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Abstract 

Nilsson, Henrik (2014). Kultur och utbildning – en tolkning av två grundskolors 
mångkulturella kontexter (Culture and education – an interpretation of two
compulsory schools' multicultural contexts), Linnaeus University Dissertation No
207/2015, ISBN: 978-91-87925-44-3. Written in Swedish with a summary in 
English 

This dissertation deals with the sort of culture that forms the organization of 
education and its contents of two multicultural nine-year compulsory schools. 
The analysis is based on ethnographic work on the municipal school Tallskolan
and the free independent Muslim school Jibrilskolan. To illustrate the sorts of
social integration offered by Tallskolan and Jibrilskolan and explain whence
they came, I have used Alexander’s (2006) conception of incorporation and civil 
sphere. In relation to the concepts, landscapes of meaning and systems of
meaning (Reed, 2011) I ask what they can tell us about the expectations which 
members of society direct towards themselves, and in particular pupils with an 
immigrant background and the multicultural schools which they expect to help 
them into society.  

The result shows that the prioritizing of Tallskolan's school heads and the
municipality changes at the same rate as that of the social geography of the
residential district. School politics have tried in different ways to desegregate 
the pupils through closing down the intermediate school stage and offering 
school attendance at other schools, but have failed due to parental protest.
Overall changes that have been realised during the latter period is a drive to 
give further educational training to teachers of Swedish as a second language. 
When looked at through the theoretic concepts of the dissertation these
priorities mirror an adaptation to society's main cultural practice. 

The result for Jibrilskolan shows that the school prioritizes the development of 
the pupils' Muslim identity and their self-confidence. The school consists of
teachers with both Swedish and Muslim backgrounds. The actual teaching 
activates different opinions as to the degree that religion influences the
teaching. Divergent opinions are overruled, however, as teachers with a
Swedish background see that Islam can also be used as a resource. The Muslim 
teachers help the teachers with a Swedish background to explain and convince 
the Muslim parents to let their children participate in activities which they 
otherwise would probably not have done. Based on the theoretic concepts of 
the dissertation the prioritizing mirrors a great variety of different perspectives 
on knowledge, values and norms.

Keywords: Ethnography, multicultural education, civil sphere, landscapes of 
meaning, educational policy, curriculum, Muslim schools, Islam. 
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Förord 

Att skriva en avhandling är inte ett ensamarbete. Om inte rektorer, lärare, 
föräldrar, tjänstemän och politiker delat med sig av sina erfarenheter hade inte 
avhandlingen skrivits. Ett stort tack till era alla. På Linnéuniversitetet är det 
många som jag vill tacka. Utan min handledare Stefan Lunds outtröttliga 
engagemang hade jag satt punkt långt tidigare. Tack för att du med stort 
tålamod hjälpt mig vidare i avhandlingsarbetet. Jag vill också passa på att 
tacka Christer Fritzell som motiverade mig att sätta pedagogiken i ett 
samhällsteoretiskt perspektiv. På resan till färdigt manus hjälpte Laid Bouakaz 
mig vidare på mitt mellanseminarium. På mitt slutseminarium kom Mats 
Trondman med uppmuntran och konstruktiva förslag. Mats inkorporerade mig 
i den kultursociologiska sfären och satte mig i kontakt med Anna Lund och 
Andrea Voyer vid Centrum för kultursociologi vid Linnéuniversitet. Tack för 
att ni alla lyssnat och svarat på frågor om kultursociologi. Ett extra tack till 
doktoranderna som antogs 2008. Utan er hade utbildningstiden inte varit lika 
bra. Ett särskilt tack till Tor Ahlbäck, Marie Gunnarsson, Andreas Nordin och 
Carl-Henric Adolfsson som jag dryftat teoretiska och världsliga spörsmål med. 
Under forskarutbildningen har forskarsekreterarna Marianne Thuresson och 
Gunilla Broberg hjälpt mig med praktiska saker i början respektive slutet av 
min forskarutbildning. Tack! Det sista halvåret har varit extra intensivt. 
Bihandledarna Jan Håkansson och Ann-Christin Torpsten samt Per Gerrevall 
vill jag tacka för kloka synpunkter i samband med färdigställandet av 
avhandlingen. På hemmaplan har mina svärföräldrars, Rozas och Genas, hjälp 
i vardagen varit ovärderlig. Utan er hade resan till färdig avhandlingen varit 
betydligt svårare. Tack! Avhandlingen tillägnas min fru Elena och mina barn 
Alexander, Emilia och Lucas. Tack för ert tålamod och för att ni 
uppmärksammat mig på det som är viktigare än avhandlingen. 
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Gruber, 2007; Runfors, 2004). Jag uppfattade inte heller att politiker och 
skolledning partiskt pratade om problemen på skolan på ett sådant sätt att 
föräldrarna kände sig skyldiga till de problem de ansåg sig ha, vilket enligt 
Dahlstedt (2006) är ett vanligt mönster. Istället lyssnade politikerna och 
verkade stundvis osäkra på hur de skulle svara på deras frågor och bemöta 
deras vilja att vara med och påverka skolans undervisning och framtid. Vid de 
tillfällen som politikerna försökte styra genom att skuldbelägga och förskjuta 
ansvaret för delar av utbildningen till föräldrarna så reagerade föräldragruppen 
genom att styra över diskussionen mot lärarkompetens, arbetsförhållanden, 
personella och materiella resurser samt undervisning. 

