
det pågår i. Det hårt homogeniserande politiska trycket från stater att värna
och konsolidera centrala nationella föreställningar riskerar, på ett oavsiktligt sätt, att inskränka minoriteters rättigheter till lika god utbildning som
majoritetsbefolkningen. I Christina Rodell Olgacs bidrag undersöks interkulturalitet som perspektiv och arbetssätt genom att kritiskt granska den
romska minoritetens relation till svenskt skol- och utbildningsväsende. Här
råder uppenbarligen speciella kunskapsbegränsningar och sociala uteslutningsmekanismer som måste diskuteras kritiskt och systematiskt. Beatriz
Lindqvists bidrag handlar om ett annat slags interkulturalitetsfrågor; och
berör samband mellan konstruktioner av kön och etnicitet i minoritetsstudenter förhållningssätt till utbildning. Både Rodell Olgac och Lindqvist
indikerar övertygande hur den förment enhetliga skolan dels är ett allt annat än enhetligt lärosystem, dels att de människor och grupper som arbetar
och utbildas i den inte kan förstås som en homogen grupp.
Under det tredje temat – utbildning och styrning – finns en grupp texter
som med mer än ett halvt öga vänt mot den etiska, politiska och institutionella
kontextualiseringen av lärande på olika sätt utforskar utrymmet mellan formellt
utsagda och styrande idéer och ramar för utbildning och kunskapsproduktion
och diskuterar kritiska undertexter och perspektiv. I Peter Strandbrinks text
utforskas olika rationalismers teoretiska struktur och utbildningssystemiska
funktion. I Jenny Berglunds bidrag undersöks översättningen mellan utbildning
på islamisk grund och inom islamiska ramar och svenskt skolväsende. Håkan
Forsberg granskar implikationer av gymnasieskolors ekonomiska dispositioner
och förutsättningar i Stockholm. Och Larissa Mickwitz, slutligen, analyserar
betygens etiska och begreppsliga funktion med utgångspunkt i ett nyinstitutionellt perspektiv.
Sammantaget behandlas alltså en rad aspekter av utbildning och lärande
i volymen. I ett kort slutkapitel dras en del av de trådar och diskussioner
som framträtt samman och diskuteras lärdomar av denna samlade utbildningsvetenskapliga ansträngning. Texterna har också strukturerats på ett
delvis gemensamt sätt. För att stabilisera bokens anslag och öka läsbarheten
har de flesta bidrag samma grundstruktur: inledning – problem – analys –
slutsatser. Med tanke på texternas varierande ansatser, kunskapsobjekt och
disciplinära baser har detta dock inte drivits igenom fullt ut. Det hade varit
alltför konstlat och stramt. Samtidigt har grundidén drivits igenom till en
viss gräns. Läsaren får själv avgöra i vilken mån de avvägningar som gjorts
på denna punkt är rimliga.
15

Utbildning och bildning

Vad är medborgerlig bildning?

Henrik Bohlin
I en historisk översikt av hur behovet av utbildning motiverades politiskt
under 1900-talet, skiljer Bernt Gustavsson mellan tre huvudalternativ. Den
humanistiska motiveringen, som enligt Gustavsson dominerade fram till
andra världskriget, är att utbildning behövs för att ge människor tillfälle att
utvecklas, att ”bilda” sig i enlighet med den nyhumanistiska bildningstradition dit bland andra Wilhelm von Humboldt räknas. Den bildning det här
handlade om var i huvudsak reserverad för samhällets elit, och delvis av
detta skäl kom den humanistiska bildningstanken efter kriget och under
utbildningsväsendets expansion på 1960-talet att ses som föråldrad. I stället
blev en demokratisk motivering politiskt dominerande; utbildningens viktigaste funktion ansågs vara att skola demokratiska medborgare. Från 1980talet och framåt blev en ekonomisk motivering rådande, och utbildning ses i
politisk diskurs nu framförallt som ett medel att åstadkomma ekonomisk
tillväxt. Samtidigt har dock bildningstanken fått en renässans, och den demokratiska synen på utbildning är fortfarande politiskt betydelsefull.1
Samtliga dessa sätt att motivera utbildning kommer till uttryck i ett utbildningspolitiskt uttalande på högsta politiska nivå, den så kallade Londonkommunikén från ett möte mellan utbildningsministrarna inom Bolognaprocessen 2007. I kommunikén anges fyra övergripande mål för högre
utbildning: att ge kunskaper och färdigheter för yrkeslivet, att förbereda
studenter för ett liv som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle, att
ge möjligheter till personlig utveckling och att skapa och upprätthålla en
bred kunskapsbas på hög nivå.2
Politiska deklarationer avspeglar dock inte nödvändigtvis utbildningens
verklighet. För att talet om personlig utveckling och aktivt medborgarskap
ska få effekt, krävs initiativ och engagemang av enskilda högskolor och
1

Gustavsson 2009, s. 28-30. Bildningstankens aktualitet framgår bl.a. av Högskoleverket
2009.
2
Londonkommunikén 2007.
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lärare. I ett sådant initiativ har Södertörns högskola valt att profilera sig
genom de så kallade ”tre M-en”: mångvetenskap, mångkulturalitet och
medborgerlig bildning.3 Mångvetenskapligheten innebär bland annat att
forskning och utbildning sker i samarbete över ämnesgränserna, och mångkulturaliteten präglar exempelvis högskolans interkulturella lärarutbildningsprogram. Medborgerlig bildning är ett mer svårdefinierat och därför
också svårrealiserat mål. Vad är medborgerlig bildning?
Mitt syfte är att genom en kort idéhistorisk överblick precisera en möjlig
innebörd av begreppet medborgerlig bildning och diskutera dess tillämpbarhet som utbildningsmål i dag. Redan antika föregångare till den bildningsteoretiska traditionen i snävare mening såg en stark koppling mellan
medborgerlighet och bildning; utbildning uppfattades som ett sätt att utveckla goda medborgare och goda människor för samhällets och individernas bästa. En av svårigheterna i sammanhanget är att avgöra vad detta skule
kunna innebära i vår tid.

Medborgarskap och moral under antiken
Dagens bildningsbegrepp kan historiskt ledas tillbaka till den grekiska antikens paideia (liksom ”pedagogik” ett ord härlett från pais, barn), en sorts
medborgerlig bildning för de fria männen med syftet att utveckla moraliska
dygder och logiska och retoriska färdigheter.4 För att utöva politiskt inflytande var det viktigt att kunna övertyga en folkförsamling, och retorik var
därför en central del av paideia. Men flera tänkare, bland andra filosofen
Platon (427–347 f. Kr.) och vishets- och retorikläraren Isokrates (436–338 f.
Kr.), var djupt kritiska mot lärare som tränade sina elever i talekonst utan
att också träna dem i moralisk och politisk duglighet.5 Utan några anspråk
på historisk fullständighet ska jag ge några exempel på idéer och argument
ur denna tanketradition, som kan utgöra jämförelseobjekt i en diskussion av
begreppet medborgerlig bildning i vår egen tid.
Isokrates är filosofiskt betydligt mindre intressant än Platon, men hade
till skillnad från denne ett stort inflytande på den utbildning som faktiskt
bedrevs i den grekiska paideia-traditionen.6 Talekonsten är för Isokrates det
centrala i utbildning, men i skrifterna Mot sofisterna och Antidosis argu3

Södertörns högskola 2004. Även Malmö högskola anger medborgerlig bildning som
utbildningsmål; Malmö högskola 2006.
4
von Wright 1994.
5
Se t.ex. Platon 2000.
6
Marrou 1956, s. 79.
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menterar han för en undervisning som kombinerar den med moralisk fostran. Statens och medborgarnas väl är beroende av hur de nya generationerna fostras. Därför måste det vara undervisningens uppgift att göra människor bättre.7 Precis som man kan träna kroppen att bli starkare och dugligare genom gymnastik, kan man träna medvetandet genom undervisning i
vishet, philosophia.8 Astronomi, geometri, logik och de övriga ämnen som
enligt Isokrates borde ingå i en utbildning – det som senare kom att kallas
trivium och quadrivium – bör ses som en tankens gymnastik, som stärker
elevernas krafter genom att tvinga dem att ägna sig åt svåra och krävande
problem och därmed förbereder dem för filosofin.9 Det som ska tränas är
alltså inte bara förmågan till logiskt tänkande, utan framförallt goda karaktärsdrag och moralisk dygd. Den som redan är moraliskt fördärvad kan
visserligen inte lära sig hederlighet och rättvisa, men om någon verkligen
önskar det kan hon bli en bättre och mer värdig människa genom att lära
sig konsten att tala och tänka och genom att, särskilt i författandet av egna
tal, studera och begrunda föredömliga exempel ur historien på goda handlingar som hon själv och andra kan efterlikna.10
Atens storhet berodde, hävdar Isokrates, på den vishet och det goda omdöme som dess medborgare utvecklade genom paideia, och det främsta
argumentet för den utbildning han förespråkar ligger just i de goda konsekvenserna för staten och därmed indirekt för dess medborgare. Man skulle
kunna tala om en politisk eller medborgerlig motivering för utbildning.
Utbildningens funktion är utveckla medborgarnas förmåga att fatta goda
politiska och andra gemensamma beslut, beslut som bidrar till samhällets
välgång.
Talaren och författaren Cicero (106–43 f. Kr.) bidrog till att överföra det
grekiska paideia-systemet till det romerska kulturområdet.11 Cicero beskriver i Om talaren ett ideal för utbildning där, liksom för Isokrates, talekonsten är kärnan men det vidare syftet är att utbilda goda människor och samhällsmedborgare. Förutom att behärska retorik, måste talaren kunna behandla ”allt som kan bli till föremål för diskussion människor emellan”,12
både enskilda politiska, rättsliga och andra frågor och generella teoretiska
problem i exempelvis astronomi och matematik.13 Han måste, utan att för den
7

Isokrates 1939, s. 285.
Isokrates 1939, s. 289.
9
Isokrates 1939, s. 333.
10
Isokrates 1939, s. 337-339.
11
Marrou 1956, s. 242-254.
12
Cicero 2009, 5/s 15. Jfr 6/s 15, 37/s 25.
13
Cicero 2009, 65-66/s 34-35.
8
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skull behöva expertkunskaper, kunna diskutera allt som rör medborgarnas
behov, samhället, politik och mänskliga sedvänjor. Detta innebär att kunna
tala över det goda och det onda, det eftersträvansvärda och det man bör
undvika, det hedersamma och det vanärande, det nyttiga och det onyttiga (utilibus aut inutilibus), dygd, rättrådighet, självbehärskning, klokhet,
storsinthet, generositet, lojalitet, vänskap, pliktkänsla, pålitlighet och alla
andra dygder med deras motsvarande laster, vidare staten och imperiet,
krigsväsen, författningsfrågor och etiska problem.14

I modernare termer skulle man kunna säga att målet för utbildningen är
förmåga att aktivt delta i politiska och samhälleliga beslutsprocesser, en
bred allmänbildning och en god värderingsförmåga i politiska och moraliska frågor.
I det grekiska och romerska utbildningssystemet uppfattades alltså utvecklandet av goda värderingar och ett gott omdöme som en huvuduppgift.
En viktig form av moralisk fostran ansågs ske i nära personliga relationer
inom familjen och mellan lärare och elev,15 och som vi har sett hävdar Isokrates att tankeförmåga och gott omdöme kan tränas genom studier i bland
annat logik och geometri. Cicero hävdar, delvis i polemik mot filosofers och
författares anspråk på att lära ut livsvisdom,16 att moralisk insikt också kan
utvecklas genom studier av historien, en idé som vi känner igen från Isokrates och som även haft betydelse för senare tänkande.17 Historien, skriver
Cicero, är ”svunna tiders vittne, sanningens ljus, minnets liv, livets läromästare (magistra vitae), det förflutnas budbärare”.18 En vanlig (och rimlig)
tolkning är att Cicero syftar på föredömliga och avskräckande historiska
exempel av vilka senare tiders människor har något att lära. Ett berömt
sådant historiskt exempel är berättelsen om romaren Mucius Scaevola, som
då Rom belägrades av etruskerna enligt sägnen visade den romerska ungdomens viljestyrka och självkontroll genom att inför etruskernas kung hålla
sin hand i eld tills den förkolnade.19 Att göra det rätta och goda kräver
ibland stora personliga uppoffringar. Mucius Scaevolas exempel visar hur
mycket längre man kan nå i denna riktning än vad man annars skulle kunna
14

Cicero 2009, 67-68/s 35.
Marrou, s. 221.
16
Cicero 2009, 61/s 33.
17
Persson 2007. I Nietzsche 1998 utvecklas en historiesyn som på intressanta sätt överensstämmer med magistra vitae-tanken.
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Cicero 2009, 36/s 25.
19
Persson 2007, s. 96.
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tro var mänskligt möjligt. För att undvika missförstånd bör man kanske
tillägga att sådana insikter inte alls behöver ha med krig och manlighet att
göra, utan i princip kan gälla vilken sorts duglighet eller dygd som helst.
Ur grekernas paideia utvecklades de romerska fria männens så kallade
fria studier, studia liberalia eller artes liberales (som senare gett upphov till
vår tids liberal education i engelskspråkiga länder).20 Den romerske filosofen
och författaren Seneca (c:a 0–65 e. Kr) argumenterar i ett brev vältaligt för
att dessa studier måste leda till användbara kunskaper och insikter. Liksom
hos Isokrates och Cicero har detta inget att göra med att tjäna pengar –
tvärtom avfärdar Seneca med stort förakt alla ”profitkonster”21 – utan studiernas användning, eller nytta, ligger i att de ger moralisk vägledning. Att
lära sig faktakunskaper som inte säger något om hur vi bör leva våra liv, är
att kasta bort sin tid.
Geometrikern lär mig att mäta upp mina gods på landet snarare än hur
jag ska mäta upp det som är tillräckligt för en människa; han lär mig att
räkna och lånar girigheten mina fingrar snarare än att lära mig att dessa
kalkyler ingenting har med saken att göra, att han inte är lyckligare vars
förmögenhet tröttar ut hans bokhållare… Du vet vilka linjer som är räta:
vad har du för glädje av det om du inte vet vad som är rätt i livet?22
Vad har man för nytta av (quid prodest, vad tjänar det till) att kunna
hantera en häst och tygla hans gång om man rycks med av tygellösa lidelser? Vad har man för nytta av att besegra många i brottning eller
boxning om man besegras av sin vrede? 23

Även enligt Seneca är alltså studiers viktigaste funktion att utveckla goda
karaktärsdrag och ett gott praktiskt omdöme, men tonvikten ligger här vid
individuella val snarare än politiska beslut. Man skulle kunna kalla detta en
moralisk motivering för utbildning.

Bildning och yrkesutbildning enligt Humboldt
Om vi – utan att för den skull hänfalla åt gammeldags skönmålning av antikens greker och romare – tillämpar Ciceros magistra vitae-tanke på den
tradition där han själv ingår, framstår den som ett historiskt exempel som
manar till efterföljd: ett utbildningssystem som till skillnad från dagens i
20

Jfr Burman i denna volym.
Seneca 1979, s. 204.
22
Seneca 1979, s. 206-207.
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Seneca 1979, s. 209.
21

23

HENRIK BOHLIN

första hand motiveras moraliskt och medborgerligt snarare än ekonomiskt,
och som följaktligen syftar till medborgerlig bildning snarare än yrkesutbildning. Ett av målen för detta utbildningssystem är som vi sett förmåga att
aktivt delta i politiska eller i mer generella termer samhälleliga beslutsprocesser. Denna förmåga kräver dels praktiska färdigheter i retorik, dels kunskap om samhället och det politiska systemet. Ett annat mål är det som jag
litet oprecist talat om som moralisk insikt – man skulle kunna skilja mellan
å ena sidan praktisk klokhet i politiska och individuella frågor, alltså förmåga att fatta väl genomtänkta och goda beslut, och å andra sidan goda karaktärsdrag, som rättrådighet, känsla för rättvisa och självdisciplin.
Låt oss helt djärvt pröva tanken att återintroducera en medborgerlig
bildning direkt inspirerad av antikens paideia och artes liberales. Vad skulle
hända om exempelvis Södertörns högskola lanserade en ny sorts utbildningar med inriktning mot att bli en god människa och öva ett gott politiskt
och moraliskt omdöme, där studenterna genom studier i historia, idéhistoria och retorik fick träna sig i att argumentera och reflektera kring moralisk
och politiska frågor? Vore detta möjligt i dag? Om inte, vilka är de faktorer
som förhindrar det?
En av svårigheterna är att ett utbildningssystem för vår tid inte kan ha
som enda mål att utveckla goda människor och medborgare. Samhällsekonomin kräver att arbetsmarknaden försörjs med kompetent arbetskraft
genom yrkesinriktade utbildningar. Hur ska behovet av medborgerlig bildning vägas mot behovet av yrkesutbildning?
Detta problem var centralt redan för en av de klassiska bildningstänkarna, filosofen, språkforskaren och den pedagogiske reformatorn Wilhelm
von Humboldt (1767–1835). Hans formulering av problemet och försök till
lösning är som vi ska se till stor del fortfarande aktuella, och kan klargöra
hur antikens paideia förhåller sig till det moderna bildningsbegreppet med
dess rötter hos Humboldt och andra tyska 1700- och 1800-talstänkare.
Humboldt ger i en av sina tidiga skrifter en sorts definition av bildningsbegreppet.
Människans sanna mål, inte det som skiftande böjelser utan det som det
evigt oföränderliga förnuftet föreskriver henne, är den högsta och mest
harmoniska (proportionierlichste) bildningen av hennes förmågor till en
helhet. För denna bildning är frihet det första och nödvändiga villkoret.24

24

Humboldt 1791-92, s. 106, min översättning. Jfr också Humboldt 1793/94.
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En invändning här är att inget sägs om vilka förmågor som är mer och vilka
mindre värdefulla, eller om vari värdet av att utveckla dem överhuvudtaget
ligger. Quid prodest – vad tjänar en allsidig utveckling av de mänskliga förmågorna till? Humboldt ger ett svar i en senare skrift, från hans tid som
statlig ämbetsman och ansvarig för reformeringen av skolorna i Preussen. I
en rapport till kungen av Preussen skriver han att målet för reformarbetet är
att inrätta skolväsendet med dess olika stadier på ett sådant sätt, att var
och en av Ers Kungliga Majestäts undersåtar kan bildas till sedliga människor och goda medborgare (sittlichen Menschen und guten Bürger)…
vilket uppnås genom att man i undervisningsmetoderna inte fäster avseende vid att eleverna lär sig det ena eller det andra, utan vid att minnet
övas, förståndet skärps, omdömet förbättras och den moraliska känslan
förfinas.25

Likheten med paideia-idealet är här tydlig. Bildning syftar till att utveckla
goda människor och medborgare. Motiveringen är med andra ord moralisk
och medborgerlig. Behovet av allsidighet i utvecklingen kan ses som en följd
av detta. För att bli en god människa och medborgare krävs inte bara gott
minne och förstånd, utan även ett gott omdöme och en förfinad moralisk
känsla.
Som ansvarig för reformeringen av skolorna i Preussen argumenterar
Humboldt följdriktigt för en allsidig skolundervisning. Matematik, språk
och historia är centrala ämnen i grundskolan, men undervisningen ska inte
bara gälla huvudet utan hela människan (den Menschen überhaupt), även
kroppen genom gymnastik, ögat och örat genom teckning och musik och
själen eller hjärtat genom religionsundervisning och utveckling av den naturliga moralkänslan.26
I undervisningen är huvudsaken inte, som hittills varit det vanliga, att
barnet lär sig läsa skriva, räkna o.s.v., utan att alla kroppens och själens
huvudförmågor utvecklas och övas i största möjliga harmoni och överensstämmelse (in möglichster Zusammenstimmung), varigenom de nyss
nämnda färdigheterna uppkommer av sig själva.”27

Men Humboldt lever i en tid då – liksom i dag – behovet av specialiserad
yrkesutbildning är ofrånkomligt. Han skiljer följaktligen mellan specialise25

Humboldt 1809c, s. 205.
Humboldt, 1809b, s. 277, 1809c, s. 211.
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rad bildning (specielle Bildung) och generell bildning (allgemeine Bildung –
inte att förväxla med ”allmänbildning” i nutida betydelse).28 Generell bildning syftar till att stärka hela människan genom att allsidigt utveckla hennes
förmågor. Specialiserad bildning, eller yrkesutbildning, syftar däremot enbart till att utveckla användbara förmågor; det viktiga här är med andra ord
den praktiska och ekonomiska nyttan. Den generella bildningen ska inte
bara ge kunskap, utan även insikt om vad kunskapen bygger på (vollständige Einsicht der streng aufgezählten Gründe). Yrkesutbildning förmedlar
däremot huvudsakligen kunskap utan förståelse av grunderna, eftersom tid
och begåvning för annat ofta saknas.29 Det måste finnas specialiserad yrkesutbildning, men samtidigt bör en grundläggande generell bildning vara
gemensam för alla.
Vissa kunskaper måste helt enkelt vara allmänna, och i än högre grad en
viss bildning av sinnelaget och karaktären, som ingen får sakna. Uppenbart är endast den en god hantverkare, köpman, soldat eller affärsman,
som i sig själv och utan hänsyn till sitt särskilda yrke är en god, anständig och enligt sitt stånd upplyst människa och medborgare. Om skolundervisningen ger honom det som krävs för detta, så förvärvar han sedan
mycket lätt sina särskilda yrkesfärdigheter och behåller friheten att, som
så ofta sker i livet, gå från ett yrke till ett annat.
Om man däremot utgår från det särskilda yrket, gör man honom ensidig, och han når aldrig den skicklighet och frihet som även i yrket fordras för att inte bara mekaniskt efterhärma det som andra gjort tidigare
utan själv göra utvidgningar och förbättringar.30

Fri eller målstyrd bildning?
Humboldt kan ses som en förmedlare mellan antikens paideia-tradition och
vår egen tid. I likhet med antika tänkare som Seneca betonar han de moraliska och medborgerliga funktionerna hos utbildning, men hans tid liknar
vår egen genom att dessa måste vägas mot den samhällsekonomiska. Detta
hänger samman med en annan likhet, nämligen att utbildning inte som
under antiken är en angelägenhet enbart för samhällets styrande elit, utan i
princip ska omfatta hela folket.
Ett modernt drag hos Humboldt är också att han inte anger något bestämt mål för människans bildning, någon före-bild som alla ska efterlikna.
28
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Som vi har sett talar han i en tidig skrift om bildning som ett utvecklande av
de mänskliga förmågorna utan att ange några särskilda dygder, värderingar
eller personlighetsdrag som mål för utvecklingen – till skillnad från exempelvis Cicero räknar han alltså inte upp rättrådighet, självbehärskning,
klokhet eller andra egenskaper som elever ska tillägna sig. Bildning framstår
som en öppen process utan någon förutbestämd och för alla gemensam
riktning.31 Humboldt hävdar också att frihet är det främsta villkoret för
bildning, vilket ger stöd för samma slutsats. Bildning kräver frihet dels därför att människans förmågor bara kan utvecklas om hon självständigt löser
sina problem snarare än att få färdiga lösningar serverade av lärare eller
andra auktoriteter, dels därför att utvecklingen inte får begränsas genom
specialisering utan måste vara allsidig.32
Men Humboldts tänkande är på denna punkt motsägelsefullt. När han
senare som utbildningsreformator och statstjänsteman talar om att utbilda
den preussiske kungens undersåtar till ”sedliga människor och goda medborgare”33 är steget kort till ett system där god moral och gott medborgarskap definieras av staten. I en av sina mest auktoritära formuleringar skriver
Humboldt om ”den svåra uppgiften… att i nationen åstadkomma en böjelse
att följa lagarna, att omfatta landsherren med obrottsligt trogen kärlek, att i
privatlivet vara sedlig, religiös och arbetsam, och, slutligen, att förakta
obetydliga och lättsinniga nöjen”.34
Här finns alltså en konflikt mellan å ena sidan ett frihetligt och öppet och
å andra sidan ett målinriktat bildningsideal. I det frihetliga idealet betonas
en allmän utveckling av de mänskliga förmågorna, men det finns inget mer
specifikt förutbestämt mål för utvecklingen. Enligt det målinriktade bildningsidealet är däremot syftet att utveckla på förhand definierade värderingar och karaktärsdrag, som laglydighet och arbetsamhet. Man påminns
återigen om Isokrates och Ciceros uppräkning av självbehärskning, klokhet,
storsinthet, generositet, lojalitet, vänskap och så vidare.35
Konflikten mellan dessa två bildningsideal kan tolkas som en olöst motsägelse i Humboldts tänkande. Men splittringen i två kan också ses som den
mörka baksidan av bildningsidealets utvidgande från samhällseliten till hela
folket – en uppdelning i ett auktoritärt målinriktat bildningsideal för den
31
Jfr åtskillnaden mellan bildning som öppen och målstyrd process i Gustavsson 1991, s.
29-33.
32
Humboldt, 1791-92, s. 106, 115.
33
Humboldt1809c, s. 205.
34
Humboldt, 1809c, s. 200.
35
Cicero 2009 67/s 35.
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breda massan, som ska bildas men framförallt yrkesutbildas, och ett öppet
och frihetligt bildningsideal för eliten. För eliten är målet universitetsstudier, förberedda genom en gymnasieutbildning vars huvudsyfte är att träna
förmågan till självständigt tänkande – på så vis ”blir han [läraren] genom
gymnasieundervisningen överflödig”36 – så att studenten vid inträdet till
universitetet ska kunna utöva denna förmåga i princip fritt; ”Universitetsläraren är därför inte längre lärare och den studerande inte längre elev (Lernender), utan den studerande forskar själv, och professorn leder hans forskning och stödjer honom i den”.37 Målet för yrkesutbildning är som vi redan
sett det betydligt mindre ambitiösa att förmedla kunskap utan förståelse av
grunderna. Med andra ord är syftet inte alls eller bara i begränsad utsträckning att utveckla förmågan till självständigt och kritiskt tänkande. Detta
skulle kunna vara en eftergift till den ekonomiska nyttan på bekostnad av
utbildningens moraliska och medborgerliga funktioner. Men yrkesutbildning utan djupare bildning kan också tjäna ett samhällsbevarande syfte i ett
auktoritärt samhälle som en karaktärsdaning för underordnade positioner.
Den som ska lyda andras order förväntas inte kunna tänka självständigt.

Fri och målstyrd bildning i dagens utbildningssystem
1800-talets tal om kungens undersåtar och trohet mot landsherren är djupt
främmande för vår tid. Det frihetliga bildningsidealet tycks åtminstone vid
första anblicken stämma betydligt bättre med nutida värderingar än det
målinriktade. Men det frihetliga idealet lider samtidigt av brist på konkretion och precision. Hur ska man förstå tanken att de mänskliga förmågorna
ska utvecklas när inget sägs om riktning eller mål för utvecklingen? Och vad
motiverar egentligen behovet av personlig utveckling utan bestämt mål? En
personlighetsutveckling som varken gör människan klokare, rättrådigare
eller mer arbetsam – quid prodest, vad tjänar den till? I det målinriktade
bildningsidealet är detta tydligare. Eleverna ska lära sig klokhet, generositet
och andra värderingar och karaktärsdrag som har goda konsekvenser för
individen och samhället. Valet mellan fri och målstyrd bildning är inte
självklart.
Ett inressant exempel på ett målinriktat bildningsideal finns i de svenska
läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Enligt dessa har skolan till
uppgift att

36
37

Humboldt, 1809a, s. 261.
Humboldt, 1809a, s. 261.
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förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar
på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och
förmedla.38

Läroplanerna räknar även upp andra värdesystem och dygder, däribland
etik enligt den kristna traditionen, västerländsk humanism, rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande – värdesystem och karaktärsdrag
med tydlig medborgerlig och moralisk nytta. Samtidigt ska dock skolan
ansvara för att eleverna ”utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”.39 Liksom hos
Humboldt finns här alltså en konflikt mellan en idé om bildning som moralisk fostran med det fördefinierade målet att eleven ska överta vissa värderingar och en idé om bildning som fri och självständig personlig utveckling
utan förutbestämt mål.40
I motsvarande måldokument för högre utbildning är ett frihetligt bildningsideal förhärskande. Jag nämnde inledningsvis Londonkommunikéns
fyra övergripande mål för högskoleutbildningar: att ge kunskaper och färdigheter för yrkeslivet, att förbereda studenter för ett liv som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle, att ge möjligheter till personlig utveckling och att skapa och upprätthålla en bred kunskapsbas på hög nivå.41 Uttalandet ansluter till den bildningsteoretiska traditionen och därmed indirekt
till antikens paideia, men formuleringen om personlig utveckling, där inget
bestämt mål anges, uttrycker ett humboldtskt frihetligt och öppet bildningsideal. En konsekvens är en viss oklarhet kring innebörden. Vad innebär
egentligen personlig utveckling? Hur ska utbildning anordnas så att den
leder till personlig utveckling? Finns det någon utbildning som inte kan
sägas uppfylla detta krav?
Även på nationell nivå i det svenska högskolesystemet har konflikten
mellan fri och styrd bildning lösts till förmån för ett frihetligt ideal. Högskolelagen anger ingen värdegrund motsvarande grundskolans och gymnasiets
(förutom att det med en viss inkonsekvens stadgas att högskolorna ”i sin
verksamhet” ska främja hållbar utveckling, jämställdhet och förståelse för
andra länder och internationella förhållanden).42 Huvudmålet för högskole38

Lpo 94 och Lpf 94, avsn. 1.
Lpo 94 och Lpf 94, avsn. 1.
40
Jfr Skoglund 1995.
41
Londonkommunikén 2007.
42
Högskolelag, §5.
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utbildningar är i stället att ”utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar”.43 Högskolans utbildningsmål anger
med andra ord hur studenterna efter fullföljd utbildning ska tänka – kritiskt
och självständigt – men säger i princip inget om vad de ska tänka eller
tycka, än mindre om några särskilda karaktärsdrag eller värderingar som de
ska införliva (med de inkonsekventa undantag som just nämnts).
Begreppet självständigt och kritiskt tänkande är till skillnad från begreppet personlig utveckling rimligt entydigt och väl avgränsat. Samtidigt innebär det dock en allvarlig insnävning i förhållande till bildningsbegreppet. I
den bildningsteoretiska traditionen har man – med en begreppslig uppdelning från Kant – gjort en åtskillnad mellan kognitiv, moralisk och estetisk
bildning.44 Med denna uppdelning kan vi säga att högskolans utbildningsmål är ensidigt kognitiva. Ingenting sägs om utvecklandet av moralisk insikt, gott personligt omdöme eller praktisk klokhet, som vi har sett centrala
utbildningsmål i paideia-traditionen. Det frihetliga bildningsidealets seger
sker till priset av ett nederlag för tanken att bildning ska vara mer än bara
självständigt och kritiskt tänkande, så att ”den moraliska känslan förfinas”
och både ”huvud och hjärta” bildas.45 I stället för en högskola för hela studenten får vi en högskola för studentens hjärna.46

Slutsatser och diskussion
Sambandet mellan bildning och medborgerlighet är starkt redan från den
bildningsteoretiska traditionens början. Uttrycket medborgerlig bildning
kan ses som ett sätt att framhäva och ansluta sig till denna tendens i traditionen, enligt vilken bildning syftar till att utveckla ”sedliga människor och
goda medborgare”.47 En svår fråga är hur man kan ge mening åt talet om
goda människor och medborgare utan att det antingen förlorar varje rimligt
precis innebörd, eller innebär ett föreskrivande av en fördefinierad värdegrund som inte lämnar utrymme åt kritiskt ifrågasättande. Som vi har sett
går läroplanerna för grundskola och gymnasium i den senare riktningen
och Londonkommunikén i den förra, medan Högskolelagen undviker problemet genom att inte ange något annat bildningsmål än självständigt och
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Humboldt1809c, s. 205, 211.
46
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kritiskt tänkande (som i och för sig rimligtvis bör utgöra en del av medborgerlig bildning).
Humboldt antyder en lösning på problemet, nämligen en progression
genom hela utbildningssystemet, från grundskola (eller i dagens system
förskola) och uppåt. Frihet är ett nödvändigt villkor för bildning – det är
bara om människan tillåts och tvingas att själv lösa sina problem som hon
kan utveckla sina förmågor fullt ut – men full intellektuell frihet kan uppnås
först mot slutet av en lång utbildningsgång. I grundskolan (Elementarunterricht) ska eleverna utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter som
gör dem i stånd att lära sig under lärares ledning. Gymnasiet (Schulunterricht) har till uppgift att förbereda för universitetsstudier, som i princip
innebär självständig forskning.48 Detta innebär att ett i huvudsak målinriktat bildningsideal tillämpas på grundskole- och förskolenivå, men att detta
gradvis ersätts av ett i huvudsak öppet och frihetligt bildningsideal, som
fullt ut tillämpas på högskolenivå.
Om det ska gå att tala om moralisk bildning i verklig mening även i högre studier, måste detta betyda mer än till intet förpliktigande tal om personlig utveckling eller något liknande, och än mindre att hela problematiken
förtigs, som i Högskolelagen. Det utmärkande för en högskoleutbildning
inriktad mot medborgerlig bildning bör i så fall ligga i ett systematiskt arbete för att utveckla förmågan att tänka kritiskt och självständigt även i värdefrågor och inte som annars enbart i vetenskapliga frågor – inte ett förmedlande av en fördefinierad värdegrund, utan en träning i moraliskt övervägande och praktisk klokhet. Att hitta former för sådan undervisning är en
svår pedagogisk utmaning.
I den svenska tolkningen av Bolognaprocessens riktlinjer skiljer man
mellan tre typer av lärandemål: kunskap och förståelse, förmåga och färdighet och värderingsförmåga och förhållningssätt.49 Mot bakgrund av det
ovanstående skulle jag vilja föreslå följande fyra sådana lärandemål som
utmärkande för medborgerlig bildning: breda kunskaper om samhälle,
människa och natur (kunskap och förståelse); förmåga att aktivt delta i
samhälleliga beslutsprocesser (förmåga och färdighet); praktisk klokhet och
moraliskt och samhälleligt engagemang (värderingsförmåga och förhållningssätt). De två första målen känner vi i allt väsentligt igen från antiken.
För att kunna delta aktivt i politiska och andra beslutsprocesser krävs kunskap om samhället och andra människor, men även elementära kunskaper i
48
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naturvetenskap och teknik. Dessutom krävs retoriska och andra färdigheter
i att uttrycka sin egen åsikt och förmåga att kritiskt granska andras och sina
egna åsikter; kritiskt tänkande är en viktig medborgerlig förmåga i ett demokratiskt samhälle, om än inte den enda. För att fatta beslut som gynnar
andra människor och samhället i stort krävs engagemang i moraliska och
politiska frågor och ett gott omdöme vid gemensamma och individuella
beslut, det som Aristoteles kallade fronesis, praktisk klokhet.50
En högskola som på allvar vill arbeta mot dessa utbildningsmål ställs inför flera svåra utmaningar. En av dessa är som redan nämnts att hitta en
pedagogik för träning av praktisk klokhet. Hur utvecklar man studenters
förmåga att fatta väl genomtänkta beslut? En annan utmaning är att rekrytera studenter till utbildningar inriktade mot medborgerlig bildning i en tid
då hotande studieskulder och en svår arbetsmarknad sätter hård press på
studenter att i första hand utbilda sig med tanke på framtida arbetsgivares
anställningskrav och lönekriterier. En tredje utmaning är, tror jag, att påverka arbetsgivarnas efterfrågan. Först när även de sätter värde på den moraliska och medborgerliga användbarheten av det Humboldt kallar generell
bildning kan medborgerlig bildning verkligen sätta sin prägel på högskolan.
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Språket som resurs för kunskapsutveckling
och kritisk reflektion

Anna-Malin Karlsson

Inledning
På Internet kan man ibland hitta fiffigt programmerade tjänster som genererar meningar eller hela texter med utgångspunkt i vissa grunddata som
man skriver in eller väljer ur en lista. En sådan, ”Make Your Own Academic
Sentence”, genererar vetenskapliga meningar med anspråk på att de ska
kunna platsa i en forskningsartikel – gissningsvis inom samhällsvetenskap
eller humaniora.1 Tjänsten är uppbyggd så att man väljer fyra fraser av typen the public sphere eller normative values, som sedan kombineras ihop till
en mening. En möjlig sådan lyder The emergence of post-capitalist hegemony
is strictly congruent with the legitimation of the specular economy. Det hela
är förstås en skämtsam drift med vetenskapliga diskurser, men det är samtidigt ett skickligt användande av några av dess viktigaste språkliga mekanismer. Hela satsen består av två kompakta element, så kallade nominalfraser,
som binds ihop med hjälp av ett abstrakt och betydelsesvagt ”predikat”: is
strictly congruent with. På svenska skulle vi kanske ha skrivit överensstämmer med. Meningen handlar alltså om en likhets- eller till och med identitetsrelation mellan två enheter: det ena är detsamma som det andra. Och för
att kunna uttrycka en sådan abstrakt relation mellan så komplexa saker som
’hur den postkapitalistiska hegemonin växte fram’ och ’hur spekulationsekonomin legitimeras’ måste vi packa in dem som ting. Och det hjälper
språket oss med, helt enkelt genom att tillhandahålla en grammatik för ting:
ordklassen substantiv – här emergence och legitimation, men för all del även
hegemony och economy. Även om den genererade meningen kanske inte

1

<http://writing-program.uchicago.edu/toys/randomsentence/write-sentence.htm>
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uttrycker så mycket substans är faktiskt konstruktioner av detta slag centrala när vetenskaplig kunskap ska byggas.
Den här texten handlar om språkets roll i kunskapsbildning och tar sin
utgångspunkt i ett synsätt där språk och kunskap är ömsesidigt konstruerande, och alltså bygger upp varandra. Språket har därmed en kunskapsgenererande kraft, samtidigt som ökad kunskap driver fram språkutveckling,
både när det gäller individens utveckling och när det gäller människoarten
och våra språk i stort. Ett sådant sociosemiotiskt synsätt innebär att man
genom språklig analys faktisk kan säga något om människors sätt att se på
värden. Likaså blir språkutvecklande arbete samtidigt kunskapsutvecklande.
Den mest utvecklade språkteoretiska och språkdidaktiska skolbildningen
med denna typ av anspråk är den systemisk-funktionella lingvistiken (hädanefter SFL). Den har under de senaste årtiondena utvecklats i Australien
av forskare i kretsen kring lingvisten Michael Halliday, med en tydlig inriktning mot skola och utbildning.2 I Sverige har SFL blivit uppmärksammat
först på senare år, dels via kritiskt och multimodalt intresserade text- och
diskursforskare, dels inom den språkligt orienterade utbildningsvetenskapen. I det sistnämnda sammanhanget samsas teorin inte sällan med sociokulturella och dialogiska teorier och om lärande.3 Skolbildningarna är lika
varandra i det att man ser samspelet med omgivningen som den främsta
kraften bakom människans språk- och kunskapsutveckling (till skillnad mot
exempelvis generativ lingvistik där man istället talar om ett medfött språkanlag, separerat från andra kognitiva mekanismer).
Skillnader i utgångspunkter finns dock. SFL betonar ofta språkets emancipatoriska kraft och vill använda explicit språkundervisning för att ”lyfta”
socialt oprivilegierade elever. Genom att inviga dem i kunskaps- och maktspråket vill man öppna dörren till samhällets alla domäner och ge möjligheter att påverka. Det sociokulturella och dialogiska perspektivet kan istället
användas för att argumentera för att elevens egna erfarenheter är den centrala utgångspunkten och man betonar ofta att varje elevs individuella röst
bör få höras. Betoningen av det unikt egna och att eleven måste få uttrycka
det kan ibland göra att dialogiska analyser och framställningar verkar naiva
inför den vidare kontext som allt lärande – och allt språkbruk – förekommer inom. Inom SFL riktar man inte sällan kritik mot en pedagogisk praxis
som ensidigt utgår från elevers egna erfarenheter, just för att den inte tar
hänsyn till hur samhället ser ut och till att olika erfarenheter de facto är
2
3

Halliday 1993, Schleppegrell 2004.
T.ex. Säljö 2000, 2005 resp. Halliday 1993, Schleppegrell 2004.
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olika mycket värda.4 För den systemisk-funktionellt inriktade forskaren eller
pedagogen är maktaspekten ständigt närvarande, och frågor om makt och
påverkan spelar en avgörande roll för hur såväl analys som didaktik orienteras. Det handlar om att identifiera och blottlägga mönstren för maktspråket
och maktgenrerna, dels för att eleverna ska kunna tillägna sig dem, dels för
att skapa en kritisk medvetenhet om språkets förmåga att skapa och förändra sociala strukturer. Uppfattningen att språk realiserar och (om)formar
kunskap och makt, och insikten om att detta får konsekvenser för utbildningsapparatens ansvar och uppgift, har klara beröringspunkter med tankar
som brukar kopplas till begreppet medborgerlig bildning eller ”active citizenship”5
Jag kommer i denna text huvudsakligen att tala om kunskap i termer av
betydelse. Fördelen med detta begrepp är att det av nödvändighet rymmer
både en kognitiv och en social aspekt – betydelse har med kommunikation
att göra. Att tala om kunskap i termer av betydelser innebär vidare att man
ser kunskap som semiotiserad, det vill säga som något som är inbegripet i en
teckenskapandeprocess. Vi skapar och använda tecken både för att få syn på
och uttrycka vår kunskap. Det är inte samma sak som att säga att den är
språklig (eller förspråkligad) även om mycket av den kunskap som är central i utbildningsapparaten är just språkburen. Semiotiseringen ska ses som
ett slags formning som gör kunskapen tillgänglig för reflektion, kritik och
analys. Detta kan ske genom språket, som när vi kallar ett komplext system
av relationer och transaktioner för ekonomi, men också genom visualiseringar (tabeller, diagram, ritningar) eller andra materiella resurser som
kroppsrörelse, ”handgrepp” etc. Det finns med det här synsättet därför ingen motsättning mellan ”tyst” och språklig eller uttalad kunskap, eller mellan
praktisk och teoretisk kunskap. Den enda aktuella distinktionen är den
mellan den semiotiserade kunskapen, det vill säga betydelser, och den kunskap vi per definition inte kan komma åt, tänka på eller prata om. Fokus i
de kommande analyserna ligger på språkligt realiserade betydelser, men
inte uteslutande. Även materiellt och visuellt realiserad betydelse behandlas
här, eftersom det språk som används i exemplen är skrivet. Därigenom blir
det förhoppningsvis tydligt att ”språklig” kunskap sällan är rent språklig,
utan alltid mer eller mindre multimodal eller mångsemiotisk. När någon
skriver ner något görs med på ett material, med hjälp av en visuell teknologi, och resultatet kan ses – och ibland även kännas.
4

Se exempelvis Hedeboe 2002, s. 41–54, för en utveckling av denna kritik.
I systemisk-funktionell litteratur talas det dock oftare om ”literacy”, i den mån bildning
tematiseras.

5
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Inom SFL, som ju är en språkteori, ser man det som att språket ger uttryck för betydelse som har sitt ursprung i vår livsvärld, vår kontext.6
Grammatik ses alltså som ett system av resurser för betydelseskapande och
inte som en uppsättning språknormer eller en begreppsapparat endast användbar för objektiv beskrivning och analys. De sammanhang vi har att
hantera i vår tillvaro gör att vi använder språket i tre parallella funktioner,
så kallade metafunktioner. För det första skapar vi en relation till den vi
kommunicerar med, en relation som går ut på att den ena parten exempelvis erbjuder information som den andra kan godta eller förkasta, eller begär
information som den andra måste ge. Detta är språkets interpersonella metafunktion. För det andra tolkar vi våra erfarenheter av omvärlden och ger
uttryck för dem. Vi ser något hända och kan uttrycka det som huset brann
ner, som kvinnan brände ner villan eller som kåken har gott upp i rök. Detta
är den ideationella metafunktionen. Slutligen kan vi ordna informationen i
den vi säger, och därmed bestämma vad som är utgångspunkt för det vi
säger och vad som är det nya, intressanta eller viktiga – den textuella metafunktionen. Varje yttrande ger uttryck för betydelsestruktur i alla de här
metafunktionerna samtidigt. När vi till exempel säger Erik IVX var Gustav
Vasas son skapar vi påstående där vi ger information och knyter sanningsanspråket till vad vi säger om subjektet, Erik IVX. Hade vi velat modalisera
påståendet hade vi kunnat lägga till adverb som förmodligen eller tveklöst.
Samtidigt konstruerar vi med hjälp av verbet var vad som kallas en relationell process mellan Erik IVX och Gustav Vasa. Den texttuella metafunktionen hanterar informationsdynamiken i yttrandet. I exemplet gör vi Erik
IVX till tema, det vill säga till utgångspunkt för yttrandet och den betydelseenhet vi sedan säger något om.
Utifrån kontexten väljer och formar vi alltså betydelser, som kommer till
uttryck lexikogrammatiskt. Men passformen mellan kontexten, betydelserna och de språkliga uttrycken är aldrig perfekt. Där finns alltid ett litet gnissel, en friktion, som innebär att det vid varje realiseringssteg skapas något
delvis nytt. När vi formar en betydelse med utgångspunkt i kontexten förändrar vi också kontexten lite – man skulle kunna säga att vi väljer bort
andra möjliga betydelser, som när vi fokuserar på att huset är borta snarare
än att det hänt något med det. Och när betydelsen får sin språkliga form
6

Det faktum att modellen utgår från betydelse gör dock att stora delar av den kan användas för att förstå även multimodal kommunikation och betydelser som realiseras
genom andra resurser än språket. Välkänd bland forskare som intresserar sig för ett s.k.
vidgat textbegrepp är den sociosemiotiska modellen för analys av visuellt realiserade
budskap (Kress & van Leeuwen 2006, Björkvall 2009).
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sker alltid ytterligare val och potentiellt ytterligare en förändring: brinna
och bränna är olika saker Det är därför varje förspråkligande också skapar
(delvis) ny kunskap, precis som all semiotisering. I detta perspektiv är alltså
språkets roll i kunskapsbildning central på två sätt: dels hjälper det individen att nå (för individen) ny kunskap, dels är språket ett verktyg i utvecklingen av vårt gemensamma vetande.

Utgångspunkter och fokus
I exempel från tre olika sammanhang kommer jag här att med utgångspunkt i egen och andras forskning utforska hur betydelser kan skapas och
hanteras med hjälp av skrivna texter. Närmare bestämt handlar det om hur
människor i specifika verksamheter behöver såväl språket som texternas
andra semiotiska resurser (visualitet, materialitet etc) för att skapa och hantera den betydelser som är centrala för området. Elever i en gymnasieklass
håller på att arbeta sig in i kemiämnets kunskapsvärld och använder språket
för att positionera sig själva som laborationsdeltagare, och sina erfarenheter
som laborationsresultat. På liknande sätt behöver en grupp långfärdsskridskoåkare verktyg för att samtidigt som de berättar om dagens tur ge viktig
information om isens beskaffenhet och om lämplig färdväg för kommande
turer. Slutligen visas hur deltagare i ett arbetsmöte använder lappar och en
whiteboard för att hantera risker, analysera relationer mellan risker och
bestämma riskers värde.
Centrala frågor för analyserna är: Vilka är verksamhetens centrala betydelser? Vilka semiotiska resurser tas i bruk för att realisera dessa? Hur ser
relationen mellan betydelsen och den semiotiska realiseringen ut? Eller
annorlunda uttryckt – å ena sidan: vilken roll spelar språket och andra resurser för hur kunskapen i det aktuella området utvecklas? Å andra sidan:
hur har språk och andra semiotiska resurser formats för att möta kunskapsområdets behov? En del grundläggande SFL-terminologi kommer att behövas för att beskriva betydelseskapandet i exemplen. Bland annat kommer jag
att tala om olika typer av processer: materiella, mentala och relationella.
Processer är både betydelser och lexikogrammatiska fenomen. En processbetydelse kan uttryckas som en process (med ett verb) men också som ting
(med substantiv). En agent är den deltagare i en språklig sats som är ansvarig för en handling.
Särskilt fokus kommer att läggas på något som ofta återkommer i systemisk-funktionell didaktisk litteratur: grammatiska metaforer. Idén om att
lexikogrammatiken kan skapa metaforer grundar sig på tanken om dålig
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passform mellan betydelse och form och på antagandet att vi väljer hur vi
ska realisera en viss betydelse. Enkelt uttryckt väljer vi mellan typiska och
atypiska realiseringar. Huvudprincipen är att tingbetydelser typiskt realiseras med substantiv, att processbetydelser typiskt realiseras med verb och att
kvalitetsbetydelser typiskt realiseras med adjektiv. Vi kan dock välja att
realisera en processbetydelse med ett substantiv istället för med ett verb. I
själva verket är detta den allra vanligaste ideationella grammatiska metaforen, det som i andra sammanhang ibland benämns nominalisering. I figur 1
illustreras hur betydelsen REAGERA realiseras dels typiskt, med verbet reagera, dels atypiskt, med substantivet reaktion.7 Genom den atypiska realiseringen konstrueras processen som ett ting, och skickar därmed så att säga
tillbaka en ny betydelse till semantiken: betydelsen av det att någon eller
någon reagerar som ett just ett ting. Den egentliga grammatiska metaforen
är skuggad i figuren. Den innefattar den atypiska realiseringen och den nya
betydelse som skapas därigenom.

Figur 1. Ideationell grammatisk metafor
ny betydelse
REAGERA

REAKTION

[process]

[ting]

reagera

reaktion

[process]

[ting]

typisk

atypisk

Grammatiska metaforer skapar på det här sättet överförd, indirekt och om
man så vill bildlig betydelse med hjälp av lexikon och grammatik. Metaforen blir sedan verksam i språket genom att den kan ta roller och fylla funktioner som substantiv normalt har, trots att den ”i grunden” är en processbetydelse. Vi kan exempelvis säga att reaktionen är bra eller dålig, eller den

7

Modellen är inspirerad av resonemang och visualiseringar hos Andersen 2003.
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är någons reaktion – på samma sätt som en bok kan vara bra eller dålig, eller
någons bok.
Det grammatiskt metaforiska språket antas alltså, utifrån teorins grundantaganden, passa sämre ihop med sina respektive basbetydelser. Man kan
lätt tolka det som att denna sorts språk är mer manipulativt, mindre ”äkta”
och mer fördunklande. Det finns dock ingen anledning att lägga värderingar på metaforiskheten som sådan. På många sätt är det grammatiskt metaforiska språket något eftersträvansvärt, en resurs för att utvecklas, och något
som skolan bör ha som mål att introducera eleverna till. Det grammatiskt
metaforiska kännetecknar specialiserat språk, vuxet språk, ickevardagsspråk – och framförallt: skriftspråk. En stor del i det att lära sig tänka och resonera vetenskapligt, egentligen oavsett ämne, är att lära sig det
aktuella kunskapsfältets grammatiska metaforer och att lära sig skriva vetenskapen. Jag återkommer till några möjliga kritiska synpunkter i slutet av
texten.

Analysexempel
I internationell forskning har skolämnet ”science” fått stort utrymme, tillsammans med historia. Det mesta av denna forskning gäller engelskan och
för svenskans del har vi ännu begränsad kunskap om olika kunskapsområdens betydelsesystem och lexikogrammatik. I historieämnet har det allmänt
konstaterats vara centralt att kunna ge uttryck för värderingar, utan att
förankra värderandet i den egna personen. Snarare handlar det om att föra
resonemang, jämföra och grunda värderingarna i argument.8 Andra centrala betydelser i historiediskursen är tids- och orsaksrelationer, liksom hur
processer konstrueras utan agenter.9 Naturvetenskapens kunskapsvärld ser
lite annorlunda ut och kännetecknande för naturvetenskapsdiskursen är
bland annat abstraktion och teknikalitet.10 Martin konstaterar att naturvetenskapens språk och genrer i hög grad skiljer sig från det skolskrivande
som generellt uppmuntras i grundskolan, där berättandet och den egna
upplevelsen står i centrum.11
De följande exemplen, från en kemilaboration i gymnasieskolan, är hämtade från Maria Lim Falks avhandlingsarbete om språkintegrerad ämnesun-

8

Coffin 1997, 2006. Jfr även Blåsjö 2004.
Coffin 2006 resp. Veel & Coffin 1996, Eggins, Wignell & Martin 1987.
10
Veel 1997. Jfr även Edling 2006.
11
Martin 1993.
9
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dervisning.12 Lim Falk fokuserar dock inte särskilt på grammatiska metaforer, utan analysen som följer är min.
Inför en kemilaboration får eleverna följande skriftliga instruktion: 13
Du ska genom experiment och beräkningar bestämma den energimängd
som avges eller upptas när substansmängden 1 mol av vart och ett av
nedanstående ämnen löses i vatten:
natriumhydroxid
kaliumnitrat
kristalliserat kopparsulfat
vattenfritt kopparsulfat

Textavsnittet innehåller ett antal ideationella grammatiska metaforer. Nominalet experiment packar in den i sig ganska abstrakta processen EXPERIMENTERA och beräkningar packar in processen BERÄKNA. De två sammansättningarna med -mängd kan förstås som grammatiska metaforer som
packar in kvalitetsbetydelsen MYCKET. Formuleringen den energimängd som
avges kan alltså packas upp till hur mycket energi som avges. Det som formuleras nedanstående ämnen hade mer direkt kunnat uttryckas ämnen som
står här nedanför. Utöver detta finns ett antal passiva verbformer, som avges, upptas och löses. Allt detta bidrar till att substanser, mängder och resultat av processer står i fokus, snarare än mänskliga aktörer och deras handlingar och upplevelser.
Samma typer av förhållandevis abstrakta betydelser, realiserade som
ting14 och konstruerade med förhållandevis betydelsetomma verb (bildas,
finns), och passiva konstruktioner återfinns i den del av instruktionstexten
som behandlar teorin bakom experimentet. (De grammatiska metaforerna
är understrukna, de passiva verben kursiva.)

12

Lim Falk 2008.
Laborationsinstruktionen är inte publicerad i avhandlingen. Jag vill tacka Maria Lim
Falk för att jag fått tillgång till den.
14
Den centrala termen jonförening har i exemplet markerats som grammatisk metafor,
och illustrerar hur även sådana här metaforer kan blekna och ”lexikaliseras”, dvs. uppfattas som icke-metaforiska. Trots suffixet -ing torde processbetydelsen vara ganska svag
när det talas om kemiska föreningar. Det samma gäller termen lösning. Detta hindrar
dock inte att vi ser på dessa som resultat av språkets möjlighet att bidra till skapandet av
ny kunskap.
13
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När en jonförening löses i vatten bryts jonbindningarna och jonerna lösgörs från kristallgittret. Det bildas istället bindningar mellan jonerna och
vattenmolekylerna (jon-dipolbindningar). Jonerna hydratiseras.
U

U

U

U

U

U

U

U

En del jonföreningar löses under avgivande av energi, andra under upptagande av energi. Men det finns också jonföreningar som löses i vatten
utan tänkbar energi.
U

U

U

U

U

U

U

U

Här blir det tydligt att förtingligandet av processbetydelser minskar antalet
satser, till exempel bisatser som anger hur eller när något sker. Formuleringen under avgivande av energi ersätter den tänkbara bisatsen samtidigt
som energi avges. Under upptagande av energi fungerar på samma sätt. Man
kan undra varför det är en poäng att i ett kunskapsspråk spara in på mängden satser. Ur ett SFL-perspektiv kan det hela förklaras med att varje sats
säger något om vad som händer och sker. Om avge och uppta får bli kärnor
i varsin sats, ”predikat” om man så vill, innebär det att det att något avges
eller upptas är viktig information, nästan lika viktig som att något löses. Här
är det dock lösandet som är det viktiga och som ska fokuseras, och ett effektivt sätt att göra det är att låta lösa (eller som här löses) vara kärnan i en egen
sats medan de andra processerna packas in och blir delar (här s.k. omständighetsadverbial) av den satsen.
Just den här typen av grammatiska metaforer, där processer som inte är
centrala i sammanhanget – packas in är vanliga även i andra sammanhang. I
en klubb för långfärdsskridskoåkare finns en rutin att skriva färdrapporter
på nätet med det dubbla syftet att dels berätta för andra att man gjort en tur,
dels informera om hur isen är på det aktuella stället. Rapporterna är alltså
lika mycket en del i ett säkerhetsarbete som en komponent i en mer social
kommunikationsverksamhet där man delar med sig av sina upplevelser.
Den som skriver behöver kunna balansera dessa två syften och kunna ge
rätt innehåll fokus. Ideationella grammatiska metaforer, där ”bakgrundshändelser” packas in och nämns utan att fokuseras, är här effektiva verktyg.
De har strukits under i textutdraget nedan.
Resterna efter snöfallet var nu några cm hopfruset slask, som dock visade sig hålla för skridskoåkning. Dvs. längs med land var det bara vid
några få tillfällen det skar igenom, längre ut från land var hållbarheten
sämre. Vi åkte ett varv medsols noterande att isen i NO hade mer karaktär av våris, varför vi fortsättningsvis undvek den. Vi åkte fram och åter
tills en tilltagande vind och dalande snöflingor fick oss att avbryta.
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U
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Att snön fallit, att slasket frusit ihop, att åkarna noterade, att vinden tilltog
samt att snöflingor dalade får vi nu veta, men vi förstår också att dessa händelser inte är centrala i sammanhanget. Texten är på så sätt inte en berättelse om allt som hände och som tidigare hade hänt. Att texten i första hand
beskriver isen – och inte exempelvis skridskoåkarna eller vad de gör – illustreras av den allra första meningen, som handlar om ytbeläggningen resterna av snöfallet som beskrivs som några cm hopfruset slask. Sedan används
ytterligare en sats som berättar att detta slasklager visade sig hålla för skridskoåkning. De verb som framförallt bär beskrivningen framåt är relationella,
det vill säga av typen är (var), och har (hade). Konstruktioner som hållbarheten (i stället för slasklagret håller) fungerar som en fackterm och gör att
denna hållbarhet kan beskrivas på olika, preciserande sätt, som god eller
dålig, bättre eller sämre, som något som kan minska eller öka i takt med att
vädret förändras.
Om vi återgår till kemilaborationen i gymnasieklassen kan vi titta på hur
en av eleverna formulerade sig i sin labbrapport.
Vi löste upp olika ämnen i vatten för att se om det blev någon reaktion
och om den var endo- eller exotermisk.15
U

U

Eleven packar in processer i mindre utsträckning – både i jämförelse med
färdrapporten från skridskoturen och i förhållande till labbinstruktionen.
Dessutom använder eleven den mentala processen se, som tydligt förankrar
erfarenheten i den egna personen och de egna sinnena. Det är förstås helt
riktigt att eleven och labbkompisen såg vad som hände, men naturvetenskapens diskurs, så som den utvecklats, handlar inte i första hand om upplevda sinnesförnimmelser utan om mätbara värden. Den kräver att kunskapen formas om, och så att säga förflyttas utanför det unikt individuella. En
grammatisk metafor finns dock i elevens text, nämligen reaktion. Att den
kemiska processen REAGERA här packas in kan kanske förklaras av behovet
av att etikettera reaktionen som antingen endo- eller exotermisk. Kemins
grammatik kräver här ett ting att sätta etiketten på.
Eleven i exemplet är sannolikt på väg att närma sig naturvetenskapens
betydelser och att använda språkets resurser för att forma dem. Att han inte
riktigt är där och att språket vacklar kan till viss del förklaras av den omedelbara kontexten: skoluppgiften som ramar in skrivandet. Här krävs ju
faktiskt att man berättar vad man gjort eftersom handlingarna under labo15

Lim Falk 2008, s. 186.
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rationen också ska bedömas. På så sätt kan skolans ämnesvärldar ses som
hybrider där vetenskapens betydelsesystem finns, men inte är allenarådande. Parallellt med dessa finns diskurser där elevernas personer faktiskt står i
centrum för bedömning och korrigering. De dilemman som föds ur denna
hybriditet är ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv angelägna att utforska närmare.16 Sannolikt minskar de ”skolspecifika” diskurserna till förmån för de mer ämnesrelaterade ju högre upp i utbildningsapparaten man
kommer, samtidigt som det är viktigt att betona att alla verksamheter är
mer eller mindre hybrida.
Grammatiska metaforer används alltså för att förtingliga och packa in
processbetydelser, ofta komplexa sådana, så att man istället kan fokusera på
relationen mellan dem eller på deras egenskaper. Behov av detta finns i de
flesta specialiserade sammanhang. I projektet Text och arbete i den nya
ekonomin ingick en fallstudie av en större, regional organisation som
genomförde ett omfattande it-relaterat förändringsarbete. Jag följde en
projektgrupp som arbetade med en avgränsad del av detta och studerade
bland annat hur språk och texter användes vid ett riskanalysmöte.17 En riskanalys syftar till att identifiera, sortera och värdera de risker som hotar det
aktuella projektet. För att identifiera riskerna arbetade projektgruppen med
post it-lappar där de först individuellt skrev upp alla tänkbara risker de
kunde komma på, en risk per lapp. Riskerna, det vill säga lapparna, placerades sedan på en whiteboard och grupperades i avdelningar som motsvarade
organisationens olika delar. (Se figur 2.) Under ganska lång tid flyttades
lapparna runt så att risker som hörde ihop fästes under eller på i långa remsor. Därefter beräknades riskernas sannolikhet och deras allvarlighet. Produkten av dessa bedömningar blev riskens värde.

16

Krockar mellan skolans ofta dubbla normer har uppmärksammats av bl.a. Berge 1988
och Evensen 1999, Konflikter mellan ämnesdiskurser och ”skoldiskurser” är dock värda
mer forskning.
17
Karlsson 2009.
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Figur 2. Post it-lappar med formulerade risker i två faser av mötet

Av intresse här är framförallt hur lapparnas materialitet och språkets resurser samverkar i konstruktionen av riskerna som ting. Att riskerna faktiskt
blir ting är mycket viktigt för den fortsatta analysen under mötet. Det är
omöjligt att hantera tidsutsträckta skeenden, hypotetiska berättelser, komplicerade kausala kedjor etc. i en verksamhet som går ut på att gruppera och
värdera. Redan lapparnas format uppmuntrar deltagarna till att fatta sig
kort – endast några få ord får plats. Den typiska lappen i detta möte innehåller också en eller flera nominalfraser, det vill säga substantiv med bestämningar (otydliga dokument, långsam anslutningsprocess eller mycket
administration). I exemplen nedan visas hur ideationella grammatiska metaforer (understrukna) och abstraktioner (kursiverade) används i konstruktionen av riskerna som ting.
Långsam anslutningsprocess till D&W o JIII
U

U

Låg kvalitet i leveranser från D&W
U

U

Lågt tempo i leveranser
U

Mycket administration i förhållande till leveranser
U

U

U

Lågt engagemang i verksamheten
U

U

Den anslutningsprocess som beskrivs som långsam är i sig inte möjlig att
diskutera eller problematisera. Vad det innebär att ansluta, vilka steg som är
involverade, vem som ansluter och så vidare är inte explicitgjort och därmed undanhållet för reflektion och diskussion – eller annorlunda uttryckt:
den som mot förmodan skulle vilja ifrågasätta vad som egentligen ryms i
anslutningsprocessen måste anstränga sig mycket mer än den som vill ifrågasätta huruvida processen är långsam eller inte. Långsamheten har så att
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säga gjorts tillgänglig för förhandling, med hjälp av språket. Att det dock i
första hand är hela paketet, den långsamma anslutningsprocessen, som ska
diskuteras manifesteras dels av att långsam inordnas i en nominalfras (det
står inte anslutningsprocessen är långsam), dels av lappens materialitet som
understryker den som en enhet. Frågan som ställs med hjälp av lappen är: är
den långsamma anslutningsprocessen en risk, och hur allvarlig är den i så
fall?
I de flesta riskformuleringarna finns det ett nominalt huvudord som sätts
i centrum och som därmed utgör risken, som kvalitet, tempo och engagemang. Visst utrymme för komplexitet finns dock, vilket illustreras av lappen
där det står Mycket administration i förhållande till leveranser. Formuleringen innehåller två grammatiska metaforer som får förhållandevis lika
vikt.18 Det som istället ställs i fokus är relationen mellan dem: mycket – i
förhållande till. Det är alltså relationen (proportionen) mellan administration och leveranser som här utgör risken. Att en så pass komplex betydelse
är möjlig att uttrycka som en enskild risk, och att den dessutom får plats på
en post it-lapp, kan vi tacka just de grammatiska metaforerna för. Enklare
uttryckt hade det hela blivit något i stil med vi administrerar väldigt mycket
om man jämför med hur mycket vi levererar (eller kanske hur mycket någon
levererat till oss). I den uppackade versionen blir det också mer oklart vad
problemet egentligen är.
I samtliga exempel har framgått hur språket fungerar som resurs för att
omforma vardagliga betydelser till mer specialiserade sådana. Alla exempel
har varit skriftliga, och med all sannolikhet medverkar skriftens materialitet
till att grammatiska metaforer skapas. När vi skriver ser vi språket framför
oss och kan lättare hålla ordning på de förhållandevis komplexa och abstrakta ”ting” som de grammatiska metaforerna utgör. I det sista exemplet
blir det också tydligt att skrivna texter i sig är just ting, avgränsade föremål
som kan flyttas, kastas bort, stuvas om etc. Lapparnas materialitet bidrar till
att konstruera riskerna som ting. På så sätt utnyttjas det skrivna språkets
dubbla semiotiska potential (lexikogrammatiken och det materiella) maximalt.

Slutsatser
Analyser som de jag visat här undersöker språkets roll i betydelseskapande
och kunskapsbildande processer. Här har utgångspunkten tagits i syste18

Skillnaden är att mycket administration får status som tema.
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misk-funktionell lingvistik, och särskilt har grammatiska metaforer utforskats. Begreppet är fruktbart för den som vill få syn på hur språklig variation
faktiskt realiserar olika betydelser och öppnar olika möjligheter för fortsatta
resonemang om dessa betydelser. Man kan absolut diskutera teorins utgångspunkter i att det icke-metaforiska språket speglar vardaglig betydelse
och att utvecklingen därifrån bara går åt ett håll: ökad inpackning, nominalitet och specialisering. Men som analytiskt verktyg och utgångspunkt för
kritisk reflektion är idén om inpackning och omstuvning belysande, både
för forskaren och för den språkanvändande individen. Grammatiska metaforer kan bevisligen användas för att paketera in betydelser i lämpliga enheter, som underlättar när vi ska bygga kunskap inom ett visst fält. Och det
finns goda skäl att anta att de därmed bidrar till att forma och omforma
betydelser och på sikt göra att vi uppfattar värden lite annorlunda – exempelvis att vi tänker oss att reaktioner faktiskt ”finns”. Grammatiska metaforer gör det också möjligt att fokusera och tematisera det som vi behöver
fokusera och tematisera. Tanken att detta i förlängningen gör att vi också
ser nya samband och upplever dem som verkliga är inte långsökt.
Som jag ser det råder det ingen tvekan om att språket är en verksam
resurs i omformandet av kunskap. Med det är inte sagt att det är den enda
resursen, men jag skulle nog vilja påstå att den är en av de mer centrala och
att man i utbildningssammanhang gör klokt i att uppmärksamma språkets
roll och potential. Många har på sistone argumenterat för språkets fundamentala roll i alla skolämnen, inte bara språkämnena.19 Jag vill gå ett steg
längre och påstå att språket har en central roll även i kunskapsfält som traditionellt uppfattas som praktiska. I projektet Skriftbruk i arbetslivet undersökte vi skrivna texter roll för yrken som byggnadsarbetare, undersköterska,
lastbilsförare och butiksbiträde. I samtliga fallstudier förekom omfattande
textanvändning. Läsande och skrivande påverkade också i stor utsträckning
hur arbetet organiserades och hur personerna fick och tog olika roller i
förhållande till olika arbetsuppgifter (Karlsson 2006; 2009). Detta visar dels
att en stor del av även praktiska yrkesområdens arbetsinnehåll förstås och
hanteras språkligt, dels att skriftspråket ofta har en särskilt styrande roll,
genom dokumentationskrav, rapporteringsrutiner och andra fenomen som
hör till vår nya arbetsordning.20
Vidgar man perspektivet och talar om semiotisering, snarare än förspråkligande, blir det än mer tydligt att vi ständigt skapar betydelser och
19
20

T.ex. Berge 2005, Lim Falk & Strand 2009.
Gee, Hull & Lankshear 1996.
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därmed bygger upp de verksamheter vi deltar i. I skolan och inom vetenskapen görs detta till stor del med hjälp av språket, men också genom olika
typer av visualiseringar och modeller. Studerar vi lektioner och föreläsningar på mikronivå blir det också tydligt att gester och kroppsrörelser starkt
bidrar till att konstruera olika kunskapsfält.21 Min generella poäng är att vi
stöttar lärandet om vi utvecklar en medvetenhet om detta, liksom ett tillräckligt utvecklat metaspråk för att reflektera över och prata om semiotiseringen. Ett konkret exempel är att elever får explicit hjälp att lära sig hur
man skriver i historia resp. i kemi eller biologi – något som man länge arbetat med i exempelvis Australien, med metoder förankrade i SFL.
Ovan analyserades material insamlat för Maria Lim Falks avhandling.22 I
den undersöks en praktik där ämnesundervisning ges på engelska till
svensktalande elever och inte sällan av svensktalande lärare. Ofta sker alltså
undervisningen här på ett språk som inte är förstaspråk för någon av de
inblandade. Som jämförelse undersöks en kontrollklass som får sin undervisning på svenska. Bland mycket annat kan Lim Falk visa att eleverna som
undervisas på engelska får sämre kunskaper i samtliga ämnen utom svenska
(där de också undervisas på svenska), detta trots att de på förhand måste
sägas utgöras av ett positivt urval elever. Undervisningsformens främsta
syfte är visserligen att träna eleverna i engelska, men på köpet får vi alltså
stöd för antagandet att ämneskunskap är starkt förknippad med språk och
att lärande försvåras om de språkliga förutsättningarna är dåliga och språkets lexikogrammatiska resurser inte kan utnyttjas fullt ut.
Det perspektiv som har dominerat i resonemangen i denna artikel är det
som också dominerar inom den didaktiska delen av SFL: synen på språket
som en resurs för kunskapsutveckling och som ett verktyg som hjälper
människor att hantera komplexa fenomen och delta i avancerade meningsutbyten. Som redan antytts är det dock fullt möjligt att vända på det hela
och anta det perspektiv som präglar den kritiska lingvistiken och diskursanalysen, som också har sina rötter inom SFL. Även här ses språket som en
resurs för att skapa och omskapa social verklighet, men fokus ligger i högre
grad på maktspråkets förmåga att diskriminera, dölja och förvanska. Analysens syfte blir här att packa upp för att avtäcka och avslöja. Och visst är det
så att samma grammatiska metaforer som gör det möjligt att föra ett specialiserat resonemang framåt också gömmer undan vissa betydelser för diskussion. Detta faktum ligger bakom språkvårdens starka motvilja mot nomina21
22

T.ex. Jewitt m.fl. 2001.
Lim Falk 2008.
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liseringar och klarspråksarbetarnas kamp mot ”substantivsjukan”. I ett sociosemiotiskt perspektiv finns det ingen motsättning mellan perspektiven.
De visar bara på två sidor av hur språk och annan semiotisering fungerar.
Istället för att se språket som ett fast och normstyrt system kan vi förstå det
som ett slags teori över vår mänskliga tillvaro och vår dagliga praktik. En
medveten kunskap om språkets resurser både underlättar vår kreativa användning av dem och gör kritisk reflektion möjlig.
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Att lära av Liberal Education

Anders Burman
I svensk högskolepedagogisk debatt har det på senare tid blivit allt vanligare
att lyfta fram den anglosaxiska Liberal Education-traditionen som förebildlig. Vid högskolorna i Södertörn och Malmö har man alltsedan starten för
drygt ett decennium sedan tagit starka intryck av denna tradition, och nu
försöker Högskolan på Gotland etablera sig som ett komplett Liberal Arts
College, det första i Sverige.1 Sedan några år tillbaka finns det också ett särskilt stipendium, STINT Programme for Excellence in Teaching, som årligen gör det möjligt för ett tiotal svenska högskolelärare att tillbringa en
termin vid ett amerikanskt college eller universitet med inriktning mot
Liberal Education, för att inspireras och ta till sig nya idéer som sedan kan
komma de svenska lärosätena – och i förlängningen studenterna – till
godo.2
Som en belysande bakgrund till dagens svenska diskussioner om medborgerlig bildning syftar denna artikel till att ge dels en grundläggande orientering i det samtida amerikanska Liberal Education-systemet, dels en
fördjupad bild av det omtolkningsförsök av denna tradition som gjorts av
Chicagoprofessorn Martha Nussbaum. Hennes 1997 publicerade studie
Cultivating Humanity är utan tvekan en av de senaste decenniernas mest
omdebatterade böcker om det högre utbildningsväsendet i USA. Boken har
väckt viss uppmärksamhet också i Sverige. Så skrev till exempel Ronny
Ambjörnsson en positiv recension av den i Dagens Nyheter, och senare har
Nussbaum varit huvudtalare vid konferenser om medborgerlig bildning vid
både Södertörns högskola och Örebro universitet.3 Till skillnad från ett par
1

Se ”Forsknings- och utbildningsstrategi för Högskolan på Gotland”, http://mainweb.hgo.se/Adm/liberaleducation.nsf/0/225E16F1596F1579C125744F0040E1EB/$FILE/FoU_strategi_2007.pdf?openelement (2009-10-15).
2
Om detta stipendium, se http://www.stint.se/se/stipendier_bidrag/excellence_in_teaching (2009-10-15). Höstterminen 2008 hade jag själv förmånen att vara STINTstipendiat vid Wesleyan University, Connecticut.
3
Ambjörnsson 1999. Nussbaum 2006.
H

H
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av Nussbaums andra böcker har den dock inte översatts till svenska.4 Det
finns inte heller, vad jag känner till, någon utförligare utläggning om hennes
teoriers relevans för det svenska högre utbildningssystemet.5
Efter en inledande översikt av Liberal Education i dess samtida amerikanska tappning ska Nussbaums idéer presenteras och granskas i denna
text. I och med detta aktualiseras frågan om innebörden av och relationen
mellan Liberal Education och medborgerlig bildning, och indirekt också om
mångkulturalitetens och mångvetenskapens betydelse i den högre utbildningen. I bakgrunden finns dessutom frågan om hur man bör förstå det
som brukar kallas kritiskt tänkande och den förmåga att göra självständiga
och kritiska bedömningar som enligt den svenska Högskolelagen utgör ett
av de övergripande målen för den grundläggande högskoleutbildningen.6
Den avgörande frågan är dock vilken relevans allt detta har för dagens
svenska högskoleväsende. Kort sagt, vad har vi att lära av Liberal Education
i allmänhet och Nussbaums idéer i synnerhet?

Vad är Liberal Education?
Att döma av den rika engelskspråkiga litteraturen om Liberal Education
finns det idag ingen konsensus om hur denna företeelse bör förstås. Det är
ett begrepp som används på en mängd olika sätt, däribland som en pedagogisk teori som betonar kunskapens egenvärde eller understryker att utbildningen i stället för att vara specialiserad borde vara bred och balanserad.
Ibland åsyftas rent av själva undervisningsmetoden som då sägs vara antiauktoritär och bejakande av den enskilde studentens kritiska tänkande.7
Men först som sist är Liberal Education ändå fråga om en pedagogisk tradition som går tillbaka på den grekiska och romerska antiken, då filosofer
som Aristoteles, Cicero och Seneca resonerade kring vilken form av bildning som var passande för medborgarna. Det handlade vid den tiden helt
enkelt om en fri uppfostran och fri bildning för de fria männen.8
4

Se dock Nussbaum 2009 (som är en översättning av introduktionskapitlet i Nussbaum
1997a) liksom Nussbaum 1995b, 2002a, 2002b, 1997b, Rosengren 1995 och Boman,
Gustavsson & Nussbaum 2002.
5
Det finns däremot en rapport skriven av Patrik Mehrens som mer generellt diskuterar
relationen mellan Liberal Education och det svenska högskoleväsendet. Mehrens 2006.
Se även Bergström 2000, Agélin 2007 och Karlsohn 2009.
6
Högskolelagen (1992:1434), http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.htm, § 8
(2009-10-15). Föreliggande artikel är skriven inom ramen för det av Vetenskapsrådet
stödda projektet Kritiskt tänkande för en pluralistisk högskola.
7
Lawton & Gordon 2002, s. 196.
8
Burman 2000. Se även O’Hear & Sidwell 2009.
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Trots att det numera talas om Liberal Education också i samband med
amerikanska high schools (som närmast motsvarar våra gymnasier) associeras begreppet framför allt med fyraåriga Liberal Arts Colleges. Det finns
hundratals sådana colleges runt om i USA, med en fokusering på de nordöstra delarna av landet. Även om dessa endast representerar en liten del av
hela det amerikanska systemet för högre utbildning så kretsar påfallande
mycket av den pedagogiska och utbildningspolitiska debatten kring dem.
I betydligt högre grad än i Sverige är det amerikanska systemet för högre
utbildning såväl decentraliserat som stratifierat. Det finns en stor variationsrikedom i avseende på utbildningarnas upplägg och utformningar men
också extremt stora ekonomiska och statusmässiga skillnader mellan olika
colleges och universitet. Det är signifikativt att studenter vid de mest ekonomiskt välmående privata lärosätena – till vilka många Liberal Arts Colleges tveklöst hör − har upptill tio gånger så mycket lärarledd undervisning
som vid vissa statliga universitet.9 Även i Sverige tycks utvecklingen gå mot
en uppdelning mellan ett fåtal ”excellenta” universitet och ett stort antal
mindre framfångsrika (i kvantifierbar mening) lärosäten, men den utvecklingen har gått oerhört mycket längre i USA.
Något som har bidragit till detta är att det från sjuttiotalet och framåt
genom minskade offentliga anslag skett en successiv ekonomisk utarmning
av så kallade public eller state universities.10 För privata Liberal Arts Colleges
– åtminstone de mest välrenommerade som Amherst, Wesleyan och Cornell − har ställningen däremot knappast försvagats. Även om också de
märkte av den senaste finansiella krisen framstår de fortfarande som helt
centrala inrättningar i det amerikanska utbildningssystemet, med hög prestige och god ekonomi, till stor del baserad på donationer av före detta studenter.

Några utmärkande drag
Själva grundtanken med dagens Liberal Education kan sägas vara att studenterna, som vanligtvis är mellan 18 och 22 år gamla och således befinner
sig i gränslandet mellan ungdom och vuxenliv, under sin collegetid ska få en
bred humanistisk bildning kompletterad med samhällsvetenskapliga och
naturvetenskapliga perspektiv, innan de påbörjar en professionsinriktad
utbildning som att studera till läkare, lärare, advokat eller forskare. Även för

9

Newfield 2008, s. 3.
Newfield 2008.
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dem som av en eller annan anledning inte studerar vidare anses det vara
klart meriterande att ha en sådan allmänbildande, inte direkt yrkesförberedande utbildning.
I regel läser collegestudenterna tre eller fyra parallella kurser under varje
termin, varvid de har stor frihet att själva välja kurser och därmed utforma
sin egen utbildningsgång. Hela utbildningen behöver inte vara traditionellt
akademisk och teoretiskt krävande utan det går bra att också ta vissa praktiska och estetiskt inriktade kurser, till exempel i kreativt skrivande eller att
engagera sig i något socialt serviceprogram orienterat mot problem i det
omkringliggande lokalsamhället. För vissa studenter finns det också möjlighet att inom ramen för sin utbildning ägna sig åt sportverksamheter av olika
slag. Förhållandevis många finansierar till och med sina dyra utbildningar
med generösa idrottsstipendier. Överhuvudtaget spelar idrotten en mycket
större roll vid amerikanska colleges än svenska högskolor. Kanske kan detta
ses som ett arv inte bara från äldre tiders aristokratiska uppfostringsidéer
rörande vikten av att behärska färdigheter som fäktning, ridning och dans,
utan i sista hand från det gamla antika idealet om en sund själ i en sund kropp.
Andra karaktäristiska drag för Liberal Arts Colleges är att studenterna
under hela sin utbildningstid lever på eller i direkt anslutning till campusområdet, att stor vikt läggs vid individuell handledning liksom vid icke
schemalagda aktiviteter, och att det finns en aktiv alumniverksamhet för
före detta studenter. Ytterligare något som framstår som typiskt är att lärosätena – föga förvånande − ofta och gärna talar om behovet av Liberal Education. Detta är särskilt tydligt i så kallade mission statements genom vilka
varje amerikanskt lärosäte försöker profilera sig i förhållande till andra. Så
här kan det till exempel låta:
Uppgiften för Liberal Education, som vi ser det idag, är att ingjuta kapaciteten för kritiskt och kreativt tänkande som kan ta itu med obekanta
och förändrade förhållanden, att frambringa en moralisk sensibilitet som
kan överväga konsekvenser bortom en själv, och etablera en varaktig
kärlek till lärande för dess egen skull som gör det möjligt för studenterna
att bättra på sin utbildning genom hela livet. I en pluralistisk tid kan Liberal Education inte längre innebära en enkel kanon, inte heller kan en
utbildningsinstitution föreskriva värden. Det kan undervisa studenter
hur man tänker tillitsfullt och agerar självständigt, fritt från oprövade
antaganden, och det är för dessa karakteristika för intellektuell och personlig frihet som vi använder termen ”fri” [liberal].11
11
”Wesleyan University for the Twenty-First Century”, http://www.wesleyan.edu/acadforum/djb_paper.html (2009-01-09).
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Det är en anspråksfull men sympatisk programförklaring – att öva upp ett
kreativt, kritiskt tänkande, att utveckla en moralisk sensibilitet och lägga
grunden till en livslång kärlek till kunskap för dess egen skull. Samtidigt är
det slående att många andra Liberal Arts Colleges har snarlika programförklaringar. Ja, som en forskare har uttryckt det finns det två särdrag för dessa
mission statements, nämligen att alla hävdar att de är unika institutioner på
samma gång som de beskriver sin unicitet på exakt samma sätt.12

Att kultivera det mänskliga
I första hand är det om colleges av det här slaget som Cultivating Humanity:
A Classical Defense of Reform in Liberal Education handlar. När boken publicerades 1997 var Martha Nussbaum redan ett etablerat namn i den amerikanska akademiska världen. Hennes tidigare studier om Aristoteles, den
grekiska tragedin och den hellenistiska filosofin hade nått såväl en stor publik som akademiskt erkännande bland antikspecialister.
En central föreställning i dessa böcker, som också finns med i bakgrunden i Cultivating Humanity, gäller det goda livet. Tanken på det goda livet
intog en självklar plats i antika diskussioner om etik och moral, och enligt
Nussbaum är det fortfarande ett högst användbart och relevant begrepp. I
Aristoteles efterföljd betraktar hon det goda livet som ett aktivt, reflekterat
levnadssätt som berikas av såväl vänner som litteratur, konst och kultur.
Målet med livet tänks vara det Aristoteles kallade eudamonia, som brukar
översättas med lycka och som Nussbaum beskriver som ”en sammanflätad
helhet bestående av en mängd relaterade men ändå distinkta delar, där var
och en värdesätts för sin egen skull.”13
Vad Cultivating Humanity först som sist formulerar är, som undertiteln
anger, ett klassiskt försvar av en reform av Liberal Education. Klassiskt –
classical – betyder här ungefär antikorienterat, med konnotationer som
harmoniskt, balanserat, upphöjt och – inte minst – universellt. Det står
också klart att den människosyn som kommer till uttryck i Cultivating Humanity är universalistisk, det vill säga utgår från att alla människor överallt
och genom hela historien är lika till sin natur. I ett annat sammanhang har
Nussbaum rent av försvarat en uppdaterad form av aristotelisk essentialism.14

12

Readings 1996, s. 12.
Nussbaum 1995b, s. 27.
14
Nussbaum 1992.
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Med sina klassicistiska, universella och essentialistiska utgångspunkter är
Nussbaum starkt kritisk mot postmoderna teoribildningar av olika slag.
Utan att själv på denna punkt vara helt nyanserad menar hon att postmodernisterna utan att ange några rimliga skäl motsätter sig all form av objektivitetssträvan, och hon tar kraftigt avstånd från det som hon uppfattar som
deras utpräglade relativism och undermåliga kritik av sanningsbegreppet.
Analytiskt orienterade filosofer som Willard Van Ornam Quine, Hilary
Putman och Donald Davidson är i det hänseendet betydligt mer insiktsfulla
än exempelvis Jacques Derrida, påstår Nussbaum.
Den kritik som hon för fram mot postmodernismen påminner i vissa avseenden om den som brukar levereras av konservativa intellektuella, till
exempel Allan Bloom, författaren till bästsäljaren The Closing of the American Mind.15 Precis som Nussbaum vänder Bloom sig mot den samtida relativismen och urholkningen av den klassiska bildningstraditionen, och argumenterar för att filosofin – i synnerhet den antika – borde tillerkännas en
starkare ställning på olika collegeutbildningar liksom i samhället i övrigt.
Men skillnaderna mellan dem är minst lika påtagliga, åtminstone enligt
Nussbaum själv. I en lång recension i The New York Review of Books gör
hon allt hon kan för att distansera sig från honom och därmed också från
den becksvarta beskrivning han ger av det högre utbildningsväsendet i USA.
Det stämmer helt enkelt inte, som Bloom gör gällande, att utbildningssystemet befinner sig i en allvarlig kris, att studenterna är lika rotlösa och
ociviliserade som narcissistiska och att forskarna överlag saknar både passion och kvalitet. Om det är någon som brister i kvalitet så är det Bloom
poängterar Nussbaum som visar att hans bok är fylld med felaktigheter och
högst tveksamma politiska tolkningar. Enligt Nussbaum saknar till exempel
den konservativa läsning av Platons Staten som Bloom gör i sin lärofader
Leo Strauss efterföljd stöd i all annan (icke-straussiansk) forskning och är
rätt och slätt bisarr.16
I själva verket står det klart att Nussbaum politiskt sett inte alls är konservativ utan tvärtom en utpräglad akademisk vänsterliberal, med en fast
tro på den liberala demokratins grundvärderingar och en sympatisk inställning till det välfärdssamhälle som under efterkrigstiden utvecklades i vissa
västeuropeiska länder; talande nog har hon skrivit en uppsats med titeln
”Socialdemokrati enligt Aristoteles”.17 Vid sidan av de antika filosoferna i
allmänhet och Aristoteles och hans utläggningar av det goda livet, den prak15

Bloom 1987, 2009.
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tiska klokheten och det reflektiva medborgarskapet i synnerhet, är hon
starkt inspirerad av samtida samhällstänkare som den amerikanske liberale
teoretikern John Rawls och den indiske nationalekonomen Amartya Sen.
Tillsammans med Sen har hon för övrigt arbetat vid World Institute for
Development Economic Research i Helsingfors, vilket bland annat resulterat i den av dem gemensamt redigerade antologin The Quality of Life från
1993.
Nussbaums socialliberala grunduppfattning kommer vidare till uttryck i
ett tveklöst bejakande av den mångkulturella diskurs som Bloom och många
andra amerikanska konservativa teoretiker tar avstånd från. Universalismen
hindrar inte henne från att i grunden ha en positiv syn på mångkulturalismen liksom den utvidgning av läroplanerna som den fört med sig vid olika
universitet och colleges, med ett inkluderande av såväl ickevästerländska
kulturer som kvinnors erfarenheter och sexuella, etniska och religiösa minoriteter. Vad vi än tycker om det, understryker Nussbaum, lever vi i en tid
av globalisering, kulturell mångfald och etnisk pluralism, och detta gäller
för USA i högre grad än kanske något annat land. Det vore då märkligt om
denna samhälleliga mångfald inte skulle färga av sig på den högre utbildningen, i till exempel kursupplägg och kursplaner. Så är det redan och så
borde det också vara.

Den medborgerliga bildningen
Med klassicismen som grund och mångkulturaliteten som kontext argumenterar Nussbaum för en omdefiniering och utvidgning av Liberal Education. Den utbildning som hon slår ett slag för ”kultiverar hela människan
för att hon ska kunna fungera som medborgare och i livet generellt”.18 Denna version av Liberal Education skiljer sig från dess traditionella konception
genom att vara mer pluralistisk och betona nödvändigheten av att inkorporera andra perspektiv än de snävt västerländska, allt för att bidra till skapandet av ett samhälle med goda, demokratiska medborgare.
På ett inte helt okontroversiellt men högst stimulerande sätt kopplar
Nussbaum konsekvent samman Liberal Education och medborgerlig bildning. Hur ser en god medborgare idag ut? Vad behöver hon veta och hur
ska hon vara? Hur bör undervisningen se ut för att förbereda henne för ett
aktivt liv i det mångkulturella samhället? Det är frågor av det slaget som
undersöks i Cultivating Humanity.
18
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När Nussbaum diskuterar hur Liberal Education kan göra oss till bättre
medborgare eller rent av bättre människor tar hon särskilt fasta på tre förmågor eller kapaciteter som hon anser att den högre utbildningen bör rikta
in sig på att försöka utveckla, nämligen en självkritisk anda, en kosmopolitisk kringsyn och en narrativ fantasi. Naturligtvis påstår hon inte att utbildningen helt och hållet ska vara inriktad på att öva upp just dessa förmågor.
Förutom ämneskunskaper av olika slag behöver studenterna träna sitt vetenskapliga tänkande och gärna också − påpekar Nussbaum − sin ekonomiska förståelse. I Cultivating Humanity väljer hon emellertid att fokusera
på de tre andra förmågorna som vanligtvis inte brukar uppmärksammas i
diskussioner om den högre utbildningen.
Genom att på detta sätt vilja vidga uppgifterna för Liberal Education sätter hon fingret på en betydelsefull men känslig punkt i dagens högre utbildningsinstitutioner, även i Sverige. Det har att göra med det svårbestridliga
faktum att studenter genom sina studier inte bara lär sig diverse akademiska
kunskaper och färdigheter, utan att de också förändras som människor.
Möjligen skulle man kunna säga att det handlar om en form av fostran.
Fostran är förvisso inget självklart ord i detta sammanhang. Förutom att
ordet numera i allmänhet tycks ha något negativa konnotationer för det i
första hand tankarna till barn och ungdomar som ännu inte börjat studera
vid högskolor och universitet. Men det går knappast att komma ifrån att det
finns en sådan aspekt också av den högre utbildningen, oavsett om den
kallas (social) fostran eller något annat. Under sin utbildningsgång växer
studenterna som människor och blir i bästa fall ”intelligenta medborgare”,
för att använda Nussbaums uttryck.19
Det hör till saken att det i Liberal Education-traditionen alltid funnits en
sida som vetter åt fostran, i synnerhet karaktärsfostran, och just detta tar
Nussbaum fasta på. Visserligen finns det skäl att ställa sig tveksam till den
glidning i användningen av begreppen människa och medborgare som sker
i hennes resonemang. Hon tänker sig att det är genom att kultivera det
mänskliga som vi kan bli bättre medborgare, och att man genom Liberal
Education inte bara kan bli en god medborgare utan också en bättre människa. Innebär det att det också finns ”sämre” människor? Vad skulle i sådana
fall utgöra kriteriet för vad som är bra och dåligt? Och vem har rätt att säga
att någon är en bättre människa än någon annan? Nej, sådana diskussioner
om bättre och sämre människor leder lätt fel och bör knappast uppmuntras.

19
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Däremot kvarstår frågan om på vilka sätt den högre utbildningen kan
bidra till formandet av goda, upplysta och aktiva medborgare. Har högskolor och universitet rätt – eller kanske rent av skyldighet – att fostra (om man
i brist på bättre håller fast vid det ordet)? En som häftigt vänt sig mot alla
sådana anspråk är den amerikanske litteraturvetaren Stanley Fish. Han
menar att universitets- och collegelärare, i egenskap av just lärare, inte bör
ha några andra ambitioner än att introducera sina studenter till relevanta
kunskaper och traditioner samt lära ut centrala analytiska färdigheter.20
Med andra ord: glöm karaktärsfostran, medborgarbildning och allt annat
som Liberal Arts Colleges försöker motivera sin verksamhet med.
Dessa argument är absolut värda att reflektera över. Men när allt kommer omkring framstår det ändå som välmotiverat att försöka ta fasta på den
socialt fostrande och medborgerligt bildande dimension som mer eller
mindre tydligt finns i all akademisk undervisning, i synnerhet i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Så som världen faktiskt ser ut idag –
orättvis, globaliserad, sammanhängande − finns det starka skäl att på olika
sätt försöka få studenterna att inte bara lära sig akademiska fackkunskaper
utan också utveckla sitt praktiska omdöme och andra förmågor och färdigheter som underlättar och berikar deras egna liv och samtidigt kan ha en
välgörande inverkan på samhällslivet i stort. Att det förhåller sig på det
sättet är i alla fall Nussbaums fasta övertygelse.

Det granskande livet
Den första förmågan som Nussbaum lyfter fram som avgörande för en
medborgerlig bildning – en kritisk självbedömning och självkritisk anda –
är nära besläktad med det Sokrates kallade det granskande livet. I sitt berömda försvarstal hävdade Sokrates att ”ett liv utan rannsakan är inte värt
att leva”.21 Detta verkar Nussbaum till fullo hålla med om – den självrannsakande inställningen utgör så att säga en del av det goda livet. Särskilt tänker
hon då på någon form av etisk självgranskning och ett kritiskt förhållningssätt till den egna kulturen och de egna traditionerna. Grundtanken är att
när traditioner, normer och institutioner hamnar i konflikt med förnuftet så
måste förnuftet prioriteras. Nussbaum talar här om ”förnuftets krav på
konsistens och rättfärdigande”.22
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Med sin genompositiva, på gränsen till heroiserande uppfattning av Sokrates insisterar hon på nödvändigheten av att skilja mellan hans tänkande
och Platons, trots att Sokrates – som inte skrev något själv – gått till eftervärlden främst som en litterär figur i Platons dialoger. Om Platon var en
aristokratisk, världsfrånvänd filosofisk idealist så framställer Nussbaum
Sokrates som en verklighetsförankrad vän av det demokratiska styrelseskicket och med en övertygelse om att alla människor har en potentiell förmåga att tänka kritiskt.
Nussbaum lyfter också fram den sokratiska undervisningsmetoden som
föredömlig. Den är dialogisk till sin karaktär och syftar till att få studenterna
att tänka på egen hand. Här tilldelas läraren en viktig roll såtillvida att hon
eller han måste vara både lyhörd och i viss mening provocerande för att få
studenterna att självständigt reflektera vidare. I förlängningen kommer en
sådan frigörande undervisning att vara till gagn också för andra människor.
Nussbaum skriver: ”Liberal Education vid våra colleges och universitet är,
och bör vara, sokratisk, förpliktigat åt aktiveringen av varje students oberoende tänkande och åt producerandet av ett samhälle som tillsammans kan
resonera genuint om ett problem, inte bara syssla med fordran och motfordran.”23
Den självkritiska anda som Nussbaum i Sokrates efterföljd talar sig varm
för förutsätter och grundar sig på förmågan att tänka kritiskt. Men vad innebär då kritiskt tänkande enligt det här perspektivet? Det är av största vikt
att det inte reduceras till ett logiskt tänkande. Visst ska tänkandet vara logiskt, men det räcker inte med det. Det handlar också om att argumentera
väl, se alternativ och frigöra sig från fördomar och förutfattade meningar.
Att man kan få perspektiv på sitt eget tänkande genom möten med något
annat och främmande gör Nussbaum en stor poäng av:
Genom att undersöka det sätt på vilket ett annat samhälle har organiserat angelägenheter rörande mänskligt välmående eller genus eller sexualitet eller etnicitet och religion kommer eleven att inse att andra människor i livskraftiga samhällen har gjort saker väldigt annorlunda. I vår
komplexa värld påbjuder sokratisk undersökning pluralism.24

Att tänka kritiskt på ett sådant reflekterat och pluralistiskt sätt är något som
vi hela tiden borde göra, menar Nussbaum, även i vardagslivet. Målet måste
vara att det logiska, kritiska tänkandet ska bli lika naturligt som modersmå23
24
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let. Men i likhet med språket behöver tänkandet utvecklas genom träning,
vana och utbildning. Det är bland annat det som studenterna ska få hjälp
med vid Liberal Arts Colleges och andra utbildningsinstitutioner.
Detta är så mycket mer angeläget eftersom det kritiska tänkandet i grund
och botten är en demokratisk angelägenhet. Som Nussbaum själv uttrycker
det: ”I syfte att främja en demokrati som är reflektiv och deliberativ, snarare
än enbart en marknadsplats för konkurrerande intressegrupperingar, en
demokrati som har genuin omtanke om det allmänna bästa, måste vi producera medborgare som har den sokratiska kapaciteten att resonera över
sina egna trossatser.”25 Även om man kan och bör granska sina fördomar på
egen hand är det först tillsammans med andra som den radikala demokratiska potentialen i det granskande livet till fullo kan komma till uttryck.
Fram träder här en vision om ett samhälle där politiken i sista hand avgörs av de bästa argumenten som utkristalliseras ur en mängd konkurrerande ståndpunkter och positioner. Politikens kärna tänks bestå av en rationell diskussion som är öppen för alla. Det är ett ideal som är nära besläktat med den så kallade deliberativa demokratiteori som utvecklats av bland
andra Jürgen Habermas.26 Deliberativ betyder ”överläggande” eller ”rådslående”, och huvudtanken kan sägas vara att politiken ska grunda sig på de
vanliga medborgarnas överväganden med sig själva och deras kvalificerade
diskussioner med varandra. För att ett samhälle ska vara genuint demokratiskt räcker det inte att yttrandefriheten är garanterad och att medborgarna
med jämna mellanrum får göra sina röster hörda i allmänna val. Då det
även krävs att de på andra sätt deltar i politiken och samhällslivet gäller det
att institutionellt och praktiskt skapa så goda förutsättningar som möjligt
för medborgarna att engagera sig politiskt. Därtill betonar Nussbaum vikten
av att de uppväxande generationerna får en bred medborgerlig bildning.
Snarare än att vara en beskrivning av hur demokratin faktiskt ser ut
framstår detta som en normativ modell över hur det demokratiska livet
borde fungera. I överensstämmelse med det normativa draget är det också
slående att maktperspektivet inte är särskilt framträdande hos vare sig
Nussbaum eller de aktuella deliberativa demokratiteoretikerna. Åtminstone
Nussbaum talar mycket hellre om frihet, förnuft och etnisk mångfald än om
makt och klassfrågor.

25
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En kosmopolitisk bildning
Den andra förmågan som Nussbaum urskiljer har att göra med det faktum
att vi också är sociala varelser i en värld där allting på ett eller annat sätt
hänger samman. Här gäller det att se utöver den allra närmaste sociala gemenskapen men även bortom regionens och nationalstatens gränser. Vad
Nussbaum pläderar för är en form av kosmopolitisk identitet och världsmedborgarskap. Även detta passar väl samman med hennes klassicistiska
utgångspunkter i så måtto att kosmopolitismen är en tanketradition som
ytterst går tillbaka på de gamla grekerna, i synnerhet kynikerna och stoikerna. Med gillande citerar hon kynikern Diogenes Laertios välkända yttrande
”Jag är en medborgare i världen”.27
Vid olika tidpunkter genom historien har den kosmopolitiska traditionen återaktualiserats, till exempel under upplysningen av Immanuel Kant
och andra filosofer, men också under de senaste decennierna av samhällstänkare som Habermas, Ulrich Beck och David Held. Att flertalet av
dem som burit fram denna senaste kosmopolitismvåg – precis som Nussbaum – är vänsterliberalt orienterade är knappast en tillfällighet. Mer eller
mindre uttalat vill dagens kosmopolitismförespråkare inte bara ta tillvara
det bästa av arvet av såväl antiken som upplysningen, utan de vänder sig
också mot den konservativa tolkning av de politiska förhållandena efter
murens fall 1989 som förts fram av bland andra Samuel Huntington. I boken The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order hävdar han
att sovjetkommunismens sammanbrott har lett till en ny världsordning där
den avgörande kampen inte längre utspelas mellan kommunism och kapitalism utan mellan olika monolitiska kulturer eller civilisationer, som den
västerländska, den muslimska och den kinisisk-konfucianska.28
Som ett alternativ till denna grovt förenklande berättelse problematiserar
kosmopolitismteoretikerna den homogeniserande civilisationsuppfattningen samtidigt som de på olika sätt lyfter fram det som förenar och de krafter
som verkar för ett samarbete mellan de olika kulturerna. Ofta – till exempel
av Habermas – tilldelas Förenta Nationerna en nyckelroll som den centrala
organisationen i arbetet med att finna nya former för ett demokratiskt regerande bortom de traditionella nationalstaterna.29 Men hur lovvärt detta än
ter sig utifrån ett abstrakt historiskt perspektiv kan man inte komma ifrån
att det finns ett idealistiskt världsfrämmande drag i föreställningarna om en
27
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framtida kosmopolitisk demokratisk världsordning. Det finns så många
konflikter och motstridiga intressen i dagens värld som knappast låter sig
innefattas i ett sådant projekt. Ja, politiken som sådan kan sägas innehålla
ett konfliktperspektiv som inte utan vidare låter sig förenas med Habermas
underliggande konsensustänkande.30
Även om Nussbaum delar många av Habermas och de andra nämnda
kosmopolitismteoretikernas grundantaganden och slutsatser skiljer hon sig
från dem genom att inte primärt vara intresserad av kosmopolitismen som
en politisk företeelse, utan som en moralisk och pedagogisk angelägenhet.31
Hon målar upp en mönsterbild av en upplyst kosmopolitisk människa med
världssamvete och breda kunskaper om hur det förhåller sig på andra håll
på jordklotet, med poängen att Liberal Arts Colleges borde sträva efter att
frambringa sådana världsmedborgare. En förutsättning för att lyckas med
det är att studenterna ges möjligheter att fördjupa sig i kosmopolitismens
intellektuella rötter i det antika tänkandet. ”Dessa idéer utgör en väsentlig
resurs för demokratiskt medborgarskap”, framhåller Nussbaum. ”I likhet
med Sokrates ideal om kritisk granskning borde de utgöra kärnan i dagens
högre undervisning.”32 Därtill måste studenterna få egna erfarenheter och
kunskaper om den globala värld i vilken vi lever och om kulturer som geografiskt sett befinner sig långt från deras egen. Nussbaum pekar också på
vikten av att lära sig främmande språk liksom att under längre tider visats i
andra länder.
Sammanfattningsvis bör utbildningen vara mångkulturell och syfta till
att göra studenterna förtrogna med andra gruppers och folks historier, kulturer och sedvänjor. På så sätt tror Nussbaum att en stabil grund kan läggas
för ett nyfiket och respektfullt förhållande till andra människor liksom för
en egen kosmopolitisk identitet.

Kan skönlitteratur göra oss klokare?
Som den tredje centrala förmågan lyfter Nussbaum fram något som hon
kallar the narrative imagination, som enklast kan översättas med den narrativa fantasin. Det som hon skriver om detta i Cultivating Humanity går i
hög grad tillbaka på hennes tidigare böcker Love’s Knowledge: Essays on
Philosophy and Literature från 1990 och Poetic Justice: The Literary Imagi-
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nation and Public Life från 1995.33 Hon för ett intressant resonemang om
skönlitteraturens betydelse för medborgarskapet och det politiskt offentliga
livet. Den narrativa eller litterära fantasin är en genom romanläsning upptränad förmåga att kunna sätta sig i någon annan människas situation, att
föreställa sig alternativ till rådande förhållanden och att kunna placera in
enskilda händelser i meningsskapande berättelser.
I sin utläggning av skönlitteraturens bildande kraft knyter Nussbaum an
till Aristoteles och hans uppfattning att det finns en filosofisk och allmängiltig dimension i litteraturen som kommer sig av att den handlar om vad som
skulle kunna hända snarare än vad som faktiskt har hänt.34 Förutom att öva
upp förmågan att föreställa sig det sannolika och möjliga hjälper litteraturen
oss att utveckla vår känslighet och vårt omdöme menar Nussbaum. Hon ser
också en poäng med att det som behandlas i skönlitteraturen ofta är något
ordinärt och vardagligt som läsaren direkt kan känna igen sig själv i. På så
sätt blir vi uppmärksammade på likheter men också skillnader mellan det
som skildras och vår egen situation. Utifrån detta drar Nussbaum slutsatsen
att alla studenter − inte bara de som studerar litteraturvetenskap − borde
ges möjlighet att läsa och diskutera romaner på sina olika utbildningar. Att
på detta sätt öva upp sin narrativa fantasi är enligt henne ett helt avgörande
inslag i den medborgerliga bildningen.
I polemik mot alla sådana föreställningar om romaners bildande kraft
argumenterar den engelske litteraturvetaren John Carey för att läsning av
skönlitteratur lika ofta är till skada som till nytta, och den tidigare nämnde
Stanley Fish påpekar att ”moraliska kapaciteter (eller deras frånvaro) inte
har någon som helst relation till läsningen av romaner”.35 Detta kan möjligen stämma, men det är ändå svårt att inte tycka att det finns något tilltalande med Nussbaums sätt att behandla litteratur som något som i grund
och botten handlar om vad det är att vara människa och att vi genom läsning av romaner trots allt kan lära oss mycket om oss själva.
Inte desto mindre är det något i hennes behandling av litteraturen som
inte är helt övertygande. Först kan man notera hur ensidigt hon prioriterar
litteraturen framför andra medier och den realistiska romanen framför
andra genrer (med undantag för Walt Whitman vars ”demokratiska poesi” i
The Leaves of Grass hon har en särskild förkärlek för).36 På det stora hela
kan man därför invända att hon överbetonar det realistiska skönlitterära
33

Nussbaum 1995a, 1990. Se även Hämäläinen 2009.
Aristoteles 1994, s. 37.
35
Carey 2005. Fish 2008, s. 11.
36
Nussbaum 1997a, s. 96.
34

66

ATT LÄRA AV LIBERAL EDUCATION

berättandet på bekostnad av andra medier och genrer, och noga beaktat är
det dessutom bara en viss typ av berättande romaner som hon intresserar
sig för. Det blir särskilt tydligt när hon hävdar att romangenren som sådan
är ”en försvarare av upplysningsidealen om jämlikhet och det mänskliga
livets värdighet, inte av okritisk traditionalism”.37 Innebär det att okritiska,
traditionella romaner inte förtjänar att betraktas som romaner? Och hur ska
man ställa sig till den typen av romaner som varken är uppbyggliga eller
understödjer de fina upplysningsidealen, till exempel George Batailles
våldsamt erotiska Ögats historia eller William Burroughs hallucinatoriska
Den nakna lunchen?
Som lika anmärkningsvärt framstår det att Nussbaum verkar föreställa
sig att innehållet i romanerna (hon talar nästan inte alls om litteraturens
former) utan vidare gör vilken läsare som helst klokare. Hon går så långt
som till att påstå att ”romangenren i sig (…) bygger upp empati och medkänsla på ett sätt som är högst relevant för medborgarskap”.38 Det är som
om hon helt missar att det är hos den konkreta läsaren som själva läsupplevelsen inträffar och att varje läsare tar till sig en skönlitterär text på sitt eget
sätt, utifrån sina tidigare erfarenheter, förkunskaper, förväntningar och den
aktuella situationen.
Visst stämmer det att romaner kan utgöra ett alldeles utmärkt medel för
medborgerlig bildning och vidgade erfarenheter, men faktum är att det
finns hur många sådana bildningsmedel som helst. Som en grund för ett
självkritiskt tänkande, en narrativ fantasi och en utvecklande, perspektivgivande bildningsprocess kan även filmer, resor, samtal med andra människor och mycket annat fungera. Den avgörande frågan, som Nussbaum
knappt går in på, är vad man gör av alla dessa upplevelser. För att det ska bli
tal om kunskap och erfarenheter – eller för den delen medborgerlig bildning – krävs det att upplevelserna på ett eller annat sätt bearbetas av ett
aktivt subjekt. I bästa fall förädlas läsupplevelser till erfarenheter som man
sedan bär med sig genom livet, men först när den enskilde, konkrete läsaren
tagit till sig litteraturen på ett sådant aktivt sätt har romanen fungerat som
ett bildningsmedel.39

37

Nussbaum 1995a, s. 46.
Nussbaum 1995a, s. 10.
39
Se även Burman 2009, s. 127 f.
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Teori, praxis och nytta
Allt som allt kan det konstateras att Cultivating Humanity är en i den västerländska traditionen djupt förankrad plädering för såväl Liberal Education som de återverkningar på den högre utbildningen som det mångkulturella samhället inneburit. I bokens avslutning poängterar Nussbaum hur
avgörande den medborgerliga bildningen är för samhällslivet i stort: ”Det
skulle vara en katastrof att bli en nation med tekniskt kompetent folk som
förlorat förmågan att tänka kritiskt, att granska sig själva och att respektera
andras mänsklighet och mångfald.”40
Detta låter onekligen bra och det är hart när omöjligt att inte instämma.
Trots det antyder yttrandet något som kan uppfattas som en svaghet i
Nussbaums resonemang, nämligen att hennes program för en reform av
Liberal Education nästan helt begränsar sig till humaniora med vissa samhällsvetenskapliga inslag, utan att lämna någon plats för teknologisk och
naturvetenskaplig utbildning. Åtminstone sedan slutet av 1800-talet, då
Darwinlärjungen Thomas Henry Huxley argumenterade för en utvidgning
av lärosätenas humanistiskt präglade kursplaner, har det funnits röster som
höjts för ett inkluderande av naturvetenskapliga perspektiv i Liberal Education, och idag framstår det som synnerligen angeläget att inte spela ut de så
kallade två kulturerna – den humanistiska och den naturvetenskapliga –
mot varandra utan i stället bereda båda plats i den utbildning som Liberal
Arts Colleges erbjuder.41 Detta visar Nussbaum ingen som helst förståelse för.
I linje med den humanistiska slagsidan lyfter hon också fram det teoretiska studiet på det aktiva handlandets bekostnad. Utan att lämna något
utrymme för direkt politisk aktivism syftar det program som hon lägger
fram först och främst till en teoretisk förberedelse för medborgarskapet.
Därför är det förståeligt att hon har kritiserats för att vilja att Liberal Education ska producera ”intelligenta deltagare i debatter om världens trängande
problem men utan att säga något om hur de kan lära sig att delta i aktiviteter som skulle kunna lösa problemen”.42
Förutom att öppna upp för sådana aktivistiska inslag förefaller det vara
nödvändigt att inom dagens akademi uppvärdera praxis och kanske rent av
tillerkänna det samma status som teorin, eller snarare att överskrida denna
dualistiska uppdelning. Nussbaum faller däremot tillbaka på en distinktion
som ständigt dyker upp i diskussioner om Liberal Education, nämligen den
40

Nussbaum 1997a, s. 300.
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mellan yrkesförberedande utbildning och fri bildning. Det är en urgammal
åtskillnad som kan föras tillbaka till antikens och medeltidens uppdelning
mellan mekaniska och fria konster (artes liberales), men idag finns det all
anledning att försöka komma bortom den och få de båda sidorna att produktivt samverka med varandra. Särskilt viktigt förefaller det vara att få in
perspektiv som vanligtvis förknippas med den humanistiska bildningen
inom traditionella yrkesutbildningar. Det finns lyckade exempel på sådana
försök även i Sverige. Det är till exempel en bärande idé på flera utbildningsprogram vid Högskolan på Gotland och den genomsyrar också det
uppmärksammade bildningsarbete som Leif Alsheimer drivit vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och som han beskrivit i boken Bildningsresan, med den belysande undertiteln Från ensidig instrumentell utbildning till sammanhängande bildning.43
Just instrumentaliteten liksom i förlängningen hela vår tids dominerande
nyttotänkande är något som Liberal Education kraftigt vänder sig emot.
Redan när traditionen under 1700- och 1800-talen institutionaliserades i
olika Liberal Arts Colleges fanns det ett polemiskt inslag riktat mot den
tidens utilitaristiska strävanden. Mot den bakgrunden är det inte så märkligt att samma typ av nyttoinriktade krafter och ekonomiska strävanden
utgör det kanske främsta hotet mot Liberal Education idag. Som Alan Ryan
formulerar det: ”I USA har den mest uppenbara utmaningen av Liberal
Education-idealet förts fram av ett kommersiellt eller, om det låter för nedlåtande, ett praktiskt ideal om studentkompetens.”44 Det är den sortens
studentkompetens som i dagens svenska diskussioner går under namnet
anställningsbarhet.
Enligt ett utilitaristiskt perspektiv är nytta det enda som räknas. Om man
gentemot ett sådant synsätt vill försvara någonting så till synes onyttigt som
bildning kan man antingen försöka omdefiniera och erövra nyttobegreppet
eller lyfta fram andra värden än den kortsiktiga nyttan. I sitt bidrag i denna
antologi väljer Henrik Bohlin den förra vägen när han försöker rättfärdiga
bildningen i termer av nytta. Själv tror jag emellertid att den andra vägen är
mer fruktbar. Att försöka motivera bildning, eller allmänt studier i ämnen
som filosofi, konstvetenskap eller klassiska språk, i termer av nytta tycks
vara dömt att misslyckas i konkurrens med discipliner som företagsekonomi eller statsvetenskap. Som jag ser det handlar Liberal Education och bildning i sista hand inte heller om nytta utan om att bättre förstå sig själv och
43
44
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den värld i vilken vi lever. Detta är både meningsfullt och värdefullt, men
det kan knappast på något rimligt sätt omformuleras i kvantitativa nyttotermer.45

Liberal Education och dagens svenska högskola
Som framkommit finns det inslag i det amerikanska Liberal Educationsystemet som utan större svårigheter skulle kunna tas över av svenska högskolor och universitet. Dit hör bland annat den nära men professionella
relationen mellan lärare och studenter, liksom det sätt på vilka utbildningsprogram ofta är upplagda vid Liberal Arts Colleges, med mycket större
valfrihet än vad som är det vanliga vid svenska lärosäten där studenterna
följer en från början mer eller mindre utstakad bana.
Långtifrån allt låter sig emellertid översättas till svenska förhållanden,
bland annat på grund av de helt olika sociala och ekonomiska förutsättningarna. Att studera vid ett välrenommerat amerikanskt college kostar
årligen hundratusentals kronor, och lärosätena har en budget som man bara
kan drömma om i Sverige, i synnerhet vid små högskolor som den på Gotland. Om den högre utbildningen i Sverige på ett enastående sätt har demokratiserats under efterkrigstiden, framför allt under de senaste decennierna,
så finns det fortfarande ett uppenbart elitistiskt drag inte bara hos Nussbaum utan i Liberal Arts Collegesystemet som sådant. Även om olika grupper
allteftersom inkluderats i Liberal Education, inte minst kvinnor, är det fortfarande så att det i första hand är en angelägenhet för socialt privilegierade
grupper. I ljuset av Nussbaums plädering för mångkulturalism framstår det
som något paradoxalt att studentgrupperna vid många Liberal Arts Colleges
fortfarande är påfallande homogena. De flesta studenter har medelklassbakgrund och föräldrar som själva har en akademisk utbildning. Vid svenska
lärosäten är studentunderlaget överlag betydligt mer socialt divergerat,
vilket onekligen innebär vissa problem men också stora möjligheter.
Då de framstående amerikanska lärosätena har helt andra ekonomiska
förutsättningar än de svenska blir följden att studenterna vid de förra kan
ha många fler lärarledda undervisningstimmar än svenska studenter. En

45
Jfr Hannah Arendts resonemang om distinktionen mellan en saks nytta och dess
mening, vilken ”vi språkligt uttrycker i skillnaden mellan ’för att’ och ’för den skull’.” I
sin kritiska uppgörelse med utilitarismens instrumentella nyttotänkande frågar Arendt
inte bara (med den tyske upplysningsfilosofen Gotthold Ephraim Lessing) ”Och vad är
nyttan med nyttan?”, utan hon konstaterar också ”att där nyttan etablerar sig som mening uppstår meningslöshet”. Arendt 1988, s. 185 f.
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annan konsekvens är att lärarna inte behöver undervisa lika mycket som
sina svenska kolleger. Vid till exempel Wesleyan har fulltidsundervisande
lärare vanligtvis inte fler än två kurser per termin, och i stället för tjugo
veckor som i Sverige består varje termin av tretton, fjorton veckor. Till det
kommer så kallade sabbaticals, som är regelbundet återkommande terminer, som ibland kan förlängas till ett helt läsår, då läraren inte har någon
undervisning alls och ofta inte heller några administrativa ålägganden, för
att i stället kunna koncentrera sig helt på sin forskning.
Det sägs ibland att forskning spelar en betydligt mindre viktig roll i Liberal Education-traditionen än i den tyska humboldtska bildningstraditionen.
Det ligger utan tvekan något i det, och det stämmer säkert också att man vid
vissa Liberal Arts Colleges tenderar att lyfta fram undervisningen på forskningens bekostnad. Men vid de mest välkända lärosätena förhåller det sig
inte alls på det sättet. Tvärtom föreställer man sig där att forskningen – inte
minst den som bedrivs på sabbaticals − befrämjar utbildningen såtillvida att
läraren därigenom får djupare kunskaper om ett fält som hon eller han
sedan undervisar på. Det som står i centrum är det goda lärandet, men för
detta tänks egen forskning vara en förutsättning. Även i den svenska högskolevärlden påtalas ofta kopplingen mellan forskning och undervisning,
men här framstår det som ett ideal snarare än en realitet. Liksom när det
gäller så mycket annat finns det således anledning att inspireras av Liberal
Education också i det avseendet.
Trots att vissa invändningar kan göras mot Nussbaums utgångspunkter,
föreställningar och resonemang är frågan om hon och många andra förespråkare för Liberal Education inte har helt rätt i att det ytterst handlar om
att skapa en akademi som snarare än att ägna sig åt att uppfylla diverse
kortsiktiga önskningar från det omgivande samhället riktar in sig på att
producera ny kunskap om den värld i vilken vi lever och att utbilda självständiga, kritiskt tänkande medborgare. Att lyckas med det senare är kanske
en av de största utmaningarna för vår tids universitet och högskolor. Helt
klart står i alla fall att vi i Sverige borde tala mycket mer om problemen och
möjligheterna med den medborgerliga bildningen och om vikten av att se
till hela studentens utveckling, inte enbart den professionsförberedande och
kunskapsrelaterade i snävare mening.
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interkulturalisering

Skolor som går över gränsen

Thomas Lundén
Vid en statsgräns aktualiseras en konflikt mellan territorialstaten, särskilt
om den uppfattar sig som nationalstat, och befolkningen intill gränsen. Den
demokratiska staten syftar till jämlikhet i (vissa) levnadsvillkor mellan sina
invånare, vilket bland annat uttrycks i utbildning, lagstiftning och transfereringar. Men gränsbon har ett närhetsförhållande till en annan territorialstat,
med en annan uppsättning lagar och transfereringar. Man kan med Torsten
Hägerstrand tala om två principer för rumslig organisation: en homogeniserande och en närhetsrelaterande. Den första förenar enheter av liknande
slag utan hänsyn till lokalisering inom ett definierat territorium, den senare
förenar enheter av olika slag som påverkas av närhet till varandra1. Givetvis
påverkar dessa principer varandra: Vid en öppen statsgräns leder varje stats
marknadsförhållanden till olikheter i löner, priser och tjänsteutbud, vilket
kan locka till gränsöverträdanden av olika slag, från inköpsresor till permanent överflyttning.2
Skolan är, har varit och skall delvis vara en statsterritoriell indoktrineringsanstalt.3 Givetvis har den idag andra och för individen viktigare mål (se
t.ex. Sveriges läroplan för det obligatoriska skolväsendet och Peter Strandbrinks diskussion i denna volym). Men likväl sker i skolor världen över, avsiktligt eller oavsiktligt, välmenande eller med onda intentioner, försök att
införliva eleverna i vissa gemensamma tankesätt, attityder och förgivettaganden. Med Ödmans ord kan man tala om en immanent pedagogik, en
dold disciplinering.4 Indoktrineringen sker på åtminstone fyra sätt:
a.

Genom undervisningen, fastlagd i läroplan men även genom individuella insatser av lärare och annan personal

1

Hägerstrand 1986, s.8, se även Lundén 2009, s.138-139.
Se till exempel Lundén 2002, s.14-24.
3
För en uppgörelse med svensk skolindoktrinering, se. t.ex. Tingsten 1969. Observera
dock att min användning av ordet indoktrinering inte är värderande.
4
Ödman 1995, s.15-17.
2
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b. Genom valet av språk i vid bemärkelse (officiellt, geolekt, sociolekt)
c. Genom elevernas sammansättning och inbördes påverkan
d. Genom skolans läge och ”situation” i vidare bemärkelse
Skolans läge och upptagningsområde får en särskild betydelse i ett gränsläge
intill en stat med annorlunda läroplaner, språk, ideologisk inriktning och
förhållande till rum och tid, inte enbart inom skolämnena geografi och
historia utan i hela skolsituationen.
Skolundervisningen har en direkt och indirekt påverkan på kontakt- och
rörelsemönstret för den i gränsbygden boende befolkningen. Med direkt
påverkan avses det rumsliga beteende som skapas av det obligatoriska skolväsendets lokalisering och hänvisningsområden, med indirekt de kunskaper
och värderingar som skolan avsiktligt eller oavsiktligt ger eleverna och som
sedan påverkar deras rumsliga beteende. Gränsen mellan dessa former av
påverkan är oskarp, eftersom redan skolans lokalisering ger eleven en större
förtrogenhet med en viss ort än med andra, Detta faktum är inte minst viktigt för det rumsliga beteendet i gränsbygderna.5

Problem och frågor
Syftet med min artikel är att påvisa och analysera skolans roll i anpassningen till boendestaten med exempel från några platser där just denna anpassning kan sättas ifråga, nämligen gränsområden. Som huvudexempel har jag
valt skolsituationer i gränsöverskridande skolor i Sverige, Danmark och
Tyskland. Valet av skolor har betingats av mina möjligheter att besöka dem
(Sverige, Tyskland) samt av tillgänglighet till källor och sekundärmaterial.
Grundhypoteserna är att
•
•

•

5

Etablering av gränsöverskridande skolor utmanar den inomstatliga
lagstiftningen och fordrar speciella legala och sociokulturella insatser.
Genom gränsöverskridande skolor aktualiseras frågan om läroplan
och innehåll på ett annat sätt än i en inomstatlig pedagogisk
diskurs.
Skolans liv utanför lektionstimmarna spelar en viktigare roll för de
bredare effekterna av skolgången än i det inhemska skolväsendet.

Lundén 1971, s.1.
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•

Den etniska fördelningen på båda sidor gränsen, och lokala etniska
stereotyper, påverkar både rekryteringen av elever och studiernas
resultat.

För att kunna bedöma och i bästa fall besvara frågorna hypoteserna behövs
en diskussion om förutsättningarna, dels de som ges av skolväsendet, dels
de som ges av omgivningen.
I Sveriges Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen
och fritidshemmet från 1994 med vissa ändringar till och med 2006 anges
bland annat6:
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter,
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (s.4)
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur
– och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också
att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (s.8).

Som Mål att uppnå i grundskolan anges bland annat att:
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola…har
kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och
historia, (s.10)

Under rubriken 2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN anges som Mål att sträva mot bland annat att:
-få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv
och
-få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i
andra länder. (s.15)

6

Skolverket 2009
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Läroplanen betonar ett internationellt perspektiv, men ger ingen anvisning
om en prioritering av närområde i förhållande till längre bort liggande områden. Betoningen av ett globalt sammanhang antyder snarare en skala där
grannstaten blir obetydlig. Kombinationen av internationellt perspektiv och
kunskap om de nationella minoriteterna ger däremot ett visst stöd till en
prioritering av ett närområde som innehåller tre, kanske fyra av Sveriges
och en till två av Finlands minoriteter (samer, tornedalingar, finnar och
romer, i Finland samer och romer). Givetvis kan läroplanen inte skrivas
speciellt för gränsskolor, men skrivningen genomsyras av en underförstådd
uppdelning mellan ”nationellt (uppenbarligen i betydelsen riksomfattande),
och internationellt. En liknande tendens kan spåras i den tyska delstaten
Mecklenburg-Vorpommerns Ramplan för geografi i gymnasiet, där det
mest närliggande lärotemat heter Deutschland und Europa. Mål är att eleverna skall ”vidga och fördjupa sina kunskaper om Europas politiska och
naturrumsliga uppdelning. Integrativt spelar därvid behandlingen av Tyskland en särskild roll”.7 Synsättet är i båda fallen ”vårt land och världen/Europa”, inte ”vår plats och dess omgivning”.
Inom geografiämnet råder en egendomlig motsättning mellan ämnets
vetenskapliga definition, skolans undervisningsrealitet och en vulgäruppfattning av ämnet. Dagens geografi handlar om en förklaring av rummets
innehåll, där läge, avstånd och relationer analyseras med avseende på olika
påverkansfaktorer. För en någorlunda bildad allmänhet är ämnet geografi
däremot en uppräkning av städer, floder och berg, indelat efter landskap
och länder. På tyska finns uttrycket Länderkunde, kunskap om olika länder.
Men detta är inte geografi, Landeskunde, eftersom rummet inte problematiseras. I vetenskaplig geografi är indelningen i stater bara en av många rumsliga kategoriseringar.8 Men skolan har traditionellt tjänat som indoktrineringsanstalt för just Länderkunde, där visserligen det “egna” landet kunde
beskrivas rumsligt (dock oftast fördelat på landskap eller provinser), men
där omgivningen i bästa fall ägnas en kategorisering efter statsterritoriella
principer, land för land.
Länderkunde fick en uppföljare och utvidgning i ”area studies”, dels med
rötter i kolonialmakternas behov av kunskap om sina territorier utanför
hemstaten, dels i kalla krigets behov av kunskap om fiendestormakten, på
senare tid sammankopplat i det som ofta i pejorativ bemärkelse kallas orientalism. Area studies har på goda och dåliga grunder kritiserats för ”patriar7

Mecklenburg-Vorpommern: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2002
s. 38 f.
8
Se Wardenga 2006.
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kalism”, västerländskhet och kremlologi, alltså att symboliska uttryck tolkas
som indikationer på inre förhållanden. Area studies stod ofta i statsmaktens
och inte minst dess militärs tjänst, och de enda rumsliga aspekter som tillmättes betydelse var geostrategiska.9
Det finns givetvis en koppling mellan skolundervisningen och statens
mer eller mindre legitima behov av indoktrinering i territorierelevans. Det
gäller givetvis inte bara geografiämnet. Historia, språk, religion, samhällskunskap, till och med exemplifieringen i naturvetenskapliga ämnen kan
tjäna uppgiften att göra ”hemlandet, fosterlandet” självklart och utlandet
främmande. Ur vissa synpunkter är denna indoktrinering nödvändig och
självklar. I en demokratisk stat är det viktigt att medborgarna är väl informerade om det territorium som utgör väljarbas, lagarnas giltighetsområde
och statsspråkets utbredning. Men för många medborgare finns en omgivning, som inte överensstämmer med statsterritoriet och dess absoluta gräns
mot icke-territoriet.
Den geografiska verklighetsbeskrivningen (inom alla relevanta skolämnen) borde alltså ta hänsyn till elevernas omgivning, för att ge dem en uppfattning som inte slutar vid en (ofta slumpmässigt tillkommen) gräns. Ett
test på omgivningsrelevans skulle kunna ställa frågan: Vad finns inom radien 1 kilometer, 100 kilometer, 1000 kilometer och 20 000 kilometer från
skolan? Vilken roll spelar statsgränsen för upplevd och reell relevans? Vad
av detta är viktigt att känna till för en elev? Den irisk-amerikanska geografen Anne Buttimer har lanserat begreppet reach, grovt översatt räckvidd
eller räckhåll, det (ofta osammanhängande) område en person står i kontakt
med eller kan stå i kontakt med.10 Räckhållet är oftast centrerat i boendeorten, men flyktingar, gränsbor och etniska minoriteter kan ha starkt ”sneda”
räckvidder beroende på deras kunskapsdomäner (eller rumsligt-kulturellt
kapital). I ett gränsområde kan räckvidden vara fysiskt beskuren, som vid
en sluten gräns, eller stympad av olika hinder eller brist på information.
Sättet att förmedla kunskap växlar mellan olika statsterritoriella strukturer, dels föreskrivna i läroplaner, dels genom didaktiska traditioner, ”skolkulturer”. Den tyska statsvetaren Heidi Fichter-Wolf har granskat tyska och
polska högskolestudenters möten. Fichter-Wolf påpekar, med hänvisning
till Georg Simmel11 att

9

Se t.ex. Szanton, David L. ed. 2002 .
Buttimer 1978, s.19 f.
11
Simmel 1908 (1999).
10
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gränsrummet bildar en terräng, där det på grund av den omedelbara beröringen och särskilt sammanstötningen av olika kunskapskulturer pågår viktiga lärprocesser, som bidrar till social-rumslig omstrukturering”
(min översättning från tyskan).

Men eftersom statsgränsen i grunden är en sociopolitisk konstruktion avgör
den sociala och politiska interaktionen (d.v.s. mänskliga handlingar) om
gränsen blir en skiljelinje eller kontaktzon.
Mellan de två angränsande staterna föreligger institutionella skillnader,
misfits, ”missanpassning”, dels institutionellt kodifierade, dels informella,
det vill säga icke kodifierade. Till de förra hör rikstäckande bildningssystem
med examensrätt, organisationsformer, arbetsrätt, sociallagstiftning etc.
Som exempel på icke kodifierade missanpassningar nämner Fichter-Wolf
nationella och lokala kunskapskulturer, värdesystem/normer, förvaltningsrutiner, arbets- och läroformer, kommunikationsformer, konfliktbeteende,
mentaliteter etc. Hennes fallstudier omfattar högskolesamarbete i gränsområdena Polen-Tyskland och Danmark-Tyskland, och vissa iakttagelser är
kanske specifika för högskolesektorn, men annat speglar attityder som
grundläggs i skolåren eller är gemensamma för landets beteendekultur. Ett
exempel är från förhandlingarna mellan tyskar och polacker är att tyskarna
arbetade formalistiskt med syfte att uppnå ett snabbt resultat, medan polackerna värdesatte informella kontakter, personliga relationer och ett flexibelt arbetssätt12. Till de institutionella skillnaderna hörde givetvis den hierarkiska asymmetrin mellan å ena sida förbundslandet Tyskland, där varje
delstat ansvarar för utbildningen, och å den andra Polen, Sverige, Finland
och Danmark som i detta avseende är centralistiska stater (eller som i Sveriges fall, ger en relativt stor frihet till kommunerna att utforma skolpolitikens implementering).
Beträffande studenternas reaktion på undervisningskulturerna råder en
markant skillnad mellan polska och tyska studenter. Polsk undervisning
präglas av disciplin, inlärning av en strikt läroplan och formell inlärning,
medan den tyska undervisningskulturen på gott och ont är friare, präglad av
tvåvägs kommunikation och probleminriktning. Alltså en delvis omvänd
relation i förhållande till den ovan nämnda förhandlingskulturen. Även
mellan gymnasieelever från Tyskland och Danmark finns kraftiga skillnader
i fråga om samspelet lärare-elev, elev-elev och synen på studierna som

12

Fichter-Wolf 2008, s.35-39.
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”nytta” eller ”bildning” samt användningen av nationella symboler, till
exempel flaggan.13
Sverige är ett ganska okontroversiellt territorium. Sedan 1809 är rikets
gränser fastlagda, landet har inte varit i krig sedan 1814, och förhållandet till
angränsande stater är gott.14 I historieundervisningen kan man givetvis
diskutera hur de införlivade respektive förlorade territorierna skall behandlas, men för samhällsorienterande ämnen gäller det en nutidsorientering
som tar hänsyn till elevens behov, vilket innebär att olika boendeorter kräver olika omgivningsbeskrivning.
Sveriges landgräns mot Norge är Europas längsta, men den består till
största delen av glesbygder. I söder gränsar dock Sverige till Norges centralbygd och Jämtlands gräns mot Trøndelag är också ett område av gamla
kontakter. Det eventuellt kontroversiella är främst behandlingen av de
dansk-norska landförlusterna till Sverige, men överlappningen i staternas
historia kan även utgöra ett incitament till gemensam behandling, vilket
skett i ett antal projekt framförallt i Bohuslän och Østfold mellan folkhögskolor15. Över tiden finns exempel på skolsamarbete. Enstaka glesbygdselever med blandad norsk-svensk bakgrund har fått gå i närmaste skola som
funnits i grannstaten men det finns även fall där Sverigeföräldrar föredragit
att barnen inackorderats hellre än att ha hamnat i skola i Norge16. I en antologi över gränsregionen Värmland-Dalarna- Akershus-Hedmark diskuteras
regionala initiativ, men inom utbildningssektorn endast möjligheterna till
högskolesamarbete17
Land- och flodgränsen mot Finland skär genom en gammal gemensam språk- och kulturregion, präglad av finskt språk och svensk administration. Riksdelningen 1809 innebar en politisk avskärmning av byar
och församlingar som tidigare varit samverkande enheter, men Tornedalen genomlevde aldrig något krig mellan grannstaterna, inte heller
någon etnisk fördrivning. Oroligheterna under finska inbördeskriget
1917-19 och de tyska truppernas förstörelse av norra Finland undr slutet
av andra världskriget påverkade inte förhållandena mellan gränsbygdens
två delar. Under hela tiden underhölls kontakter och giftermål över
gränsen, efter 1950-talet minskande på grund av finskans försvagning på

13

Pedersen 2009, s.18 f.
Se t.ex. Lundén 2010.
15
På Gränsen 2007.
16
Lundén 1973, s.141-147.
17
Sundin och Hagen 2007, s.35.
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Sverige-sidan. Under slutet av 1900-talet förstärktes finska språket framförallt i Haparanda genom inflyttning av riksfinnar18.
I andra delar av Nordeuropa är förhållandena mer komplicerade. I Narva, Estland bor en helt övervägande ryskspråkig befolkning fördelad på tre
typer av statstillhörighet, estnisk, rysk och statslös. Staten Estland är en
’nationalizing state’19 med anspråk på att motverka den russifiering som
femtio års ockupation inneburit. Skolundervisningen är inriktad mot en
“estnifiering” en omindoktrinering. I Narvas forna förstad Ivangorod, nu en
del av Ryska Federationen, pågår som i resten av landet en heroisering av
fosterlandets historia och geografi. Medan estnifieringen i Narva går långsamt beroende på lärarbrist och den totalt dominerande ryskspråkiga omgivningen, är de ryskspråkiga eleverna i Estlands andra gränsstad, Valga,
mot Lettland redan på god väg att integreras i landets språk och kultur. I
den lettländska tvillingstaden Valka har de tidigare på kriteriet av språk
segregerades skolorna slagits ihop, men bland de ryskspråkiga eleverna, som
nu ”lettifieras” uppstår genom ”nationaliseringen” en ny klyfta mot de ryskspråkiga på den estniska sidan av staden.20
Det dansk-tyska gränsområdet har en äldre historia av gränsförskjutningar, språkbyten och till och med etniska omdefinitioner.21 I ett gränsområde där majoritetsetniciteten har en minoritet på andra sidan (samt en
mindre nordfrisisk grupp i Tyskland) har skolfrågorna lösts genom särskilda privatskolor för minoriteterna. Etniciteten är en statspolitisk ståndpunkt
snarare än ett val efter modersmål, och gränserna har tidvis varit skarpa och
konfliktfyllda22. Mellan två skolor Tønder Gymnas i Danmark och Friedrich
Paulsen-Schule i Niebüll, delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland, belägna
20 kilometer från varandra, har ett samarbete utvecklats, där en blandad
”Europaklass” går två år i Danmark och ett år däremellan i Tyskland. Tyska
och danska är obligatoriska språk, liksom engelska. Tidigare bytte eleverna skola varje termin. Studentexamen är godkänd både i Tyskland och i
Danmark.23
Språknationalism är fortfarande det ideologiska fundamentet för de offentliga skolorna i Tyskland och Danmark… Det banbrytande med Europaklassen är en politisk välvilja att främja flerspråkighet i undervis18

Vaattovaara 2009, s. 99.
Brubaker 1996.
20
Zalamans 2006, s. 113 ff.
21
Lundén 2002, s. 192-196.
22
Pedersen 2009 b.
23
Longerich 2008, s 33, http://tondergymoghf.dynamicweb.dk 2009-09-29.
19
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ningen. De snäva lagstadgade rambetingelserna sprängdes, och det visade sig möjligt att i Danmark och Schleswig-Holstein att behandla läroplaner och förordningar.24

Lokal situation och skolexempel
Pommern, det nordliga gränsområdet mellan Tyskland och Polen utgör
delvis annorlunda exempel på gränsrelationer. 1945 flyttades gränsen västerut, och förutvarande tyska områden befolkades med polska medborgare,
delvis från östområden förlorade till Sovjetunionen25 . I polsk historiografi
drevs länge tesen om en återbesättning av forna slaviska områden, och den
långa historien av tysk-etnisk, lågtyskspråklig och tyskländsk och svensk
politisk överhöghet undertrycktes. Den tyska gränssidan blev en del av Tyska Demokratiska Republiken (DDR), upprättad 1949, och med en ideologi
av formell, men föga reell vänskap med det likaledes socialistiska grannlandet, Polen. DDR undertryckte minnet av fördrivningen av tysk befolkning26
och gränsen mot Polen hölls i praktiken stängd med kortare avbrott27 .
1989-91 införlivades DDR i Tyska Förbundsrepubliken, den nyupprättade
delstaten Mecklenburg-Vorpommern fick landgräns mot de polska städerna Szczecin och Świnoujście, medan större delen av gränsen definieras av
floderna Oder/Odra och Neisse/Nysa mot delstaterna Brandenburg och
Sachsen. Båda staterna fick demokratiska styrelseformer med marknadsekonomi, införlivades i EU; östra Tyskland genom föreningen med Tyska
Förbundsrepubliken 1990, Polen 2004. Genom Polens inträde i Schengensamarbetet den 21 december 2007 avskaffades den fasta gränskontrollen och
passtvånget mellan staterna. Polen ingår däremot ännu inte i Eurozonen.
Löcknitz är en liten stad i östligaste Mecklenburg-Vorpommern, i en av
de fattigaste delarna av Tysklands fattigaste delstat, cirka 10 kilometer från
gränsen till Polen, med städerna Police och Szczecin inom 20-30 kilometer.
Redan 1978, under DDR-tiden slöts ett avtal mellan Löcknitz och grannkommunen Police i Polen, men utan konkret resultat. Löcknitz’ gymnasium
grundades 1991 och etablerade1994 ett samarbete med Police (utan formellt
tillstånd från Förbundsregeringen) och fick 1995 namnet DeutschPolnisches Gymnasium Löcknitz. I juli 1999 utfärdades de första tysk-polska

24

Pedersen, Karen Margrethe, abstract till föredrag, e-post 2009-09-29 samt Pedersen,
2009a, s. 19 f..:
25
Aischmann 2008.
26
Kossert 2008
27
Stokłosa 2003.
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abiturbetygen. Våren 2001 infördes polska som första främmande språk
från femte klass, och tre år senare fick skolan titeln Europaschule. Polska
studenter tar både polsk och tysk Abitur. Tyska studenter kan läsa polska
som valfritt ämne, ungefär hälften väljer detta. Skolan har cirka 360 elever,
varav 130 pendlar från Polen, men det bor även polska familjer lokalt i
Löcknitz.28
I delstaten Mecklenburg-Vorpommern (där sekulär protestantism dominerar) är religion skolämne uppdelat på konfessioner29, i granndelstaten
Brandenburg däremot ”etik”. De polska studenterna har således rätt att
begära (förmodligen katolsk) religionsundervisning, men så har inte skett.
Trots en begriplig försiktighet antyder rektor Scherer att de polska föräldrarna och eleverna är mer motiverade för studier än de tyska (bland annat
därför att valet av en skola i ett annorlunda grannland är starkare begrundat
än de lokala elevernas val., TL kommentar). De tvåspråkiga eleverna är
eftertraktade på den tyska arbetsmarknaden, dock främst längre västerut.
Rektor Scherer antyder även att de polacker som flyttar eller pendlar över
gränsen är mer företagsamma i positiv mening än den lokala tyska befolkningen.30. Löcknitz är relativt känt i tyska medier, dels positivt på grund av
Europaschule, dels negativt på grund av högerextremistisk aktivitet (klotter,
saboterade polskskyltade bilar och liknande) vilket i sin tur utnyttjats medialt av polska nationalister. Skolans elever har i olika manifestationer tagit
ställning mot dessa nationalistiska dåd.
I delstaten Brandenburg gjordes ett annat försök med gränsskola, i den
lilla staden Garz i samarbete med den större polska staden Gryfino. Försöket misslyckades dock, mest på grund av bristande intresse från föräldrarna
på den tyska sidan. Enligt Gerhard Scherer berodde misslyckandet delvis på
bristande förankring lokalt, en top-down- strategi som inte fungerade31.
Vid Sveriges påtvingade delning 1809 drogs gränsen i tre älvar i landskapet Västerbotten, men rakt genom finsk- och samiskspråkig bygd. Lokalbefolkningen kyrkospråk behölls även på den resterande svenska sidan, och
vid folkskolans införande var finskan förhärskande. Från omkring 1880
infördes dock svenska som utbildningsspråk, seminariet i Haparanda som
tillkommit för att tillgodose finskspråkigheten blev nu en läroanstalt för
försvenskning. I skolorna negligerades eller undertrycktes finskan. Försök
28

DVD, Intervju med rektor Gerhard Scherer januari 2009.
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg.-Vorpommern:
Pläne. Evangelische Religion, Katholische Religion, Schwerin 2006-2007.
30
Intervju med rektor Gerhard Scherer januari 2009, samt e-postsvar 2009-09-17
31
Cöster 2004.
29
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från regeringen under 1930-talet att återinföra en begränsad finskundervisning avvisades av lokala skolledare32. Först under mitten av 1950-talet infördes ett lokalt radioprogram på finska, under 1960-talet blossade en
språkdebatt upp, föranledd av lingvisten Nils-Erik Hansegårds bok Tvåspråkighet eller halvspråkighet33. Hans påstående att bristen på undervisning
i och på finska ledde till språkliga och emotionella brister möttes av hård
motkritik från företrädarna för enbart svenska, främst tornedalingar med
svensk lärarutbildning. Efterhand uppstod bland dessa och andra en rörelse
för en tredje väg, ett erkännande av den lokala, av svenska språket starkt
influerade finska dialekten som ”vårt språk”, meänkieli. Trots att en nästan
enhällig utredning föreslog ”finska med meänkieli” som ett av Sveriges minoritetsspråk34, och att bland andra Hansegård35 bedömde att meänkieli var
att betrakta som en dialekt av finska lyckades en liten grupp entusiaster,
varav några svenska flerspråkighetsforskare,36 övertyga riksdagen om meänkielis utnämning till minoritetsspråk i paritet med riksfinskan, och med
särskilda rättigheter i fem Norrbottenskommuner, Gällivare, Haparanda,
Kiruna, Pajala och Övertorneå. Meänkieli drivs framförallt av en grupp
aktivister i Övertorneå och Pajala, i Haparanda är riksfinskan den helt
dominerande av de båda varianterna, delvis beroende på inflyttning av
finskspråkiga från Finland, ofta efter vistelse i sydsvensk industri. I gränsstäderna Haparanda och Torneå är fördelningen av etnisk tillhörighet,
medborgarskap och språkkunskap i ett statistiskt urval av befolkningen
1999 följande37:
Haparanda
Medborgarskap
sv 72, fi 27
Etnisk tillhörighet
sv 58, fi 39
Språk (god,flytande) sv 80, fi 64, m 24

Torneå
fi 98
fi 96
fi 90, sv 20, m 22 (m= meänkieli)

Kommentar: Etnisk tillhörighet (av Zalamans benämnd nationalitet), är till
skillnad från medborgarskap den subjektivt upplevda tillhörigheten till ”ett
folk”. Eftersom begreppet finne länge varit nedsättande i svenska Tornedalen, ser sig troligen de flesta tornedalingar från Sverige sig som svenskar.
Om även hygglig förståelse av meänkieli tas med behärskar 35% i Haparan32

för en översikt av utvecklingen, se Elenius 2001 och Tenerz 1963.
Hansegård 1968.
34
SOU 1997: 192-193.
35
Hansegård 2000, s.173.
36
Se t.ex. Hyltenstam 1999.
37
Zalamans 2002, s.37 ff.
33
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da och 42% i Torneå denna variant, vilket troligen beror på att den är en
ålderdomlig dialektal finska med nyare begrepp från svenskan, alltså lättare
begriplig för en finsktalande än en enspråkig svensk. Observera även att
Haparanda har en ansenlig finsk minoritet med dåliga kunskaper i svenska.
I en undersökning från 2003 har Zalamans38 frågat ett urval elever i fyra
klasser i vardera fyra skolor Haparanda (74) och Torneå (65) om språkfärdighet. Urvalet är litet, men ger dock en indikation om attityden snarare än
den formella språkkompetensen.

Medborgarskap
Etnisk tillhörighet
Språkkunskaper
Familjespråk

Haparanda
Sv 76. Fi 20
Sv 73, Fi 22
Sv 100, Fi 65
Sv 53, Fi 22*

Torneå
Fi 98
Fi 97
Fi 100, Sv 51 (engelska 90/86)
Fi 92 *

*Svaret för blandat svenska/finska: Haparanda 22, Torneå 3.

Det höga talet för engelska antyder att kravet på språkkunskaper är lågt
ställt. Dock står det klart att kunskaperna i ”grannstatsspråket” är högre i
Haparanda, trots svenskans ställning som officiellt språk i Finland, men
mycket beroende på inflyttning av finskspråkiga till den svenska sidan.
I en skola där några av målen är att ge eleverna
en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv samt
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling39

borde undervisningen på båda sidor gränsen ta hänsyn till närheten till en
öppen gräns till ett utland, som i många avseende är mer relevant för allmänkunskapen än mer avsides belägna delar av det inhemska statsterritoriet.
Den tidigare negativa inställningen till det lokala språkets användning i
skolan har efterhand mjukats upp eller vänts i sin motsats, olyckligtvis i takt
med att ungdomarnas kunskaper i språket har minskat eller helt upphört.
Det finns dock en stark skillnad mellan situationen i Haparanda och övriga
Tornedalen. I Haparanda är riksfinskan närmast dominerande, givetvis

38
39

Zalamans u.å,.
Skolverket 2009 s. 15
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med svenska som obligatoriskt skol- och förvaltningsspråk, men meänkieli
är svagt.
Skolsituationen i de tre gränskommunerna mot Finland är också olika.
Skolinspektionen har kritiserat skolförvaltningen i Pajala kommun för att
meänkieli införts som obligatoriskt ämne, ”vilket inte är förenligt med den
nationella skolplanen”. Undervisningen har bedrivits i flera år utan anmärkning från invånarna, först nu har Skolinspektionen granskat kommunen. Nu måste meänkieli föras under rubriken modersmål eller moderna
språk vilket endast får göras som individuellt val. Däremot kan förskolan
fortsätta använda meänkieli.40 Kommunalrådet Bengt Niska är dock pessimistisk rörande ungdomarnas kunskaper i någon variant av finska, i kontakt med Finland används allt oftare engelska.41 I Övertorneå är finska och
meänkieli individuella val i gymnasiet, men enligt kommunalrådet Linda
Ylivainio väljer nästan alla riksfinska.42
I gränsagglomerationen Haparanda-Torneå sökte man 1998 en lösning
för gymnasienivån i form av en ny gymnasieskola, Eurogymnasiet, beläget i
Torneå, till vilka elever från båda kommunerna kunde söka. Andelen från
Haparanda var hela tiden låg, sista året 2005 kom samtliga elever från Finland.43 I Haparandas gymnasium, Tornedalsskolan (gymnasieskola), läser
således enbart elever från den egna kommunen:
Finska språket läses av en relativt stor grupp elever vid skolan. Företrädesvis av elever som har finska som modersmål i hemmet. Ca 70 % av
befolkningen har finsk bakgrund. Skolgången är fri över gränsen, en del
elever med goda kunskaper i finska väljer att fortsätta sina gymnasiestudier i Finland. Meänkieli har inget "fotfäste" i Haparanda.
När jag var ung och gick på Tornedalsskolan fanns redan möjligheten att
läsa finska men då hade inte finskan någon hög status. Det var markerat
med ett F i skolkatalogen på de elever som kunde finska. Då var det
mycket "finare" att inte ha ett F bakom sitt namn. Idag ser eleverna det
som en möjlighet att läsa finska.44

Från Haparanda kommun har man försökt att skapa en gymnasial motsvarighet till Språkskolan, men Torneå kommun har föredragit en egen lös40

Haparandabladet 2009-09-04, s. 8.
intervju 2009-09-02.
42
Kommunalrådet Linda Ylivainio i telefonintervju 2009-08-20.
43
Jukarainen 2009 s.115.
44
Rektor John Waltari, Tornedalsskolan, mejl 2009-08-07.
41
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ning, eftersom kommunen redan har lämpliga lokaler. Tornedalsskolan
kommer enligt planerna att flytta till nybyggda lokaler i området På Gränsen (Rajalla) intill landgränsen mot Finland, varefter Språkskolan övertar
Tornedalsskolans lokaler.45

Ett skolexempel: Språkskolan – kielikoulu i Haparanda
Hösten 1989 startade Torneå och Haparandas gemensamma grundskola,
Språkskolan, där hälften av eleverna kommer från Torneå och andra hälften
från Haparanda. Språkskolan finns i Haparanda och följer det svenska skolsystemet. Läroplanen är jämkning av den finska och den svenska. Skolan
riktar sig till föräldrar och barn i Provinsen 46 medvetna om fördelarna av
tvåspråkigheten i en gränsbygd. Skolan sorterar under Barn- och ungdomsnämnden i Haparanda och följer den svenska lagstiftningen.47
•
•
•
•
•
•

I skolan har vi elever från förskoleklass till år 9
har vi elever från både Torneå och Haparanda
har vi tvåspråkig personal och undervisning
lär vi oss grannspråket
får vi kunskap om och tar ansvar för hembygden,
Provinsen
har vi ett internationellt perspektiv

Målsättning: att eleverna skall få kunskap om och förståelse för vår hembygd, vår gemensamma kultur och historia och därigenom kunna framhäva, bevara och föra vidare Tornedalens kulturarv, lära sig att ta ansvar för
vår bygds miljö och medvetet och långsiktigt samverka till en bra global
livsmiljö, utveckla ett internationellt synsätt som skapar förståelse och respekt för andra kulturer och befrämjar samarbete, vänskap och fred.
Undervisningen sker i huvudsak på elevernas modersmål. I musik, idrott
och slöjd förenas grupperna redan i åk 1 och båda språken används. En
strävan är att ha många gemensamma aktiviteter utanför klassrummet och
då används alltid båda språken. Blandgrupperingen och tvåspråkighetsandelen i undervisningen sker på båda språken. I skolan arbetar tvåspråkig

45

Haparandabladet 2009-09-04.
Provinsen torde syfta på Provincia Bothniensis, ett samarbetsorgan mellan kommunerna Haparanda och Torneå.
47
ur Haparanda skolförvaltning, Språkskolan, hemsida 2009-08-02.
46
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personal medvetna om fördelarna med att bo vid en gräns, de ökade möjligheter som färdigheter i gränslandets språk och kultur ger, nyttan av sociala kontakter på båda sidor om gränsen och värdet i att överföra denna kunskap till eleverna.
Att kunna kommunicera på grannlandets språk står i fokus för undervisningen. Den utgår från de behov barnen har av att till exempel kunna
leka på rasterna det vill säga fungera socialt. Under de första skolåren har
bilder, lek, rim och ramsor, sånger samt vardagliga upplevelser och händelser en viktig roll i undervisningen. Strävan i grannspråkundervisningen är att
eleven utvecklar aktiv tvåspråkighet och att hon/han kan, vill och vågar använda språket som kommunikationsmedel. När eleverna blir äldre läggs vikt vid
mer formell språklärning. Skolans datorisering och IT-teknik ger skolans elever
tidigare oanade möjligheter till kommunikation på främmande språk och
snabba kontaktvägar som främjar utvecklandet av ett internationellt synsätt.”
Till skolans presentation kan fogas följande: Urvalet av elever styrs delvis
av språkkriterier. På den finländska sidan har i praktiken alla barn finska
som modersmål, däremot är språkkompetensen på Sverige-sidan olika, på
en skala mellan enspråkigt svenskt respektive finskt modersmål och alla
tvåspråkighetsgrader däremellan. Haparandasökande med bristande kunskaper i svenska (exempelvis med en helt finskspråkig hemmiljö) antas inte
i enlighet med principen att ”balansera” de två språken.48 Stor vikt ges åt
grupparbeten, projekt och kontakter. Ett resultat är en gemensam bok med
dikter skriven av skolans elever, Livet/Elämä, utgiven 2004. Effekterna av
inlärningen kan givetvis diskuteras. I Pirjo Jukarainens undersökning av
ungdomar i Torneå och Haparanda framkommer en tydlig uppdelning i
identifikation mellan dem som bor på finsk och svensk sida. Detta gäller
även eleverna i Språkskolan, enligt en annan undersökning citerad av Jukarainen49.

Slutsatser
De gränsnära skolorna aktualiserar kontrasten mellan statens behov av en
till territoriet anpassad utbildning, där läget inom landet inte skall avgöra
elevens livschanser, och elevens behov av en utbildning som är anpassad till
en omgivning som baseras på närhet oavsett statstillhörighet.

48
49

Intervju med skolans rektor Hjördis Lagnebäck 2009-09-03.
Jukarainen 2009, s. 110.
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För att återgå till grundhypoteserna:
•

•

•

•

Etablering av gränsöverskridande skolor utmanar den inomstatliga lagstiftningen och fordrar speciella legala och sociokulturella
insatser. Tillkomsten av skolorna skedde under speciella förutsättningar, stöd utifrån, undantag från inhemska regler och i flera fall en situation där skolan inte överlevt utan tillskott av elever
från andra sidan gränsen.
Genom gränsöverskridande skolor aktualiseras frågan om läroplan och innehåll på ett annat sätt än i en inomstatlig pedagogisk
diskurs. I Språkskolan Haparanda-Torneå, Europaschule Löcknitz samt Europaklassen i Tønder och Niebüll har svårigheterna
övervunnits, men det är betecknande att det rör sig om små orter, i flera fall med ett svagt elevunderlag inom ”hemstaten”. I
några andra fall (gemensamma gymnasier i Torneå respektive
Garz), har försöken dött efter att ena sidans elever blivit allt färre.
Skolans liv utanför lektionstimmarna, spelar en viktigare roll för
de bredare effekterna av skolgången än i det inhemska skolväsendet. Alla tre skolorna (inklusive Europaklassen) har ett påfallande rikt utbud av aktiviteter, resor och kontakter med båda sidor gränsen och mer avlägsna kontaktmål. Många av elevernas
personliga kontakter sker utanför skolområdet men i skolans
regi, eftersom eleverna normalt rör sig på sin ”egen” sida av
gränsen.
Den etniska fördelningen på båda sidor gränsen, och lokala etniska stereotyper, påverkar både rekryteringen av elever och studiernas resultat. Undersökningen ger inga entydiga resultat, men
det framkommer indirekt att eleverna, särskilt de som korsar
gränsen för sin skolgång, är särskilt motiverade. Skolorna visar
goda resultat jämfört med ”vanliga” skolor i respektive skolsystem. Däremot tyder inga undersökningar på att eleverna ”avetnifieras”, alltså av- eller omdefinierar sin etniska tillhörighet (jfr
Jukarainen, not 48).

Givetvis spelar förhållandet mellan skolort/centralort och omland en roll,
avståndet till skolan är en friktionsfaktor, men valet av en särskild skolform
som gränsspråkskolorna utgör, innebär att gränsen trots att den inte är
något fysiskt hinder, blir avgörande för skolvalet. Gränsöverskridande eller
inte – det är den stora frågan.
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Lärarstudenter i mötet med den romska
minoriteten

Christina Rodell Olgaç

Inledning och bakgrund
I början av år 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om
skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen).
De grupper som då erkändes som historiska nationella minoriteter i landet
var samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar med minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.1 Ratificeringarna innebär att Sverige på olika sätt har förbundit sig att aktivt skydda
dessa fem minoriteter. Inom skol- och utbildningsområdet framhåller särskilt ramkonventionens artikel 12 betydelsen av att ”främja kunskapen om
landets nationella minoriteters liksom om majoritetens kultur, historia,
språk och religion”, där såväl lärarutbildning som tillgång till läroböcker om
dessa frågor samt kontakter mellan studenter och lärare i olika befolkningsgrupper enligt artikeln utgör sätt att främja detta.2
Erkännandet av de nationella minoriteterna har i svenska skolsammanhang lett till att läroplanerna skrivits om, så att det numera finns ett tillägg
där ett av uppnåendemålen är att eleven efter genomgången grundskola
”har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och

1

SOU 1997:192 Steg mot en minoritetspolitik: Europarådets konvention om historiska
minoritetsspråk. Betänkande av minoritetsspråkskommittén. Stockholm: Jordbruksdepartementet. SOU 1997:193 Steg mot en minoritetspolitik: Europarådets konvention för
skydd av nationella minoriteter. Betänkande av minoritetsspråkskommittén. Stockholm:
Jordbruksdepartementet.
2
KU (Konstitutionsutskottet) 2005. Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Rapporter från riksdagen 2004/5:RFR3.
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historia”.3 I kursplanerna för ämnena svenska och historia finns ytterligare
strävansmål och de nationella minoriteterna finns även nämnda i läroplanerna för förskola och gymnasium.4 I Tredje rapporten om Sverige från Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI)5 framhålls dock att
det trots läroplanernas skrivningar fortfarande i praktiken inte undervisas
om de nationella minoriteternas kultur, historia, språk och religion i de
svenska skolorna. När det gäller romer noterar ECRI att såväl myndigheter
som samhället i allmänhet ”har begränsade kunskaper om romerna, deras
situation och orsakerna till denna situation”.6 Man rekommenderar att de
svenska myndigheterna ökar sina ansträngningar när det gäller att bekämpa
diskriminering och befrämja integrering ”och därvid prioriterar åtgärder
riktade till majoritetsbefolkningen”.7 Även Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering (DO)8 konstaterar i en rapport om diskriminering av de
nationella minoriteterna inom utbildningsväsendet i Sverige att kunskaperna om de nationella minoriteternas situation måste öka.9 DO föreslår också
”att Högskoleverket utreder hur man kan säkerställa att lärare inom ramen
för lärarutbildningen får kunskaper om nationella minoriteters språk, kultur och mänskliga rättigheter”.10 I detta kapitel står just lärarstudenters möte
med den romska minoriteten i fokus.11 Inledningsvis kan det vara viktigt
känna till något om minoritetens skolsituation historiskt för att förstå villkoren för romska barns skolgång idag.
Först under andra hälften av 1900-talet kom romska barn att börja skolan i Sverige. Redan på 1930- och 1940-talen försökte många romska föräldrar att på olika sätt övertyga myndigheterna om att släppa in deras barn i
3

Lpo 94, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. [www.skolverket.se]
4
Lpfö98¸ Läroplan för förskolan. Lpf94, Läroplan för de frivilliga skolformerna.
[www.skolverket.se]
5
ECRI (Europakommissionen mot rasism och intolerans) 2005. Tredje rapporten om
Sverige. Strasbourg: Council of Europe.
6
a.a., s. 24.
7
a.a., s. 6.
8
Numera Ombudsmannen mot diskriminering.
9
DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering) 2008. Diskrimineringen av nationella
minoriteter inom utbildningsväsendet. DO:s rapportserie 2008:2. Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
10
DO 2008, s. 42
11
Kapitlet är baserat på ett paper presenterat vid Stockholm International Conference on
the Discrimination and Persecution of Roma, Sinti and Travellers, Stockholms universitet, 5-7 mars, 2009.
Jag vill rikta ett tack till Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse för ett forskningsstipendium på Sigtunastiftelsen, vilket gav mig möjlighet att göra en första bearbetning
av det material som ligger till grund för denna studie.
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skolan.12 Möjlighet till regelbunden skolgång försvårades av att man oftast
bara fick stanna tre veckor på en ort innan man tvingades iväg. Ambulerande skolverksamhet förekom i viss utsträckning mellan åren 1943 och 1958
tillsammans med sommarskolor under någon månad.13 Det dröjde dock
ända in på 1960-talet innan alla romer fick flytta in i lägenheter och börja
skolan. Det har alltså gått femtio år sedan romska barn började gå i skolan,
men ändå lämnar fortfarande många av dem grundskolan utan godkända
betyg. Andelen som fortsätter till gymnasiet är låg,14 även om förändringar i
positiv riktning också pågår. En statisk syn på romsk kultur har levt kvar i
majoritetssamhället och minoritetens sociala och utbildningsmässiga situation har ofta fått kulturaliserade förklaringar. Många romska barn och ungdomar har aldrig under sin egen skolgång mött positiv bekräftelse på sin
existens som minoritet eller romska kulturuttryck i någon form i skolan.
Under de tio år som gått sedan erkännandet som nationell minoritet har
dock allt starkare röster hörts inom minoriteten som ser skolan som en
möjlighet. Gensvaret från majoritetssamhället är emellertid alltjämt svagt.15
Dagens svenska skolsituation för romska barn har flera paralleller med
den europeiska.16 Jean-Pierre Liégeois diskuterar i sin bok Roma in Europe17
den alarmerande situationen för Europas omkring 8-12 miljoner romer.
Den återspeglar ”all that is most negative in Europe in aggravated discrimination, rejection, racism and incapacity to accept or manage diversity”18

12

Caldaras, Hans 2002. I betraktarens ögon. Stockholm: Prisma. Caldaras, Monica 2007
[1973]. Jävla zigenarunge. Stockholm: Podium. Taikon, Katarina 1963. Zigenerska.
Stockholm: Wahlström & Widstrand.
13
SOU 1956:43 Zigenarfrågan. Betänkande avgivet av 1954 års zigenarutredning. Stockholm: Socialdepartementet. Montesino Parra, Norma 2002. Zigenarfrågan: intervention
och romantik. Lund Dissertations in Social Work 6, Socialhögskolan. Lund: Lunds universitet.
14
Skolverket 2001. Undervisning i och på de nationella minoritetsspråken: kartläggning av
situationen 2001. Dnr 2000:3438. Stockholm: Skolverket. Skolverket 2005. De nationella
minoriteternas utbildningssituation. Rapport 272. Stockholm: Skolverket. Skolverket 2007.
Romer i skolan. En fördjupad studie. Rapport 292. Stockholm: Skolverket.
15
Rodell Olgaç, Christina 2006. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola:
från hot till möjlighet. Studies in Educational Sciences 85. Stockholm: HLS Förlag.
16
BO (Barnombudsmannen) 2005. ”De vill att jag ska vara osynlig”: romska barn och
ungdomar berättar om sin vardag. Barnombudsmannen rapporterar BR2005:07. DO
(Ombudsmannen mot etnisk diskriminering) 2004. Diskriminering av romer i Sverige:
rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka
etnisk diskriminering av romer. Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
DO 2008. ECRI 2005.
17
Liégeois, Jean-Pierre 2007. Roma in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
18
a.a., s. 283.
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Som en konsekvens av detta går exempelvis endast hälften av de romska
barnen i skolan i Europa. Liégeois menar att:
Schooling has become a crucial challenge, because illiteracy no longer
serves to protect people or make them independent. Their changed circumstances, particularly their social and working lives, demand that
Roma and Travellers adapt actively and rapidly - in order to go on living
as Roma and Travellers - and that they adapt by using the tools provided
by schooling.19

För att i högre grad kunna integrera romska barn i skolan ser Liégeois interkulturell pedagogik som en möjlig väg och framhåller ett starkt samband
mellan ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och en större inkludering av
romska barn där. Han ser också lärarutbildningen som avgörande för detta.20
De romska barnens skolsituation är alltså såväl i Sverige som internationellt en synnerligen allvarlig fråga som ytterst kan handla om individens
fysiska överlevnad. Rapporter i frågan har främst fokuserat på dels romska
barns och ungdomars bristande skolframgång, dels på avsaknaden av kunskap om romer både i skola, lärarutbildning och i samhället i allmänhet.
Inom lärarutbildningen finns det dock enstaka exempel på redan pågående
arbete kring minoriteten och det kan därför vara viktigt att undersöka vad
som sker i mötet mellan lärarstudenter och i detta fall just romer.

Interkulturell pedagogik och mot-minnen
Två hundra år av nationalism, som ”postulerar att nationens medlemmar
har en gemensam kultur”,21 har skapat en bild av Sverige som ett språkligt
och kulturellt homogent land. Skolan har utgjort ett viktigt instrument för
att överföra och vidmakthålla denna syn genom en socialisation där ”fosterlandskärlek och nationalism har tillhört de helt naturliga och övergripande
målen”.22 Genom skolböckernas texter har antaganden skapats om ”de
andra” och bidragit till bilden av och kunskapen om andra kulturer samt till
den etniska självförståelsen.23 Dagens postmoderna samhälle där inte längre
19

a.a., s. 175.
a.a., s.194.
21
Eriksen, Thomas Hylland 2000 [1995, 1999]. Små platser – stora frågor: en introduktion till socialantropologi. Nora: Nya Doxa, s. 304.
22
Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (red) 2006. Interkulturella perspektiv: pedagogik i
mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur, s. 18.
23
Ajagán-Lester, Luis 1999. Text och etnicitet. I Carl Anders Säfström & Leif Östman
(red), 1999. Textanalys: introduktion till syftesrelaterad kritik. Lund: Studentlitteratur,
20
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nationalistiska och etnocentriska traditioner upplevs som allmängiltiga och
nödvändiga får dock konsekvenser för undervisning och lärande. Lärande
ses idag snarare som en ständigt pågående process där förändring, samarbete, flexibilitet betraktas som viktiga och värdefulla tillgångar och kompetenser hos individen. Men det kan också finnas en rädsla för att i skolsammanhang utmana den västerländska etnocentrismen eftersom detta innebär
”många moment av självreflektion, kulturanalys och dekonstruktion”,24
något som kan karakteriseras som interkulturella läroprocesser. Dessa läroprocesser bygger på deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och kunskaper, där man genom att möta andra sätt att tänka och värdera blir medveten
om egna föreställningar och tankesätt. Den interkulturella läroprocessen
innehåller även en känslomässig bearbetning, där etnocentriska föreställningar och värderingar konfronteras, något som också kan vara smärtsamt
och ta tid.25
Denna process, att möta sig själv och ofta tidigare osynliggjorda delar av
istt lands historia samt den smärta som det kan innebära diskuteras av Joron Pihl26 med utgångspunkt i hur barn till judar under andra världskriget
och de resande (tatere) under åren 1900-1986 behandlades i Norge. Den
etniska majoriteten saknade förståelse för att man begick några maktövergrepp, eftersom man ansåg sig använda vetenskapliga metoder som antogs
vara både neutrala och objektiva. Detta samhällets institutionaliserade symboliska eller fysiska våld mot individer och grupper förorsakar trauma menar Pihl, ett trauma ofta förbundet med tystnad, eftersom detta är så outhärdligt att acceptera. Traumat hemsöker både den som står för själva övergreppet och den som drabbas av det. Men att uttala det onämnbara är på
något sätt att konstruera ett mot-minne, menar Pihl och använder sig av
Michel Foucaults27 sätt att se vetenskapliga diskurser som monument. Motminnet kan enligt Pihl ta form av ett mot-monument som utmanar samtiden till att se tillbaka på historien med nya ögon. Mot-monument kännetecknas av att de intervenerar i samtiden och provocerar denna till att lyssna
till det som har varit tystat, antingen det rör sig om dåtid eller nutid.28
s.121. jfr Hagerman, Maja 2006. Det rena landet: om konsten att uppfinna sina förfäder.
Stockholm: Prisma.
24
Lorentz & Bergstedt 2006, s. 31.
25
Lahdenperä, Pirjo (red) 2004. Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, s. 24-25.
26
Pihl, Joron 2002. Monumenter og mot-monumenter. Nytt Norsk Tidskrift 2/2002, s.
149.
27
Foucault, Michel 2002. Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv.
28
Pihl 2002, s. 149-150.
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I Sverige finns paralleller till detta symboliska eller fysiska våld exempelvis i de ”rasbiologiska” tankegångar som användes i samband med olika
åtgärder, bland annat tvångssterilisering, riktade mot romer och resande
samt samer och andra grupper.29 Även på utbildningsområdet har dessa och
andra grupper på olika sätt varit exkluderade och utsatts för symboliskt
våld.30 Inom den svenska skolpolitiken gentemot invandrare och minoriteter under 1900-talet har två diskurser identifierats av Ingegerd Municio,31
det vill säga dominerande sätt att tala om och förstå ett område som i sin tur
påverkar tänkandet och handlingsutrymmet för dem som det handlar om.32
De två diskurserna utgörs av den nationella självförståelsen och det demokratiska credot. Den nationella självförståelsens diskurs kan enligt Municio
urskiljas under första hälften av 1900-talet då bilden av Sverige som ett
språkligt och kulturellt homogent land dominerade och förmedlades i skolan. Det svenska språket och den svenska kulturen sågs som överordnade.
Denna diskurs drog klara gränser mellan vem som var inkluderad respektive exkluderad och begränsade de exkluderades rättigheter. Några exempel
som Municio framhåller rör det koloniala förhållningssättet gentemot finnar och Finland, xenofobiska framställningar av olika folkgrupper i uppslagsverk och press, förtigandet av inhemska minoriteter och förnekandet
av tidigare invandring i landet. Det demokratiska credots diskurs däremot,
fungerar inkluderande och bygger på tanken om allas lika rättigheter. Denna diskurs började växa fram kring mitten av 1900-talet men kom särskilt
till uttryck i den så kallade invandrarpolitiken med riksdagsbeslutet 1975,
där de invandrarpolitiska målen sammanfattades i begreppen jämlikhet,
valfrihet och samverkan. De två diskurserna konkurrerar enligt Municio
fortfarande om hegemonin i det svenska samhället. Att dessa diskurser
också kan komma till uttryck inom ramen för en lärarutbildning är något
som här vidare kommer att belysas.

29

jfr Catomeris, Christian 2004. Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna. Stockholm: Ordfront. Hagerman, 2006.
30
jfr Bourdieu, Pierre 1997. Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos.
31
Municio, Ingegerd 1993. Svensk skolpolitik under intryck av två diskurser: nationell
självförståelseoch demokratiskt credo. I Invandring forskning politik: en vänbok till Tomas Hammar. Centrum för invandringsforskning CEIFO. Stockholm: Stockholms universitet.
32
jfr Carlson, Marie 2003. Svenska för invandrare – brygga eller gräns? syn på kunskap
och lärande inom SFI-undervisningen. Lund: Studentlitteratur.
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Syfte och material
Det övergripande syftet för denna studie är att undersöka vilka kunskaper
och föreställningar om den romska minoriteten det idag finns bland lärarstudenter. Vidare undersöker studien vilka läroprocesser ett möte med
romer och romska inslag i en kurs på lärarutbildningen kan påbörja hos
studenterna. Studien bygger på två enkäter bland 29 lärarstudenter på en
kurs om barns språksocialisation som gavs under våren 2007 inom ramen
för Södertörns högskolas lärarutbildning. Det romska inslaget var endast en
liten del av själva kursen som i övrigt behandlade aktuell teoribildning kring
samspelet mellan språk, samhälle och individ samt barns och ungdomars
lärande och vidare lärarens yrkesroll och arbete ur ett mångfaldsperspektiv.
Huvudparten av studenterna som deltog i kursen gick sin fjärde termin av
utbildningen. Många av dem var själva flerspråkiga med kunskaper i språk
som arabiska, persiska, kurdiska, spanska, suryoyo och turkiska. De gav vid
kursstarten intryck av att vara vana vid att underkommunicera sina språkliga resurser.33
Vid det första kurstillfället fick studenterna fylla i en frivillig och anonym
enkät som som gällde deras eventuella kunskaper om romer (22 svar). Frågorna som ställdes handlade om romernas ursprung, antal, språk, religion
och ankomst till Sverige men också om eventuella inslag om romer under
studenternas egen skolgång och under deras nu pågående lärarutbildning
samt en avslutande fråga om vad studenten mer allmänt kände till om romer. I kursen ingick sedan dels en föreläsning om den romska minoriteten
av två romska lärare, dels självbiografin I betraktarens ögon34 skriven av den
romske musikern och författaren Hans Caldaras i kurslitteraturen. Föreläsningen rörde den romska historien, språket romani chib, romsk kultur och
romska traditioner samt skol- och utbildningsfrågor. Född 1948 tillhör
Hans Caldaras den sista generationen romer i Sverige som har vuxit upp i
tält och som varit tvingad att flytta från plats till plats. I sin självbiografi
beskriver han sin uppväxt och moderns kamp för bostad och skolgång för
sina två söner och den diskriminering som familjen upplevde, men också
sitt eget arbete för mänskliga rättigheter. Hans bok var också ett led i det
stråk av fri bildning som genomsyrar lärarutbildningens kurser i syfte att
levandegöra och fördjupa förståelsen för mer abstrakta och teoretiska resonemang. Under efterföljande seminarier diskuterades såväl föreläsningen
som boken. Kursen avslutades med ytterligare en frivillig och anonym enkät
33
34

jfr Eriksen 2000.
Caldaras 2002.
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som handlade om de romska inslagen och vad studenterna främst ansåg sig
ha lärt sig av dessa och hur de skulle vilja använda sig av de nya kunskaperna som färdiga lärare (29 svar). Innehållet i svaren från de två enkäterna är
det material som här analyserats. Självfallet kan två enkäter bara ge en begränsad bild av vad studenterna såväl kände till innan kursen, som vad det
romska inslaget sedan betydde för dem.
En intressant aspekt när det gäller enkäterna var att den ena av de två
seminariegrupperna efter att ha besvarat den första enkäten vid efterföljande seminarium bad att få veta ”resultatet” av sina svar. Jag sammanställde
då detta och presenterade det vid nästa tillfälle och tillsammans diskuterade
vi igenom deras svar. I den andra seminariegruppen ställde studenterna inte
motsvarande krav, vilket också senare påverkade svaren i den andra enkäten. Vid en jämförelse mellan de båda grupperna var svaren från den första
gruppen där betydligt längre och mer innehållsrika. Avgörande för svaren
på den andra enkäten var dessutom dels att föreläsningen med de romska
lärarna var frivillig, vilket i detta fall betydde att alla studenter inte deltog i
denna, dels att några studenter inte heller eller bara delvis läst Caldaras
självbiografi inför det seminarium där såväl föreläsning och bok diskuterades och där samtliga studenter deltog. Att de studenter som deltagit i föreläsningen och läst boken också gav mer omfattande svar i den andra enkäten blev en naturlig följd av detta.

Enkätresultat
Vad visste studenterna om romer vid kursstart?
Av de 22 svaren på den första enkäten var det bara sju studenter som kände
till erkännandet av de fem historiska nationella minoriteterna år 2000. Detta
måste ses som anmärkningsvärt eftersom de flesta av dem var relativt unga
och alltså gått i skolan efter erkännandet och därmed också borde ha kommit i kontakt med minoritetsfrågorna genom läroplanernas nya skrivningar.
När det gäller romernas ursprung anger flera Indien och Finland som ursprungsland. Anledningen till detta kan ha varit att de på en föregående
kurs läst en artikel som rörde de finska kaaleromska kvinnornas traditionella klädsel ur ett genusperspektiv35 och genom denna även fått en kort histo-

35

Olsson, Lena 1998. Kjolen som gränsvakt. I Lena Gerholm (red), 1998. Behag och
begär: kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och sexualitetens transformationer.
Stockholm: Carlssons.
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risk bakgrundsbild. Med avseende på vilket språk romer talar anges i enkätsvaren främst romani och finska, sannolikt av samma skäl. Även på frågan
om var romer är bosatta i världen idag svarar studenterna främst Finland
och Sverige men också flera andra länder. En förklaring till detta kan förutom den tidigare nämnda artikeln vara att just dessa studenter, med sina
erfarenheter från många kulturella kontexter, kan ha mött romska grupper
av olika slag i andra länder, vilket också kan ha påverkat deras svar.
Romernas indiska ursprung har främst framhållits av lingvister där man
utifrån språkets uttal, ordförråd och grammatiska strukturer analyserat
romernas migration från Indien för omkring tusen år sedan.36 Adrian
Marsh menar dock att den moderna historieskrivningen är nationalstatens
historia som ofta gör antagandet ”that groups of people who may or may
not have some shared characteristics have travelled through time and over
sometimes enormous geographical distances as sealed units”.37 Marsh menar vidare att detta aktualiseras särskilt när det gäller romer (Gypsies), eftersom dessa ofta har setts som grupper som inte hör samman med nationalstaten och därmed betraktats som osynliga eller utan egen historia. Området är dock underbeforskat, kanske särskilt perioden under det Osmanska
riket. Marsh menar därför att det behövs komplement till den hittills rådande lingvistiska bevisföringen som ibland kan uppfattas som alltför linjär.
Studenternas uppskattningar av antalet romer i världen speglar också en
osäkerhet där siffror från 100 000 till 500 miljoner anges. Antalet romer i
världen uppskattas till 20 miljoner romer,38 för Europa är siffran mellan 8–
12 miljoner och romer är därmed Europas största minoritet,39 men siffrorna
är mycket ungefärliga och frågan om vilken beteckning som används i lokala sammanhang för olika romska grupper har också betydelse. Underkommunikation av etnisk identitet,40 det vill säga att tona ner sin etniska bakgrund, är vanlig bland romer på grund av diskriminering, rasism och förföl36

Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari 2007. Det romska språket och romsk språkvård i Sverige
2007. Stockholm: Språkrådet vid Institutet för språk- och folkminnen, s.11. Se även
Hancock, Ian 2002. We are the Romani people: Ame sam e Rromane džene. Interface
Collection. Centre de recherches tsiganes. Hatfield: University of Hertfordshire Press.
Carling, Gerd 2005. Romani i svenskan: storstadsslang och standardspråk. Stockholm:
Carlssons.
37
Marsh, Adrian 2003. The Origins of the Gypsy People: Identity and influence in Romani history. KuriDRJournal Vol. 1, No. 9 Fall/Winter 2003, s.1. Marsh, Adrian Richard
2008a. ”No Promised Land”: History, Historiography & the Origins of the Gypsies. London: Greenwich University.
38
NE (Nationalencyclopedin) 1989-1996. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB.
39
Liégois 2007.
40
Eriksen 2000.
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jelse, vilket också skulle innebära att officiell statistik är för lågt räknad. När
det gäller antalet romer i Sverige anges siffror mellan 10 000–800 000 romer
i studenternas uppskattningar, där den senare siffran skulle innebära att var
tionde svensk är rom och siffran förmodligen är en ren gissning. Den romska minoriteten i Sverige brukar för närvarande anges till 50 000–60 000
personer, men dessa siffror är dock mycket osäkra, eftersom registrering på
etnisk grund inte får ske.
På frågan om romernas ankomst till Sverige finns också en stor tidsmässig variation i svaren från 1000-talet fram till 1980-talet. De första skriftliga
dokument som beskriver romer i landet dateras till år 1512, men förmodligen har det funnits grupper här mycket tidigare. De resande, tidigare kallade tattare, och de finska romerna, kaale (kale, kalé), tros vara de första
grupperna som kom till Sverige, det vill säga under den tid Sverige och Finland var ett land. Kelderashgruppen invandrade från Ryssland via Finland
under andra hälften av 1800-talet41 och sedan 1970-talet har ett stort antal
romer ur olika grupper från olika delar av Europa också kommit till landet,
bland annat från det forna Jugoslavien.42 Mellan 5–10 procent av de bosniska muslimska flyktingarna i Sverige har romsk bakgrund, men många har
av rädsla för diskriminering och förföljelse dolt detta.43 Romerna är alltså en
synnerligen heterogen minoritet, med många skilda grupper som under
olika tidsperioder kommit till landet och som talar ett tjugotal olika varieteter av romani chib (romanés). Härtill kommer att flerspråkighet är vanlig
bland dem.44 Eftersom olika romska grupper kommit till landet under skilda
tidsperioder, kan det inte uteslutas att studenterna i sina svar utgått från
egna erfarenheter av någon särskild grupp som kommit under en viss historisk period.
Trots att den största religionen idag bland romer i Sverige förmodligen
är islam, angavs av studenterna endast kristendom, pingstväckelsen och
ortodoxa som de religioner som romer tillhör. Särskilt den romska pingstväckelsen har på senare år vuxit sig stark såväl nationellt som internatio-

41

Pulma, Panu 2009. Finlands romer: En 500 år lång gammal kamp för överlevnad. I Jere
Jäppinen (red). Se upp, zigenare! Missuppfattningens historia: Romernas historia och
kultur i Finland. Helsingfors stadsmuseum.
42
DO 2004, s. 10.
43
Schiöler, Ingrid 2005. Vem bryr sig egentligen? I Forum för levande historia, 2005. Ett
fördrivet folk: antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/ resande.
44
Bijvoet & Fraurud 2007.
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nellt.45 Svaren kan också tyda på den eurocentrism och orientalism som
vanligtvis dominerar historieskrivningen om romer med en omedvetenhet
om de många olika romska grupper som finns utanför Europa. Exempelvis
uppskattas antalet romer som i sig är fördelade på många olika grupper i
Turkiet till mellan 2–5 miljoner personer.46
Endast fyra av studenterna hade under sin egen skoltid mött något inslag
om romer och på frågan om vad de ytterligare vet om romer anger sex av
studenterna att de inte vet mycket eller ingenting i sina svar eller ger förhållandevis kortfattade svar som exemplen nedan visar:
Att de är en liten minoritetsgrupp som kan komma från olika länder.
Oftast en utstött grupp. Vet ej varför.
Jag hade några kompisar som var romer, när jag var liten. Känner även
igen några från min hemort.
Försöker att inte bry mig så mycket om var människor kommer ifrån.
Håller mig undan från att döma människor över huvud taget. PS: Märker att jag behöver ta reda på om romer mycket mer. Känns dåligt att
veta så lite om dem.
Att de är ett resande folk. Och har en egen klädstil med stora kjolar med
mycket utsmyckning.
Inte så jättemycket men jag undrar mycket.

Sammanfattningsvis kan sägas att den första enkäten visar på begränsade
kunskaper om den romska minoriteten i denna studentgrupp och det faktum att Sverige idag har fem erkända nationella minoriteter.

Vad betydde det romska inslaget för studenterna?
De två första frågorna i den andra enkäten var direkt relaterade till de två
romska inslagen i kursen och vad studenterna ansåg ha lärt sig av dessa. Här
angav många framför allt ökad kännedom om den romska historien och
upptäckten att det finns variationer inom minoriteten.

45

Thurfjell, David 2009. Pentecostalism and the Roma. Cultural Compatibility and
Ethnogenesis. I David Westerlund (red), 2009. Global Pentecostalism with Other Religious Traditions. London: I.B. Tauris.
46
Marsh, Adrian 2008b. Ethnicity and Identity: Who are the Gypsies? I We Are Here!
Discriminatory Exclusion and Struggle for Rights of Roma in Turkey. Istanbul: Edirne
Roma Association, European Roma Rights Centre & Helsinki Citizens’ Assembly.
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Historia, detta var jättebra för jag hade inte så stor kunskap om hur deras vardag kunde se ut. Eller för den delen vad de har gått igenom under
historien.
De [föreläsarna] benade ut ”fördomar” jag tidigare haft och genom sina
historier och tidigare erfarenheter lärde jag mig mycket nytt om romer.
Att det finns 5 grupper, olika religioner beroende på vart de har bott, ursprung från Indien, efternamnen är efter yrke, duktiga hantverkare, förtryckt grupp –vilket har bidragit till att de känner kanske en rädsla för
andra grupper och lever efter många fördomar. (Jätteduktiga föreläsare!)
Att det finns fler romer än man tror och att de är en väldigt heterogen
grupp i samhället.
Lärde mig om romernas kultur och levnadssätt ur ett mer historiskt perspektiv.
Allt de berättade om var nytt för mig. Jag hade aldrig tidigare fått höra
om deras bakgrund, traditioner osv.

Sammanställningen av den viktigaste kunskapen som studenterna själva
ansett sig ha fått omfattar förutom minoritetens historia och variationerna
mellan de olika grupperna också ökad förståelse för romska traditioner och
levnadssätt. Såväl de två föreläsarna som Hans Caldaras kommer från den
romska kelderashgruppen. Ett möte med andra romska grupper skulle förmodligen ytterligare fördjupat bilden av variationen mellan såväl individer
som olika grupper av romer.
En ny omskakande upptäckt för de flesta av studenterna var att det redan
i slutet av 1800-talet fanns ett intresse för ”rasbiologiska” tankegångar i
Sverige och att det år 1921 inrättades ett statligt ”rasbiologiskt” institut under ledning av Herman Lundborg vid Uppsala universitet. ”För Herman
Lundborg rådde ingen tvekan om zigenares mindervärdighet” som han
ansåg som ’sämre kvalificerade folkelement’”.47 Även hur antiziganismen i
Sverige och de nedsättande föreställningarna om ”tattare” och ”zigenare”
kom till uttryck ”i den rasmässigt motiverade behandling som drabbade de
resande och kelderasha-gruppen under 1940-talet”,48 var ny kunskap för de
flesta av studenterna tillsammans folkmordet på romer, den romska Förintelsen, under andra världskriget och att Sveriges gränser under åren 19141954 var stängda för inresa för romer. Upptäckten av denna ofta osynlig47

Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1990. Zigenare, tattare och svensk rashygien. I Jahn
Otto Johansen (red), 1990. Zigenarnas holocaust. Stockholm: Stehag: Symposion, s.167.
48
DO 2004, s. 12.
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gjorda del av Sveriges historia kom även till uttryck i studenternas svar på
frågorna om hur de skulle vilja arbeta med ämnet i sin undervisning. Detta
svar är ett exempel:
Att visa på hur de har fått lida för det svenska folkhemsidealet och för
den svenska rasbiologin.

Studenterna vill också arbeta för att ”ta bort den stereotyp som präglar [synen på] romer” och motverka fördomar om och diskriminering av minoriteten genom att bland annat bjuda in romska föreläsare till skolan. De
framhåller också andra aspekter:
Jag behöver betydligt mer erfarenhet och kunskap kring minoriteter inte
bara den romska för att kunna förstå, respektera och hantera deras kulturella traditioner de tar med till skolan.
Genom att ge det mer utrymme i all undervisning. Att man inte bara talar om dem vid något enstaka tillfälle som en avvikande kultur.
Dela med mig av kunskapen om de olika minoriteterna, för att förhindra
fortsatt (osanna) föreställda fördomar.
Skulle vilja undervisa om den romska minoriteten. Finns mycket eleverna bör veta innan de bestämmer sig för vad de tycker om romer.
Genom att lyfta fram kulturen och motarbeta myten om romer som tjuvar.

När det gäller de övriga fyra minoriteterna anser sig studenterna behöva
mer kunskaper och några av dem kommenterar särskilt exkluderingen av
minoriteter i allmänhet i Sverige. Med avseende på den andra enkäten kan
sägas att även om samtliga studenter inte deltog i föreläsningen, som var
frivillig, och inte heller hade läst Caldaras bok, nyanserades bilden av minoriteten avsevärt i svaren på den andra enkäten, så även bilden av den svenska historien.

Strategisk essentialism och interkulturella läroprocesser
Resultatet av den första enkäten visar att studenterna i denna kurs saknade
eller bara hade begränsade kunskaper om den romska minoriteten innan
inslaget om romer i kursen, något som också bekräftas av andra rapporter
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och studier.49 Att romer och de nationella minoriteterna fortfarande i hög
grad är osynliggjorda i samhället ger många av svaren i den första enkäten
uttryck för. Detta ger skäl att tro att den nationella självförståelsens diskurs
alltjämt är hegemonisk och starkt rådande samt att skolan fortfarande förmedlar denna syn till eleverna än idag. Den nationella självförståelsens
diskurs kom också till uttryck i de flerspråkiga studenternas ovana vid att
diskutera sin egen flerspråkighet som en tillgång vid kursens inledning.50
Många av svaren i den andra enkäten tyder dock på en större förståelse för
romer och för variationer inom minoriteten samt en ny insikt om att det
inte handlar om en homogen grupp utan många olika grupper. Flera av
studenterna vidgade också perspektivet i sina enkätsvar och relaterade till
egna erfarenheter av flerspråkighet och andra minoritetsgrupper i olika
sammanhang och betonade dessutom i sina enkätsvar språkets och modersmålsundervisningens mer generella betydelse för minoritetsbarn. Flera
deklarerade också att de i framtiden som färdiga lärare ville arbeta vidare
med frågor som rör minoriteten. Med utgångspunkt i Municio51 skulle man
här kunna hävda att svaren avspeglar en utveckling bland studenterna i
riktning mot ett demokratiskt credo och en mer inkluderande inställning
till romer, men även till andra grupper.
Självfallet finns det en risk att essentialisera etnicitets- och kulturbegreppen, när man diskuterar kunskaper om en minoritet, i detta fall romer. Särskilt när det gäller just romer lever en statisk syn på kultur- och etnicitetsbegreppen kvar, detta trots att dessa begrepp i andra sammanhang förstås
som socialt konstruerade fenomen.52 Här skulle man dock kunna argumentera för en strategisk essentialism.53 Om utgångspunkten tas hos den som
befinner sig i ett underläge, kan man enligt Gayatri Chakravorty Spivak
tillämpa en typ av strategisk essentialism för politisk mobilisering och social
förändring.54 Det viktiga är då att denna tillfälliga essentialism inte blir permanent utan ses som en strategi.
49

Se exempelvis Karlsson, Therese 2005. Osynliga minoriteter? Samer och övriga nationella minoriteter i den svenska lärarutbildningen. Institutionen för barn- och ungdomspedagogik. Umeå: Umeå universitet. ECRI 2005. DO 2008.
50
Jfr Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red) 2004. Svenska som andraspråk – i
forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur.
51
Municio 1993.
52
Belton, Brian A. 2005. Questioning Gypsy Identity: Ethnic Narratives in Britain and
America. Oxford: AltaMira Press, s.15.
53
Spivak, Gayatri Chakravorty 1993. Outside in the Teaching Machine. New York:
Routledge.
54
jfr James, Carl 2003. Seeing Ourselves: Exploring Ethnicity, Race and Culture. Toronto:
Thompson Educational Publishing, Inc.
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När studenterna i denna studie vid kursens början inte hade några eller
mycket begränsade kunskaper om minoriteten eller stereotypa föreställningar om den, blev utgångspunkten och en förutsättning för att utveckla
förståelsen hos dem inledningsvis en behandling av historiska, geografiska,
språkliga och numerära basfakta om minoriteten tillsammans med beskrivningar av romska traditioner och romsk kultur, något som exempelvis gjordes genom föreläsningen av de två romska lärarna. Trots risken att uppfatta
minoriteten som en grupp människor som färdats såväl geografiskt som
historiskt i slutna enheter,55 är intrycket att studenterna fick en inblick i den
romska historien och förstod att det inte handlar om en homogen grupp
människor. Strategin i detta fall med inslaget om romer i kursen var att
bidra till kunskaper om minoriteten bland lärarstudenterna och till ökad
inkludering av romska barn i skolan samt en större skolframgång för dessa
barn.
Kursen kan också ses som ett bidrag till att skapa ett mot-minne56 mot
den tidigare exkluderande historieskrivningen, där såväl den romska minoriteten som de övriga fyra minoriteterna och även andra grupper har varit
och fortfarande är osynliggjorda. Detta mot-minne skulle kunna innebära
en total revidering av den nationella självförståelsen, där minoriteternas
historia och erfarenheter blir en integrerad del av landets historia och nuvarande situation.57 Luis Ajagán-Lester talar om behovet av att ”berätta historien ur ett multiperspektiv, att inkorporera andra röster att, helt enkelt,
avkolonialisera berättelser”58 eller som en av studenterna uttrycker det:
Genom att försöka att inte använda dem [romerna] som något undantag
eller extra i vår historia utan som en likvärdig del av den.

Men att blicka tillbaka i historien och revidera eller avkolonialisera denna
kan innebära en kritisk men också smärtsam omläsning av historien med
skakande upptäckter. Ett exempel på detta var när studenterna kom på det
klara med ”rasbiologins” framväxt och betydelse i Sverige och de övergrepp
som historiskt och i ”vetenskapens” namn begåtts av majoritetssamhället
mot romer och andra grupper.
Gehöret från studenterna under hela kursen var stort, särskilt i den seminariegrupp som ville få svaren på den första enkäten presenterade för sig.
55

jfr Marsh 2003, 2008.
Pihl 2002.
57
jfr Rodell Olgaç 2006.
58
Ajagán-Lester 1999.
56
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Många uttryckte en stark vilja att arbeta vidare med dessa frågor. Implikationerna av studien pekar på att trots det romska inslagets begränsning
ökade kunskapen om och nyanserades bilden av minoriteten. Många studenter gav också uttryck för att ha påbörjat interkulturella läroprocesser,
något som sin tur inger hopp för såväl romska elever som andra minoriteter
och grupper i skolsammanhang. Reaktionerna hos denna grupp studenter
pekar också på möjligheter att inom ramen för en lärarutbildning förverkliga några av ramkonventionens och minoritetsspråkskonventionens intentioner.
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Kulturanalytiska aspekter på genus, etnicitet
och utbildning i mångfaldsperspektiv

Beatriz Lindqvist
…valuing diversity in the classroom challenges us not only to consider
our students, but to reflect as well on our own priorities as teachers –
and on our knowledge about the many cultures represented in our
classes and the degree of comfort we have with these cultures. Aware
that there are dimensions of difference with which we are not yet knowledgeable or comfortable, we have committed ourselves – as individuals
and as colleagues – to continue to confront our uncertainties.
Esther Kingston-Mann & Tim Sieber, Achieving Against the Odds, 2001 s. 4.

I såväl forskning och samhällsdebatt har ofta framhållits att mångfald det
facto möjliggör en mer nyansrik, komplex och djupare förståelse av människan och hennes värld. 1 Detta är en grundläggande tanke bakom det mångfaldsuppdrag som lärarutbildningen i Sverige gavs när den reformerades år
2001. Begrepp som etnicitet, kön och klass i socialt och historiskt perspektiv
skulle genomsyra hela utbildningen, vilket på sikt förväntades ge relevanta
insikter och färdigheter för att utföra det förnyade och förändrade läraruppdraget. Nya lärare skulle lära sig vara flexibla, beredda på att lära om
och lära nytt för att i sin tur lära eleverna att göra detsamma.2
Men går det att integrera mångfald som ett interkulturellt perspektiv på
lärande utan att granska hur genus, etnicitet, klass och andra former av
kategorisering konstituerar, intervenerar och transformerar varandra i de
undervisningssammanhang som vi själva ingår i?
Kingston-Manns och Sieber menar att maktutövande och skapande av
ojämlikhet också pågår i lärsituationer där dessa förväntas upphöra. Det
1

Jag vill tacka docent Annick Sjögren som har inspirerat och under flera år uppmuntrat
denna undersökning.
2
Carlson, Marie & Rabo, Annika 2008, s. 23-24.
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gäller inte minst mötet mellan högkvalificerade forskare inom olika discipliner som blir universitetslärare för mycket socialt, språkligt, religiöst och
etniskt sammansatta studentgrupper. Paradoxen är slående: samtidigt som
universitet och högskolor odlar universella anspråk på bildning, humanism
och demokrati, präglas fortfarande en stor del av kunskapsproduktionen
och undervisningen av kunskaper och erfarenheter starkt begränsade till
vita, västerländska normer.3
Vilka eftergifter skulle en ökad mångfald innebära för kraven på vetenskaplighet som ställs på högre utbildning? Och skulle inkluderingen av
andra erfarenheter och andra referensramar med nödvändighet leda till en
sänkning av den akademiska standarden?
De senaste årens skärpta debatter och uttalanden om skolans och utbildningens allmänna kris, studenternas bristande kunskaper, den låga kvaliteten på undervisningen har varit ett incitament för reflexioner över de påstådda sambanden mellan bristande förmedling av centrala kunskaper och
de ungas svårigheter att uppfylla utbildningens mål.
Men vad är studieframgång och hur ska den mätas? Är det studenternas
individuella prestationer eller djupet i studenternas gemensamma förståelse
som ska avgöra svaret?
Mina intervjuer och observationer inom Södertörns högskolas lärarutbildning pekar på att det finns flera anledningar att ifrågasätta att högre
individuell prestation med nödvändighet ska tolkas som tecken på lyckade
studier.
Svenska universitet är på många sätt vita, västerländska tanke- och erfarenhetsrum med strukturer som förutsätter att de som avviker från normen
tonar ner sina olikheter och tar till sig den dominerande kulturens normer.4
När denna underliggande norm tas för given skapas samtidigt ”osynliga
barriärer” för många unga människor som växer upp i moderna svenska
förorter.5 Studenter som motsvarar normen får automatiskt självbekräftelse
och upplever en gynnsam studiemiljö. Studenter som på olika sätt skiljer sig
eller utmanar normen får i stället kämpa hårt för att få erkännande. Men
3

Essed, Philomena 1991, s.101-113.
Det finns omfattande forskning på svensk botten som från olika discipliners horisont
granskar kulturrasism och stereotypa föreställningar om invandrare och kultur i nutida
forskning och politisk debatt. Se: Mattsson 2001, Mulinari & Neergaard 2004, de los
Reyes 2007, Lundström 2007. Flera av dessa forskare påpekar vikten av teoretiska och
diskursanalytiska studier av relationen mellan normerande svenskhet och vithet och
diskuterar hur ett kritiskt vithetsperspektiv kan användas i ett svenskt sammanhang.
5
jfr Eilard 2008, Essed 1991, Göransson 2005, Rubinstein-Reich & Tallberg-Broman
2000, Sawyer & Kamali 2006.
4
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samma ungdomar försöker övervinna dessa hinder på olika sätt och en del
av dem lyckas prestera goda studieresultat. Unga kvinnor och män med
olika språkliga, religiösa och etniska bakgrunder tar klivet in akademiska
utbildningar som både möjliggör och begränsar vissa tankar, erfarenheter
och värderingar på bekostnad av andra.
Syftet med denna artikel är att granska hur framgångsrika lärarstudenter
med minoritetsbakgrund gör bruk av kunskap och mening om genus och
etnicitet i relation till sina vägar genom utbildningen. Den som utbildar sig
till läraryrket och har med barns lärande och medborgerliga bildning att
göra blir en aktiv agent i skapandet av framtidens samhälle. Därför är det
särskilt angeläget att lärarstudenter har med sig en förmåga till kritisk förståelse av de processer och maktrelationer som på olika sätt influerar betydelser av genus och etnicitet i relation till studieframgång.
Denna artikel söker utmana både empiriskt och teoretiskt dagens dominerande föreställningar om att en genomgripande anpassning till majoritetens kultur är en förutsättning för studieframgång. Jag ska granska dessa
frågor i relation till lärarstudenter med bakgrund i Mellanöstern och uppväxt i Stockholms södra förorter. Skolor där de gått som barn uppvisar fallande siffror när det gäller antal elever med godkända betyg i årskurs 9.6

Metod
Varje läsår intervjuar jag ett antal studenter på Södertörns högskola med
tanke på ett framtida forskningsprojekt om interkulturellt lärande och akademisk bildning. Studenterna har olika etniska bakgrunder men givet den
betydande andelen av ungdomar med bakgrund i Mellanöstern i Södertörnkommunerna har jag lagt särskilt möda på att dokumentera dessa och
etniskt svenska studenter från samma region. De båda bakgrunderna finns
också representerade bland de högsta och de lägsta betygen, vilket kan vara
värdefullt för att dra slutsatser om vad som gynnar respektive spärrar stu-

6
Ungdomar som går i skolor där ytterst få elever har svensk bakgrund har sämre skolresultat än de som går i andra skolor. Detta samband gäller oavsett föräldrarnas utbildningsnivå och ställning på arbetsmarknaden. resultat – På väg mot ett samlat system för
uppföljning och analys vid 16 statliga myndigheter Integrationsverkets rapportserie
2007:05 och SCB, Demografiska rapporter 2007:2, Barn, boendesegregation och skolresultat. Det framgår både av forskning och av lärares erfarenhet att det finns skillnader
mellan den genomsnittliga eleven med svenska som modersmål och den genomsnittliga
grundskoleeleven med annat modersmål än svenska vad gäller språkliga färdigheter,
förmåga att tillgodogöra sig undervisningen och att uppnå kunskapsmålen. Skolverket,
Enheten för utbildningsstatistik, 2006-12-06.
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denters vägar genom utbildningssystemet. Denna artikel bygger på observationer och intervjuer med lärarstudenter med både syriansk kristen bakgrund och arabisk muslimsk bakgrund. I fokus står 6 unga kvinnor och 5
unga män som har lyckats uppnå höga betyg på samtliga kurser. Jag kom i
kontakt med studenterna när de läste en delkurs som jag har ansvarat för.
Samtliga har invandrade föräldrar men är själva födda och uppväxta i förorter till Stockholm. Observationerna genomfördes systematiskt för att anteckna yttranden och handlingar i undervisningssituationer och under raster. Intervjuerna, som genomfördes ett halvår senare, tar upp några trådar
från observationerna för fördjupning. Intervjuerna har varit tematiskt upplagda och kretsar kring uppväxt, utbildning och framtida yrkesliv. I anknytning till dessa teman ombads studenterna berätta om sina förebilder, individuella och kollektiva identifikationer samt hur utbildningen påverkar
deras självuppfattningar. Ytterligare en viktig källa till kunskap har varit
deras registrerade studieresultat, vilket möjliggör jämförelser mellan högskolans krav och studenternas uppfattningar om sina prestationer. Mina
slutsatser gör inte anspråk på att gälla för studenter med minoritetsbakgrund i allmänhet utan speglar främst den specifika grupp studenter som
intervjuats på Södertörns högskola.7
Samtliga elva studenter i min undersökning hade goda betyg i grundoch gymnasieskola. De har också fått godkända betyg på sina högskolestudier hittills. Förutom studier har alla beskrivit sina familjer och sin fritid i
uppskattande ordalag. De verkar trivas på högskolan och känner flera andra
studenter som läser andra ämnen och program på Södertörn. I fokus för
min studie står således en grupp studenter som sällan uppmärksammas i
forskningen, nämligen duktiga, framgångsrika studenter med minoritetsbakgrund. Genom att skifta perspektiv från de misslyckade till de duktiga
hoppas jag kunna dra några teoretiska slutsatser som kan revidera tillvägagångssättet på vilket vi producerar kunskaper om etnicitet i dagens Sverige,
det vill säga av föreställningar om tillhörighet till en viss folkgrupp har för
sociala innebörder. Vidare vill jag också närmare granska hur deras strategier för lyckade studier präglas av genus, det vill säga av föreställningar om
kön och könsskillnader.
Eftersom jag har varit lärare till de undersökta studenterna har jag under
analysen varit vaksam på att kritiskt tänka över min förståelse av vad olika
ord och situationer kan tänkas ha för kulturella innebörder. En strategi för
7

Södertörns högskola har mångvetenskap och mångkulturalitet som centrala profiler.
Högskolan har också sedan den grundades 1996 aktivt arbetat för att motverka social
och etnisk snedrekrytering till den högre utbildningen.
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att förhålla mig till skillnaden mellan att som lärare förstå och att som forskare tolka har varit att hålla isär genus och etnicitet som empiriska variabler
och genus och etnicitet som analytiska kategorier. Kvinna, man, syrian,
muslim, svensk används slentrianmässigt när studenterna talar om sig själva
och varandra. Min analys visar att varje students identifikationer kan vara
motstridiga och långt ifrån givna. För att förklara skillnader mellan studenternas olika vägar till framgångsrika högskolestudier kommer diskussionen
att kretsa kring hur etnicitet och genus gestaltas, reproduceras och
omskapas unga minoritetskvinnors och mäns berättelser om sina studenterfarenheter.

Dominerande bilder
En vanlig och dominerande förklaring till varför många barn och ungdomar
med minoritetsbakgrund slås ut ur utbildningssystemet är att de har svårt
att fungera i ett individualistiskt samhälle. Utgångspunkten är att dessa
unga och deras familjer inte har de kulturellt formade dispositioner som
behövs för att orientera sig i ett modernt samhälle där flexibilitet, föränderlighet och ständig kompetensutveckling är kardinaldygder. Det är alltså
brister i deras bakgrund som omöjliggör framgångsrika studier.8
Ju större de kulturella och språkliga skillnaderna mellan familjens hemland och det svenska samhället antas vara, desto större svårigheter kommer
de unga att möta för att passa in i klassrummet.
Omfattande forskningsinsatser under de senaste åren visar att skolan
själv består av diskriminerande praktiker som marginaliserar elever med
annan etnisk bakgrund och skapar djupa sociala orättvisor.9 Dessa studier
bidrar till synliggörandet av hur till synes demokratiska arbetsmetoder och
synsätt kan resultera i odemokratiska uteslutningar. Den kritiska udden
riktas mot samhällsinstitutionernas diskurser om ”de andra” och deras
hantering av etnisk mångfald. Det är emellertid inte lika ofta som elevers
upplevelser, tankevärldar och erfarenheter av utbildning står i centrum för
forskningen.10
8

Se bl.a. utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering Sawyer, Lena
& Kamali, Masoud (red.) 2006 ”Inledning”. Rasifierad profilering och utbildning av
rasifierade ungdomar med minoritetsbakgrund. SOU 2006:40. http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/17/98/1fb66fa9.pdf 2006-04-21 12:48
9
Andersson 2003, Gruber 2008, Runfors 2003.
10
Det gör däremot Andersson 2003, Jonsson 2007, Högberg 2009 i sina respektive doktorsavhandlingar.
H

H
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Ansatsen här är att visa att studenter med minoritetsbakgrund kan möta
marginaliserande praktiker och föreställningar på ytterst varierande sätt.
Vanligtvis är det de underkända eleverna/studenterna som sätts under lupp.
Det formella utbildningssystemet bidrar till kulturell stigmatisering och
etnisk utsortering, men den kan också vara en möjlig väg in i det svenska
majoritetssamhället. Jag närmar mig mitt empiriska fält med avsikten att
belysa hur en grupp duktiga lärarstudenter med bakgrund i Mellanöstern
performativt gör genus och etnicitet i språkliga och sociala praktiker. Uppreppningar av ord och kategoriseringar av genus och etnicitet i intervjuerna
uppfattas inte som som är en gång för alla givet, utan som en aspekt av en
relation i specifika vardagliga undervisningssituationer.11 En implikation av
detta är att sätt att vara kvinnlig eller manlig student med minoritetsbakgrund förhandlas fram, upprätthålls eller utmanas genom språkliga praktiker, handlingar och kroppsliga uttryck som bidrar till att både överskrida och
reproducera vissa normer och ideal kopplade till genus, klass och etnicitet.
Detta har flera konsekvenser. Dels betyder det att ingen form av social
identifikation och tillhörighet kan betraktas som enhetlig och oproblematisk.12 Dels att marginalisering inte bara antas produceras uppifrån och ner,
från majoritetens överordnade ställning. Den produceras troligen också
genom minoriteternas vardagliga tänkande och handlande, underifrån och i
sidled. Man kan alltså också förvänta sig att det pågår kraftmätningar mellan studenter av olika slag som också alstrar skillnader och ojämlikhet och
som kan bidra till utanförskap.13
Eftersom mitt eget synsätt inspireras av poststrukturalistisk teori betraktar jag alla former av identiteter som effekter av vissa sociala praktiker som
skapar illusionen av enhetlighet, koherens och kontinuitet. Därmed följer
uppfattningen om att identiteter måste förstås som oavslutade, ständigt
pågående sociala förhandlingar i samspel eller i konflikt med andra individer och grupper genom språk och konkreta handlingar. Tankegångarna
ligger i linje med Raewyn (tidigare Robert) Connells resonemang kring hur
multipla femininiteter och maskuliniteter görs och hur deras inbördes förhållanden bidrar till att maktrelationer skapas inom utbildningsinstitutioner och i förhållande till samhällets övergripande genusordning. Här be11

Med performativt avses här att språkliga och sociala praktiker betraktas som konstituerande av genus- och etniska identifikationer. Jfr Jonsson 2007, Martinsson & Reimers
2008.
12
Begreppet intersektionalitet ger analytiska ramar för att undersöka hur makt konstitueras i korsdraget mellan olika socialt skapade skillnader som artikuleras och förändras i
skilda rumsliga och historiska sammanhang.
13
Lindqvist 2002.
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traktar jag seminarieundervisningen också som agent och arena i görandet
av femininiteter och maskuliniteter. Tanken är att det hela tiden sker förskjutningar som avsiktligt eller omedvetet producerar instabilitet och föränderlighet men att detta ibland är svårt att få syn på eftersom kollektiva
processer ofta är trögrörliga. Där det sker förskjutningar öppnas inte sällan
sprickor för alternativa erfarenheter och tolkningsmöjligheter, ett slags
frizoner där dessa individer tillsammans lär sig att plocka isär bilder som
förtrycker dem och skapa alternativa sjävförståelser.14 En diskursanalytisk
ansats möjliggör ett perspektivskifte från individens intentioner till individers och gruppers positionering i ett nätverk av inbördes maktrelationer.
De unga kvinnorna i min studie är väl medvetna om de stereotypa bilder
som svenska medier ständigt sprider om dem. Ingen av dem tycker dock att
de möter rasistisk diskriminering i sin utbildning. De tyckte tvärtom att de
blev välbemötta och kände sig trygga på högskolan.
Rasistiska fördomar haglar dock utanför campus i Flemingsberg: på gatan, på arbetsförmedlingen och i bostadsmarknaden. De är således medvetna om att många svenskar betraktar dem som okunniga offer för hederskulturer, att de har stora brister i svenska språket, att de förväntas vara sämre
rustade för kvalificerade arbeten. I undervisningen var det meningen att
studenter skulle bilda mindre arbetsgrupper på fyra till sex personer och att
dessa skulle spegla mångfalden bland kursdeltagarna. Trots ihärdiga försök
att splittra helt homogena arbetsgrupper av kvinnliga studenter med bakgrund i Mellanöstern, återuppstod dessa grupperingar. Informella kamratgrupper tillmäts även av Connell stor betydelse vid skapande av identiteter,
sociala relationer, normer och värderingar och andra genusskapande praktiker.15
Medan delkursen som jag ansvarat för pågick bekymrade jag mig för de
kvinnliga studenternas ovilja att ”blanda sig” med andra studenter vid
gruppindelningar. Jag befarade att deras benägenhet att sluta sig i etniskt
baserade gemenskaper skulle utgöra ett hinder för goda studieresultat.
Manliga studenter med samma minoritetsbakgrund verkade däremot nöjda
med sina tilldelade kamrater och tycktes närmast undvika varandra vid
gruppindelningar. Mycket talar för att de genom aktivt idrottsutövande har
anammat tanken om att de som individer själva är ansvariga för sin fram14

Farahani, 2007.
Connell skriver att: ”The peer groups, not individuals, are the bearers of gender definitions” (1996d, s. 220). Lahelma & Öhrn, 2003 s. 39-51 och Evaldsson 2007 lyfter också
fram denna kollektiva dimension på svensk botten och visar att flickors position i skolan
ofta är kopplad till deras informella kvinnliga nätverk.
15
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gång. ”Det är upp till mig”, konstaterade de i gruppdiskussioner och tog
stöd i allmänna påståenden om den enskildes ansvar och valfrihet. På motsvarande sätt försökte de i intervjuerna att profilera sig som unika personer
i förhållande till sina etniska tillhörigheter och hävdade sin individuella
särart.

Gemenskap för framgång
Elisabet Öhrn hävdar att, mot bakgrund av de senaste årens förändringar i
skolans arbetsmetoder, undervisningsformer, kamratrelationer och språkbruk, det behövs mer ingående analyser av skolans betydelse för formandet
av kön.16 Hur görs kvinnligheter och maskuliniteter i förskola, skola och
högskola när undervisningen på alla nivåer blir allt mer individualiserad
och målstyrd? Har dessa övergripande förändringar lett till att både elevpositioner och genuskonstruktioner förändrats eller satts i fråga? Det finns
studier som tyder på att könssegregerade grupper inom en skolklass luckas
upp när elever arbetar under mer individuella former jämfört med mer
lärarstyrd undervisning.17 Andra invänder emot detta och framför då argument för att individualisering, ökad valfrihet och ökade inslag av ”eget arbete” i skolan/högskolan kan påskynda utslagningsprocesser och befästa skillnader mellan olika typer av elever. Barns och ungdomars olika förutsättningar att hantera de höga krav på ansvarstagande, självstyrning och flexibilitet som åläggs individen i undervisningen kan bidra till att olika elever/studenter söker sig till kamrater av det egna könet och med samma
bakgrund. I längden kan detta bli ett hinder för samarbete mellan individer
med olika erfarenheter, olika kön, olika språkliga och etniska bakgrunder.18
Det kan alltså finnas flera olika skäl till att studenter söker sig till andra
med samma bakgrund. De fem intervjuade kvinnliga studenterna var mycket verbala och deltog gärna i diskussioner. De var angelägna att berätta om
sina planer på att i ett framtida yrkesliv som lärare uppmuntra sina elever
med minoritetsbakgrund att satsa på den långa utbildningsvägen. De såg sig
som viktiga framtida förebilder och hoppades kunna förändra villkoren för
barnen i förortsskolorna. ”Jag tror att många (barn) vill så mycket med sina

16

Öhrn, 2002.
Karlsson, 2003.
18
”Ansvar”, ”flexibilitet” och ”valfrihet”, påstås i retoriken om den nya skolan leda till
både positiv kreativitet och inkludering av många elever. Dovemark, 2004 hävdar att
dessa, i själva verket, försvårar situationen, särskilt för elever med invandrarbakgrund
och elever med läs- och skrivsvårigheter.
17
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liv, men de vet inte hur man tar sig dit”, förklarade Salima som beskriver sig
själv som någon som ”samtidigt deltar i många olika världar”. Hon vet vad
det vill säga att vara dotter till en lågavlönad muslimsk spärrvakt. Hon vet
också hur det är att vara student på akademisk nivå och hur vägen dit, kantad av fördomar ser ut. När jag frågade henne varför hon vill bli lärare svarade hon:
Du vet, sättet på vilket andra ser på dig som arab och muslim…vare sig
du vill eller inte så drabbas du av det. Folk ser på dig och tror att du är
någon städare eller nåt… Ingen tror att du är lärare. Invandrare tror inte
det heller. Det tror jag bara kan ändras när de ser att man kan vara invandrartjej och duktig, en bra förebild.

Salima umgås med flera andra unga muslimska kvinnor som deltar i lärarutbildningen. Hon menar att gemenskapen skapar lugn och ger inspiration.
Där behöver hon inte ursäkta sig för sitt ursprung. Tvärtom kan hon känna
sig stolt och stark i ett gäng där alla tillsammans är på väg mot något nytt.
Hon menar att just möjligheten att tala om obehagliga händelser och osäkerhet ger henne styrka då hon inser att ”allting hänger inte bara på mig”.
På samma sätt understryker hon att lärarutbildningen har stärkt hennes
medvetenhet om villkoren för den egna etniska gruppen, inte minst när hon
genomför sin praktik i en skola med många arabisktalande barn. Syrianska
Sibel gör en liknande reflektion och driver diskussionen vidare:
Jag har alltid förstått att man som invandrare står lägre men det har liksom inte varit så jobbigt för egen del. Jag har växt upp bland syrianer och
skött mig så det har gått bra. Jag menar…jag har inte riktigt insett tidigare de behov som finns i min grupp. Barnen behöver se att människor
som de är smarta och kan plugga. Det är duktiga barn som inte har
samma resurser. När jag ser dem i klassrummet ser jag vilka behov av
stöd och att bli sedda som barnen har… de behöver vuxna som förstår.

Varken Salima eller Sibel försöker bortförklara eventuella svårigheter i studierna med hänvisning till sin kulturella bakgrund. De har båda fått jobba
hårt för att få goda skolbetyg och har tidigare utgått från att det var självklart att lägga ner mycket arbete med sina läxor. Det var främst i samband
med sina praktiker i förortsskolor med barn med liknande bakgrunder som
de blev riktigt medvetna om de privilegier som med självklarhet tillkommer
elever med majoritetsbakgrund. Deras respektive familjer har uppmanat
dem att strunta i majoritetens fördomar och satsa på studier. Utanför den
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egna förorten har de försiktigt tonat ner eventuella olikheter. Under sin tid
på högskolan har de dock börjat tänka positivt kring sin etniska och religiösa tillhörighet. I denna process har samvaron och samtalen med andra
kvinnliga studenter med samma bakgrund synliggjort vikten av social gemenskap för att klara utbildningens, familjens och samhällets många och
ibland motsägelsefulla krav. Eller som Nour uttryckte det: ”Du vet, det betyder någonting att ha riktiga samtal med någon som är som man själv.”
Hon förklarade vidare att kompisrelationerna är mycket viktiga eftersom
kvinnliga studenterna sinsemellan har mycket varierande bakgrunder. Tillsammans är de med om att överskrida många gränser som kan te sig svåra
att forcera för föräldragenerationen. Det gäller inte minst den nära vänskapen mellan kristna syrianer och arabisktalande muslimer.
De delar ett gemensamt intresse av att bli framgångsrika yrkeskvinnor
utan att behöva göra avkall på sin etniska tillhörighet. De vägrar inordna sig
i kategorier som bygger på principerna både-och eller antingen-eller och
som dikteras av andra:
Jag är så mycket mer än svensk eller syrian eller en blandning. Jag tror
att just det att vi förstår varandra från insidan gör att man känner sig
starkare. Det är skönt att slippa förklara sig. Vi vet med varandra hur det
är. Jag menar, man kan inte förklara för andra hur det är men man kan
hjälpa dem att själva komma till insikt. När jag träffar barnen och de ser
att jag finns, att jag sliter lika hårt som dem gör och att jag kommer att
bli lärare… Det gör hela skillnaden, tror jag.

De kvinnliga studenterna framhåller att det inte går att förstå deras erfarenheter av högskolestudier enbart som ett individuellt fenomen. Vägen dit har
kantats av olika svårigheter som hänger samman med samhällets segregerande mekanismer. Men de understryker samtidigt att det är viktigt att
invandrade familjer och förortsbor i allmänhet börjar se högskolestudier
som en självklar rättighet för deras barn. Utsagorna i intervjuerna och
gruppdiskussionerna tyder på att de kvinnliga studenterna betraktar sina
möjligheter till utbildning och social mobilitet som en kollektiv angelägenhet. Fördomar mot invandrade förortsbor och deras barn finns och bärs
upp kollektivt. Därmed kan de inte bemötas som enskild individ. Genom att
stärka samhörigheten med jämnåriga med samma bakgrund och samma
ambitioner, blir det möjligt att upprätthålla en stark självkänsla även i lägen
där man känner sig ifrågasatt.
Tillsammans skapar dessa unga kvinnor ett vi som ett slags frizon där
familjens och samhällets motstridiga förväntningar och krav tillfälligtvis
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sätts på undantag till förmån för avspända meningsutbyten. I gruppen blir
det möjligt bekräfta varandra både intellektuellt och känslomässigt och
oavsett om man är kristen eller muslim tillåts var och en kombinera erfarenheter från olika livssfärer. Gruppen innebär dock inte att de måste avstå
från sin individualitet. Tvärtom upplever enskilda kvinnliga studenter att
det är tack vare gemenskapen med andra som deras unika personlighet får
spelrum.

”Jag ska visa dom!”
I likhet med kvinnorna upplever de intervjuade manliga studenterna att det
finns starkt negativa stereotyper om dem och deras familjer. De drabbas
också särskilt av att män med deras bakgrund i svensk media framställs som
bakåtsträvande, fanatiskt religiösa, våldsbenägna och kvinnofientliga. Invandrade män från Mellanöstern tillskrivs en särskilt hedersrelaterad patriarkal kultur, vilket skapar föreställningar om att deras exkludering och
diskriminering i det svenska samhället och dess arbetsmarknad kan förklaras med hänvisning till deras ”främmande kultur”.19
De manliga studenterna berättar om ilska och vanmakt inför dessa fientliga bilder som omvandlar dem till samhällsproblem. I likhet med de kvinnliga studenterna är de starkt motiverade att bli goda förebilder och bidra till
en bättre framtid för barn med samma bakgrund. Ambitionerna att förändra, påverka, hjälpa är omfattande. Det gäller inte bara önskan att förmedla
kunskaper, uppmuntra talanger och ge framtidshopp. De förklarar ofta sina
förhoppningar i mer terapeutiska termer och menar att det är mycket angeläget för dem att få bedriva drogprevention, förhindra brottsliga tendenser
och hjälpa barnen att hantera krockar med föräldrar och samhället.
Till skillnad från kvinnorna talar de manliga studenterna om sig själva i
mycket individuella termer. De utgår från ett jag som på egen hand arbetar
hårt för att lyckas. Deras berättelser utgår från tanken att man måste göra
saker och ting själv utan att bli beroende av andra. När de talar om förebilder som inspirerat dem nämner de ofta någon idrottsledare som varit sträng
men rättvis, som uppmuntrat men som också ställt krav. Medan de kvinnliga studenterna framhävde stolta självbilder, visade de manliga studenterna
en mer ambivalent hållning till kamrater med samma bakgrund. Intervjuerna ger snarare intrycket av att de försöker inta distans till sin etniska bak-

19

Jfr Matthis 2005, Öhlander 2005.
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grund för att ensamma göra motstånd mot stereotyper och fördomar. Fauad slog snabbt ifrån sig:
Det finns såna bilder och många är säkert ganska traditionella och så
där. Men jag är inte sån! Jag är precis som vilken vanlig kille som helst.
Det är faktiskt orättvist att jag buntas ihop med andra!

Genom att framhålla sina personliga meriter och sin egenart som individer
gjorde de unga männen försök att separera från en påtvingad kollektivisering och inta en plats som vanliga, självständiga unga män. Med tanke på
idealiseringen av individualism, formella meriter och självständighet i det
svenska samhället, kan de manliga studenternas berättelser betraktas som
som narrativa strategier som möjliggör fullvärdig delaktighet i samhället.
Mohammed förklarade att man inte kan bli någonting annat än ”invandrare”
om man uppträder kollektivt. Han menade att han vill bli sedd som en egen
individ som skiljer sig från andra irakier. Syrianske Deniz höll med och tillade:
Ingen annan än jag själv kan fixa min framtid. Det är upp till mig att visa
vad jag går för. Jag får ingenting gratis. Jag får slita för mina betyg. Jag
lärde mig disciplin och hårt arbete när jag spelade fotboll. Det har jag
nytta av idag.

Framhävandet av individualiteten handlade dock inte bara om att undvika
kollektiv stereotypisering. Det finns också inslag av revansch i utsagorna,
vilket tyder på att de enskilda manliga studenterna upplever att de håller på
att lyckas mot alla odds, som ensamma riddare som slåss mot en fientlig,
oförstående värld. Ali försäkrar:
Jag ska visa dom! Jag vill att de ska se att det går bra för mig. Det har jag
jobbat för och ingen ska tro att jag får någonting gratis. Folk som inte
känner mig tänker: Ali, muslim, lever säkert på bidrag, fundamentalist,
kvinnoförtryckare… När de träffar mig ska de få sig en tankeställare.
Deras fördomar stämmer inte in på mig!

Ali har medvetet sökt sig till arbetsgrupper med etniska svenskar och uppfattas som trevlig och duktig av kamraterna. I intervjun förklarar han att
samarbetet fungerar bra och att alla är vänliga. Däremot har dessa kontakter
inte fördjupats på fritiden utanför högskolan.
Det känns ensamt ibland, men å andra sidan tror jag att det är bättre så
här. Om vi kanske skulle umgås mycket privat skulle vissa konflikter
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uppstå. Det är lättare att vara överens när man håller sig till studierna
och inte blir för personlig.

Alis och de andra manliga studenternas strategi har dock sitt pris i känslor
av isolering och ensamhet. Relationerna med kurskamrater stannar vid
studiesamarbete utan att fördjupas till privat vänskap. Gamla vänner från
skoltiden och bostadsområdet där de växte upp förväntas inte dela samma
studiemotivation och framtidsplaner, vilket leder till att banden till dem
också försvagas. Mohammed uttryckte en stark längtan efter att bli klar med
utbildningen, få ett lärarjobb, köpa en lägenhet, köpa en bil, ha ett vanligt
bra liv. Han är medveten om att andra ungdomar med hans bakgrund har
samma intentioner men anser att det vore ett misstag att bilda ett gäng med
dem:
Det går inte att komma i en stor klunga med andra invandrare. Då blir
man inte sedd för den man är. Man bedöms kollektivt och får dåligt rykte. Jag vill bli sedd som en egen individ. Det är nånting som jag vill förmedla till mina elever i framtiden också. Det är bra för dem att lära av
mina egna livserfarenheter. Man kan påverka sitt liv om man verkligen
vill. Det bestämmer individen själv!

Liksom Mohammed såg de övriga intervjuade manliga studenterna stora
möjligheter att slå sig fram i utbildningssystemet om de lyckades uppträda
som självständiga individer och därmed undvika kollektiv kategorisering på
etniska grunder. En logisk konsekvens av detta förhållningssätt kan vara att
både framgångar och misslyckanden betraktas i strikt personliga termer.
Intervjumaterialet visar emellertid att det också finns motsägelser i manliga
studenternas starka betoning av individens avgörande betydelse. De inser
att alla individer inte har samma förutsättningar och resurser. I utbildningssystemet är det inte bara den enskilde som bedöms, utan också de sociala,
kulturella och ekonomiska villkor som format denne. Deniz resonerar:
Man kommer till skolor i svenska villaområden och det är helt annorlunda än där man själv gick som barn. Det är mer ordning och arbetsro.
Föräldrarna är med på ett annat sätt. De har andra resurser att hjälpa
sina barn med läxorna. Skillnaden är stor!
Det är inte rättvist att man bedöms efter samma måttstock när man har
så olika villkor. Det är inte schyst mot barn som har så mycket att kämpa
mot.
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Liksom de övriga intervjuade manliga studenterna såg Deniz sin egen utbildningsväg som resultat av sina egna prestationer, sin egen talang och sitt
eget hårda arbete. De unga männen framställde sig i regel som strävsamma
individer som, till skillnad från övriga personer med samma bakgrund, är
målmedvetna och beredda att ta de chanser som dyker upp. Deras förklaringar anknöt till prestationskraven inom idrottslivet, vilket tycktes laddas
med konnotationer av maskulinitet och duglighet. Trots att de flesta intervjuade spelade fotboll, lyftes inte gemenskap och samarbete med andra som
en viktig källa till självförtroende. Det var den egna förmågan att prestera,
bli sedd och få beröm som stod i centrum för deras berättelser.

Avslutande kommentarer
Min studie visar att stark identifikation med den egna minoritetsbakgrunden inte behöver betraktas som ett hinder för framgångsrika akademiska
studier. Den dagliga samvaron med andra duktiga kvinnliga studenter från
den egna gruppen bidrar till självreflektionen och undanröjer känslor av
osäkerhet, missförstånd och täpper till möjliga kunskapsluckor. I intervjuerna ges många exempel på att gruppen genererar positiva självbilder som
utmanar allmänhetens nedvärderande fördomar. Högpresterande manliga
studenter med samma etniska tillhörigheter upplevde i stället sina framgångar som individuella triumfer mot marginaliseringens villkor. Erfarenheter från barndomens idrottsträning sporrade dem att jobba hårt, vara
tävlingsinriktade samt ingav dem känslan av att allt var avhängigt deras
individuella prestationer. Trots att studierna gick bra gav de unga männen
också uttryck för social isolering och ensamhet när de inte hade starka vänskapsband att luta sig mot. Den egna etniska bakgrunden framstår i berättelserna som en belastning som måste tonas ner för att undkomma kollektiv
kategorisering.20
Medan de kvinnliga studenterna utmanade stereotyperna utifrån kollektiv stolthet och gemenskap, försökte de manliga studenterna i stället att
undkomma stereotyperna genom individuell duglighet och avskildhet. Min
studie visar således att vägen till framgångsrika studier kan se ut på olika
sätt. Det gick bra för samtliga intervjuade men det är alldeles uppenbart att
manliga studenterna betalar ett högt pris för sin utpräglade individualism.
20
Camilla Hällgren (2005) och Meta Cederberg (2006) visar att liknande språkliga, sociala och rumsliga strategier brukas av s.k. skolelever med invandrarbakgrund och höga
betyg, som aktivt söker undvika det stigma som följer med identifikationen ”invandrarelev”.
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Till skillnad från de kvinnliga studenterna som aldrig haft ett organiserat
fritidsliv hade manliga studenterna varit mycket aktiva inom idrotten under
uppväxten.21 Erfarenheterna från träningen gav anvisningar om hur individuell duglighet visas upp. Berättelserna kretsar också mycket kring hur de
själva har fått slå sig fram på egen hand genom konkurrens med andra. De
kvinnliga studenterna däremot verkade inte se varandra som medtävlare
utan delade snarare varandras glädje och stöttade varandra vid motgångar.
Denna grupp av duktiga lärarstudenter med minoritetsbakgrund är ett
viktigt exempel på behovet av vardagsnära studier av hur genus och etnicitet görs i korsdraget mellan olika socialt skapade skillnader som artikuleras
och förhandlas fram på olika sätt i skilda kontexter.
Min studie visar att de intervjuade ungdomarna inte kan reduceras till
passiva offer för strukturell ojämlikhet. De är födda och uppväxta i ett samhälle, som trots sin deklarerade förändringsvilja, utsätter dem för bostadssegregatin diskriminering på arbetsmarknaden. Men de förhåller sig aktivt
till sina villkor på olika sätt. De manliga studenterna gavs onekligen fler
möjligheter till aktiv fritid under uppväxtåren. De fick också, genom idrottande, lära sig vissa kompetenser som tillsammans med maskulinitet värderas högt i samhället: individualism, tävlingsanda och disciplin. Emellertid
räcker inte de privilegier som dessa egenskaper medför till att skydda dem
från känslor av ensamhet, osäkerhet och vanmakt i vissa situationer. Deras
känslor kan tolkas som en avspegling av strukturellla motsättningar i dagens svenska samhälle som å ena sidan hävdar vikten av valfrihet och starka
individualitetsideal och å den andra inte kommer tillrätta med ojämlikhet
och diskriminering. Studenterna gör genus och etnicitet i relation till andra
närvarande och/eller föreställda studentpositioner i undervisningen.22 Positionering sker i samspel mellan kontext och individer och kan ses som både
en aktiv och en passiv handling genom vilken en individ, liksom en grupp,
kan både positionera sig själv och positioneras av andra. Det innebär att en

21

Betänkandet ”Föreningsfostran och tävlingsfostran” (SOU 2008:59) poängterar att det
återstår mycket arbete innan föreningsidrotten uppnår målet om ”idrott åt alla”. Att
idrotten är tillgänglig för alla antas vara en grundförutsättning för att alla individer i
samhället får samma möjlighet till en god hälsa. Generellt gäller dock att flickor idrottar i
lägre utsträckning än pojkar och att utrikesfödda flickor har ett anmärkningsvärt lågt
deltagande inom föreningsidrotten. Mats Trondman och Cecilia Dovborn 2006 menar
att dessa skillnader minskar dock när spontanindrotten utanför föreningslivet tas med i
beräkningen, något som inte tas med i SCB-statistiken.
22
Etnologen René León Rosales (2010) diskuterar ingående positionering som elev bland
pojkar i en multietnisk skola och ger detaljrika etnografiska beskrivningar av hur denna
process kan gestaltas i klassrummmet.
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och samma person eller grupp kan skifta position under en och samma
situation beroende på vilka diskurser som aktualiseras.
Men som exemplen här visar, finns det vissa begränsningar i den ”diskursiva flexibiliteten” eftersom alla positioner inte är lika tillgängliga för
alla. Ingen tycks vara helt fri att röra sig hur som helst mellan olika etnicitets- och genuspositioner. Möjligheterna är begränsade inte minst på grund
av kroppens materialitet, institutionell praktik, ekonomiska krafter ochfamiljerelationer.23
Högre utbildning som välkomnar den mångfald av bakgrunder och erfarenheter som kännetecknar unga vuxna i dagens Sverige är arenor där både
reproduktion av kulturella normer och överskridande av dessa äger rum
sida vid sida. De intervjuade kvinnliga studenterna kunde skickligt manövrera undan fördomar och negativa stereotyper genom att understryka sin
etniska tillhörighet och tillsammans skapa positiva självbilder som stolta
och duktiga minoritetskvinnor. Deras positiva självbilder skapades genom
ömsesidigt stöd och beundran samt genom tät gemenskap. De sökte tillsammans alternativa definitioner av kön och etnicitet som varken hänvisade
till föräldragenerationen eller till majoritetskulturen. Deras inspiration och
styrka kom från relationer i sidled med andra unga kvinnor med samma
etniska bakgrund som bedriver akademiska studier. De intervjuade manliga
studenterna å andra sidan, visade annorlunda inställningar. De som hade
mycket starka identifikationer med den egna etniska gruppen hade i stort
sett mer negativa självbilder än de kvinnliga studenterna. Några manliga
studenter vägrade definiera sig genom samhörighet med andra. De hävdade
i stället sin individualitet och att man måste skilja mellan dem och deras
etniska bakgrund. Det var framför allt dessa som hade idrottsledare som
sporrade dem till individualism, tävlingsanda och tuff maskulinitet. Till det
yttre kan det verka som om männen har bättre utsikter att uppnå sina studiemål än kvinnorna. De bekänner sig till ideal som anknyter till majoritetens måttstock för framgång och karriär. Emellertid, visar det sig att en
oreserverad omfamning av majoritetens ideal sker på bekostnad av självkänsla och gemenskap.

23

Jag förstår institutionell praktik i linje med Gruber 2008 s.29: Det som sker i undervisningen kan inte ”reduceras till en lokalt avgränsad praktik och dess aktörer. Utgångspunkten är att skolan (och andra utbildningsinstitutioner, min anm.) återspeglar och
iscensätter samhällets väv av relationer och att dessa tar sig specifika uttryck i relation till
den institutionella kontexten”.
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Utbildning och styrning

Det rationella lärandets politiska
epistemologi

Peter Strandbrink
Utbildning och lärande handlar om giltig kunskap. Kärnan i varje utbildningssystem är formulering, förmedling och utveckling av giltig kunskap i
olika flöden mellan lärare och elever; inom elevgrupper; mellan lärare och
utbildningar; mellan skola och arbetsliv; mellan akademiska sektorer; mellan forskning och undervisning; mellan skola och stat; och mellan akademin, skolan och samhället. Men vad handlar giltig kunskap om? Vad är det
för något? Utgångspunkten för detta bidrag är att det bara möjligt att förmedla kunskap på ett visst utbildningsfält om det redan är givet vad som
ingår i ett korrekt vetande. Och eftersom det rätta vetandets grund och
innehåll är instabila och omtvistade – och dessutom föremål för ständig
omvärdering och omtolkning – så är våra utbildningssystem samtidigt platser där kunskap formuleras och förmedlas och arenor för strid och konflikt
kring kunskapens rätta struktur och processer. Drömmen om den fasta
kunskapsmassan är på så vis alltid en dröm – ofta politisk och alltid utopisk.
Detta kapitel handlar om den giltiga kunskapens epistemologiska logik
och plats i utbildningssystemet. Det inleds med en diskussion om institutionell rationalitet och post-rationalitet i termer av vad en del teoretiker
(däribland jag själv) kallar politisk epistemologi. Därefter undersöks statens,
skolans och akademins matchning mot fyra framträdande politiskepistemologiska format. Poängen är att visa att den institutionella jordmånen för varje systemdel är funktionellt specifik och att frågan om vilka kunskapsformat och politiska epistemologier som fungerar på vilken nivå därför alltid måste analyseras. Kapitlets uppläggning öppnar både för reflektion
kring statens, skolans och akademins respektive politiska epistemologier
och för systemets helhetslogik. Avslutningsvis diskuteras vilka lärande- och
kunskapsperspektiv som fungerar och inte fungerar i utbildningssystemet.
Samtidigt som frågan om huruvida kunskap är kvalificerad, korrekt, adekvat, giltig, riktig eller inte berör grundläggande filosofiska ställningstagan135
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den är det uppenbart att dominerande utbildnings- och lärandekrav i framför allt grundläggande (men alltmer även i akademisk) utbildning bygger på
kunskapsformat som gynnar enkel mätbarhet och kognitiv och teoretisk
konvergens. Om vi vill betona att elevers prestationer i, säg, matematiska,
historiska, geografiska, språk- eller samhällsvetenskaper måste värderas
eller förbättras i kvantitativ och neutralt mätbar mening är det nödvändigt
att gränser och innehåll för den kunskapsmassa för vilken elevers prestationer ska bedömas är entydiga. Är den inte det fungerar inte ett sådant förhållningssätt. Att korrekt och giltig kunskap har en finit och välavgränsad
karaktär är emellertid en självklar utgångspunkt för staters och myndigheters regleringar, organisation och validering av alla formella.
Denna grundläggande föreställning om kunskapens tydlig- och bestämbarhet har en rad politiska, retoriska och institutionella bottnar. En konsekvens är att den politiska viljan att fixera och formellt validera och sanktionera forskares, lärares, lärarutbildares, studenters och elevers kunskapsrelationer legitimeras. I en äldre utbildningstradition uppfattades det som givet
att staten ytterst skulle ansvara för att rätt kunskap genererades inom ramen
för offentligt styrda utbildningssystem. Idag fungerar inte längre detta.
En annan konsekvens är att passningen mot akademins alltmer polysemiska, agonistiska och reflexiva kunskapsdiskurser försämrats. I humanoch samhällsvetenskaperna är detta tydligt. Den enkla kunskapsform som i
teorin betonade stadig upplysning och frigörelse på rationell grund men i
praktiken kanske lika mycket syftade till följsamhet gentemot staten har ett
svårare läge idag. Samtida kunskapsteorier är mindre framstegsvänliga men
samtidigt mer komplexa och svårsammanfattade än dem de ersatt. Oskuldens tid är i det avseendet över. Förhållandet mellan stat, skola och akademi
har komplicerats.
En tredje konsekvens av det stora avståndet mellan den kvardröjande föreställningen i det offentliga utbildningssystemet om kunskapens entydighet och akademins alltmer post-rationalistiska miljöer är att utbildningsvetenskaplig och pedagogisk forskning fått svårare att göra sig gällande som
auktoritativa lärande- och kunskapskontexter. I takt med att human- och
samhällsvetenskaplig forskning tvingats hitta sätt att överskrida det ”säkra”
vetandets former har förutsättningarna för forskning om lärande och kunskapsproduktion förändrats. Om inte (och detta är nog ett gemensamt synsätt i all post-rationalistisk kunskapsreflektion) fasta kunskapsbaser i konventionellt systemrationalistisk mening finns så kan inte heller skolforskningen, utbildningsvetenskapen eller pedagogiken driva någon ”forskningsresultatsbaserad” argumentation för eller emot olika slags metoder, lärande136
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teknologier, undervisningssätt eller utbildningsorganisatoriska lösningar.
Som framgår bland annat i Mickwitz bidrag till denna volym är det till exempel orimligt att enbart tolka betyg som oberoende instrument för att
kvalitetssäkra skolans generiska kunskapsprocesser. De fyller även (precis
som kriterie- och utvärderingstänkande i andra sektorer) en mängd andra
disciplinerings- och sorteringsfunktioner. Som många författare påpekat
har den teknokratiska styrningsmodellen hårda bindningar till rationalistiska kunskapsideal för vilka kalibrering, utvärdering och optimering är prioriterade dygder.1
Detta utbildningskunskapliga läge liknar andra kunskapsteoretiskt grundade försök att förstå och organisera samhället. Ramarna för vad jag kallat
den kunskapspolitiska huvudfrågan begränsar möjligheterna även för kunskap om lärande och utbildning.2 I medborgarteoretiska diskussioner gäller
den i vad mån medborgarna kan betraktas som tillräckligt kvalificerade för
att delta i de processer som styr och organiserar samhället. Borde inte undermåliga kunskapsnivåer diskvalificera oupplysta människor från att delta
i, sanktionera eller ens legitimera en massdemokratisk ordning? Överförd
till utbildningsfältet kan en liknande fråga lyda: borde inte giltiga lärandeoch kunskapsformat bestämmas av statliga och professionella specialister,
som har en säkrare kunskap om kunskapens rätta innehåll och riktiga förmedling?
En grundfråga i dessa delar är om den rationalistiska kunskapsvisionen
är bärkraftig. I post-rationalistisk samhälls- och styrningsteori är svaret
klart nej. De fokus på governance, polyvalens och ”mjuk” lagstiftning som
fått allt större plats i forskning om politisk styrning och makt är uttryck för
detta. Det är inte längre rimligt att påstå att regeringar, departement, myndigheter, övernationella organ som EU-kommissionen eller EU-parlamentet eller andra reglerande offentliga institutioner kan betraktas som rationellt drivna linjer.3 Präglas det utbildningsfältet av motsvarande postrationalistiska läge eller gäller andra villkor för de kunskapsformat som
råder där?

1

Jfr Liedman 1997; Fischer 1990; Hörnfeldt 2009.
Jfr Strandbrink 1999; 2009.
3
Det betyder alltså inte nödvändigtvis att institutionerna som sådana bytt funktionell
karaktär utan att tidigare tolkningsramar inte längre uppfattas som lika giltiga. Förändringen gäller den filosofiska frågan om vilka förklaringsmodeller som uppfattas ha störst
bärighet på vissa fenomen.
2
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Problem: rationalitet, utbildning och styrbarhet
Det finns minst två problem med den klassiska institutionalism som efter
Max Weber argumenterat för att institutioner är rationellt styrbara och
endast kan vara legitima i den mån deras tjänstemän arbetar på sätt som
motsvarar ett rationellt etos.4 Ett är den cultural-linguistic turn som ägt rum
under de senaste decennierna och som innebär att om även institutioner
betraktas som i grunden kulturellt och språkligt konstituerade så kan de
därmed inte heller förstås med hänvisning till icke-kulturella normer eller
principer.5 Det innebär i sin tur att det inte finns några genvägar förbi de
språkliga, kulturella och diskursiva sammanhang givna institutioner är
konstituerade i – vare sig i utbildningssektorn eller på andra håll.
Ett annat problem är att för den rationella kunskapstyp Weber förutsatte
förändrats. Ännu under senare delen av 1800-talet var den kalssiska upplysningsidéen om en kulturellt obunden och socialt fristående kunskapsteori uttryck för ett progressivt och emancipatoriskt patos. När emellertid väl
den rationalistiska kritiken upphört att vara en marginaliserad röst så kan
den inte längre vara kritisk. I förvandlingen från kritik till auktoritet har
också den rationalistiska kunskapsvisionen förändrats. Förhållandet mellan
rationalitet och styrbarhet i den klassiska modellen kan i princip tolkas som
linjärt på så vis att ökade värden (rörelser i pilarnas riktning i figur 1) i det
ena avseendet kan anats samvariera med ökade värden i det andra.

4

Enligt Weber måste lagstyre förstås som ”rule by virtue of ’legality’, by virtue of belief
in the validity of legal statute and the appropriate (sachlich) juridical ‘competence’
founded on rationally devised rules. This type of rule rests on the predisposition to fulfil
one’s statutory obligations obediently. It is rule of the kind exercised by the modern ‘servant of the state’ and all those who resemble him in this respect.” (1994b, s 312) Jfr Liedmans beskrivning av Webers vetenskapliga rationalism (1997, s 324-325).
5
Jfr Rorty 1979; Reitberger 2000; White 1987; Hassan 1987; Rorty, Schneewind, Skinner
(eds) 1998/1984.
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Figur 1. Styrbarhet och rationalitet

Styrbarhet
Rationalitet

Om inte den kunskap vi hänvisar till är stabil kan emellertid inte heller
teknokratiska argument anföras för ett visst slags organisation av offentliga
utbildningsinstitutioner och lärandeprocesser är nödvändig. Det har direkt
betydelse för de olika kritiska positioner som berörs nedan. Men problemet
med kunskapsbasens dispositiva förändring slår åt flera olika håll. Det gör
det å ena sidan omöjligt att påstå att politisk-ideologiska perspektiv på kunskapsproduktion och lärande är annat än politisk-ideologiska. Den teknokratiska kunskapssyn som krävs för att det ska vara möjligt att institutionalisera stabila linjeprojekt på utbildningens och lärandets område är idag
hårt ansatt, om inte övergiven på de flesta områden. Idén om den rätta kunskapen har inte kunnat försvaras och om det finns någon huvudlinje i det
filosofiska landskapets utveckling under det senaste halvseklet är det snarast
att de tidigare rationalistiska anspråken på epistemisk entydighet, sociokulturell neutralitet och monovalens eroderat. Ingen kvalificerad bild av samhället eller historien vilar idag på webersk grund i dessa avseenden, vilket
kanske kan ses som ett framsteg. Å andra sidan betyder det att inte heller
pedagogiska eller utbildningsvetenskapliga analyser och perspektiv kan
räkna med alltför stort genomslag. Först genom någon version av Webers
rationalism kan akademin driva hårt kunskapsbaserade argument för vissa
typer av utbildnings- eller lärandeformat.
Denna förändring i synen på kunskapens logiska egenskaper och möjligheter kan bero på att Weber (som här får personifiera hela den rationalistiska idétradition som ligger till grund för modernt teknokratiskt samhällstän-
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kande) varit för framgångsrik. I figur 2 sammanfattas kunskapens funktionella logik på tre utbildningssystemiska nivåer.

Figur 2. Rationalitetsmodell och kunskapsmodus på tre
utbildningssystemiska nivåer

N1: Stat

N2: Akademi

Rationalitetsmodell

Kunskapsmodus/-mål

Entydig webersk

Styrning, reglering,

rationalism

disciplinering

Post-/pluralistisk

Agonism, perspektivism, kritik

rationalism
N3: Skola

Pragmatisk rationalism

Motstånd, fragmentering

Staten är uppenbarligen beroende av någon version av Webers rationalism
på utbildningens område. Även den senmoderna välfärdsstaten är funktionellt orienterad mot styrbarhet, disciplinering och kontroll – för att inte
säga mot politisk status bland sina likar. EU-stater har ett skarpt öga vänt
mot den egna kretsens institutionella och samhälleliga prestationer. Samma
sak gäller OECD-stater; Bologna-överenskommelsestater; Schengen-stater;
EMU-stater; eller, för den delen, liberala demokratier. I utbildningssammanhang är de därför beroende av översättbarhet, mätbarhet, kvantifiering
och entydiga kunskapsperspektiv av klassisk typ. Eftersom denna statsidentitet är mer grundläggande än de sätt att se på lärandets, kunskapens och
utbildningssektorns villkor som präglar faktiska regeringars faktiska utbildningspolitik är den avgörande punkten att staten i offentligt drivna utbildningsmodeller reglerar, finansierar och kontrollerar den utbildning som
bedrivs.
Grundtanken här är alltså att institutionella nivåer i systemet genererar
alla särskilda kunskapsperspektiv. En av ambitionerna med figur 2 är att
tydliggöra att varken stat (departement, myndigheter, tjänstemän, förordningsarbete, lagstiftningsprocesser, skolinspektioner), akademi (lärare,
forskare, studenter, utbildningsprogram, fakulteter, institutioner, prefekter,
rektorer) eller skola (lärare, rektorer, elever, föräldrar, huvudmän, arbetslag) kan undgå att förhålla sig till grundläggande frågor om den rätta kunskapens former. Såväl staten som akademin och skolan måste agera utifrån
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specifika idéer om vad gott lärande och god kunskap är för något. För statens del skulle man annars inte kunna göra några vettiga anspråk på systematik eller idémässig skärpa när man arbetade fram nya utbildnings- eller
valideringssystem. Vilket vore ett absurt påstående. För akademins del skulle avsaknaden av tydliga kunskapsperspektiv innebära att det inte spelade
någon roll vilka epistemiska ideal, traditioner eller teoretiska ramar man
förhöll sig till när man utbildade lärare (eller studenter eller forskare). Också en helt absurd idé. För skolans del, slutligen, skulle det innebära att det
inte spelade någon roll vilken syn på kunskap, utbildning och lärande verksamma lärare hade – eller vilka pedagogiska ambitioner och ideal som drev
deras arbete. En tredje absurd tanke. Direkta och individuella antaganden
om kunskapens former är på så vis bärande delar av utbildningssystemet,
som logiskt och begreppsligt föregår tillämpningen av dem i praktisk utbildning och kunskapsproduktion.
Det finns några påtagliga glapp i figur 2. Ett är det stora avståndet mellan
stat och akademi. Oavsett vilka egenskaper akademin för övrigt har är det
tydligt att den idag (åtminstone som system betraktad och åtminstone på
human- och samhällsvetenskapernas område) inte utmärks av någon epistemologisk monokultur. Det är uppenbart att den rymmer en teoretisk,
filosofisk och metodologisk mångfald inom och mellan olika kunskapsfält
och discipliner. Den samtida akademin är på så vis post-webersk och kan
därför inte enkelt matcha statens kunskapspolitiska hållning. Som institutionella kunskapssystem är N1 och N2 i den meningen anmärkningsvärt
inkompatibla. Skillnaden har rimligen också ökat under efterkrigstiden
genom förskjutningar i respektive värld. 1950- och 60-talens teknokratiska
välfärdsstats patriarkala struktur, paternalistiska impulser och framstegsoptimistiska agenda ifrågasattes inte på samma sätt som idag. Både samhälle
och stat såg annorlunda ut. På motsvarande sätt behövde inte akademin då
mejsla ut någon egen stats- eller kunskapskritisk identitet, utan kunde alltjämt betrakta sig som kontinuerliga med det weberska styrningsprojektet.
Matchningen mellan N1 och N2 behövde därför inte heller bearbetas kritiskt.
Ett andra påtagligt glapp finns mellan N3 och N1/N2. Här ser det kunskapspolitiska läget dock annorlunda ut eftersom skolnivån är betydligt
mindre institutionellt sammanhållen än N1 och N2. Möjligheterna för enskilda lärare, kollegier, skolor eller skolhuvudmän att driva kritiska kunskapsprojekt som strider mot de som formuleras på N1- eller N2-nivåerna
är mycket begränsade. Det är inte heller det som är en given skolverksamhets syfte och det är svårt att tänka sig några goda former för kunskapsutveckling eller filosofisk deliberation som kan balansera de politiska och
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akademiska perspektiv som ramar in skolans värld. Identitets-, motståndsoch integritetsfrågorna utvecklas därför annorlunda än på de andra nivåerna. Ur skolperspektivet spelar det möjligen också mindre roll om de ramar
man har att förhålla sig till huvudsakligen är politiska eller akademiska
(eller ideella eller kooperativa eller kommersiella, för den delen). Avgörande
är istället – som flera av de lärare i södra Stockholm som varit informanter i
Strandbrink & Åkerström (2010) betonar – det underordnade läge som
kännetecknar skolan i dessa sammanhang. I den mån motstånd och hjälplig
institutionell autonomi inom utbildningssystemet utvecklas äger det snarare
rum genom mikrostrategier i enskilda kontexter, fragmentariskt och isolerat. Jag kallar det i figur 2 för pragmatisk rationalism, med betoning på det
första begreppet.
Bland professionsutbildningarna har lärarutbildningen varit särskilt hårt
knuten till staten. Både de klassiskt weberska kunskaps- och ämbetsmannaidealen är tydliga i Alf Sjöbergs (med manus av Ingmar Bergman) film Hets
(1944) där den sadistiske läraren Caligulas position och handlingsramar
grundas i det ämbete han uppbär i utbildningssystemet. Denna bindning av
lärarprofessionen till staten har flera förklaringar. Skolan är samhällets utan
konkurrens tyngsta offentliga institution, vilket betyder att makten över
utbildningen inte bara gäller makten över kunskapen utan också i hög grad
makten över samhället och kommande generationer. Därför är både lärandets, kunskapens och skolans organisation ett ideologiskt spänningsfält av
guds nåde och lärarutbildning ett djupt politiserat område.

Utbildning och politisk epistemologi
Ur ett demokratisk-teoretiskt perspektiv är statens och läroplanens bild av
skolans roll som demokratisk fostrare framför allt retorisk. Som till exempel
Bauman, Latour och Foucault på olika sätt betonat är inte förhållandet mellan ”goda” kunskapsnivåer och ”god” etisk argumentation kausalt eller systematiskt. Exakt vad som utmärker det goda medborgarskapet och närmare
bestämt hur det ska förmedlas genom utbildningssystemet är oklart. Att
kräva en delad värdegrund står naturligtvis i motsättning till argument för
etisk eller social variation; för tolerans av olika slags begrepp om vad som
kan betraktas som goda mänskliga samlevnadsformer; för post-konsumistiska eller ekologiskt avancerade motståndsstrategier mot en ohållbar ekonomisk samhällsorganisation; för kritik av homofoba eller sexistiska traditioner i det ”upplysta” svenska samhället; för motarbetande av nationell
chauvinism; eller för att medborgarskapet i liberala demokratier är påtagligt
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urvattnat och staten ointresserad av att gynna ett fördjupat medborgerligt
politiskt deltagande.6 Värdegrundsdiskussionen är i viss mening ett direkt
hinder för kritiska diskussioner om det universella etiska ramverk svenskar
lever i – ja, som kanske krävs för att ens kvalificera för en god, ”värdegrundad” svenskhet.7 Hur utbildningssystemet utifrån sådana utgångspunkter
ska gynna det goda medborgarskapet är i grunden oklart
Grundläggande kunskapsramar, -mål och -modus skiljer sig alltså uppenbarligen åt mellan staten, akademin och skolan, samtidigt som de i praktiken utgör utbildningssystemets viktigaste komponenter och har ett nära
inbördes förhållande i varje given historisk utbildningsmodell. För att utforska detta behövs en tydlig kunskapspolitisk ram. Rune Premfors diskuterar i Den starka demokratin (2000) fyra demokratisk-teoretiska tolkningar
av förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och politisk handling: scientism, kritisk rationalism, kritisk teori och postmodernism.8 Vart och ett
närmar sig kunskapens logik i massamhället på ett särskilt sätt. Jag ska i det
följande diskutera dels hur dessa politiska epistemologier matchar de tre
nivåer i utbildningssystemet som preciseras i figur 2, dels hur en kritisk
kunskapspolitisk position på det utbildningsvetenskapliga fältet kan formuleras mot denna bakgrund. Jag kommer att tolka varje kombination enligt
en skala med följande fyra steg: fungerar – fungerar mestadels – fungerar
mestadels inte – fungerar inte.
Den första, scientistiska epistemologin är klassiskt weberskt rationalistisk
och bygger på att den riktiga kunskapens former är entydiga. Det korrekta
vetandet uppfattas som finit och kunskapsutsagor som möjliga att bedöma
oberoende av de objekt de beskriver och av de kulturella, sociala, diskursiva
eller andra omständigheter under vilka de formulerats. Som historisk förklaring är detta en del av den stora berättelsen om det moderna samhällets
rörelse mot rationell ordning, upplysning och befrielse. Som modell för att
hantera sociala relationer är scientismen, som Premfors och andra lyfter
fram, objektivistisk och instrumentell. Den genererar vertikala kunskapsoch utbildningsprojekt, där förmedling av det rätta vetandet föregår deliberativa och kritiska aspekter av en given kunskapsutveckling och är egentligen inte uttryck för något demokratiskt eller inkluderande projekt.
Den passar dock utmärkt ihop med N1 ovan. Scientistiska stater kan omfamna detta slags kunskapspolitik även under moderna villkor, eftersom de
6

Jfr, återigen, Strandbrink & Åkerström 2010.
Jfr Berglund i denna volym.
8
Premfors 2000, s 53. Jfr även Sjögrens diskussion av kunskapssyner i skolan (2007, s
162).
7
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definieras av sitt starka fokus på styrbarhet. För att driva utbildningspolitiska projekt utifrån en webersk kunskapssyn tvingas man arbeta utifrån höga
rationalitetsanspråk. Om den kunskap elever förväntas absorbera är apriorisk så spelar det förstås ingen roll vilka dessa elever (eller lärare) är, under
vilka former undervisningen sker eller hur kunskapen framträtt eller formulerats.9 Den rätta kunskapen är alltid överordnad den historiskt infärgade
utbildningen.
Som antytts ovan fungerar det scientistiska kunskapsperspektivet bara
bitvis på N2- nivån även om det i en tidigare akademi var en mer dominant
politisk epistemologi. I kvalificerade samhällsanalytiska sammanhang är
tendensen vikande från en mer högteknokratisk kunskapskultur. Det förekommer scientistiska synsätt i akademin, men det vore fel att hävda att
akademins politiska epistemologi är scientistisk.10 Den är mer mångfacetterad och uppbruten.
I N3-delen – skolan – är det scientistiska perspektivet inte heller dominant. Förskjutningen under senare delen av 1900-talet har varit påtaglig.
Det rationalistiska utbildningsväsende som tidigare utbildningsteknokrater
föreställde sig har aldrig förverkligats. Skolornas vardagliga försök att gynna
unga människors lärande har inte heller några framträdande scientistiska
drag idag. Utvecklingen av det svenska skolsystemet har sedan ett par decennier också främst skett i organisatoriska termer, på så vis att fler huvudmän, pedagogiska modeller och profiler trätt fram. Det är uppenbart att den
senaste stora offentliga utredningen av svensk lärarutbildning (SOU
2008:109) – och i förlängningen av den svenska skolans struktur och vardag
– framför allt har ett organisatoriskt fokus. Genom omorganisation och
omkalibrering av utbildningens former ska elevers prestationer förbättras.
9

Etymologiskt är ju också lärjungeordet ”elev” en substantivering av det latinska verbet
elevare – dvs. att lyfta upp eller höja. Samma verb finns på italienska; på franska heter det
élever; på portugisiska elevar; på engelska elevate.
10
Jfr Liedman, som betonar att “nästan alla nutida vetenskapsteoretiker” menar ”att det
inte finns några rena fakta utan att även de till synes mest tveklösa data får sin betydelse
inom en bestämd teori”. (1997, s 29) Faktum är att även Webers strikta gränsdragning
mellan värde- och kunskapsutsagor i viss mån tangerar det konstruktivistiska anslag som
Liedman grundlägger hos Thomas Kuhn. Weber skriver nämligen: ”In the empirical
social sciences […] the possibility of meaningful knowledge of what is essential for us in
the infinite richness of events is bound up with the unremitting application of viewpoints of a specifically particularized character, which, in the last analysis, are oriented
on the basis of evaluative ideas. These evaluative ideas are for their part empirically
discoverable and analyzable as elements of meaningful human conduct, but their validity
can not be deduced from empirical data as such. [T]hese data can never become the
foundation for the empirically impossible proof of the validity of the evaluative ideas.”
(1949b, s 111)
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Kunskap är ur ett sådant perspektiv i första hand ett institutionellt fält; inte
en social eller individuell kunskapsutvecklingsprocess. Kravet på att den
svenska lärarkåren måste återges sin (förlorade) status undviker också att
närma sig eller svara på frågor om kunskapens karaktär eller egenskaper.
Den andra, kritisk-rationalistiska epistemologin sammanfattar det reviderade rationalistiska kunskapsprojekt som grundas i Karl Poppers välkända argument att vetenskapens uppgift inte kan vara att verifiera positiva
kunskapsutsagor, men möjligen kan betraktas som att avföra falska utsagor
– alltså falsifikationism snarare än verifikationism. Detta är en betydligt mer
blygsam epistemologisk position, dock formulerad på ett positivistiskt fält,
fast med mjukare profil. Som vetenskapsteoretiskt alternativ är det också ett
mer sofistikerat perspektiv. Svaret det ger på den kunskapspolitiska frågan
är dock anmärkningsvärt likt det scientistiska. Den korrekta kunskapen
betraktas fortsatt som stabil och möjlig att säkra, även om processen för att
nå dit är mer avvaktande och kritisk. Det är därför svårare – men inte omöjligt – att driva teknokratiska idéer hårt på kritisk-rationalistisk grund.
Gränsen mellan korrekt och inkorrekt vetande blir otydligare, men försvinner inte. Utfallet för N1 blir därmed en sämre passning än för scientismen,
men en passning som ändå kanske i nödfall kan fungera som grund för
statlig institutionell handling och organisation både i utbildningssektorn
och på andra håll. Jag avstår från att göra någon omdömesmässig skillnad
mellan alternativen i min sammanfattning i figur 3 nedan.
För N2-nivån – akademin – löser den kritiska rationalismen en del av
scientismens problem. Det är tydligt att det högteknokratiska tonläge som
präglar webersk samhällsteori inte hörs utifrån popperska utgångspunkter.
Auktoritativa kunskapsprojekt som bara kan formuleras utifrån vad som
inte kan vetas och inte från vad som kan, kan knappast ligga till grund för
särskilt avancerade planeringsmodeller. Utbildningssektorns huvudfrågor
får en mer utforskande, kritisk, provisorisk och prövande karaktär. Detta är
ett epistemologiskt förhållningssätt som får ses som svagt post-rationalistiskt och som är mer spritt än scientismen i de samhälls- och humanvetenskapliga delarna av dagens akademi. Det är alltså fortfarande fråga om en
rationalistisk modell, men en svagare variant – vilket också gör den starkare
som akademiskt verktyg. För N3-nivån, slutligen, är det svårare att se hur
den kritiska rationalismen kan fungera som politisk epistemologi. Dess
grundläggande etos skulle kunna vara fragmentariskt verksamt och närvarande i skolans värld, men det är en modell för kunskapsproduktion som
möjligen är för teoretisk för att kunna generera några tydliga inspel eller
rutiner i vardagligt läroarbete. Som kritik och förfining av den scientistiska
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positionen är den kanske i första hand en vetenskaplig/akademisk angelägenhet.
Den tredje, kritisk-teoretiska epistemologin närmar sig kunskapens
struktur och ordning på ett tredje sätt. Om både scientismen och den kritiska rationalismen är i grunden vertikala kunskapsprojekt som i olika mån
kan kombineras med teknokratiska utbildningsperspektiv så sammanfattar
den kritiska teorin Frankfurtskolans och Habermas idé om det horisontella
kommunikativa förnuftet; en ansats som slagit igenom brett i senare tänkande. En avgörande poäng här är att rationaliteten måste uppfattas som
dialogisk och kommunikativ som sådan. Det finns – till skillnad från i rationalistiska kunskapsmodeller – inget försocialt vetande som går att nå
utan att ta vägen förbi tillämpade, faktiska kommunikativa samtal och processer. Den stabiliserande, yttre kunskapliga balanspunkt som krävs av den
weberska traditionen förnekas av kritisk teori. Det gör den svår att använda
på N1-nivån. Som framgår i figur 1 förutsätter statens styrbarhetsfokus
höga och stabila rationalitetsnivåer. Kritisk teori har svårt att erbjuda detta.
Som kunskapsprojekt betraktat är den istället inriktad på att stärka villkoren
för en kommunikativ rationalitet, vilket inte genererar styrbarhet på det sätt
som staten behöver. Det råder alltså en artskillnad mellan projekten, som
också reflekterar hur kritisk teori i första hand är en kritik och inte formulerar någon mer affirmativ samhällsförståelse som kan validera sociala ordningsprojekt. Den fungerar därför sämre ihop med staten än med kritiken
av den.
Samma egenskaper är dock styrkor för passningen mot N2. Akademin
ser sig ofta – på mer eller mindre goda grunder – som kritisk och vägbrytande. Den kritiska teorin samverkar väl med en sådan självförståelse. Den
har också överlappande ytor med en lång rad andra kritiska projekt och
traditioner, från diskursiv och deliberativ demokratiteori, till kritisk internationell, genus-, identitets- och postkolonial teoribildning. Det råder ingen
tvekan om att den fungerar väl på N2-nivå. För N3-nivån, skolan, är läget
mer ambivalent. Å ena sidan är lärarkåren ofta besjälad av emancipatoriskt
präglade ambitioner av att lyfta – elevare – sina elever (och i det avseendet
alltså bokstavstrogen sin klassiska uppgift). Å andra sidan är skolorganisationen bestämd av sin relation till sina huvudmän, områdets rättsliga regler,
rådande politisk policy, den kommunala förvaltningskontexten, statens
regulativa tillsynsfunktioner med mera och i de delarna snarare sammanvävd med den statliga och politiska N1-nivån än den akademiska N2-nivån.
Men läget är komplicerat här. För att kunna säga något specifikt om skolors,
lärares och skolverksamheters empiriska passning mot respektive epistemo146
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logi skulle noggranna studier och analyser krävas. Men det är ändå rimligt
att med utgångspunkt i det övergripande institutionella schema som används här konstatera att tendenserna är olika mellan N1-N2-N3. Och jag
menar att möjligen finns en liten övervikt mot det något mer positiva passningsomdömet ”fungerar mestadels” för N3-nivåns passning mot kritisk
teori. Jag skulle vara mer obekväm med ”fungerar mestadels inte”, även om
omdömena gränsar till varandra.
Den fjärde, postmodernistiska epistemologin, slutligen, är den mest radikala och grundliga kritiken av den moderna rationaliteten. Den tar sitt avstamp i olika kontinentalfilosofiska tankeskolor, från strukturalism/poststrukturalism till hermeneutik till lingvistisk-retorisk-diskursiv teori. Det är
alltså ett påfallande brett fält som inte låter sig sammanföras så enkelt. Begreppet ”postmodern” är heller inte så distinkt som de tre övriga.
Staten/N1 kan rimligen inte verka utifrån detta slags politiskepistemologiska anslag. Dess grundläggande rationalitetskrav stöds inte av
postmodernt tänkande. Det kan knappast finnas stater eller andra auktoritativa politiska strukturer av detta slag. En övergripande utbildningspolitik
kan inte vara postmodern, med mindre än att statsbegreppet först utsätts
för en så grundläggande transformering att det är svårt att föreställa sig
resultatet. Matchningen är alltså obefintlig på denna nivå. På N2-nivån
fungerar den dock – precis som den kritiska teorin – väl och bitvis av exakt
samma skäl. Akademin ser sig ofta som kritisk; gärna hyperkritisk. Och
postmodern teoribildning tillhör de mest avancerade kritikerna av det moderna kunskapsprojektet. Genom att utveckla dessa sätt att tänka har en rad
teoretiker kunnat analysera samhället, tänkandet, historien, kunskapen och
politiken på sätt som inte är möjliga inom ramen för något av de andra tre
projekten. Som akademisk idé om kunskapens former är postmodernismen
både sofistikerad och användbar.
På N3-nivån, avslutningsvis, kan man rimligen tänka sig fungerande
postmoderna synsätt på liknande sätt som för den kritiska teorin. I den mån
det pedagogiska och epistemiska arbete som pågår drivs av post-rationella
impulser så kan dessa ta sig kritisk-teoretiska eller postmodernistiska uttryck. Antingen kan idéer om universella sanningar och svar på olika sätt
dekonstrueras eller perspektiveras, eller också kan kunskapsprocesser göras
dialogiska, sociala och kommunikativa. I båda fallen handlar det om postrationalism, men med olika förtecken, ambitioner, ramar och kunskapsmål.
I figur 3 knyts de diskussioner som förts ovan ihop.
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Figur 3. Matchning: utbildningssystemiska nivåer och politiska
epistemologier

SCIENTISM

KRITISK RATIONALISM
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Fungerar
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mestadels

mestadels inte

Fungerar

Fungerar

Fungerar
mestadels

Fungerar

Fungerar

mestadels inte
POSTMODERNISM

Fungerar
inte

mestadels

Figuren kan läsas vertikalt och horisontellt. En omedelbar observation är att
det inte råder någon stark horisontell koherens någonstans. De begrepp
som tillämpas i jämförelsen ger på så vis uppenbarligen utslag i en analys av
utbildningssystem. De största divergenserna gäller scientistisk och postmodern politisk epistemologi. Ingendera positionen förmår beskriva utbildningssystemet på något vettigt sätt. De kan därför avföras från en diskussion
om verksamma kunskapspolitiska anslag för utbildningssektorn. För att
markera detta har dessa varianter gråskuggats i figur 3.
En vertikal läsning visar även att det epistemologiska omfånget för respektive institutionsdel varierar starkt. Staten kan uppenbarligen inte samverka funktionellt med post-rationalistiska kunskapsperspektiv. Möjligen,
delvis och i nödfall med kritisk teori, men absolut inte med postmodernism.
Akademins omfång är dock större och omfattar mer eller mindre samtliga
alternativ i figur 3. På skolnivån är scientismen den mest besvärliga positionen, åtminstone i samtida utbildningsväsende. Som redan noterats har det
skett en förskjutning på denna punkt under andra halvan av 1900-talet.
Man kan tänka sig att varken Dolores Umbridge i J.K. Rowlings Harry Potter och Fenixorden eller Caligula i Hets skulle ha några större problem att
verka inom scientistiska ramar.
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En aspekt av matchningen i figur 3 som vidare kan betonas är den exakta
symmetri som råder mellan staten och skolan. De värden som givits dessa
utbildningsnivåer är diametralt motsatta varandra. De synsätt som fungerar
i den ena delen fungerar inte i den andra. Det råder en minimal överlappning och de två funktionella kombinationer som återstår är svaga på så vis
att inget innehåller omdömet ”fungerar”. Redan här får systemets kunskapspolitiska struktur betraktas som bräcklig. Och i båda lägena i figuren
är det fråga om att kombinera de båda mellanalternativen – med antingen
staten eller skolan som (svag) dominant. (Den starkaste tänkbara kombinationen vore förstås om båda dessa nivåer fick omdömet ”fungerar” för
samma politisk-epistemologiska perspektiv.) Utbildningssystemets kunskapspolitiska landskap är alltså inte strukturerat på ett sätt som gynnar
kunskapslig eller institutionell stadga. Båda de möjliga matchningsalternativen mellan stat och skola i figur 3 är varianter av det näst svagaste utfallet av
de sex kombinationstyper som är logiskt möjliga (om vi bortser från meningslösa kombinationer som innehåller omdömet ”fungerar inte”). I figur
4 listas dessa.
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Figur 4. Möjliga kombinationer av statens och skolans kunskapslogiker
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N3: Skola
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I termer av institutionell funktionalitet vore en intuitiv tolkning att A-F är
en kvalitetsskala där A är det bästa alternativet och F det sämsta. I viss mån
vore det också begripligt. Det kan visserligen vara en korrekt bild, men bara
givet vissa antaganden. Institutionell funktionalitet är kanske inte det enda
kunskapspolitiska tillstånd ett utbildningssystem kan eller bör sträva efter.
Divergens i denna mening kan tvärtom möjligen gynna kritiska positioner i
synen på lärande och utbildning. Om skolvärlden fullt ut delade statens bild
av lärouppdraget och den rationella kunskapens former, så vore förstås
möjligheterna att driva alternativa och kritiska lärande- och kunskapsprojekt begränsade. I en klassisk webersk modell, där skolan är en integrerad
del av den centrala statens hierarkiska linje, kan bara officiellt sanktionerat
lärande pågå. En given observation här är att skolan och staten delar en
iögonfallande egenskap: ingendera har någon osökt politisk epistemologi.
För akademin finns idag uppenbarligen två positioner i figur 3 som fungerar oreserverat och en som fungerar hjälpligt. För staten och skolan finns
ingen som fungerar exemplariskt och två som fungerar hjälpligt.

150

DET RATIONELLA LÄRANDETS POLITISKA EPISTEMOLOGI

Ett underliggande antagande för resonemanget här är att utbildningssystemet bör förstås systemiskt. I ett komplext flernivåsystem spelar det ingen
större roll om någon nivå – här den politiska, den teoretiska eller den praktiska – formulerar ett aldrig så genomtänkt recept för utbildningslandskapets och kunskapens organisation om samma recept inte matchar övriga
nivåers anslag. Det är också därför som de politiska epistemologier för vilka
någon del av systemet fått värdet ”fungerar inte” inte kan vara realistiska.
Alternativen är alltså få. Huvudmotsättningen ligger mellan å ena sidan
statens tendens att verka utifrån ett i grunden scientistiskt utbildningsperspektiv i direkt motsättning till skolnivån. Å andra sidan, skolans benägenhet att se sitt uppdrag som kritiskt, emancipatoriskt orienterat och möjligen
post-rationalistiskt – i direkt konflikt med statsnivån. Man kan säga att
statlig krasshet står mot skolidealism.
Akademin framstår som det överlägset bredaste kunskapspolitiska fältet i
systemet. Det är uppenbarligen inte begränsande akademiska kunskapsformat som i första hand avgör vad som är politiskt eller pedagogiskt möjligt
att tänka sig eller genomföra. Detta är en särskild styrka som innebär att
akademin kan fylla en epistemologiskt medierande funktion i utbildningssystemet. Det är också svårt att se hur denna akademiska funktionella tolerans eller bredd skulle vara hotad. Akademins position är överlägset mest
stabil i systemet. Statens och skolans positioner är skörare och snävare. Som
vi sett tolererar statsnivån både scientism och kritisk rationalism, men fördrar inte kritisk teori eller postmodernism. För skolans del råder exakt motsatt läge.

Slutsatser
Detta kapitel har nu nått sin avslutande del. En del frågor har rests om det
rationella och post-rationella lärandets politik, institutionalisering, logik
och kritik. Låt mig avsluta med några reflektioner om hur kritiskt lärande
kan stödjas i det svenska utbildningssystemet. Som figur 4 antyder finns det
minst tre grundläggande dimensioner av lärandets och kunskapens institutionalisering som måste diskuteras här. Den första är passningen mellan
olika systemiska nivåers dominerande kunskapsuppfattningar. Jag vill kalla
detta för systemets institutionella kunskapsbalans. Här råder uppenbarligen
inget konvergent tillstånd i dagens utbildningslandskap. Frågan är dock:
hur skulle ett idealiskt kunskapsbalanserat läge se ut? Om staten, akademin
och skolan vore en och samma struktur med samma funktioner och syften i
utbildningssystemet skulle det kanske vara möjligt att de drev och drevs av
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samma politiska epistemologi. Men är det ett rimligt synsätt? Knappast. Det
är snarare så att staten (med sin regelbundet utbytta högsta ledning, sina
kontinuerligt förändrade myndighets- och verksamhetsformer, sin anpassning till internationella förhållanden etc) har en specifik funktionell logik.
På samma sätt följer akademin (med sitt sökande, öppnare, teoretiska kunskapsperspektiv) en annan funktionell logik som inte enkelt kan överföras
till andra samhällssektorer eller delar av utbildningssystemet. Och skolan
(med sin uppgift att skapa förutsättningar för kvalificerad massutbildning
för framför allt barn och unga människor) verkar uppenbarligen enligt en
tredje funktionell logik.
Så hur skulle utbildningssystemets institutionella kunskapsbalans överhuvudtaget kunna vara konvergent? Inga komplexa utbildningssystem ser
ut på det sättet. Det svenska system som diskuteras här gör det defintivt
inte. Utbildningsvetenskapligt mer intressanta frågor är därför snarare hur
denna obalans ser ut vid givna historiska tillfällen; vilka förtecken den har,
vilka syften den tjänar, vilka intressen och maktrelationer som framträder i
den och hur spänningen och gliporna mellan delarna i systemet kan utnyttjas för att gynna kritiska kunskapsperspektiv och lärandeformer. Systemet
bör på så vis definieras i termer av systemiska – i förlängningen politiskideologiska, organisatoriska, teoretiska, pedagogiska och andra – motsättningar. Det är inte överdrivet djärvt att gissa att de inte kommer att försvinna.
Den andra dimensionen är utbildningssystemets institutionella kunskapsramar. Detta uttryck används för att ange systemets kunskapspolitiska
spännvidd; det vill säga om kunskapsramarna kan betraktas som snäva eller
vida. I ett i denna mening snävare organiserat utbildningssystem är alternativen (och därmed kombinationsmöjligheterna) färre. Ju mer institutionellt
komplext det däremot är, desto fler ytor öppnas rimligen för kritiska och
heterodoxa utbildnings- och kunskapspraktiker. Jag tror inte att det är riktigt att hävda att det svenska systemet utmärker sig genom sin extrema karaktär i denna andra dimension, men det är samtidigt utan vidare möjligt
att tänka sig både betydligt snävare och betydligt vidare inramade utbildningsformat och kunskapslandskap i världen. Sex logiska kombinationsmöjligheter av en skala med fyra steg är inte uppseendeväckande. Bilden
kompliceras och mängden kombinationsmöjligheter ökar radikalt om alla
de tre systemnivåer som granskas här (eller ännu fler) förs in i modellen,
men akademin hade ju en alltför flexibel politisk-epistemologisk orientering
för att kunna ge något starkt utslag i sammanställningen.
Den tredje dimensionen är utbildningssystemets institutionella kunskapsbas. Jämförelserna i fiigur 4 grundas alltså i matchningen mot fyra
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politiska epistemologier. ”Kunskapsbas” avser den centrala frågan vilka
slags kunskaps- och utbildningssyner dessa politiska epistemologier står för.
Och ett av de viktigaste teoretiska resultaten av denna undersökning är att
scientism och postmodernism i princip framstår som obrukbara i kvalificerade utbildningssystemiska diskussioner. Däremot kan de båda ”kritiska”
vetenskapsteorierna uppenbarligen användas för att fördjupa diskussionen,
både vetenskapligt och inom utbildningssystemet självt. Vilket kan vara en
lämplig slutpunkt för denna.
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IRU på muslimska friskolor – en
översättning av islam till det svenska
skolsystemet

Jenny Berglund
IRU det vill säga islamisk religionsundervisning, är ett konfessionellt skolämne som finns inom den obligatoriska skolans ram enbart som ämne på
religiösa friskolor med islamisk profil. I den allmänna debatten men också i
detta kapitel kallas dessa skolor för muslimska friskolor. Framväxten av
muslimska friskolor i Sverige uppfattas av många som ett tvärt möte av
olika traditioner och värderingar, men kan också förstås som ett möte av
olika syn på vilken kunskap barn behöver för att bli goda medborgare, olika
uppfattningar om integration och/eller som en konsekvens av det förändringar som utbildningssystemen i Europa har genomgått under de senaste
decennierna.1 Debatten om de muslimska friskolorna har varit och är fortfarande intensiv. Den präglas av olika åsikter om skolornas betydelse för integrationsprocesser men också om minoriteters utbildningsmöjligheter och
erkännande.2 Något som kännetecknar denna debatt är att muslimska friskolor ofta framställs som ett enhetligt fenomen, det vill säga att undervisningen om islam skulle fungera på ungefär samma sätt på samtliga skolor
och att islam rätt och slätt överförs från den äldre generationen till den yngre utan att en anpassning till samhällets förändringar sker. Ett sådant per1

Trots att skilda länders organisation av obligatorisk skola historiskt sett har varit mycket olika, tycks det som om de pågående reformerna med större fokus på administrativa
åtgärder och styrning än på innehållet i undervisningen och lärande är ett globalt fenomen (se t ex: Ball 2003; Bunar 2009; Beach et al. 2003). Sverige är således bara ett av flera
länder där 90-talets skolreformer har inneburet en allt större decentralisering av resurser
genom skolpeng i kombination med möjlighet att välja skola och konkurrens mellan
skolor med olika typer av profil. I takt med globaliseringen har också en ”marknadfiering” skett inom utbildningssektorn, där skolor bland annat konkurrerar genom att
påvisa en tydlig ”identitetspolitik”, se t ex: Ball et al. 2007; Bunar 2009; Parekh 2006.
2
Se t ex: Ajagan-Lester 2001; Berglund 2007; Gerle 1999; Ihle 2007; Mandaville 2007;
Taylor 1994.
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spektiv är dock på många sätt problematiskt eftersom det ger ett statiskt
intryck av en religion och dess utövare samt att det förminskar lärares betydelse för undervisningsprocessen.3 Hur fungerar då IRU, den islamiska
religionsundervisningen, inom ramen för det svenska skolsystemet? Vad
finns det att lära av att studera just muslimska friskolor och ett konfessionellt ämne som IRU? Det är två frågor som kommer att diskuteras i föreliggande kapitel.

Skolalternativ som förutsättning för pedagogisk förnyelse
När den dåvarande regeringen under 90-talet tog initiativ till de förändringar som lett till ökad skolvalfrihet fördes ofta argument fram som handlade
om förbättringar och pedagogisk renässans. I Ylva Johanssons och Göran
Persons proposition angående fristående skolor från 1996 framgår till exempel att de menar att en mångfald av skolalternativ är ”som regel en förutsättning för utveckling och pedagogisk förnyelse” och att ”konkurrens i
förening med den valfrihet som finns i dag är en stimulans för skolans utveckling”.4 De alternativ till pedagogisk förnyelse som lyftes fram i detta
sammanhang var till exempel Montessori och Waldorfpedagogik. Förhoppningen var att lokala engagemang och försök skulle berika kommunala och
andra fristående skolor utan specifik pedagogisk profil och att lärare inom
olika skolformer och det svenska skolsystemet som sådant, skulle kunna
lära sig något från dessa pedagogiska alternativ. I propositionen, liksom i
den debatt som följde, diskuterades också de religiöst profilerade skolorna,
men utgångspunkten var aldrig att dessa hade något att bidra med till skolors pedagogiska utveckling. De sågs snarast som arkaiska kvarlevor som
utbildningssystemet måste dras med för att slippa hamna i domstolen.5

3

Sedan terrordåden den 11 september 2001 och de s.k. ”Londonbombningarna” har
debatten om de muslimska skolorna intensifierats och i flera länder har islamundervisningen på dessa skolor varit föremål för extra mycket uppmärksamhet på grund av
rädsla för spridningen av ”fundamentalistiska” tolkningar. Dessa farhågor har framförallt varit framträdande i Storbritannien och Tyskland men har också antytts i svenska
sammanhang (Mandaville 2007; Mannitz 2004; Sabuni 2005). Det tycks finnas en rädsla
för att enskilda muslimer snarare är lojala mot den muslimska gemenskapen (umma) än
nationalstaten (Roy 2004) och att viss undervisning på muslimska friskolor, till exempel
den islamiska religionsundervisningen (IRU) skulle kunna utgöra grogrunden för en
sådan inställning.
4
Johansson och Persson 1996, s. 37.
5
Sverige har blivit anmäld till Europadomstolen för att inte leva upp till Europakonventionen där det bland annat framgår att ”alla föräldrar har rätt att välja religiös och filosofisk fostran för sina barn”, se t ex Kilkelly 1999, s. 71.
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Vad kan vi lära oss av att studera muslimska friskolor?
I denna text tar jag min utgångspunkt i idén som yttrycks i propositionen
från 1996, det vill säga att det finns något att lära av studiet av undervisning
av olika skolformer som kan vara betydelsefullt även utanför den enskilda
skolkategorin. Jag har studerat innehållet i islamisk religionsundervisning
(IRU) vid några muslimska friskolor i Sverige och kommer här att diskutera
vad vi kan lära oss av att studera just denna skolform som kan vara av intresse även utanför ämnet IRU.6 Enligt min mening finns det en hel del
kunskap att få genom ett sådant studium. I det här sammanhanget skulle jag
kunna välja att resonera om vad som finns att lära av IRU-lärarnas undervisningsmetoder, till exempel vilka kunskaper lärare inom andra ämnen
kan få av att studera IRU-lärarnas berättarpedagogiska strategier eller den
sång- och musikmetodik som olika lärare tillämpar. Här väljer jag dock att
inte fokusera undervisningsmetodik utan istället diskutera IRU på en övergripande utbildningsteoretisk nivå för att visa vad som finns att lära av att
studera IRU ur ett didaktiskt perspektiv.7

Bakgrund till IRU inom ramen för det svenska skolsystemet
Sverige har genomgått ett utbildningspolitiskt systemskifte som lett till den
marknadsanpassning och konkurrens som ligger till grund för den rådande
situationen med ett utbud av friskolor. Uppkomsten av religiösa friskolor
ses ofta som ett uttryck för att utbildning i allt högre grad betraktas som en
privat angelägenhet istället för en offentlig. För skeptikerna är detta resonemang ett exempel på att föräldrar vill förvägra sina barn rätten till en
pluralistisk utbildning.8 Andra menar att religiösa friskolor framför allt har
uppkommit eftersom elever och föräldrar som tillhör etniska eller religiösa
minoriteter känner utanförskap i den kommunala skolan. Resonemanget
bygger på att den kommunala skolan enbart erbjuder minoritetselever ”heteronomi och underkastelse” eftersom just minoritetselever ofta blir klassificerade som ”elever med behov av särskilt stöd” och därmed utesluts från
det ”normala” istället för att erbjudas den ”autonomi och gemenskap” som
de enligt läroplanen har rätt till.9 Enligt detta resonemang skapar minori-

6

Berglund 2010.
Med ett didaktiskt perspektiv menar jag här att urvalsfrågor i relation till innehållet i
ämnet fokuseras.
8
Englund 1996, s. 107ff.
9
Ajagan-Lester 2001:
7
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tetsgrupper friskolor som ger föräldrar ökad möjlighet att känna sig delaktiga och att slippa att ständigt betraktas som annorlunda eller främmande.
Skolans omstrukturering beträffande jämlikhet och jämställdhet är också
synlig på skolnivå. Det finns studier som visar att samtidigt som variationen
av utbildningar har ökat, så ökar också segregation och social exkludering.10
Andra menar att den ”marknadsanpassning” och konkurrenssituation som
råder mellan olika skolor, trots tidigare visade segregerande effekter också
kan förstås av det faktum att för många familjer från så kallade ”mångkulturella områden” innebär valmöjligheten ”en öppning i deras integrationsaspirationer” och därmed en möjlighet att komma bort från det som stämplas som ”invandrartätt”.11 Förekomsten av muslimska friskolor i Sverige kan
förstås utifrån de ovan tecknade förändringar som under de senaste decennierna har skett i det svenska utbildningssystemet.
Lite kort bakgrundsinformation om muslimer i Sverige, muslimska skolor och religionsundervisning är också nödvändigt för förståelsen av det
resonemang som följer. I Sverige finns idag cirka 400 000 personer som
antas ha muslimsk bakgrund och det finns ca fjorton skolor som jag definierar som muslimska friskolor.12 Vad som skiljer muslimska friskolor från
andra skolor är att någon form av islamisk religionsundervisning (IRU) ges
som ett konfessionellt profilämne en till tre timmar i veckan utöver de obligatoriska ämnen som finns angivna i de nationella kursplanerna. Det kan
tilläggas att det inte finns någon lärarutbildning för den som önskar undervisa i IRU i Sverige (till skillnad mot vissa andra europeiska länder som till
exempel Tyskland).13 Detta innebär att IRU-lärare ofta är utbildade i muslimska majoritetsländer om de alls är lärarutbildade.
Muslimska skolor är finansierade av staten och måste därmed leva upp
till de mål och den så kallade värdegrunden som anges i läroplanen för att få
skolpeng. Av de fjorton skolor som jag väljer att kalla muslimska klassificeras nio som islamiska i skolverkets statistik och tillhör därmed kategorin
religiösa friskolor. Övriga fem är klassificerade som allmänna med arabisk
eller internationell profil, men eftersom flera (men inte alla) av dessa lägger
till ämnen som till exempel koranundervisning eller islamisk kultur så me-

10

Se t ex Kallos & Lindblad 1994; Lindblad & Popkewitz 1999; 2001; 2004.
Bunar 2009:230.
12
Larsson & Sander 2007: 71.
13
Se t ex Aslan 2008 och Schepelern Johansen 2008 om islamisk teologi och pedagogik
vid Europeiska universitet.
11
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nar jag att det är det möjligt att inkludera åtminstone några av dem i kategorin muslimska friskolor.14
Värt att notera i sammanhanget är att icke-konfessionell religionsundervisning, vilket är ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan, i ett europeiskt
(men också globalt) sammanhang är ovanligt. I de flesta länder i Europa är
det föräldrarnas rätt att välja vilken form av religionsundervisning de önskar att deras barn ska få i skolan.15 I vissa länder som till exempel Finland
och Tyskland finns möjligheten att välja mellan en rad olika konfessionella
ämnen (olika former av kristendom, islam, judendom osv. men i vissa fall
även ett icke-konfessionellt alternativ). I andra länder (som Polen) finns
enbart ett konfessionellt alternativ (i Polen katolsk kristendom), de föräldrar som inte vill att deras barn ska omfattas av den undervisningen kan låta
barnen avstå från religionsundervisning. I mycket få länder förekommer
icke-konfessionell religionsundervisning för samtliga elever och Sverige är
nästan det enda land i världen där elever inte kan befrias från ämnet.16

En didaktisk analys av IRU
En betydelsefull utbildningsteoretisk implikation som framträder vid studiet av IRU på muslimska skolor är på vilket sätt religiösa traditioner förändras och anpassas till det sammanhang de undervisas i samt vilken roll lärare
har i denna process. Ett problem i detta sammanhang är dock att religionsundervisning ofta beskrivs i mycket statiska termer av såväl forskare som av
företrädare för religioner. Detta ger intryck att av att religioner är statiska
system utan förändringspotential. I litteraturen om islamisk religionsundervisning beskrivs ofta konfessionell islamundervisning i termer av att islam
överförs [transmit] från den äldre generationen till den yngre.17 Medeltidshistorikern Jonathan Berkey visar till exempel tydligt i sin studie av islamisk
undervisning i det medeltida Kairo att undervisning och lärande ansågs
vara en mycket personlig process som var djupt beroende av relationen
mellan enskilda religiöst lärde och deras studenter, samt att undervisningen
genom sin avsaknad av officiella institutioner aldrig blev låst i formella strukturer. Det fanns inget fast utbildningsinnehåll, kursplan och examinationer, inte heller användes speciella byggnader utan istället handlade utbild14

Skolverkets databas med fristående skolor, 2009-12-10.
I t ex Tyskland är detta en grundlagsskyddad rättighet, se t ex Schreiner 2002.
16
Norge har sedan 2008 infört en motsvarighet till Sveriges obligatoriska Re-ämne.
17
Se till exempel Berkey 1992; Hefner & Zaman 2007; Larsson & Sander 2007; Wardenburg 1979, s. 360 ff.
15
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ning om att hitta en lämplig lärare, en religiöst lärd person, som förmedlade
sin kunskap till eleven under ett antal år. Troligen ägde mycket undervisning rum i moskéer där elever samlades kring respekterade lärde i informella ”studiecirklar”, men även andra lokaler och naturen användes.18 Trots att
Berkeys arbete tydligt signalerar vikten av de enskilda individerna och utbildningssammanhanget i det medeltida Kairo och att han visar på förändringar som sker i undervisningsprocessen används termen transmission när
han beskriver denna process.19 Intrycket som biter sig fast i läsaren blir lätt
att exakt samma islam överförs från den islamiskt lärde till studenten i Kairo. Att använda termen överföra är inte typiskt för islamisk religionsundervisning utan används ofta när religionsundervisning beskrivs. Vad som
tycks vara typiskt är dock att när överföra används handlar det oftast om
konfessionell religionsundervisning (men även undervisning om vissa värden som anses vara skolas uppgift att överföra, jämför till exempel med hur
den så kallade värdegrunden som uttrycks i läroplanen beskriv i undervisningssammanhang). Jag menar dock att talet om undervisning i termer av
att överföra är problematiskt av flera anledningar, dels för att det för med
sig en statisk syn på religion men också för att det ett sådant uttryckssätt
tenderar att negligera lärarens ansvar och makt i sammanhanget. För att
ytterligare åskådliggöra detta finns det anledning att notera hur termen
överföra används utanför undervisningssammanhang. Ordet överföra används i till exempel bank- och datasammanhang när man överför en summa
pengar från ett konto till ett annat eller när filer ska överföras från en dator
till en annan via ett usb-minne eller mail. I dessa sammanhang handlar det
om att överföra en viss enhet från en plats till en annan eller från ett medium till ett annat. I dessa sammanhang är det av största vikt att det som
överförs inte förändras. Om exakt rätt antal kronor inte överförs från vårt
bankkonto till hyresvärden kan vi bli vräkta och om inte exakt allt som
finns i datafilen överförs till usb-minnet så skrotar vi säkerligen datorn eller
ringer åtminstone upprört till en support.
Genom att studera IRU på muslimska friskolor finns det dock möjlighet
att empiriskt visa att religioner inte är statiska, att undervisningsprocessen
inte handlar om att överföra islam från lärare till elev samt att lärares un18

Berkey 1992, s. 42. De pedagogiska idéer, som framhölls hade sin grund i pedagogiska
resonemang hos välkända islamiskt lärde som till exempel Al-Farabi (d. 950) och Ibn
Sahnun (d.870) vars pedagogiska resonemang kännetecknas av ”individcentrering” och
”livslångt lärande” (Günther 2007) begrepp som känns igen från den nuvarande Svenska
utbildningsdiskursen. Se också Berglund, Larsson & Lundgren (2010) om islamisk utbildning i historia och nutid.
19
Larsson & Sander 2007, s. 310.

160

IRU PÅ MUSLIMSKA FRISKOLOR

dervisningsval och didaktiska medvetenhet har synnerligen stor betydelse
för vilken form av islam som erbjuds eleverna.20 Vad gäller religionsundervisning finns det naturligtvis vissa fakta som förs över från en generation till
en annan. När det handlar om islam kan det till exempel vara namnen på
profeterna, islams fem pelare och naturligtvis koranens ord som ofta memoreras och reciteras på ett visst sätt. Islam är också det som alla IRUlärarna relaterar till, men vilket mening och betydelse de tillskriver islam
uttrycks inte på samma sätt och betyder inte samma sak i olika klassrum.
Ofta uttrycker dock lärarna sina övergripande mål med IRU på liknande
sätt; de vill att eleverna ska bli ”goda muslimer” i det svenska samhället, ha
kunskap om islams historia, känna till de muslimska texterna och veta hur
man praktiserar islam. Detta är delar av vad som kan beskrivas som den
gemensamma islamiska historien.21 Namnen på de mest betydelsefulla profeterna, vad dessa anses ha gjort och sagt i enlighet med islamisk historieskrivning, de fem pelarna och hur man utför de föreskrivna ritualerna samt
de sex trosartiklarna utgör sådana delar, liksom koranrecitation vilket dock
inte undervisas i alla skolor. Uppfattningen om vad dessa delar betyder,
vilken mening de tillskrivs samt vilka sociala eller samhälleliga konsekvenser de anses få skiljer sig dock mellan skolor, mellan lärare eller till och med
mellan olika klassrum. Ibland är dessa skillnader stora, ibland rör det sig
enbart om detaljer. Varje enskild lärare som jag har följt i min forskning
framställer islam som något med en specifik mening, funktion och innebörd, men vid en jämförelse av de olika lärarnas islamundervisning visar
det sig att islam tillskrivs olika betydelse och därmed får olika mening i
olika klassrum. Anledningar till detta är enligt min mening bland annat de
olikheter som existerar i tolkningstradition men också på vilket sätt lärarna
uppfattar sina elevers situation i det svenska samhället och vilket sammanhang de själva befinner sig i. Dessa förhållanden påverkar nämligen vilka
undervisningsval olika lärare gör när de väljer innehåll i IRU. På vilket sätt
de uppfattar elevernas situation i det svenska samhället är också relaterat till
vilken muslimsk kontext i Sverige som lärarna är i kontakt med. Detta har

20

Exemplen är hämtade från det klassrumsetnografiska arbete som ligger till grund för
min avhandling Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden (2009). I
det här sammanhanget innebär klassrumsetnografi att jag har deltagit och observerat
IRU-lektioner samt intervjuat IRU-läraren på tre muslimska friskolor i Sverige. Utöver
dessa tre skolor där jag har följt undervisningen på nära håll har jag också besökt sex
andra muslimska friskolor. Vid dessa besök har jag intervjuat IRU-lärare och/eller rektorer samt deltagit i enskilda lektioner.
21
Berkey 2001, s. 8.
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betydelse eftersom lärarna anpassar innehållet i undervisningen till hur de
upplever denna situation.
Ett tydligt exempel på variationer i tolkningstraditionernas betydelse är
de olikheter som finns i hur lärarna förhåller sig till populärmusik. Det
finns lärare som menar att pop-artister såsom Sami Yusuf och Native Deen,
(islamiska pop-artister som inkluderar koranverser i sina texter) är en naturlig del av IRU. Dessa lärare motiverar sina val av att använda sig av denna form av halal-pop i undervisningen för att föra fram islams plats i ett
modernt samhälle.22 Andra lärare vill absolut inte veta av någon form av
sång som är ackompanjerad av andra instrument än trummor eftersom de
menar att pop-musik är ett av problemen för ungdomen i dagens samhälle i
och med att den drar uppmärksamhet från Gud och dessutom spelas sådan
musik ofta på platser där alkohol förekommer.23 Uppfattningen om populärmusikens roll varierar utifrån vilken muslimsk tolkningstradition lärarna
tillhör, att således argumentera att pop-musik är en naturlig del kan således
knappast ses som att man överför islam eftersom betydande skillnader existerar och förändringar uppenbarligen sker.24
Ytterligare ett exempel som jag menar gör det svårt att tala om innehållet
i IRU som något statiskt samt påvisar lärares makt och ansvar samt vikten
av didaktisk medvetenhet är hur IRU-lärarna hanterar frågan om bristen på
läromedel.25 Eftersom det inte finns några läroböcker producerade för IRU i
Sverige måste lärarna antingen importera böcker eller skriva någon form av
läromedel själva. De flesta IRU-lärare jag mött importerar läroböcker för
sitt ämne. Dock anser många av dem att det inte är möjligt att använda allt
som står i dessa importerade läroböcker, istället menar de att vissa böcker
behöver censureras eller åtminstone ändras för att bli relevanta for elever i
Sverige. En lärare berättar att hon klipper ut eller kopierar delar av de importerade böckerna. En av anledningarna är att hon vill presentera ett lika
stort antal bilder på kvinnor som män för eleverna och att de importerade
böckerna ofta har ett betydligt större antal bilder på pojkar än flickor. Hon
gör således ett urval baserat på antal bilder av flickor respektive pojkar.
Även detta exempel visar att det är problematiskt att beskriva innehållet i
22
Termen halal-pop kommer av att halal betyder tillåtet på arabiska. Halal-popen anses
som tillåten eftersom texterna behandlar områden som anses omfatta viktiga dygder
inom islam, t ex Gudskärlek, kärlek till profeter, respekt för medmänniskor, solidaritet osv.
23
Intervju med IRU-lärare 2006-12-17.
24
Intervju med IRU-lärare 2006-12-07. Se kap 5 i (Berglund 2010) för en omfattande
diskussion om musik i IRU på muslimska friskolor i Sverige.
25
Förekomsten av läroböcker inom ett ämne anses ge ämnet dess status, se t ex Mattlar
2008, s 20.
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undervisningen som något enhetligt eftersom läraren inte är nöjd med
böckernas version utan istället presenterar bilder av islam på ett sätt som
hon menar är bättre anpassat till elevernas situation i Sverige.26
Ett sista exempel som visar på vilken betydelse kontext och situation har
för innehållet i IRU utgörs av en lärare som berättar hur olika hennes islamundervisning kan förändras beroende på vilken klass som undervisas (en
företeelse som är tämligen välkänd bland lärare inom alla ämnen). Läraren
berättar att en av de klasser hon undervisar är väldigt stökig och många
konflikter förekommer mellan eleverna både när de är ute på rast och i
klassrummet. Läraren säger att för just den här klassen tenderar hon att
välja religiösa berättelser som handlar om vikten av gott uppförande mot
varandra, till exempel berättelser där profeten Muhammad uppför sig respektfullt och artigt mot dem som han vet inte tycker om vare sig honom
eller hans budskap. Även om dessa berättelser anses vara viktiga för alla
klasser ger läraren i denna specifika klass den här typen av berättelser tillsammans med berättelser om förlåtelse betydligt större utrymme på grund
av den rådande situationen.27

Att undervisa är inte att överföra
Ovanstående exempel visar på det problematiska med att beskriva religion
som oföränderligt och innehållet i IRU som något som kan statiskt kan
överföras till den uppväxande generationen. Lärarna väljer innehåll i undervisningen från en rik variation av möjligheter och anpassar i skiftande grad
innehållet i islamundervisningen till ett sammanhang genom sina undervisningsval. I ovan angivna exemplen anpassar de IRU till vad de uppfattar
som den specifikt svenska kontexten. Vidare visar empirin från IRU på de
studerade muslimska skolorna att lärare, genom sina undervisningsval, har
möjlighet att påverka inte bara hur läroplanen implementeras, utan även
vilka aspekter och vilken form av en religion som presenteras inom ramen
för det svenska skolsystemet. Vissa val planeras onekligen i förväg medan
andra är situerade i klassrumment och undervisningsvalen får betydelse för
vilken form av islam som till syvende och sist erbjuds eleverna. Ibland är det
klassrumssammanhanget eller snarast den akuta undervisningssituationen
26

Intervju med IRU-lärare 051024. Observera att lärare inom de flesta skolämnen inte
använder sig av allt som står i läroböckerna utan ofta väljer vissa delar av dem. Se Berglund 2009 eller Berglund 2010 för en mer omfattande diskussion om läroböcker i IRU på
muslimska friskolor i Sverige.
27
Intervju med IRU-lärare 061220.
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som avgör de undervisningsval som lärarna gör. Valen leder till anpassningar i förhållandet till eleverna vilket också indikerar förändringar i tolkning så som ovan angivna exempel om läromedel. Där sker ett urval som
skulle kunna beskrivas i termer av könskvotering, när det handlar om att
visa ett lika stort antal bilder av pojkar som flickor för eleverna.
Problemet när religioner beskrivs i statiska termer är att det bidrar till
förutfattade meningar om hur människor som på ett eller annat sätt känner
tillhörighet till religioner tänker, känner och handlar i dagens samhälle. Det
bör dock noteras att utifrån ett konfessionellt (inifrån) perspektiv är det
möjligt att förstå beskrivningen av islam som något oföränderligt och användning av begreppet överföra som adekvat, eftersom det ofta, men inte
alltid, ligger i de troendes intresse att argumentera för att ”Guds ord” eller
”budskapet” är detsamma nu som till exempel under Muhammads levnadstid.28 Ur ett utbildnings- och religionsvetenskapligt perspektiv är detta som
ovan visats dock inte adekvat.
Vad finns det då för alternativa sätt att tala om undervisningen av religiösa traditioner? Hur kan vi beskriva och diskutera såväl process som innehåll i religionsundervisning på ett sätt som inte implicerar att religioner
är färdigförpackade, icke förändringsbara enheter som är möjliga att skicka
mellan generationer på samma sätt som pengar mellan bankkonton eller
filer mellan datorer? Flera alternativ är möjlig, men jag har i den postkoloniala teoretikern Homi K. Bhahbas användning av begreppet översätta
28

Den konfessionella användningen av att överföra islam är också intressant att studera
ur ett maktperspektiv. Då begreppet överföra islam används om islamundervisning ur
detta konfessionella perspektiv framträder nämligen en hierarkisk undervisningsordning. I många europeiska länder etableras just nu såväl islamisk teologi som islamisk
pedagogik på statliga universitet. Det teologiska ämnet riktar sig framförallt till blivande
imamer (eg böneledare, men fyller i många länder en församlingsledande och undervisande funktion) och det pedagogiska ämnet till IRU-lärare. Båda yrkeskategorierna
förväntas undervisa och förklara islam för en växande generation europeiska muslimer.
Dock tillskrivs inte studenterna av den islamiska pedagogiken någon religiös auktoritet
eftersom de förväntas att rätt och slätt överföra islam till den växande generationen.
Enligt Ednan Aslan, professor i islamisk teologi i Wien ses islamisk pedagogik som en
tillämpad vetenskap och inte en teologisk disciplin. Detta gör att lärarna förnekas religiös auktoritet (Aslan 2008, s. 427-443). En av anledningarna till detta tycks just vara att
innehållet i undervisningen ses som färdigförpackade enheter som de ska överföras från
en generation till en annan. Därmed förnekas lärarna den makt, möjlighet och det ansvar de har när de formulerar IRU och därmed islam för den uppväxande generationen.
Om vi dessutom anlägger ett genusperspektiv på den hierarki som råder mellan dessa
olika undervisningsyrken blir det tydligt att kvinnor mer eller mindre är hänvisade till
den yrkeskategori som inte tillskrivs någon religiös auktoritet, trots att IRU-lärare enligt
bland annat min forskning genom sina undervisningsval har stora möjligheter att påverka vilken form av islam som presenteras för eleverna.
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funnit ett resonemang som jag menar inkluderar de aspekter som saknas
hos överföra. Bhabha diskuterar i flera av sina verk nödvändigheten av ”kulturell översättning” och använder, enligt min förståelse, inte begreppet
översättning i strikt lingvistisk mening utan snarare som en bild. Hans användning inkluderar en aspekt av härmning men på ett något subversivt sätt
vilket indikerar att ursprungsbetydelsen inte prioriteras utan snarare det
faktum att en företeelse kan förändras, simuleras och göras om till vad han
kallar en ”skenbild” i positiv bemärkelse.29 Jag menar att Bhabhas användning av översättning är intressant i ett undervisningssammanhang därför att
det inkluderar såväl kontext som lärarnas ansvar och makt. Ansvar och
makt har betydelse då det är IRU-lärarna som genom sina undervisningsval
översätter islam till klassrumskontexten och det svenska samhället. Detta är
viktiga didaktiska aspekter på undervisning som jag menar riskerar att försvinna om religioner beskrivs som statiska fenomen. Som vi sett framträder
de tydligt när man studerar IRU på några muslimska friskolor närmare. Att
använda begreppet översättning bidrar med förståelse för att undervisning
handlar om att ständigt välja och anpassa på ett liknande sätt som när språk
översätts och översättaren måste välja mellan passande ord för att anpassa
innehållet till en viss målgrupp. Begreppet översätta synliggör därmed betydelsen av läraren samt hennes eller hans undervisningsval och didaktiska
medvetenhet. Det gör det för övrigt möjligt att förstå betydelsen av de val
som lärarna gör i klassrummet för att IRU ska bli det som i själva verket
erbjuds eleverna. Det signalerar dessutom det stora ansvar och den makt
som lärare har när de förmedlar undervisar en uppväxande generation oavsett om det handlar om IRU eller något skolämne som finns föreskrivet i de
nationella kursplanerna.

Betydelsen av didaktisk medvetenhet
I detta kapitel har jag visat att studiet av IRU kan bidra med kunskap som är
av stor betydelse även utanför de muslimska skolorna där undervisningen
bedrivs. Studiet av IRU visar att religioner inte är statiska färdigförpackade
system som kan skickas från lärare till elev utan att religioner, i det här fallet
islam, omformuleras även i ett klassrumssammanhang. Lärarens roll är i
detta sammanhang av betydelse eftersom det är läraren som till syvende och
sist väljer vad och på vilket sätt islam presenteras för eleverna i klassrummet. Undervisningsvalens betydelse för vilken islam som erbjuds visar där29

Bhabha 2004, s. 212 ff.
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med på vikten av didaktisk medvetenhet. Detta är kunskap som inte bara är
viktig för de enskilda IRU-lärarna utan även för lärare som undervisar
andra ämnen, till exempel lärare som undervisar det obligatoriska ickekonfessionella religionskunskapsämnet. Dessa religionskunskapslärares val
av innehåll påverkar vilken bild av religioner som elever med olika religiös
eller icke-religiös tillhörighet får ta del av i klassrum runt om i Sverige. Oavsett vilket ämne en lärare undervisar, innebär undervisningsprocessen såväl
möjligheter, makt som ansvar. Detta är ett faktum som med all tydlighet
framträder när vi, i enlighet med den proposition som nämndes inledningsvis, har möjlighet att genom studiet av alternativa skolformer bidra till didaktisk medvetenhet och pedagogisk förnyelse och därmed stimulera skolors utveckling.
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Bakom skolfasaden – en sonderande studie
av gymnasieskolornas ekonomiska
dispositioner i Stockholms stad

Håkan Forsberg
Gymnasieskolan har blivit en marknad där skolorna konkurrerar om elevunderlaget. I Sverige 2007 kostade förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och
vuxenutbildning enligt Statistiska centralbyrån 251 miljarder kronor, varav
gymnasieskolans verksamhet utgjorde drygt 34 miljarder kronor. Detta är
svindlande summor som ter sig avlägsna den dagliga undervisningens resurssnåla vardag, men utgör samtidigt grunden för gymnasieskolans marknad. I och med 1990-talets skolpolitiska reformer har skolorna fått mer
frihet att disponera sina resurser, framför allt de fristående skolorna. Genom att skolpengen är knuten till varje enskild elev representerar eleverna
marknadsandelar och utgör den huvudsakliga inkomstkällan för dagens
gymnasieskola. Huruvida det är en marknad i vanlig mening kan diskuteras
i och med att det finns ett begränsat antal kunder (elever) som inte själva
köper tjänsteprodukten (utbildningen), utan denna finansieras av skattemedel och regleras av stat och kommun.1
Decentraliseringen av gymnasieskolan påbörjades under 1980-talet när
en ny läroplan för grundskolan infördes 1980 (Lgr80). Läroplanens konstruktion förändrades så att den skulle kunna anpassas lokalt. Lokala arbetsplaner och en ny form av målstyrning infördes, något som förändrande
utbildningssystemets utformning och styrning radikalt.2 Denna bakgrund är
viktig för att förstå den utbildningspolitiska utvecklingen under 1990-talet
som kan sammanfattats med stickorden: ”mål- och resultatstyrning, kom-

1

Se Levacic 1995. s. 167; Bunar, 2008. s. 11ff för ett mer ingående resonemang angående
definitionen av marknad.
2
Lindensjö & Lundgren 2000. s. 83 & 86. Se även Broady m fl 2000. s. 201ff.
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munalisering, decentralisering, privatisering, marknadsanpassning och
friare resursanvändning.”3
Under 90- talet sker framför allt två viktiga förändringar som kommit att
påverka gymnasieskolan i stor utsträckning. För det första fick den kommunala skolan möjlighet att profilera sina utbildningar och för det andra
blev det tillåtet att etablera fristående skolor. Detta skulle bli smörjmedlet i
ett skolvalssystem som främjade konkurrens mellan skolor i kamp om eleverna. I allmänhet har betydelsen för skolorna att profilera sina utbildningar blivit allt viktigare i konkurrensen om elevunderlaget och i synnerhet för
att positionera sig i förhållande till andra skolor. Efter millennieskiftet har
just profilerade utbildningar och etableringen av fristående skolor fått ett
enormt genomslag inom utbildningssystemet. Idag finns det, till exempel i
Stockholmsområdet, väldigt få gymnasieskolor som inte erbjuder någon
slags profilinriktning.4
Något förenklat används inom svensk och internationell forskning om
skolvalssystem och marknadisering två olika infallsvinklar. Antingen inriktas forskningen på utbildningssystemets likvärdighet i förhållande till social
differentiering mellan skolor, eller också riktas fokus mot frågor om hur
skolval och konkurrens skapar ekonomisk effektivitet och större valfrihet.
Exempel på den förstnämnda infallsvinkeln är studier gjorda i Storbritannien, där man sedan slutet på 80-talet har haft en växande utbildningsmarknad med skolvalssystem, som visar på en ökad differentiering och segregation både inom och mellan skolor. Fördelningen av resurser inom skolsystemet har i Storbritannien förskjutits från de elever med störst behov av
stöd till dem som har de bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång.
Redan under tidigt 90-tal skedde en kommersialisering av det brittiska skolsystemet, vilket medförde en nyorientering i synen på skolan. Metoder,
strukturer och värden immporterades således från industri och handel för
att organisera och styra skolverksamheten.5 Även i Frankrike finns liknande
studier som visar på en ökad social differentiering mellan skolor, som framför allt är beroende av föräldrarnas förmåga och förutsättningar att göra
välinformerade skolval.6 I Sverige har forskare inom utbildningssociologi,
utbildningshistoria och pedagogik intresserat sig för det svenska skolsyste-

3

Broady m fl 2000. s. 6.
Palme 2008. s. 197.
5
Gewirtz m fl 1995. s. 179; se även Ball 2007. s. 45-148.
6
Broccolichi & van Zanten 2000. s. 58-59.
4
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mets omvandling i förhållande till en mängd olika frågor som på ett eller
annat sätt berör social differentiering.7
Den andra infallsvinkeln med ekonomisk forskning om utbildningssystemets förändring sätter ofta frågor om kvalitet och effektivitet i centrum. I
Storbritannien har exempelvis Rosalind Levacic, som bedriver forskning
med inriktning mot finansieringsfrågor inom utbildningssystemet, visat på
hur skolorna är mer benägna att hitta nya lösningar och använda de befintliga resurserna på ett effektivare sätt till följd av decentraliserad styrning.8
Den resursmässiga effektiviteten med fristående huvudmän framhålls också
bland svenska förespråkare som en av de stora fördelarna med ett skolvalssystem.9 Under 2007 kom en uppmärksammad studie gjord av nationalekonomerna Fredrik Bergström och Mikael F Sandström som studerat effekter
av skolvalssystemet och konkurrensen mellan grundskolor. I deras omdiskuterade studie ska effektivitet förstås som utbildningseffekt per satsad
krona vilket mäts genom att ställa skolprestation mot grad av konkurrens
inom kommunen. De visar på så sätt att andelen fristående skolor positivt
påverkar elevprestationerna i de kommunala skolorna – det vill säga att
konkurrens ökar utbildningseffekten per satsad krona.10
Studiet av social differentiering och studiet av utbildningseffekt per satsad krona representerar helt olika synsätt på skolan som studieobjekt. Samtidigt är den sociala dimensionen av gymnasieskolans omvandling genom
skolpengens konstruktion sammanflätad med dess ekonomiska styrning. I
Stockholmsområdet har skolvalssystemet utvecklats till en omfattande
marknad där konkurrensen om eleverna också handlar om marknadsandelar för gymnasieskolorna.11 En sådan användning av marknadsmekanismer
inom utbildnigssystemet har också medfört också att skolorna blivit allt mer
resultatinriktade.12

7

Se t ex Broady m fl 2000; Bunar 2008; Englund 1993.
Levacic 1995, s. 164.
9
Se t ex Lindbom, Anders, 2007, ”Introduktion” i Anders Lindbom (red.), Friskolorna
och framtiden – segregation, kostnader och effektivitet. Institutet för Framtidsstudier
och Ds 2001:12; Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas betydelse för
de kommunala skolorna. Finansdepartementet.
10
Bergström & Sandström 2007. s. 27ff.
11
Bunar 2008. s. 163.
12
Wahlström 2009. s. 87.
8
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Problemformulering, material och metod
I linje med Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren har jag valt att utgå ifrån förståelsen av skolan som en institution som både är beroende och oberoende
av det omgivande samhället. Enligt Lindensjö och Lundgren bygger skolan
som organisation på en cellstruktur. Lärare är exempelvis autonoma i klassrummet samtidigt som de är en del av en tradition med bestämda mönster.
Det är dock tilldelningen av resurser och regleringen av utbildningssystemet
som bestämmer de olika cellernas utrymme.13
I denna studie analyseras de ekonomiska resurser som bestämmer gymnasieskolornas handlingsutrymme inom ett numera marknadsanpassat
skolvalssystem. Studiens huvudsakligen problematiseringen grundar sig
därmed i frågan om hur skolornas resurser fördelas i förhållande till intäkterna från skolpengen och hur det påverkar skolverksamhetens organisering?
Via prognoser och budgeteringar på stadsledningsnivå undersöks skolornas ekonomiska förutsättningar och hur de framställer sina prioriteringar utifrån fyra organisatoriska resurser: lärare, elevvårdspersonal, administrativ personal och skolbibliotek. Naturligtvis finns det fler tänkbara resurser
i skolan som vore intressanta att uppmärksamma som exempelvis idrottshallar, laborationssalar eller matbespisning. I denna studie har jag dock valt
att fokusera på olika personalkategorier som är betydelsefulla i förhållande
till undervisning och daglig skolverksamhet.
Den inledningsvis beskrivna marknadiseringen av gymnasieskolan är
kanske mest framträdande i Stockholmsområdet där det finns flest gymnasieskolor i landet. Ett exempel på den rådande konkurrenssituationen i
regionen är den årliga gymnasiemässan i Älvsjö som besöks av cirka 30 000
elever och där över 150 gymnasieskolor medverkar.14 Ett geografiskt urval
och avgränsning är att studera gymnasieskolor i sex av Stockholm stads 14
stadsdelsnämnder. Motivet till valet av stadsdelsnämnder är att få med
norrort, söderort, västerort och innerstad i studien. Följande stadsdelsnämnders gymnasieskolor har därför ingått i undersökningen: Farsta, Hägersten/Liljeholmen, Rinkeby Kista, Spånga Tensta, Södermalm och Östermalm. Sammanlagt ingår 40 gymnasieskolor i analyserna, varav 13 kommunala skolor och 27 fristående skolor.
Det material som jag utgått ifrån för att få information om skolornas
verksamhet är Skolverkets databas SIRIS som ger information om lärarkol13

Lindensjö & Lundgren 2000. s 27.
Gymnasiemässan (Elektronisk) 2009-11-15.
Tillgänglig: < http://www.gymnasiemassan.nu/common/category.aspx?id=3445 >
14
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legiet på respektive skola samt om elever och betyg. Ett möjligt metodologiskt problem i detta material är att det bygger på skolornas egna inrapporterade siffror vilket skulle kunna medföra en grad av bristande objektivitet.
En annan aspekt är att skolornas övriga personal inte redovisas till skolverket, något som i sig är ganska anmärkningsvärt i och med att det finns fler
personalgrupper utöver lärare på en skola som inverkar på verksamheten,
till exempel elevvårdspersonal. Sådan information har jag istället sökt via
skolornas hemsidor genom att undersöka i vilken utsträckning som kontaktuppgifter till övrig personal presenteras. Analyser av hemsidorna möjliggör sedermera jämförelser av vilka resurser som skolorna väljer att lyfta
fram i sin externa kommunikation i konkurrensen om eleverna. Sådana
analyser av hemsidor är emellertid inte oproblematiskt. Å ena sidan är hemsidorna ett komplext material producerat i marknadsföringssyfte utifrån
olika premisser. Exempelvis kan produktionen av hemsidor variera från att
vara gjord av en lärare på skolan till att det är en professionell PR-byrå som
fått i uppdrag att ta fram ett helt koncept.15 Materialet är å andra sidan intressant för att upptäcka mönster i vilka resurser som skolor väljer att presentera och vilken information som görs tillgänglig för elever och föräldrar.
Det ger också möjlighet till att bredda skolverkets material över skolornas
resurser. De resurser som jämförs och analyseras på hemsidorna är elevvårdspersonal, administrativ personal och skolbibliotek.
För att beräkna skolornas intäkter via skolpeng har skolverkets elevstatistik för varje enskild skola använts och sedan kombinerats med Stockholms
stads utbildningsnämnds verksamhetsplan för 2009 där budgeteringen av
skolpeng för läsåret 08/09 framgår.16 De siffror som återfinns i tabellerna är
baserade på intäkter från skolpeng under vårterminen 2009 som skolorna
varit berättigade till enligt budget. I ett första steg jämförs skolornas intäkter (både totalt och per elev), huvudmannaskap och stadsdelsnämnd med
skolverkets statistik över antalet lärartjänster, lärare med pedagogisk högskoleexamen och antalet lärartjänster per 100 elever. För att bredda bilden
av skolornas resurser har också en jämförelse gjorts av hur skolorna väljer
att presentera sina resurser i fråga om elevvårdspersonal, administrativ personal och skolbibliotek. För detta ändamål har jag valt att utgå från skolornas hemsidor och, i den mån det är möjligt, försökt sammanställa antalet
individer med kontaktuppgifter som kan tillskrivas dessa resurser.
15

Palme 2008, s. 222.
Sthlm stads verksamhetsplan 2009, bilaga 7 och 8. Eventuella skillnader i ersättningsnivåer för elever som kommer från kommuner utanför Stockholms stad är inte inräknad
i prognosen.

16
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Ekonomi, resursfördelning och strategier
Det svårt att ge en rättvisande bild av gymnasieskolornas ekonomiska dispositioner eftersom det finns flera faktorer som gör det svårt att analysera
de ekonomiska tillgångarna. Kommunerna är skyldiga att redovisa kostnader och bidragsbelopp för fristående skolor till Skolverket. De uppgifter som
samlas in av Skolverket är kostnader, budget och bidragsbelopp per program.17 Så långt kan gymnasieskolans kostnad per kommun spåras. Däremot säger det inget om de fristående huvudmännens ekonomiska situation
i och med att det är en utgift som inte följs upp i kommunal regi. Kommunerna är skyldiga att redovisa sina kostnader för skolförvaltning vilket inkluderar kostnader för elever i fristående gymnasieskolor. De fristående
skolorna är dock inte tvungna att redovisa sin budget för kommunen.
Utöver denna redovisningsproblematik tillkommer det så kallade bidragsbeloppet som de fristående skolorna får utöver skolpengen för varje
elev som kompensation för lokalkostnader och den moms som den fristående skolan inte kan lyfta av.18 I skollagen regleras detta genom att ”bidraget
[skall] bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet i de egna gymnasieskolorna.”19 Bidragsbeloppet som utgår från kommun till fristående huvudman baseras på
riksprislistan för de olika programmen som fastställs av Skolverket. Riksprislistan baseras i sin tur på det material som kommunerna är skyldiga att
redovisa till Skolverket. I de ekonomiska beräkningarna utifrån budgeten i
Stockholms stads utbildningsnämnds verksamhetsplan för 2009 som mina
analyser bygger på är endast den grundläggande skolpengen föremål för
jämförelse. Bidragsbeloppets storlek exklusive moms redivisas i appendix.
Ytterligare en aspekt av skolornas ekonomiska förutsättningar är att
många fristående skolor drivs av koncerner eller stiftelser som i sin tur kan
fördela resurser mellan skolor och samtidigt ha möjlighet att skjuta till medel från andra bolag inom koncernen. Bland de större utbildningsföretagen
finns det både skolchef och centraliserad löneadministration för att sam-

17

Skolverket (elektronisk) 2009-04-22. Anvisning för redovisning av kommunens kostnader och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2009. Tillgänglig: < http://www.skolverket.se/sb/d/2114 >. I kommande hänvisningar till denna anvisning kommer jag endast
att referera till Skolverket och detta datum.
18
Skolverket 2009-04-22.
19
Skolverket 2009-04-22 och www.skolverket.se med hänvisning till skollagen. Tillgänglig: < http://www.skolverket.se/sb/d/2114 090915 >.
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ordna koncernens resurser.20 I viss mån påminner denna organisationsstruktur om den kommunala administrationen.
I undersökningen har jag valt att bortse både från den kommunala administrationen samt från bolagens och utbildningskoncernernas funktion
och begränsat mig till den enskilda skolans ekonomiska förutsättningar
baserat på skolpeng som beräknas efter prislistan för gymnasieskolan 2009 i
Stockholms stad. Detta medför en jämförbar prognostiserad ekonomisk
grund för att undersöka hur resurserna disponeras av respektive skola. Något som också kan motiveras utifrån att eleven i fråga de facto väljer en
skola och inte en kommunal administration eller företagskoncern där skolpengen ska komma honom eller henne tillgodo.
För att möjliggöra jämförelser mellan skolornas resursfördelning har vidare ett urval gjorts utifrån antal elever som går på skolan. De tio skolor
som ligger över den tredje kvartilen (569,25) i fråga om elevantal har därför
valts ut för att närmare analyseras utifrån kategorierna lärare, elevvårdspersonal, administrativ personal och skolbibliotek. Det visade sig att samtliga av
dessa skolor också erbjuder de studieförberedande programmen NV
och/eller SP (naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program), vilket
stärker jämförbarheten i förhållande till programutbud på skolorna. Bland
de tio största skolorna i undersökningen är sju kommunala och tre fristående gymnasieskolor.

20

Två exempel på sådana organisationer är John Bauer Organization och Academedia
som räknas till Sveriges största friskolekoncerner med 10 000 respektive 25 000 elever/studerande inom organisationen enligt företagens hemsidor. 2009-09-17 – www.johnbauer.nu och www.academedia.se.
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Tabell 1: De tio största gymnasieskolorna utifrån elevantal sorterade efter
andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Källa: Sthlm stads verksamhetsplan 2009 & Skolverket SIRIS.

Jämför vi andelen lärare med pedagogisk examen på de tio skolorna framträder en tydlig skillnad mellan fristående och kommunala skolor. På
kommunala Södra latins gymnasium har 77,4 procent av lärarna en pedagogisk examen vilket är lägst bland skolorna i offentlig regi medan Jensen
gymnasium södra placerar sig bäst av de tre fristående skolorna med en
procentsats på 56,8 (se tabell 1). En möjlig förklaring till Södra latins siffror
i detta avseende är antagligen att instrumentlärarna på skolans yrkesmusikerprogram i mindre utsträckning har pedagogisk högskoleexamen. Denna
skillnad mellan kommunala och fristående skolor indikerar olika prioriteringar av lärare med formell behörighet. Samtidigt finns det skillnader mellan fristående skolor vilket Fryshuset gymnasium och Jensen gymnasium
södra är intressanta exempel på. De båda skolorna gör olika prioriteringar
ifråga om lärartäthet och antal lärare uttryckt i heltidstjänster. Jensen gymnasium södra har endast 38,7 heltidstjänster medan Fryshuset gymnasium
har hela 102,6 heltidstjänster trots att skolorna har näst intill exakt lika
många elever.
Återgår vi till Tabell 1 och sorterar skolorna efter lärartäthet placerar sig
de fristående skolorna överst med 11,2 tjänster per 100 elever, i mitten med
7,3 och längst ned i tabellen med 4,2. De kommunala skolorna rör sig i ett
spann mellan 8,7 och 5,2 lärartjänster per 100 elever. Sammantaget gör de
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fristående skolorna väldigt olika prioriteringar av lärarkollegiet i förhållande till varandra men också i förhållande till de kommunala skolorna som å
sin sida gör relativt likvärdiga satsningar på lärarkollegiet utifrån de analyserade variablerna. Bland de fristående skolorna premierar Fryshuset gymnasium antal lärare framför pedagogisk högskoleexamen medan Jensen
gymnasium överlag har ett mera resurseffektiviserande förhållningssätt till
behovet av lärare.
Är de ovan beskrivna skillnaderna en fråga om olika marknadsstrategier,
personalpolicys eller resursmaximering? För att närma sig en sådan fråga är
det intressant att se till skolornas intäkter från skolpeng. Både Fryshuset
gymnasium och Jensen gymnasium södra återfinns bland de fem skolor
som har störst intäkt från skolpengen. De övriga är Södra latin, Östra real
och Farsta gymnasium. Av dessa fem är Fryshuset gymnasium och Östra
real jämförbara både ifråga om intäkter och antal elever men också i förhållande till programutbud. Exempelvis erbjuder båda skolorna Individuella –
programmet (IV) för elever med Aspergers syndrom samt NV och SP. Skolorna har därmed jämförbara ekonomiska förutsättningar för att bedriva
liknande verksamheter. Emellertid görs diametralt olika prioriteringar i
fråga om lärare med pedagogisk högskoleexamen. Å ena sidan uppfyller
endast en tredjedel av kollegiet detta kriterium hos Fryshuset gymnasium
medan på Östra real har 91 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen.
Å andra sidan har Fryshuset gymnasium 11,1 lärare per hundra elever medan Östra real har motsvarande 6,1 lärare.
När vi ser till skolor med likartade ekonomiska förutsättningar kvarstår
skillnader mellan vilken typ av prioritering som görs i förhållande till personalens formella kvalifikationer. En förklaring till att relationen mellan
skolornas intäkter och fördelningen av lärarresurser skiljer sig åt skulle å
ena sidan kunna vara att en större del av skolpengen används till materiel på
yrkesförberedande utbildningar än på de mer teoretiskt orienterade utbildningarna. Å andra sidan bör skolor med ungefär lika många elever ha ett
något sånär liknande resursbehov av lärare i och med att alla elever läser
kärnämnen och har rätt att göra individuella val inom ramen för sitt valda
program. Ingen av de ovan beskrivna skolorna har något extremt resurskrävande program som till exempel byggnadsprogram, fordonsprogram eller
annat materiellt resurskrävande program. Det bör därför vara andra faktorer än programutbudet som ligger till grund för dessa skolors resursmässiga
dispositioner. Skolornas olika satsningar på lärarkollegiet indikerar därför
olika strategier i fråga om personal och program. Dessa skillnader kan bäst
förklaras genom analyser av skolornas strategier på en lokal nivå och ett
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steg i en sådan riktning är den följande genomgången av skolornas hemsidor och hur skolorna väljer att presentera sina resurser.
I tabellen nedan presenteras resultaten från genomgången av kontaktuppgifter till elevvårdspersonal, administrativ personal och skolbibliotek på
skolornas hemsidor (en sammanställning av samtliga skolor finns i appendix). Dessa tre kategorier kan sägas utgöra olika typer av stödfunktioner
inom skolans verksamhet.

Tabell 2: Gymnasieskola och övriga resurser, sorterade efter genomsnittlig
intäkt per elev.

Källa: Sthlm stads verksamhetsplan 2009, Skolverket SIRIS samt skolornas
hemsidor.

Av de personalkategorier som presenteras i tabellen ovan är elevvårdspersonal en särskilt intressant grupp i förhållande till resursfördelning. Enligt
skolverket har fristående huvudmän på nationell nivå cirka 20 procent lägre
elevvårdskostnad än kommunala huvudmän. Samtidigt ökar den genomsnittliga kostnaden för elevvård hos både fristående och kommunala huvudmän för varje år. 2008 var denna ökning 7 procent i skolorna med fristående huvudmän och 2 procent i skolorna med kommunala huvudmän.21
Trots denna ökning kvarstår en markant skillnad ifråga om kostnader för
elevvård. Dessa skillnader kan förklaras med en bristande reglering av elev21

Skolverket, Enheten för utbildningsstatistik 2009. Kostnader för förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2008. Dnr 71-2009:73, s. 31.
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vård i skolans verksamhet och de varierande kostnader mellan kommuner
och huvudmän som framkommer i den statliga utredningen Från dubbla
spår till Elevhälsa – i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling.
I vilken utsträckning som elevvård erbjuds är beroende av var man bor och
vilka satsningar som görs i respektive kommun. I utredningen framhålls
också att redovisningen av vilka elevvårdsresurser som finns på kommunal
och lokal nivå inom skolan är svårtillgänglig.22 Det finns med andra ord en
tydlig problematik när det gäller reglering och redovisning av elevvårdsresurser inom skolväsendet.
Jämförelsen av de olika personalkategorierna mellan skolorna visar dock
på marginella skillnader i vilken utsträckning som elevvårdspersonal presenteras på skolornas hemsidor. Överlag presenterar skolor med över 570
elever kontaktuppgifter till mellan två och tre elevvårdspersonal (exklusive
eventuell skolläkare). En intressant iakttagelse i tabellen är emellertid att
Farsta gymnasium och Jensen gymnasium södra kommunicerar kontaktuppgifter till elevhälsovård på olika sätt. Farsta gymnasium presenterar
kontaktuppgifter till fem personer inom skolhälsovården medan Jensen
gymnasium södra inte presenterar några kontakter alls till skolhälsovården.
Det går inte att dra några slutsatser om skolornas satsningar på elevvårdsresurser utifrån dessa analyser i och med att genomgången inte tar hänsyn till
tjänstefördelning eller till faktisk personal som finns på skolan men det
indikerar åtminstone vilken betydelse elevvårdspersonalen har i skolans
kommunikation.
Det framträder däremot en skiljelinje mellan fristående och kommunala
skolor i fråga om hur administrativ och övriga personal presenteras. De
kommunala organisationerna presenterar i större utsträckning fler administrativ personal än de fristående skolorna. Om vi också ser till övrig personal som innefattar it-tekniker, vaktmästare, elevassistenter och kökspersonal i tabellen ovan blir resultatet ännu mer särskiljande. Södra latin, Farsta gymnasium och Frans Schartaus gymnasium presenterar fler än tio kontaktuppgifter till övrig personal medan Fryshuset gymnasium och Jensen
gymnasium södra presenterar fyra respektive noll kontaktuppgifter. Studieoch yrkesvägledare (SYV) presenteras på samtliga skolor utom hos Jensen
gymnasium södra.
Farsta gymnasium är i fråga om personalresurser ett intressant exempel
på en skola som överlag kommunicerar en hög personaltäthet. Skolan presenterar 28 personer som administrativ eller övrig personal vilket kan jäm22

SOU 2000:19. s. 92ff och 123f.
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föras med John Bauergymnasiet som med 100 färre elever presenterar 9
personal, varav ingen administrativ personal. För mer ingående analyser av
personaltäthet och resurser krävs uppgifter om de faktiska anställningsförhållandena och tjänstefördelning men det faktum att prioriteringarna av
personal skiljer sig åt på olika sätt mellan skolor skulle antagligen kvarstå.
Om personalfrågan är komplex är skillnaden mellan fristående och
kommunal huvudman desto mer påtaglig i fråga om skolbibliotek. I
genomgången av samtliga 40 skolors hemsidor har jag valt att definiera
skolbibliotek som en egen avdelning på skolan, det vill säga en befintlig
biblioteksmiljö. Skolan ska dessutom presentera kontaktuppgifter till minst
en bibliotekarie som bedriver biblioteksverksamhet inom skolans väggar.
Utifrån dessa kriterier är det tre kommunala skolor, samtliga med ungefär
200 elever, som inte har något skolbibliotek. Övriga tio kommunala skolor
presenterar en till två bibliotekarier och i vissa fall även biblioteksassistenter. Endast en av tjugosju fristående skolor, Fryshuset gymnasium, erbjuder
skolbibliotek i linje med dessa kriterier. Det är också den näst största fristående skolan i undersökningen.23 En sådan markant skillnad mellan de kommunala och fristående skolorna i fråga om skolbibliotek sätter själva bidragsbeloppet som är tänkt att kompensera för lokaler i annan dager.
I och med den marknadisering som skett av gymnasieskolan har det,
som tidigare påpekats, blivit allt viktigare att profilera sina utbildningar och
erbjuda så kallade mervärden till utbildningarna i konkurrensen om eleverna. Vad skolornas profileringar och marknadsföring innebär i fråga om
resurser blir allt svårare att avgöra vilket inte minst den årliga gymnasiemässan i Älvsjö vittnar om.
Denna undersökning pekar på att den ekonomiska genomlysningen är
problematisk i och med att skolpengen disponeras fritt. Inte minst gäller det
för hur de fristående skolorna kan disponera bidragsbeloppet eftersom det
nödvändigtvis inte behöver spenderas på just lokaler. Bidragsbeloppets
storlek är beroende av skolans storlek och programflora vilket sammantaget
rör sig om mångmiljonbelopp för de flesta fristående gymnasieskolor i denna undersökning. Till exempel får Fryshuset gymnasium cirka 22 miljoner
kronor, John Bauergymnasiet i Stockholm cirka 18 miljoner kronor och
Jensen gymnasium södra cirka 17 miljoner kronor i bidragsbelopp för lokaler per termin. Bland de fristående skolorna i undersökningen som har mel-

23

Se Appendix, tabell 5.
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lan 231 och 476 elever genererar bidragsbeloppet mellan 4,7 och 13 miljoner
kronor i intäkter som kompensation för lokaler.24
Det torde finnas en del att vinna på att hålla nere sina lokalkostnader för
ett företag som agerar på utbildningsmarknaden. Bidragsbeloppet är en
betydande intäkt för de fristående skolorna som samtidigt kan tänkas vara
ett incitament för effektiviserande strategier. Ett exempel på en skola med
marknadsorienterande förtecken som effektiviserat användningen av sina
resurser är Jensen gymnasium södra. Skolan är återhållsam med vilka resurser som lyfts fram på hemsidan om man ser till den typ av resurser som
analyserats i denna undersökning. Istället framhåller skolan mer abstrakta
värden som coachning och ”träning inför verkligheten” i sin externa kommunikation.
Skolan maximerar emellertid användningen av sina befintliga resurser
genom att använda sig utav flera resurseffektiviserande åtgärder vilket framgår av både deras hemsida och av Skolverkets inspektionsrapport. Bland
annat har skolan hemklassrum och halvdagsstruktur för eleverna vilket
innebär att eleverna har undervisning antingen förmiddag eller eftermiddagen. En sådan struktur torde föra med sig en halvering av lokalkostnaderna
i och med att bara halva skolans elever är närvarande samtidigt och nyttjar
lokalerna. Rimligtvis borde detta också göra att skolan frigör stora delar av
de 17 miljoner kronor i intäkter från bidragsbeloppet som är tänkt att kompensera för lokaler varje termin. Effektivisering motiverar Jensen som ett
pedagogiskt grepp genom att eleverna ägnar halva dagen åt självstudier.25 I
kombination med koncentrationsläsning och längre undervisningspass
kräver det inte lika många lärare som om alla elever skulle ha undervisning
samtidigt.26 Detta kan förklara skolans låga andel lärare per elev (4,2) som
en i stor utsträckning resurseffektiviserande åtgärd. Skolans företagsliknande arbetsmiljö är en annan aspekt som lyfts fram på hemsidan och att man
arbetar med mål- och resultatorienterade metoder som kvalitetssäkring,
mätning, mental träning och coachning för att nå goda studieresultat på
skolan.27 Skolan betonar de pedagogiska och företagsliknande arbetssätten
till förmån för den typ av skolresurser som denna undersökning fokuserar.
24

Se appendix, tabell 3 & 5.
Skolverket, inspektionsrapport Dnr 2006: 2259.
26
Uppgifter hämtade från Skolverkets inspektion av skolan 2006 samt JENSEN gymnasium södra (Elektronisk) 2009-04-27. Tillgänglig;
< http://www.jenseneducation.se/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/ >.
27
JENSEN gymnasium södra (Elektronisk) 2009-04-27. Tillgänglig;
< http://www.jenseneducation.se/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/>
25
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Mycket tyder på att Jensen gymnasium importerat metoder, strukturer och
värden för att organisera och styra skolverksamheten från industri och handel.28 På skolans hemsida finns till exempel inte några kontaktuppgifter eller
presentation av skolans personal. Istället presenteras två intervjuer med en
utvald lärare respektive rektor som därmed får representera samtliga gymnasieskolor inom hela koncernen.29
Som kontrast till Jensens effektiviserande strategi är Södra latins gymnasium ett intressant exempel att lyfta fram. På skolans hemsida i den vänstra
menyraden på startsidan står det att finna följande: Om skolan, Utbildningar, Elever, Personal, Föreningar och Evenemang.
Går man in under den första rubriken finner man överst skolans bibliotek som, efter två klick, erbjuder alla som studerar eller arbetar på skolan
cirka 20 000 böcker och ett sextiotal tidsskrifter.30 Skolan presenterar kontaktuppgifter till både en bibliotekarie och biblioteksassistent samt en stab
med administrativ och övrig personal som omfattar 20 personer. Kontakter
till skolsköterskorna och skolkurator finns tillgängliga under fliken Elever
men också till skolans två studie- och yrkesvägledare går att finna där. Under fliken Personal finns lättillgängliga kontaktuppgifter till skolans olika
personalgrupper varav lärarkollegiet presenteras med ämne, arbetsrum,
telefonnummer och angivna besökstider.31 Södra latin har nästan dubbelt så
många lärare per 100 elever som Jensen gymnasium södra (7,2 jämfört med
4,2) och fler antal lärare uttryckt i heltidstjänster samt betydligt högre andel
lärare med pedagogisk högskoleexamen.
Följdfrågan blir naturligtvis vad de fristående skolorna erbjuder istället?
Svaret skulle å ena sidan kunna vara att de satsar på andra mer nytänkande
aspekter av skolverksamheten som tilltalar elever. Exempelvis lånar John
Bauergymnasiet ut bärbara datorer till alla sina elever men även personalen
på skolan får tillgång till en egen dator. Etableringen av IT-profilerade
gymnasier runt om i landet tyder på att just it verkar vara något som tilltalar
elever på väldigt många orter.32 Å andra sidan skulle effektiviseringarna
kunna vara en marknadsmässig metod för att driva skolor med vinst som
28

Jfr Gewirtz m fl 1995. s. 179; se även Ball 2007. s. 45-148.
JENSEN gymnasium södra (Elektronisk) 2009-04-27. Tillgänglig;
< http://www.jenseneducation.se/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/>
30
Södra latins gymnasium (Elektronisk) 2009-09-15. Tillgänglig;
< http://www.son.edu.stockholm.se/Bibliotek/bibliotek.htm >
31
Södra latins gymnasium (Elektronisk) 2009-09-15. Tillgänglig;
< http://www.son.edu.stockholm.se/Bibliotek/bibliotek.htm >
32
Se hemsidor för John Bauergymnasiet och Academedia (Elektronisk) 2009-09-28.
Tillgänglig: < www.academedia.se > och < http://johnbauergymnasiet.se >.
29
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sedermera återinvesteras i antingen andra verksamheter eller i nyetablering
av skolor på andra orter. Den sistnämnda förklaringen återkommer ofta i
den offentliga debatten och är politiskt kontroversiell men kommer vidare
inte att diskuteras i denna text. Den rådande debatten och de resultat som
framträder i denna undersökning indikerar likväl en spänning mellan utbildning och marknad inom vårt utbildningssystem.
Jensen gymnasium södra och Södra latins gymnasium är något av ytterligheter i fråga om olika strategier i förhållande till effektivitet och resurser.
Det finns emellertid en tydlig skiljelinje mellan kommunala och fristående
skolor i fråga om resursfördelning. Dels i hur lärarresurserna disponeras
och dels i vilken omfattning som elevvårdspersonal, administrativ personal
och skolbibliotek presenteras på skolornas hemsidor.
En möjlig orsak till denna skiljelinje är att den kommunala förvaltningen
tvingas ta ansvar för alla elever. Exempelvis är det endast två fristående
skolor, Fryshusets gymnasium och Stadsmissionens gymnasieskola som
bedriver IV-program av de totalt 27 fristående skolor som ingår i denna
undersökning medan tolv av tretton kommunala skolor bedriver både IV
och IVIK utbildningar. Det bör dock nämnas att fristående skolor bara haft
rätt att anordna IV-programmet sedan hösten 2006. Rätten att bedriva IVprogram, och vilka skolor som faktiskt gör det, är ett tydligt exempel på den
kommunala förvaltningens övergripande ansvar för utbudet av utbildningar.33

Avslutande diskussion
Tidigare forskning, internationellt och i Sverige har visat att fördelning av
ekonomiska medel via skolpeng, friare resursanvändning på lokal nivå och
en allt hårdare konkurrenssituation sammantaget utgör starka incitament
för att effektivisera skolans verksamhet. Denna bild framträder även i resultaten från denna undersökning. Överlag tyder de fristående skolornas mer
restriktiva hållning till sina lärarresurser på att marknadens aktörer utvecklar olika slags effektiviserande strategier för att bedriva sin verksamhet.
Även om det framträder en skillnad mellan de olika huvudmannaskapen är
det inte självklart att det är i denna skillnad som frågan om likvärdig utbildning ska studeras. I den lokala konkurrensen om eleverna tvingas alla aktörer att se över sin marknadsföring och sina prioriteringar av resurser, oavsett huvudmannaskap. Ett exempel på att de kommunala skolorna också
33

Fristående skolor har sedan hösten 2006 haft rätt att anordna det individuella programmet. Skolverket (Elektronisk) 100531. Tillgänglig:
< http://www.skolverket.se/sb/d/2118/a/6762>.
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blir allt mer marknadstillvända är Stockholm stads ambition att integrera
företagsamhet och entreprenörskap på ett tidigt stadium i skolornas undervisning via det NUTEK- finansierade projektet om entreprenöriellt lärande.34
Utvecklingen i Storbritannien från 1980-talet och framåt visar på en allt
sämre ekonomisk genomlysning av skolverksamheterna till följd av friare
resursanvändning och decentraliserad styrning samtidigt som skolor överlag blir mer effektiv i att utnyttja sina resurser.35 I likhet med den brittiska
utvecklingen visar denna undersökning på en bristande ekonomisk transparens bland gymnasieskolorna i Stockholm stad till följd av en diskrepans
mellan redovisningssystemet och hur den skattefinansierade skolpengen
disponeras. Det är med andra ord svårt att jämföra vad intäkterna från
skolpengen används till när de fristående skolorna inte redovisar sina ekonomiska avväganden på samma sätt som den kommunala verksamheten.
Detta trots att intäkterna för båda skolformerna kommer ifrån skatteintäkter.
Bidragsbeloppet för lokaler är samtidigt en betydande intäkt för de fristående skolorna som indirekt inte behöver disponeras på lokaler vilket
framgår av de effektiviserande åtgärder som Jensen gymnasium södra
etablerat. I och med de skillnader som framträder mellan fristående och
kommunala skolor ifråga om lärare, elevvårdspersonal, administrativ
personal och skolbibliotek är den bristande ekonomiska genomlysningen
av gymnasieskolor bekymmersam. Framför allt när pedagogisk retorik
tenderar genomsyra skolornas profiler och legitimera skolors handlanden
och resursmässiga avväganden.36
Den utbildningspolitiska intentionen med friskolereformen 1992 var att
åstadkomma större mångfald av skolor, öka den individuella valfriheten och
samtidigt ge möjlighet till större pedagogisk mångfald.37 Vad dessa intentioner har kommit att betyda för en likvärdig fördelning av resurser inom den
gemensamma utbildningssektorn tycks vara en komplex fråga. Hur tolkar
till exempel kommunal förvaltning, privata företag och ideella stiftelser sitt
uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning? Ur ett sådant perspektiv är
studier av gymnasieskolornas ekonomiska dispositioner i allmänhet och de

34

Utvecklingsplan för utbildningsförvaltningen 2008-2010, bilaga till Sthlm stads verksamhetsplan 2009.
35
Levacic 2008, s. 221; Levacic 1995, s. 164.
36
Jfr Berglund i denna volym.
37
‘Proposition 1991/92:95 om valfrihet och fristående skolor – Riksdagen’ <http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1991/92&bet=95&dok_id=GF0395>
[åtkomstdatum 2 Mars 2011].

184

BAKOM SKOLFASADEN

fristående skolornas kommersialisering i synnerhet, frågor av stor vikt att gå
vidare med i förhållande till frågan om likvärdig utbildning och skolval.
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Appendix
Tabell 1: De tio största gymnasieskolorna utifrån elevantal sorterade efter
andel lärare med pedagogisk högskoleexamen

Källa: Sthlm stads verksamhetsplan 2009 & Skolverket SIRIS.

Tabell 2: Gymnasieskola och övriga resurser, sorterade efter genomsnittlig
intäkt per elev

Källa: Sthlm stads verksamhetsplan 2009, Skolverket SIRIS samt skolornas
hemsidor.
189

HÅKAN FORSBERG

Tabell 3: Beräknade intäkter från skolpeng under vårterminen 2009
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Tabell 4: Sammanställning av uppgifter om lärare
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Tabell 5: Sammanställning av uppgifter om övriga resurser
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Problemet betyg – skolpolicy i ett
nyinstitutionellt perspektiv

Larissa Mickwitz
I den här artikeln kommer jag att diskutera den svenska skolan idag på
grundval av en analys av policydokument om betygsystemet. Nyinstitutionella teorier kommer att prövas för att analysera samtida strömningar i
svensk skolpolicy med fokus på betygsystemet. Här är det inte fråga om att
ge en systematisk överblick av betygsystemet. I stället vill jag försöka förstå
centrala inslag i den skolpolitiska debatten om betyg i ljuset av den utveckling av organisationsanalys som benämns ”nyinstitutionell” och som fått
fäste sedan 1990-talet.
Antagandet att ett nyinstitutionellt perspektiv skulle kunna vara fruktbart i en analys av betygsystemet i Sverige grundar sig på ett antal iakttagelser som pekar på en institutionell förändring av betygens betydelse och
funktion. För det första har det uppstått nya arenor för betyg. Betyg används som ett verktyg i marknadsföringen av skolor där olika skolor konkurrerar om elever. När elevers slutbetyg blir offentliggjorda och lätt åtkomliga på internet för föräldrar och elever att ta del av, har en mätning av skolorna skapats utifrån betygsresultat. Inte minst media har visat ett intresse
för dessa genomsnittliga betygssammanställningar i sin bevakning av skolan, vilket inte sällan resulterar i listor där exempelvis ”Stockholms sämsta
skolor” offentliggörs. Men även internt på skolorna används betyg som
kontrollinstrument vilket kan resultera i att lärare ställs mot varandra när
deras elevers betyg jämförs. Detta kan i sin tur påverka enskilda lärares
löneutveckling. Nytt är också att elever idag alltmer sätter betyg på sina
lärare. Även dessa kan påverka lärarens lön och arbetsmiljö. Slutligen grundar sig mitt intresse för betygen som fenomen på att betyg och rättsäkerhet
idag så starkt kopplas samman i debatten om skolan. Att frågan om elevens
rätt till godkända betyg kan förekomma i samma debatt där betygsinflation
diskuteras är intressant. Det verkar finnas en paradoxal idé om alla elevers
rätt att nå upp till målen, det vill säga få betyget G i alla ämnen, samtidigt
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som en intensiv debatt pågår där ”glädjebetyg” och lärares tendens att sätta
G trots att målen inte är uppfyllda kritiseras. Å ena sidan ifrågasätts att
betygen är likvärdiga (mellan elever och skolor) och sanna (i bemärkelsen
satta efter regelverket). Å andra sidan anses betygen vara det mätinstrument
som kan skilja en bra skola eller lärare från en dålig. Hur kan betygen ses som
legitima samtidigt som tilltron till betygens rättsäkerhet verkar vara så låg?

Legitimitet och kopplingen politik – praktik
Ett uppmärksammat bidrag till studier av institutioner har varit tanken att
legitimitet, snarare än effektivitet, setts som fundamental för en organisations överlevnad.1 Iakttagelsen baserades i första hand på studier av offentliga icke-vinstdrivande organisationer som exempelvis skolan. De traditionella rationella teorierna om organisationers effektivitetsmaximering utifrån ekonomiska aspekter utmanades av den nyinstitutionella teorin. Man
visade att mycket som gjordes inom organisationer handlade om legitimitetsanspråk snarare än om att effektivisera eller förbättra verksamheten. Ett
nytt synsätt uppstod som ifrågasatte det för givet tagna att formella strukturer är det som koordinerar och kontrollerar praktiken inom organisationer.2
Relationen mellan en organisations formella struktur och den dagliga
praktiken är enligt detta synsätt istället löst kopplad. Vad man säger att man
gör behöver inte betyda att det faktiskt är vad man gör. Orsaken anses vara
att det man söker legitimitet ur är format av de krav, förväntningar och
normer som omger organisationen i samhället. Legitimitet uppstår inte i
första hand, menade man, av effektivitet.3 Däremot är effektivitet efterfrågat
i den dagliga praktiken, av chefer och kollegor. Tekniker i syfte att få jobbet
att gå smidigt krockar inte sällan med de ideal man ville upprätthålla utåt.
Den idag aktuella, men inte historiskt unika, debatten om att lärarnas betygsättning inte är likvärdig, passar väl in i denna iakttagelse. Aktuell skolforskning har visat att lärare inte fullt ut följer de regler och förordningar
som reglerar betygssättningen. Diskrepansen uttrycks i skolforskning och
skolpolitiska utredningar som en brist i rättssystemet.4
Inom den nyinstitutionella teoribildningen är denna lösa koppling mellan den reglerande strukturen och praktiken en del av institutioners karaktär. Här är det ett grundläggande antagande att kopplingen mellan vad som
1

Se exempelvis Meyer & Rowan i Powell & DiMaggio, 1991
Powell & DiMaggio, 1991
3
Rowan i Meyer & Rowan, 2006, s. 16
4
Se bl. a. Korp, 2006, Selghed, 2007, Tholin, 2006
2
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sägs och vad som görs inom en institution ofta kopplas isär. Effektivitet och
legitimitet utåt har en tendens att motverka varandra. Den legitimitet som
institutionen skapar och vill vidmakthålla, är i första hand en strävan efter
samstämmighet med normer och värderingar om institutionen och dess
verksamhet. Att de formella strukturerna i form av kursmål och kriterier
inte efterlevs i praktiken är enligt denna teori en karaktäriserande del av
skolan som institution. I syfte att få verksamheten att fungera effektivt
kommer individerna, som utgör institutionen, att i sin praktik följa andra
regler än dem institutionen föreskriver eller förespråkar officiellt. Denna
”isärkoppling” är en överlevnadsstrategi där syftet att behålla legitimitet utåt
måste samverka med att bevara effektivitet inåt.
I den klassiska organisationsteorin är det sällan idéer som fokuseras, eftersom denna ofta fokuserar rationella val som den huvudsakliga förklaringen till hur exempelvis politiskt beslutsfattandet sker. Även om idéer är
accepterade i sig ses de inte som den primära orsaken bakom ett visst utfall
inom policyområdet. I den ideationella eller diskursiva nyinstitutionella
teoribildningen sätts dock idébildningen i centrum. Medvetandet om den
idémässiga aspekten av policyutveckling gör att vi även måste skapa oss en
inblick i en aspekt av policyarbete där föreställningar, normer och värderingar blir fokuserade. Peter Hall beskriver idéernas betydelse för policyutvecking såhär:
Policymakers customarily work within a framework of ideas and standards that specifies not only the goals of policy and the kind of instruments that can be used to attain them, but also the very nature of the
problems they are meant to be addressing.5

Den diskursiva institutionalismen gör det möjligt att diskutera intresse utan
att det behöver vara ett objektivt universellt intresse. Intresse kan istället
uppstå ur subjektiva idéer om vad som gynnar individen.6 Om mina föreställningar om en institution kan påverka min tilltro till denna, blir dessa
föreställningar relevanta att studera. Det som i ett läge har varit det som
legitimerar institutionen kan dock i ett annat läge var det som minskar dess
legitimitet. Vad en lärare kan eller inte kan göra inom skolan, som institution för att upprätthålla disciplin exempelvis, förändrar sig med tiden i förhållande till idéer om skolan och om vad det innebär att vara lärare. En
lärares disciplinering av eleverna utifrån sin auktoritet som lärare kan vara
5
6

Hall, 1993, s. 279
Schmidt, 2008b, s. 7
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en förutsättning för lärarens legitimitet vid en tidpunkt men vid en annan
tidpunkt vara just det som minskar legitimiteten.
Det är alltid svårt att få grepp om hur idéer förhåller sig till handling. Resultatet av en handling kan bli ett annat än vad som var tänkt. Följderna av
en handling kan ha oanade konsekvenser. Idén om likvärdighet i förhållande till betyg, som dominerar debatten om betyg i Sverige, kan medföra
oväntade konsekvenser på längre sikt. I nuvarande lösningar av problemet
med likvärdighet, som jag kommer att diskutera nedan, finns också idéer
om ökad kontroll och disciplin av skolan. Men vad dessa tekniker av kontroll kommer leda till i slutändan återstår att se.
Bilden är dock mer komplicerad när huvudaktören i institutionens formella struktur inte längre är staten. I Sverige, liksom i många andra länder,
har det organisatoriska landskapet inom skolan förändrats från ett statsstyrt
centraliserat system med en tydlig formell struktur med regelverk, lagar och
förordningar liksom en central administration, till ett decentraliserat och
fragmenterat organisatoriskt landskap med olika typer av huvudmän och
byråkratier. I Sverige har man dessutom skolor som drivs som vinstdrivna
företag. Två aspekter har alltså förändrats i skolsystemet sedan de nyinstitutionella teorierna utvecklats. Bland annat är det inte längre en central offentlig struktur som staten som är det enda styrande organet för skolan.
Dessutom har en ekonomisk aspekt av vinstintresse förts in genom ett accelererande utbud av vinstdrivna friskolor. Den dagliga verksamheten i skolan
har exempelvis i friskolorna flera olika formella strukturer att förhålla sig
till. Regelverket i form av styrdokumenten är desamma för alla skolor men
inom friskolan finns också en huvudman som inte är kommunen utan ett
privat företag eller organisation.
Att utgå från den nyinstitutionella teoribildningen medför flera nya spår
för analys av betygsystemet. För det första utgår man inte från att det bästa
för en skolans överlevnad nödvändigtvis är att följa och stärka de formellt
reglerande strukturernas inflytande över den dagliga verksamheten. Relationen till regelverk och styrning problematiseras istället. För det andra
uppstår nya verktyg och perspektiv i analysen genom denna problematisering. För det tredje går relationer mellan dem som arbetar i skolan i den
dagliga verksamheten och de formella strukturerna att koppla till teorier om
makt och kontroll i relation till föreställningar om vad skolan och en lärare
är och bör vara. Den politiska kontrollen över utbildningssystemet hänger
samman med idéer om det ”allmänna goda” men också om föreställningar
om vad en medborgare ska vara och hur samhället ska se ut. När denna

200

PROBLEMET BETYG

institution förutom att tillhöra samhällspolitiken också blir en del av den
ekonomiska marknaden uppstår en ny spänning.
Att elevprestationer ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör vara goda
är givet. Det nya är att det idag ligger i den enskilda skolans ekonomiska
intresse att elevprestationer såsom de uttrycks i betyg är goda, eftersom
betyg är en viktig del i konkurrensen om eleverna och därmed skolpengen. I
Forsbergs bidrag till denna antologi påpekas att elevprestationerna, i form
av betyg, synes förbättras med ökad konkurrens mellan skolor. Ökad konkurrens mellan skolor tenderar alltså att höja betygen. I ljuset av den för
tidpunkten aktuella debatten om betygsinflation blir relationen mellan betyg och skolan som en marknad laddad – vad är betygen då?
Relationen mellan formell reglering och daglig verksamheten i skolan är
således problematiserad i ett perspektiv av decentralisering och marknadisering av skolsektorn.7 På samma sätt är den förändrade styrningen av skolan
intressant att studera utifrån dessa teorier för att se hur detta kan tolkas och
jämföras med tidigare forskning. Inom internationell nyinstitutionell
skolforskning har man bland annat sett en ökad vilja till mätning av skolresultat under de senaste tjugo åren.8

Idéer som analysobjekt
Jag kommer i denna artikel att fokusera den kanske mest institutionaliserade delen av skolan, betygsystemet, för att belysa relationen mellan skolpolicy och skolpraktik. Jag har inte för avsikt att beskriva skolan utifrån vad
betygen ”verkligen är” i exempelvis relation till samhället eller i en historisk
kontext. Idéer om betygen blir istället de sätt varpå dessa görs meningsfulla.
Betygen får en innebörd utifrån den betydelse de tillskrivs i en viss kontext. Det
sätt varpå vi talar om ett fenomen erbjuder med denna ansats en möjlighet till
förståelse av de föreställningar vi har om detta. Det grundläggande antagandet
är att skolan aldrig är ”fastställd” utan under ständig förhandling mellan samhället och individerna som utgör den. Detta får också sociala konsekvenser
genom att mening och handling på så sätt kopplas samman. Att föreställningar
om ett fenomen kommer att påverka hur vi agerar i relation till detta, i bemärkelsen att vi i vårt handlande utgår ifrån den mening vi tillskriver handlingen,
går att koppla tillbaka till Max Weber och hans diskussion om relationen mellan mening och handling.9
7

Se bl a Rowan i Meyer & Rowan, 2006 s. 24
Se bl a Meyer & Rowan, 2006
9
Weber, Max, Ekonomi och samhälle: Förståelsesociologins grunder, 1983 s. 9 ff
8
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För den som vill studera idéers inflytande på samhällsprocesser och politisk handling infinner sig några problem. Någon gång måste frågan om hur
idéer och dess effekter på samhället ska konceptualiseras besvaras. Vad är
idéer till exempel? Dessa kan vara allt från värderationella föreställningar,
baserade på kulturella och/eller etniska preferenser, moraliska värderingar,
personliga erfarenheter osv. På samma sätt som själva idéstudien kan vara
baserad på en mängd föreställningar om hur idéerna ska kommas åt, är
idéerna om begreppet idéer varierande. Min tanke är inte att fördjupa mig i
en ontologisk diskussion om vad idéer är eller om man över huvud taget
kan eller bör intressera sig för dessa. Däremot vill jag peka på idéers multipla natur och att en idéstudie kan skilja sig från en annan i bemärkelsen vad
för idéer man avser fokusera. Att få fram empiriskt övertygande stoff för
teorierna om hur idéer påverkar institutioner och policyskapandet är ytterligare en delikat fråga eftersom idéer inte är något materiellt eller direkt
observerbart. Det blir just en fråga som i mycket får vara avhängig övertygandet. Tydligheten i studiens empiriska analys blir också viktigare. Att
analysera idéer genom språkbruket är en väg att gå. Tanken att vi genom
språket kan få kunskap om individers föreställningar om verkligheten är ett
grundantagande i denna studie, vilket vi kan härleda till exempelvis
diskursanalysen som metod och socialkonstruktivismen som teori.
Att definiera hur idéer bör studeras är alltså inte helt enkelt. De kan
studeras som berättelser, sociala konstruktioner, medel för kontroll, kollektivt minne, identitetsskapande processer mm. En nivå i analysen av
idéer i relation till policyskapande är att se dem som:
paradigms that reflect the underlying assumptions or organizing principles orienting policy: as frames of reference […] as ’programmatic beliefs’ that operate in the space between worldviews and specific policy
ideas […] or as ‘problem definitions’ that set the scope of possible solutions to the problem that those ideas address.10

Idéer som problem och lösningar på dessa problem i policyskapandet menar
jag kan vara en relevant ingångspunkt till institutionell analys ifall institutionen ifrågasätts eller befinner sig i en tid av legitimitetskris.
De skolpolitiska dokument som här kommer att studeras är utredningar,
rapporter och promemorior från skolverket och utbildningsdepartementet.
Skolpolitiska dokument skrivs i regel efter en längre tids diskussioner och
studier av det de är satta att avhandla. För det mesta är det flera författare
10

Schmidt, 2008a, s. 306
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och skolpolitiskt sakkunniga som står bakom innehållet. Men det är inte
dessa jag är intresserad av i det här fallet, utan yttrandena (eller den kommunikativa handlingen) i sig.
Jag kommer i denna artikel testa en analys av policydokument om det
nuvarande betygsystemet utifrån frågan hur vi kan förstå gapet mellan de
formella strukturerna och praktiken, relaterat till legitimitet och reglering
av skolpraktiken.

Analys
Min analys utgår från tanken att skolan som fenomen inte finns om inte
föreställningar om den finns. Då blir skolan bara en byggnation av bänkar,
böcker och pennor. Eftersom våra föreställningar om skolan kommer att
påverka hur vi förhåller oss till skolan, är dessa värda att titta närmare på.
Om vi godtar antagandet att våra föreställningar om en företeelse för det
första kommer att påverka vårt agerande i relation till detta (samt ge den
mening) och för det andra att dessa föreställningar bland annat kommer till
uttryck i hur vi talar om företeelsen, blir en möjlig väg för analysen att studera den kommunikativa handling där dessa kan komma till uttryck. I syfte
att förklara de iakttagelser jag initialt nämnde av betygsystemets förändrade
karaktär, undersöker jag vilka idéer om betyg som uttrycks i policydokumenten. Ett sådant perspektiv skulle kunna komplettera strukturella studier
som analyserar skolan utifrån ett makroperspektiv (demografiska, ekonomiska, historiska studier osv.). På samma sätt tänker jag mig att denna studie kan komplettera mikrostudier där man gör nerslag i klassrummet och
fokuserar vad som händer i specifika situationer. Tanken är att försöka
koppla de nyinstitutionella teorierna om ”isärkoppling” till hur policydokument om betygsystemet artikulerar frågor om vad som utgör problemet
med betyg och vad som bör göras åt detta problem. Finns det exempelvis
föreställningar om betygsystemets relation till skolpraktiken? En specifik
fråga blir om tecken finns på att själva betygsystemet används för kontroll
och disciplin av skolpraktiken, som då blir ett uttryck för stram snarare än
lös koppling, vilket tidigare forskning hävdar vara det dominerande uttrycket mellan formell reglering och daglig verksamhet. Detta har i svensk
skolforskning också uttryckts som att skolan är trög med avseende på sin
anpassning till skolreformer.
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Slutligen söker jag möjliga förklaringar till det gap mellan de formella
strukturerna och skolpraktiken, som tidigare skolforskning pekat på.11 Om
vi vänder blicken mot massmedia, där vi skulle kunna finna ett uttryck för
opinionens åsikt i frågan, finner vi samma problembild – att betygen inte
sätts utifrån de formella reglerna i styrdokumenten. Även elevorganisationen tvivlar och vill att elever ska kunna överklaga betyg, vilket också föreslås i utredningen Riktiga betyg är bättre än höga betyg – förslag till omprövning av betyg.12 Min tanke är att en analys av hur dessa tvivel artikuleras i
ljuset av problematiken kring rättsäkerhet och likvärdighet, skulle kunna
bidra med en förklaring till betygsdebatten utifrån de nyinstitutionella teorierna om stram- och lös koppling mellan politik och praktik.
I min analys kommer jag att använda mig av aktuella policydokument
där dagens betygsystem diskuteras. Från Utbildningsdepartementet har jag
använt tre skolpolitiska utredningar, en publicerades i samband med det
nya betygsystemets införande Ett nytt betygsystem (SOU 1992: 86), Utbildningens dilemma (SOU 2006:40) samt utredningen Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28) och två propositioner inför det
kommande förändrade betygsystemet (prop. 2008/09: 66 och 87), vilka
representerar det utbildningspolitiska fältet. Skolverket representeras av
Handlingsplan för rättssäker och likvärdig betygsättning (2002), Att bedöma
eller döma (2002) som består av tio artiklar (där jag analyserar de 5 första)
om det målrelaterade betygsystemet, föreskriften Bli ännu bättre på att sätta
likvärdiga betyg (2007) och rapporten Central rättning av nationella prov
(2008). Skolverket representerar den del av skolpolitiken som är myndighetsutövande och direkt styrande för skolans praktik.
Min ambition är att i denna artikel testa en policyanalys av de föreställningar om betyg som artikuleras i de skolpolitiska policydokumenten. Syftet
är att fastställa hur texterna skapar problemdefinitioner som i sin tur skapar
vissa möjliga lösningar av dessa problem. Det som artikuleras som problem
med betygen antas då vara sådant som anses riskera betygens legitimitet i
termer av tilltro och misstro.
Upptakten till det nya betygsystemet som infördes med läroplanerna -94,
var debatten om en övergång från ett relativt till ett absolut målrelaterat
betygssystem. Det relativa betygsystemets huvuduppgift hade varit att differentiera eleverna vid urval till högre studier. Tanken var att om en jämförelse gjordes mellan elever i hela landet skulle man utifrån en normalkurva på
11
12

Se bl. a. Korp, 2006, Selghed, 2007, Tholin, 2006,
SOU 2010: 96
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rättvis grund kunna differentiera elevgrupper till olika utbildningar där de
med bäst betyg fick störst möjlighet att välja utbildning.
Bakgrunden till den betygsreform som ledde till de målrelaterade betygsystem vi har idag, var främst kritik mot det relativa betygsystemets godtycklighet i relation till elevernas kunskap. Men reformen har också sitt
ursprung i en föreställning om betygens i framtiden minskade betydelse vid
urval till högre utbildning.
Andra urvalsförfaranden, baserade på andra kriterier än betyg, har fått
och kommer att få en vidgad användning vid antagningen till högskolan.
Det innebär att betygens uppgift att ge rättvist underlag för urval – det
bärande skälet att införa det relativa betygsystemet – håller på att bli inaktuell.13

Genom denna minskade betydelse för differentiering sågs en öppning för
ett betygssystem som i större omfattning förankrar läroplanens kunskapssyn. Det betygsystem som diskuteras i min analys är alltså i mycket sprunget
ur en strävan att tydligare koppla betygen till kunskap.
Betygens funktion i det målrelaterade betygsystemet beskrivs i Ett nytt
betygssystem14 med några centrala uppgifter. De ska främst informera, motivera och fungera som urvalsinstrument. Men det nya är att texten också
manifest uttrycker betygens möjliga funktion som medel för att utvärdera
skolans verksamhet.15

Betygens problem och dess orsaker
”Sara har fått högre betyg än Sima. Orsaken är inte att hon kan mer utan
att hon går på en annan skola.”16

Citatet är från en publikation av Skolverket. Med tanke på att citatet är taget
från en publikation av den myndighet som ansvarar för skolan, blir man
som läsare fundersam över den brist på tilltro texten uttrycker om skolans
betygsättning. Texten är placerad som ett citat under en bild av två kvinnliga elever. En möjlig läsning är att någon tredje person, som inte syns på
13

SOU 1992: 86
SOU 1992: 86
15
SOU 1992. s. 37-44.
16
Skolverket, 2007
14
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bilden, uttalar citatet och att det på så sätt inte ska läsas som Skolverkets
uppfattning om hur betygsättningen av dessa två elever gick till. Men det är
inte en självklar läsning av texten.
Det stora problemet med betygen som artikuleras i texterna är lärarnas
bristande förmåga att betygsätta. Om kritiken i huvudsak riktades mot själva betygsystemet, i den utredning som tillsatts i övergången från det relativa
betygsystemet, riktas nu kritik mot hur lärare sätter betyg.
Dagens målsystem har haft många problem sedan starten. Ett av dem är
att systemet inte har förståtts av dem som skall arbeta med det, dvs. lärare och skolledare. […] Lärarnas kännedom om alla mål och hur de skall
arbeta med dem bedöms som begränsad.17

I skolpolitiska propositioner och utredningar av det nuvarande målrelaterade betygsystemet är det i huvudsak likvärdigheten i dagens betygssystem
som ifrågasätts. Med tanke på att ett huvudargument när man frångick det
relativa betygsystemet var en tro på betygens minskade betydelse vid urval
till högre studier, är det uppenbart att dagens brist på likvärdighet visar att
den jämförande aspekten av betygen underskattades. Det målrelaterade
betygsystemet framställs också som otydligt och med behov av förklaringar
och konkretiseringar för lärare, vilka inte kommit till stånd. Genom det
artikuleras uppfattningen att kunskapen om det nya betygsystemet inte
kommit lärarna till del.18 Även om lärarna inte alla gånger framstår som
orsaken till problemet framställs de som orsaken till att betygsystemet inte
fungerar så som det var tänkt. Samtidigt består nämligen föreställningen om
betygens pedagogiska möjligheter.
I Skolverkets texter problematiseras genomgående avsaknaden av likvärdighet mellan skolor och program. Denna bristande tilltro uttrycks genom
formuleringar som ”partiskhet”, ”otillbörlighet”, ”risker”, ”brister”.19 Att de
nationella proven bör användas som garant för likvärdighet är något de
flesta texter från Skolverket uttrycker. Visserligen kanske detta inte är anmärkningsvärt när det är just Skolverket som ansvarar för dessa, men likväl
tyder det på en föreställning att betygsättningen behöver stramas upp och
att lärare behöver stöd. Men även de nationella proven diskuteras i termer
av likvärdighet. Att lärares tillförlitlighet vid betygsättning av de nationella
proven ifrågasätts visas bland annat när 1950-talets avskaffande av censorer
17

SOU 2007:28, s. 12
SOU 2007:28, s. 13
19
Skolverket, 2008
18
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som granskare av gymnasieexaminationer beskrivs som en förlust av likvärdigheten i bedömningen:
Möjligen kan man säga att censorssystemets avskaffande innebar att den
roll censorerna spelat som kontrollanter av rättning och bedömning av
skriftliga prov upphörde och att likvärdigheten därmed minskade.20

Skolverket har också genomfört utredningar där relationen mellan betyg
och nationella prov studerats i stor skala i Sverige. Dessa har visat att lärare
ger elever högre betyg än vad de nationella proven indikerat. I utredningens diskussion om centrala prov kopplas också betygssättningen och bedömares subjektivitet ihop. Detta gäller främst avvikelser i svenskämnet och
mellan betyget G och VG. Olika förklaringar till avvikelserna presenteras
och de fokuserar alla bedömaren.21 Även när provets konstruktion utifrån
kvalitativ eller kvantitativ bedömning problematiseras är det den subjektiva
bedömaren som är den svaga länken. Vid kryssfrågor är bedömningen mer
likvärdig men vid mer omfattande svar och uppsatser brister likvärdigheten.
Däremot förespråkas inte kryssfrågor som lösning på problemet. En central
rättning av de nationella proven föreslås inte som lösning, främst för att det
inte är kostnadseffektivt. Det som framhålls som vinst med en central rättning är att tilltron till betygsättningen och provsystemet skulle öka. Utmärkande för denna rapport är att det här explicit talas om legitimitetshöjande
effekter, vilket annars uttrycks implicit.
Möjligen är misstro mot lärares förmåga att motstå påtryckningar från
rektorer och huvudmän ett skäl för att förorda ökad kontroll. Att några
systematiska felbedömningar av betydelse inte kunnat påvisas i de redovisade studierna utesluter givetvis inte att det kan finnas enskilda lärare,
och kanske skolor, där avvikelserna är systematiska och av ett sådant slag
att de inte kan försvaras.22

I flertalet av de studerade dokumenten betonas att lärarens betygsättning i
ett målrelaterat betygsystem i större utsträckning baseras på trovärdighet.
Att det är mer problematiskt att sätta likvärdiga betyg i ett kunskapsrelaterat betygssystem poängteras, samtidigt som fördelen med att elevens kunskap fokuseras lyfts fram. Men det positiva med att kunskapen fokuseras
mer i dagens betygssystem problematiseras samtidigt. Effekten av att po20

Skolverket, 2008, s. 6.
Skolverket, 2008, s. 30
22
Skolverket, 2008, s. 36
21
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ängtera kunskap riskerar att haverera, eftersom dessa kunskaper samtidigt
riskerar att trivialiseras genom att betygskriterier görs om till innehåll i
kursen. Det blir ett latent yttrande där ”någon” trivialiserar kunskaperna.
Detta uttrycks som en risk för skolsystemets kvalitet:
Om kriterierna görs om till innehåll i skolarbetet blir de inte längre indikatorer på kunskapskvaliteter och kan därigenom inte heller fungera
som en kvalitetssäkring av skolans innehåll och produkter.23

Som läsare förstår man att det är läraren som står för denna trivialisering.24 I
antologin Att bedöma eller döma diskuteras vidare likvärdighet kopplat till
godkändgränsen och problemet med att alla elever inte når upp till den. Det
framförs till och med att samhället dömer dessa elever som icke-godkända.
Kopplingar till demokratins grunder görs i samband med dessa yttranden,
vilket får läsaren att uppfatta en koppling mellan godkäntgränsen och ett
odemokratiskt förhållningssätt till eleverna.25 Orsaker till detta problem sägs
ligga både i själva betygsystemet som sådant och till att olika lärare bedömer
olika. Vissa lärare ”släpper igenom” elever som inte når upp till målen medan andra inte gör det, menar man. Men grundproblematiken med godkäntgränsen framhålls vara att det inte är möjligt med likvärdighet utifrån
likadant uppsatta mål eftersom alla elever lär sig olika fort och med olika
förutsättningar.26
Detta värde [alla människors lika värde] låter sig inte bestämmas utifrån
en och samma kunskapsnivå som norm. Därför finner jag det nu gällande betygsystemet med sina absolut utformade kriterier orimligt. Extra
tydlig blir orimligheten genom att det definierar vissa av eleverna som
godkända, medan andra blir de icke godkända. 27

Orsaken till bristande likvärdighet sägs ligga i lärarens subjektiva bedömning. Att lärarna i sin praktik brister i likvärdighet exemplifieras också genom att lärare för att lösa praktiska problem med ett kunskapsrelaterat
betygssystem nivågrupperar elever eller anpassar kursen utifrån vilket program eleven går, så att elever erbjuds olika undervisning utifrån vilket betyg

23

Skolverket, 2002, s. 26
Skolverket, 2002, s. 18
25
Skolverket, 2002 s. 35-36
26
Skolverket, 2002, s. 38
27
Skolverket, 2002, s. 38
24
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de förväntas kunna uppnå.28 Betygskriterierna medför subjektiva tolkningar
av lärare, vilket gör att elever riskeras bedömas olika av olika lärare trots att
kursen är densamma. Detta problems orsaker söks i första hand i lärarnas
olika tolkningar av hur betygsystemet fungerar, även om några lärarröster
hörs som menar att det är betygsystemet som är otydligt.29 Att betyg vid
urval till högre studier kan skilja sig åt beroende på vem som bedömt eleverna beskrivs också som ett problem. Detta problem fanns även, menar de
läraröster som hörs, under det relativa betygsystemet som ju var baserat på
likvärdighet vid urval i första hand. Lärarens subjektivitet var, menar de, ett
problem då liksom idag.30
Ett problem som uttrycks i Skolverkets texter är också att elever hamnar
under godkändgränsen och därmed döms ut som icke godkända av samhället. Samtidigt uttrycks också ett ambivalent förhållningssätt till godkändgränsen då en fördel är att de som inte når kunskapsmålen synliggörs. Ett
annat problem är lärarnas betygsättning som social praktik där subjektivitet
och olika inställningar till betygsgränser medför att likvärdigheten sätts ur
spel. I och med texternas betoning på likvärdighet framstår bristen på densamma som ett större problem än att elever riskerar att hamna under godkändgränsen. Att säkra en rättvis och likvärdig betygsättning är ett problem
som bör lösas. Fokus är med något undantag på läraren. Denna föreställning uttrycks till och med som att praktiken handlar om lärarnas moral,
eftersom själva betygsättningen är så pass självständig trots föreskrifter och
regler.
Om betygsystemet handlar om samhällets skoletik, handlar betygssättning på den konkreta nivån om lärarnas moral.31

Detta exemplifieras med en lärare som vet att en elev inte når upp till målen
men överväger att godkänna honom ändå, av etiska skäl.32 Problemställningen upprepar sig. Rättsaspekten sätts åt sidan av lärares subjektiva bedömningar, även om de är nog så godhjärtade. Även uppmuntran i form av
höga betyg lyfts fram som exempel:

28

Skolverket 2002, s. 36, 49
Skolverket 2002, s. 53, 54
30
Skolverket 2002, s. 54
31
Skolverket 2002, s. 77
32
Skolverket 2002, s. 78
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På samma sätt, misstänker jag, ges nog många elever MVG för att bli
duktigare trots att det är tveksamt om de verkligen uppfyller de ofta högt
ställda betygskriterierna.33

Skolverket framhåller här framförallt två aspekter som orsaker bakom problemet med betygens likvärdighet: lärarens subjektivitet utifrån en vilja att
ge eleverna högre betyg än mål och kriterier medger och en okunnighet om
betygsystemet.34
Men själva utarbetandet av den nya läroplanen och betygskriterierna kritiseras också. Dåligt samarbete och bristande kommunikation mellan de
som var satta att konstruera det nya betygsystemet anges som en av orsakerna till otydligheter och brister i betygsystemet.35 Genom det framförs
också en möjlig förklaring till bristerna i betygsystemet med själva betygsystemet som sådant.
Drastiskt uttryckt kan det hela ses som ett lappverk där Skolverket haft
att ta hänsyn till två olika förslag med olika utgångspunkter i sitt arbete
med kursplaner och betygskriterier.36

Resultatet har blivit en svårförståelig läroplan med luddiga betygskriterier.
Frågan i utredningen blir: ”…om det sätt som målen är skrivna på tolkas av
lärarna så att undervisningen leder till en likvärdig utbildning.37

Lösningen på problemet
Problemet med att många elever inte uppnår målen i skolan framställs i
texterna kunna åtgärdas med fler nationella prov och tidigare betyg. Genom
dessa åtgärder kommer lärare att få kännedom om hur eleverna ligger till
och kunna sätta in resurser. Häri ligger ett dolt budskap att lärare utan dessa formaliserade praktiker inte förmår bedöma elevernas kunskaper
och/eller inte åtgärdar dem genom insatser eller kommunikation med föräldrarna.
Betygen bidrar också till att elever som har svårigheter att uppnå kunskapsmålen uppmärksammas av rektor och lärare. För att en elev ska nå
33

Skolverket 2002, s. 80
Se även Skolverket 2004
35
Detta diskuteras också i Lundgren & Lindensjö, 2000
36
SOU 2007: 28 s. 99
37
SOU 2007: 28 s. 107
34
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utbildningens mål och utvecklas till sin fulla potential behövs uppmuntran, stöd och hjälp såväl i skolan som i hemmet. […] För att alla ska ges
stöd i tid måste betyg ges tidigare än vad som i dag är fallet.38

En lösning som föreslås på problemet med den otillräckliga rättvisan vid
betygsättningen, är också en ny betygsstege med fler steg. Den ska bestå av
sex steg, från A-F. I propositionen En ny betygsskala framhålls att lärarna
genom fler betygssteg kommer att kunna bedöma elevens kunskap med
större precision samtidigt som eleven kommer känna att betygen är mer
rättvisa. Men även elevernas motivation antas öka med den nya betygsskalan.39 Intressant att notera i detta avseende är att det i införandet av det målrelaterade betygsystemet framfördes att dessa ökat insikten av elevernas
kunskapsbrister, vilka då alltså inte antogs ha varit synliga tidigare. Även
här uttrycks en stor tilltro till betygens förmåga att synliggöra kunskap.40
En lösning på problemet med den bristande likvärdigheten i lärarnas betygsättande praktik, en lösning som samtidigt skulle öka deras förståelse för
hur läroplanen för det målrelaterade betygsystemet ska användas, är att öka
styrning av vad lärarna ska lära ut. Utredningen Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan säger att ”… kursplanerna bättre kan säkra en likvärdig
utbildning om det i dem även anges ett ämnesinnehåll”.41
Även när lärarens moraliska dilemma i betygsättning diskuteras utifrån
den subjektiva betygsättningen är det ökad styrning av lärarens praktik som
är lösningen.
Något som stärker detta, och ökar chansen att lärarna respekteras i sin
professionalitet av arbetsgivarna, är lärarfackens arbete med att ge lärarna en etisk plattform i form av en yrkesetisk kod.42

I Skolverkets handlingsplan för rättssäker och likvärdig bedömning är det
utbildning av lärare som förespråkas som lösning i de fall de menar att insatserna har brustit. Men ett problem hävdas också vara andelen obehöriga
lärare, vilket bör ses som ett uttryck för en koppling mellan rättssäker bedömning och lärarbehörighet.
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Det är viktigt att de som ansvarar för att betygssättningen sker på ett likvärdigt sätt har adekvata kunskaper om detta. Skolverket kräver därför
att bedömning och betygssättning behandlas i lärarutbildningen och i
den statliga rektorsutbildningen, något som i dag inte klart framgår av
måldokumenten.43

Lösningar på problemet med gotkäntgränsen är en förändring i hur betygsättningen administreras. En lösning som läggs fram är att inrätta individuella studieplaner eller etappmål för de elever som inte når upp till målen.44
Det framstår även i texterna som om lärarna blivit mer tydliga i att kommunicera hur det arbetar, vilket läggs fram som en lösning på likvärdigheten. Eleverna anses genom det få en förståelse för hur de bedöms. Under det
relativa betygsystemet konkretiserade inte lärarna kunskapsmålen. För
många lärare är det första gången de explicit uttrycker vilka kunskapsmål de
har utgått från, menar man.45 Även lärarens pedagogiska arbete förbättras
eftersom de samtidigt tydliggör kunskapsmålen för sig själva. Således uttrycks en tillit till betygsystemet så länge läraren gör sin del av arbetet. Det
är lärarens praktik som ska åtgärdas för att lösa problemet. Lärarna har
saknat reella förutsättningar att lösa problematiken med likvärdighet.46
I den skolpolitiska diskursen om lösningen på betygens problem, visar
sig en stor tilltro till betygsystemets förmåga att lösa de legitimitetsproblem
betygen dras med. Det har främst varit likvärdigheten som formulerats som
betygens problem och som antas lösas med ett nytt betygsystem. Men inte
bara legitimiteten kommer att ökas utan även den betygsättande praktiken
antas förbättras. Ett förändrat betygsystem uttrycks alltså som både rationellt och legitimerande.

Diskussion
Efter att ovan ha studerat betygsystemets huvudsakliga problemområden
visar det sig att diskursen om betygen i hög grad fokuserar likvärdigheten i
ljuset av elevernas framtida möjligheter till studier. Som vi såg är det samtidigt likvärdigheten som framhålls som det största problemet i betygsystemet. Det är också likvärdigheten som framstår som viktigast i rättsäkerhetssynpunkt. Betydelsen av jämförbara och rättvisa betyg för elevens framtid
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lyfts explicit fram. Urvalsfunktionen ligger alltså i fokus, vilken hade nedtonats inför betygsreformen 1994. Att betygens funktion som urvalsinstrument minskat vid högskolorna stämmer i vissa undantagsfall, men i och
med valfriheten och decentraliseringen av skolan har betygens inflytande
över elevers möjlighet att ta del av denna valfrihet istället ökat betygens
betydelse inför gymnasievalet. Att garantera likvärdighet uttrycks som en
skyldighet för skolan.
En förutsättning för att betygen ska vara jämförbara och visa vad eleverna har för kunskaper är att betygssättningen är tillförlitlig. Att eftersträva
en likvärdig och rättvis betygssättning är en skyldighet och en uppgift
för skolan och skolhuvudmannen, inte minst därför att betygen har stor
betydelse för den enskilde elevens framtid.47

Föreställningen om betygens pedagogiska funktion är i citatet tydligt. De
ska vara ”ett hjälpmedel att bedöma hur långt i utvecklingen eleven nått i
relation till målen. Detta innebär för betygsystemet att det skall främst vara
ett verksamt pedagogiskt instrument.”48 Här uttrycks en önskan att betygen
ska fungera på två plan, dels på ett övergripande plan utanför skolan i form
av kvitto och mätinstrument, dels inom skolan i det dagliga arbetet som ett
pedagogiskt verktyg. Men det uttrycks på så sätt att det blir mätningen i sig
som ska främja kunskap.
Likvärdighetens betydelse i den skolpolitiska diskursen är överordnad.
Det är dock en komplicerad likvärdighet som konstrueras. Å ena sidan ifrågasätts likvärdigheten när den kopplas till betygen. Å andra sidan hanteras
likvärdigheten i betygsystemet som självklar. Det är inte systemet som är
problemet utan betygsättningen. Diskursen fokuserar läraren som den svaga länken med avseende på rättvis och likvärdig bedömning. Det är när den
sociala praktiken kopplas till idén om betyg som tilltron upphör. Betygsystemet som institution vilken reglerar skolpraktiken blir i det fallet fundamental vilket inte ifrågasätts medan läraren som omsätter institutionen till
handling, och utan vilken betygsystemet inte skulle ha någon social konsekvens, ifrågasätts. Relationen mellan regelverk och praktik är tydlig i sin
hierarki. Det finns en grundläggande föreställning där det är de formella
reglerande strukturerna som utgör institutionens självklara (och i stort sätt
oemotsagda) sanning om hur det bör vara. Det är genom att stärka den
formella regleringen som problem med betygens bristande legitimitet kan
47
48
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lösas. Detta är i linje med hur den traditionella institutionalismen såg på
relationen mellan de formella strukturerna och den dagliga verksamheten,
där de formella strukturerna direkt ”styr” praktiken.49 Nyinstitutionella
teorier ifrågasätter denna självklara koppling. Istället poängterar de
omständigheten att ökad styrning och kontroll av den dagliga verksamheten
kan ha motsatt effekt än vad som avsetts. Ett annat problem är att det inte är
självklart att effektiviteten gynnas av att de formella strukturerna stärks
genom en stram koppling mellan dessa och den dagliga verksamheten.
Det målrelaterade betygsystemets godkäntgräns framställs som ett problem. Här ifrågasätts samhällets rätt att bedöma elever som icke godkända.
Godkäntgränsen ifrågasätts också i och med lärares benägenhet att vilja
godkänna elever trots att de egentligen vet att de inte nått upp till målen. I
detta fall är det inte lärarens brist på kunskap om betygsystemet som är
problemet utan deras professionalitet. Om denna iakttagelse kopplas till
tvetydigheten i förväntningar på välfärdsinstitutioner, tydliggörs läraruppdragets problematiska relation till de reglerande strukturerna och den dagliga verksamheten. Statsvetaren och institutionsforskaren Bo Rothstein
menar att vår tilltro till en institution baseras på huruvida vi litar på att
institutionen agerar i enlighet med de formella regler som konstituerar den.
Han hävdar att de “…have to live up to the ethical norms such as objectivity, impartiality, and equality before the law” för att vi ska välja att lita på
dem. Att institutioner skulle gynna oss som individer menar han inte skapar
tilltro.50 Detta kan dock ifrågasättas när det gäller våra förväntningar på
välfärdsinstitutioner i relation till de formella strukturer som reglerar dem. I
mötet med lärare och vårdpersonal exempelvis, förväntar vi oss snarare att
de ska agera empatiskt och med medkänsla utifrån den enskilda individens
behov istället för att strikt följande formella regler.51 Här läggs frågan om
principer och objektivitet åt sidan till förmån för mänsklighet och individuella lösningar. Diskussionen om vad som kan ses som effektivt för läraren
eller sjuksköterskan i den dagliga verksamheten och vad som ses som legitimt
i ett institutionellt utifrånperspektiv blir aktuell här. Det är alltid en skillnad
utifrån vilken position vi betraktar institutionen – inifrån eller utifrån.
I de skolpolitiska policydokument som analyserats i denna artikel uttrycks inte en tilltro till betygsättning som social praktik. Där är misstron
uppenbar och vid flera tillfällen manifesteras lärarens godtyckliga betyg49

Se Strandbrink i denna antologi för en mer utförlig diskussion om den klassiska rationella institutionalismen utifrån Max Weber.
50
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sättning på ett sätt som kan ses som uppseendeväckande. I citatet nedan
exemplifieras detta med Skolverket som ju dessutom är den myndighet som
ansvarar för skolan.
Det finns bland många lärare en okunskap om kursplaner och betygskriterier vilket leder till stora skillnader i betygssättningen. […] Skolverket
har även funnit att det finns skolor som för att gynna egna elever medvetet agerar i strid med de bestämmelser som har till syfte att säkra en likvärdig betygssättning.52

Däremot är det tydligt att en föreställning om en möjlig likvärdighet i betygssättningen finns. Texterna uttrycker en tilltro till betyg per se. Att betygsätta likvärdigt utifrån ett institutionaliserat regelverk framstår som möjligt.
Varför detta inte sker beror inte på en bristande tro på betygens funktion
som urvalsinstrument och pedagogiskt verktyg. Legitimiteten brister i betygsättningens sociala praktik vilket i första hand förklaras med lärarnas
bristande förmåga och i andra hand av att systemet är otydligt formulerat.
Resultatet blir en retorik med karaktär av ”Politics of blame”.53
En grundläggande föreställning genomsyrar policydokumenten där en
gemensam stämma hörs som säger att betygsystemet skulle kunna användas
för att åtgärda problemen med likvärdigheten i skolan. Ifall tydligare formuleringar i hur betygsättningen ska genomföras skapas, ifall kursplanerna
också i ökad utsträckning reglerar ämnesstoffet som ska läras ut, ifall betyg
sätts tidigare och ifall fler kontroller av lärarens betygsättning sker genom
företrädelsevis nationella proven, kommer elevens rättsäkerhet stärkas. Problemet med rättsäkerheten och den olikvärdiga skolan, vilket är det som i
huvudsak uttrycks som problemet i de analyserade texterna, visar att det
främst är i lärarpraktiken brister i tilltron till skolan ska sökas. Ytterligare en
lösning på denna bristande tilltro är inspektioner av skolans dagliga verksamhet. Detta är tecken på en önskan om en stramare koppling mellan regelverk och praktik via betygsystemet.
En analys av hur betygen problematiseras i policydokument menar jag
kan ge en möjlig förklaring till hur de formella strukturerna relaterar till
den dagliga verksamheten i skolan. I termer av lös- och stram koppling går
det att se vilka delar av skolan som artikuleras som i behov av stram koppling. Gapet mellan regler och praktik, vilket i betygssammanhang debatteras
52
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i termer av rättsäkerhet och likvärdighet, kan förklaras genom reglernas
legitimerande funktion och praktikens behov av effektivitet. Att lärare sätter
G på elever hellre än IG med motivationen att de inte vill utestänga dem
från de nationella gymnasieprogrammen, är effektivt utifrån lärarens position. Att sätta höga betyg i pedagogiskt syfte för att stärka elevens motivation är likaledes effektivt i ett pedagogiskt syfte (förutsatt att det fungerar).
Likaså kan incitamentet att sätta höga betyg ses som effektivt i ett lärarkarriärperspektiv ifall läraren annars blir ifrågasatt eller ansedd som en sämre
lärare. Detsamma gäller rektorns önskan om höga betyg då betygen offentliggörs och används som mått på en bra skola. Att få sitt dagliga arbete att
fungera effektivt och smidigt behöver inte ligga i linje med de regelverk man
är satt att följa. Detta blir ett problem om detta gap ifrågasätts på ett sådant
sätt att tilltron till institutionen minskar eller upphör. När institutioner
utvärderas och blir utsatta för jämförelser i offentligheten är legitimiteten i
riskzonen. För att bevara denna måste den dagliga verksamheten tåla insyn
och att bli inspekterad. En stram koppling blir nödvändig. Nationella proven är ett bra exempel. De flesta svensklärare vittnar om att de anpassar sin
kurs i svenska utifrån kännedomen om vad som kommer att mätas i de
nationella proven. I en aktuell studie av olika ämnens koppling till det de
reglerande strukturerna i Kanada visade att de ämnen som var utsatta för
nationell inspektion i form av prov anpassades i mycket högre grad än
andra ämnen utifrån ett formellt regelverk.54 Förslaget att öka de nationella
provens inflytande i den svenska skolan torde därför medföra en stramare
kopplingen mellan reglering och praktik. Men frågan är om problemet med
betygens likvärdighet blir löst i den dagliga verksamhetens perspektiv. Även
om betygens legitimitet skulle öka är det inte säkert att effektiviteten, i termer av att fungera som pedagogiskt instrument och främja kunskap, ökar.
Kanske de inte ens mäter kunskapen på ett bättre sätt för att lärarna exempelvis i större utsträckning utgår ifrån nationella proven. För att svara på
det krävs dock en större diskussion kring vad kunskap är.
Att betygens lika värde skulle kunna kontrolleras av den formellt reglerande strukturen finns som en både implicit och explicit idé i de policydokument jag granskat.
Att betygssättningen ska var likvärdig följer enligt regeringen av skollagens krav på likvärdig utbildning. Nationellt jämförbara betygsresultat
kan således ses som ett krav som staten ska kontrollera.55
54
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Beskrivningen av den ökade kontrollen av skolan är att en granskning behövs för att se till att skolor följer en ”miniminivå skollagen och andra skolförfattningar kräver”.56 Intressant med tanke på denna artikels tema är att
alla delar som explicit lyfts fram som viktiga att kontrollera handlar om
betyg och bedömning. Det är alltså en kontroll i syfte att stärka rättssäkerheten i betygsättningen som uttalas. En tolkning till formuleringar av detta
slag är att kommunikationen riktar sig utåt snarare än inåt. En tankefigur
att det snarare är legitimerande retorik än faktisk praktik som är syftet med
yttrandet. Att betygsättningen skulle kunna ske helt utan lärarens subjektiva
bedömning blir svårt att realisera i praktiken. Om en föreställning om att
likvärdighet går att uppnå med kontroll skulle tekniker för kontroll som
exempelvis inspektioner och ökat antal nationella prov (eventuellt med
central rättning) kunna fungera som legitimerande för betygsystemet. Att
detta får konsekvenser utöver de legitimerande förbises ifall legitimitet är
grunden för att systemet ska kunna fortsätta fungera. De konsekvenser jag
kan se är att läraren istället avlegitimeras i sin betygsättande praktik. Ytterligare oanade konsekvenser kan bli att läraren och i förlängningen också
skolan kommer att förlora legitimitet ifall tekniker som offentliggörande,
utvärderingar och inspektioner blir en del av skolsystemet. Däremot ser jag
inte att en stramare koppling nödvändigtvis resulterar i att sambandet mellan elevens kunskap och betyg ökar.
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Utbildningsvetenskap vid Södertörns
högskola

Peter Strandbrink, Beatriz Lindqvist & Håkan Forsberg
Denna antologi har nu nått sin avslutning. Läroresan har gått genom en rad
olika kunskapslandskap. Vi har passerat genom skolvärlden; genom produktionen, kritiken och överskridandet av; genom olika språkliga och begreppsliga dispositioner och uttryck; genom vidgade (ut)bildningsbegrepp;
genom politik, ekonomi, organisation, klass, kön och etnicitet; och genom
olika teoretiska och praktiska sätt att förstå och tolka lärande, utbildning
och bildning. Det är tid att försöka summera. Även om de texter som samlats här bidrar till kunskapsbildningen om utbildning och kritiskt lärande
på olikartade sätt framträder några direkta och indirekta teman. Vissa har
redan berörts mer eller mindre explicit, både inom ramen för enskilda texter och i mellanrummet olika texter emellan. Andra har inte skrivits fram på
samma tydliga sätt. Låt oss ta upp av dessa teman i detta avslutande kapitel.
Ett första övergripande tema skulle kunna sägas bestå i en upptagenhet
med det kritiska medborgarskapets villkor och förutsättningar, som de
framträder i idéer och tolkningar av vad som utmärker ett kritiskt lärande.
Medborgerlig bildning, utbildning och kunskapsformering är avgörande
beståndsdelar i det demokratiska samhällets reproduktion av sig självt. Hur
människor i socialt och etniskt komplexa samhällen som det svenska utvecklar, bearbetar och tolkar kunskap är både en utbildningssystemisk och
demokratisk kardinalfråga. Och utan att saken egentligen planerats i samband med att texterna skrivits finns ändå en påtaglig dragning i de flesta av
dem mot ett mer aktivistiskt, inkluderande, öppet, kritiskt och heterodoxt
sätt att se på både medborgerlig och akademisk formell utbildning och bildning. Detta kan tolkas på olika sätt, men givet att textförfattarna är baserade
i en rad olika discipliner och inte samrått sinsemellan på denna punkt är det
uppenbarligen fråga om något slags mönster. Ett mönster som i olika avseenden utgår från och bygger på idéer om likvärdighet och motstånd mot
sociala hierarkier och segregerande sociala praktiker och exkluderande
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kunskapsmekanismer. Inget bidrag driver teser som pekar i motsatt riktning: mot en insnävning och stramare tolkning av högre utbildning som
socialt och intellektuellt system. Inget argumenterar för någon återgång till
mer elitära former för högre utbildning eller forskning. Ett i någon mening
demokratiskt och frigörelsepatos ser på så sätt ut att existera i Södertörns
utbildningsvetenskapliga forskningsmiljö. Den utbildningsvetenskap som
bedrivs på olika håll inom lärosätet är i den meningen uppenbarligen kritisk.
Ett intressant problem i anslutning till detta är hur vi ska förstå begreppet ”kritisk”. Både i politiska, kulturella, filosofiska och andra akademiska
sammanhang ses det naturligtvis som en god sak att inte överdriva lojaliteten med etablerade former för kunskapsproduktion, utbildning och lärande.
Det är uppenbart att den övergripande filosofisk-normativa och diskursiva
logik som präglar utbildningsområdet drivs av och förordar olika kritiskemancipatoriska synsätt. Det är ingenting konstigt. Frågan är emellertid –
om poängen går fram – hur ”kritiskt” det är att vara kritisk inom ett kritiskt
förståelse- och begreppssystem. Svaret beror delvis på hur vi begreppssätter
kritik-ordet. Om ”kritisk” förstås i absoluta, lexikala termer betyder det att
alla som argumenterar inom ramen för det kritiska området definitionsmässigt deltar i samma grundläggande anstormning mot det förlegade; mot
vanföreställningar, hierarkier, orättfärdighet, förtryck och privilegieförsvar.
Detta är den klassiska, förhållandevis deterministiska upplysningshållning
för vilken resan mot högre kunskaps- och frihetsnivåer är ständigt pågående
och uttryck för modernitetens inneboende logik. Det finns en obönhörlighet i detta sätt att se på framåtskridande som bygger på att historien i slutänden ändå rör sig i en viss riktning, som både gynnar och gynnas av det
kritiska förnuftets arbete.
Men detta är, som många författare påpekat, en alltför enkel och självförhärligande bild. Det är modernitetens eget historisk-filosofiska perspektiv som talar. Om kritik-ordet istället förstås relativt, konstruktivt blir betydelsen en annan. Då hamnar det reaktiva, korrigerande, kommenterande
elementet i förgrunden. Men det blir en viss typ av kritisk kommentar, en
som attackerar och undergräver för-givet-tagna sidor av teorier, utsagor,
påstående, dogmer, argument och förhållanden. Ur ett sådant mer tvärt och
dialogisk-dialektiskt perspektiv behöver inte kumulativ ”kritik” inom ramen
för kritiska traditioner eller sektorer vara kritisk, utan kan lika väl, beroende
på argumentens karaktär och inriktning, vara apologetisk och affirmativ i
relation till sin föregivet kritiska kontext (som i sin tur betraktas som så
allmänt känt och väletablerat ”kritisk” att varje infogande av ny kunskap
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och nya utsagor inom ramen för traditionen också definitionsmässigt måste
ses som bidrag till kritiken). På så vis räcker det inte att peka på den formella överlappningen med en stolt kritisk tradition för att argument eller analyser ska kvalificera som kritiska i innehållslig, egentlig mening. Kritisk samhällsteori och -analys måste grundläggas på andra sätt. Låt oss kalla den
absoluta kritiskheten för k1 och den relativa för k2. Frågan är då vilken
sorts kritik det är som möjligen förenar bidragen till denna utbildningsvetenskapliga volym – k1 eller k2?
Svaret är nog inte helt givet. Å ena sidan finns, som sagt, ett klassiskt
emancipatoriskt patos i den utbildningsrelaterade delen av akademin. Det
är befrielse som pågår i hela utbildningssystemet – befrielse från t ex okunskap, sociala skrankor, intellektuell undernäring, själslig ofrihet, osjälvständighet, beroendeförhållanden etc. I den mån utbildningsvetare ser sig som
företrädare för denna intellektuella och institutionella tradition får de också
betraktas som inskrivna i k1-modellen. En rad problem följer dock med en
sådan hållning. Till de allvarligaste hör att kritik som förstås på detta sätt
kan fastna på den formella teoretiska ytan och anta normativ karaktär. När
vi skriver in oss i ”det godas” tjänst behöver vi inte längre ställa oss de svåra
frågorna – t ex hur även emancipatoriskt orienterade samhällsanalyser kan
generera förtryckande strukturer; hur varje samhällsanalys är anslagsberoende och tvingas välja inte bara mellan olika angelägna forsknings- och
kunskapsteman; hur emancipatoriskt orienterad samhällsanalys kan bedrivas från en lång rad olika, motstridiga teoretiska utgångspunkter och metoder; eller hur det kritisk-emancipatoriska kunskapsfilosofiska momentet
nog egentligen bara kan betraktas som stabilt och oproblematiskt i ganska
ytlig och ideologisk mening. Som kritisk position löser k1 på det viset visserligen vissa problem – kanske framför allt genom sin programmatiska och
allmänna distinktion mellan progressivt och reaktionärt tankegods – men
undviker att lösa andra, som k2 rimligen hanterar bättre. Som utbildningsvetenskaplig grundhållning erbjuder oss k2 bättre filosofiska och analytiska
verktyg för att upprätthålla ett friare och mer prövande anslag: ett slags
kritiskt tänkande över det egna tänkandet. Förhoppningsvis instämmer
läsaren i vår uppfattning om att bidragen till denna antologi präglas mer av
k2 än av k1.
Ett andra framträdande tema i boken är det konstruktiva växelspelet
mellan teori och praktik. Inget bidrag argumenterar egentligen för eller gör
starka utfästelser om att uppdelningen mellan teori och praktik är någon
analytiskt styrande eller nödvändig distinktion. Beroende på valet av studieoch analysobjekt följer och återspeglar texterna logiker av både teoretisk
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och praktisk art. Utbildning, vetande och lärande är uppenbarligen i författarnas ögon fält som har lika relevanta praktiska som teoretiska aspekter.
Bokens analyser handlar både om empiriskt tecken- och språkbruk och
mikropraktiker i skolans och utbildningens värld och om vilka abstrakta
kognitiva och teoretiska ramar som kan användas för att fördjupa den kritiska förståelsen av utbildningssystem och -regimer av olika slag. Teoripraktikdimensionen framstår på så vis som ganska odramatisk bland dessa
författare. Ingen är särskilt upptagen med att inta kategoriska positionsbestämningar på området. Detta får ses som en styrka.
Ett tredje tema som delvis framträder är en tydlig fokus på kunskapens
språkliga och begreppsliga ramar och logiker. Flera bidrag berör språkligoch begreppsliggörandet av kunskapen och tänkandet om utbildning och
lärande, både ur semiotiskt, teoretiskt, didaktiskt och kunskapsteoretiskt
perspektiv. Detta är kanske en mer oväntad tematik. Ett gemensamt drag i
dessa texter är ett i olika avseenden avinstrumentaliserande anslag. Språket
(och det tänkande som nödvändigtvis artikuleras genom det) uppfattas om
något som böjlig och föränderlig materia. Kunskapens form är därför inte
heller fast. Kunskapsteoretiskt sett är detta ett relativt avancerat, postrationalistiskt synsätt. Olika författare har visserligen olika utgångspunkter i
sina specifika texter, men det är uppenbart att denna kunskapssyn ligger
långt ifrån den mer kompakta diskurs om utbildning och lärande som trätt
fram allt starkare under 2000-talet. Samtidigt är våra mer flytande epistemiska synsätt svårare att kombinera med utbildningsteknokratiska argument. Södertörns högskolas utbildningsvetenskapliga miljö förhåller sig
således rätt självständigt från statliga och kommunala styrningsmekanismer. Vilket i sig faktiskt kan tolkas som ytterligare ett inlägg i diskussionen
om kritikens fundamentala logik och former. Detta är inte alls något olyckligt läge.
Ett fjärde tema, slutligen, är den interdisciplinära dynamik som finns i
och kan växa ur detta slags samverkan. Som påpekas på flera ställen i boken
är utbildning, lärande, bildning och kunskapsproduktion komplexa företeelser som egentligen inte går att förstå eller beskriva på ett fullständigt sätt
med utgångspunkt i enstaka akademiska discipliner. Vad denna bok visat är
att ingångarna till studiet av lärande och utbildning kan vara olikartade och
samtidigt komplementära. Det finns en fortsatt stor roll och viktig funktion
för ämnesspecialiserad forskning, men tagen enskilt kan den inte berika vårt
tänkande brett, utanför ramarna för den vetenskapliga specialgrenen ifråga.
Utbildningsvetenskap bör därför tolkas på ett brett mångvetenskapligt sätt
och inte reduceras till en eller några särskilda discipliners specialitet.
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Denna boks sammanblandning och framskrivning av utbildningsvetenskaplig forskning vid Södertörns högskola har därmed nästan nått sitt slut.
Ett sista, femte tema måste dock formuleras i detta slutkapitel. Det är kanske något mer metaforiskt än de övriga. Som antyds ovan utmärker sig
2000-talets utbildningsdiskurs av en viss cementkaraktär. Fasta värden ska
råda; kunskap ska mätas och förmedlas objektivt och kvantifierat; teknokratisk styrbarhet gäller; mer auktoritära idéer om lärande och lärare som statusberoende förordas; och arbetsmarknadens politiskt definierade ”behov”ska avgöra utbildningssystemens organisation och struktur. All denna
retorik genljuder av ett starkt och grundläggande rop på fasthet, ordning,
förutsägbarhet och överblickbarhet. Egenskaper som i förstone kan ses som
betongmässiga. Vad är det för fel på detta sätt att tänka om utbildning? Det
finns ett genomgående tema i denna volyms undertext som pekar i motsatt
riktning. Problemet, skulle man kanske kunna säga, är att de rop på beständiga värden, handfasta kunskaper, ordning och reda som genljuder i dagens
utbildningsdiskurs bygger på en orättvis och missvisande bild av betongen.
Betong, sten och cement är i själva verket formbara material, som kanske
bättre än något annat kan gestalta byggnader, föremål och visioner på svävande, flytande, oväntade, överjordiskt vackra och exceptionellt hållbara
sätt. Betongen i sig är naturligtvis inte synonym med Stalins kalla arkitektur
(eller Västeuropas brutala modernism under 1960- och 70-talen). Betong,
cement och stenblock bör snarare ses som historiskt mjuka och plastiska
material som brukats för att ge gestalt åt historiskt olika sociala ideal. Michelangelos David är också huggen i sten, precis som Parthenonfrisen och
Taj Mahal.
Oväntade möten och det kritiska och öppnande anslaget parat med en
kompromisslös förankring i starka vetenskapliga miljöer och en idé om
vetenskapliga samtal som pågående, krävande och förutsättningslösa ger,
menar vi, en mycket användbar cementblandning i vilken utbildning, lärande och kunskapsproduktion kan bedrivas aktivt, konstruktivt, oväntat,
tvärt och stilrent. Precis som den bästa sortens betongarbete.
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In this first Södertörn Studies in Education research volume, a collection of
original, inter-communicating, and partly intersecting analyses of education
and learning by Södertörn scholars is, for the first time, presented in one
binding. The book is organised in three overall themes: liberal education,
interculturality, and steering. New scholarly ground is opened up in the
fields of linguistic, ideational, social, ethnographical, systemic, spatial,
political, and organisational studies, bringing us new knowledge as well
as showing the strength and width of educational studies at Södertörn
University. We are confident that it will be put to good use by researchers
in the field and students alike.

Tvära möten		

I denna inledande forskningsvolym i serien Södertörn Studies in Education
presenteras en samling nyskapande, ömsesidigt kommunicerande och delvis
korsbefruktande studier av utbildning och lärande av Södertörnsforskare för
första gången mellan två pärmar. Boken är organiserad i tre övergripande
teman: bildning, interkulturalitet och styrning. Ny forskningsmark öppnas i
lingvistiska, idéhistoriska, sociala, etnografiska, systemiska, rumsliga, politiska
och organisationsstudier, som ger oss ny kunskap likaväl som visar styrkan
och bredden i Södertörns högskolas utbildningsvetenskap. Vi är förvissade
om att den kommer användas av såväl forskare som studenter.
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