 
Tallskolans problem och strategierna för att hantera dessa skiljer sig delvis 
från Jibrilskolans – en muslimskt profilerad skola som inte ligger långt ifrån 
Tallskolan. Liksom på Tallskolan är eleverna antingen födda utomlands eller 
har föräldrar som är det. Eleverna presterar i paritet med Tallskolans elever på 
de nationella proven. Men när skolan presenteras och diskuteras på ett 
personalmöte jag närvarar på, är det andra problem i förgrunden än på 
Tallskolan. Oron för elevernas kunskaper i svenska språket delar man förvisso 
med Tallskolans föräldrar men på vilket sätt elevernas kunskaper i en generell 
mening ska förbättras har man en annan uppfattning om. Det är inte bara 
svenska språket som är nyckeln till framgång i skolan och en bra framtid. På 
Jibrilskolan betonar man elevernas kulturella identiteter.  

Jibrilskolan kom till som ett svar på de svårigheter som rektorn menar att 
muslimska barn och ungdomar har på kommunala skolor. På andra skolor 
händer det att de skäms över sina kläder och sina traditioner berättar rektorn 
för mig på personalmötet. Det har blivit bättre men är fortfarande inte bra på 
de kommunala skolorna. Ett annat problem som upptar lärare och rektor är 
relationen mellan skola och hem som rektor menar fungerar dåligt på 
kommunala skolor. Det är inte alltid de nyanlända familjerna kan stödja sina 
barn och de kommunala skolorna vet inte riktigt hur de ska utforma stödet till 
föräldrarna. Många gånger lär sig barnen svenska fortare än de vuxna vilket är 
bra. Men samtidigt förlorar de vuxna en del av den auktoritet som är kopplad 
till de kunskaper och erfarenheter de har med sig, eftersom de inte alltid är 
applicerbara på den svenska samhällskontexten säger rektorn. Lärarkåren som 
i samband med skolans etablering var kritisk till den islamiska profilen anser 
numera att det är viktigt att stärka den muslimska identiteten. De framhåller 
också att skolan är en trygg plats för eleverna. På andra skolor kan det vara 
problem för lärare och rektorer att hantera föräldrar som håller hemma barnen 
eftersom de är osäkra på vad barnen gör i skolan exempelvis vid 
simundervisning (Högdin, 2007). Sådana problem tar man hand om på 
Jibrilskolan eftersom det finns lärare med muslimsk bakgrund som förklarar 
vad olika aktiviteter innebär och hur de genomförs (jfr Niyozov & Plum, 
2009).  

6 

1. Tallskolan och Jibrilskolan 

I december 2009 bjuder Tallskolans1 föräldraförening in skolnämndens 
ordförande och vice ordförande samt skolledningen till ett möte. Mötet äger 
rum på Tallskolan som är en mångkulturell låg- och mellanstadieskola i ett 
mångkulturellt bostadsområde. Eleverna talar förutom svenska, ett tjugotal 
andra språk. Drygt 90 procent av eleverna är antingen födda i ett annat land 
eller har föräldrar som är det. Det är föräldrarna till eleverna på Tallskolan 
som tagit initiativ till mötet. De är inte nöjda med utbildningen som ska hjälpa 
deras barn att skapa sig ett liv i Sverige. De ifrågasätter skolans sätt att 
organisera undervisningen och den lokala utbildningspolitikens sätt att styra 
resurser. Under kvällen uppstår det en debatt mellan föräldrar, skolledning och 
politiker. Föräldrarna presenterar förslag på vad de ansvariga politikerna och 
skolledningen bör göra. Framför allt är det barnens möjligheter att lära sig en 
tillräckligt bra svenska på Tallskolan som föräldrarna oroar sig för. 
Föräldragruppen är emellertid inte riktigt överens om hur det ska gå till. Några 
protesterar mot politikernas och skolledningens förslag att de ska ta ett ökat 
ansvar för att engagera sina barn i det lokala föreningslivet för att därigenom 
komma i kontakt med det svenska språket. Föräldrarna menar att det är 
Tallskolans uppgift att lära barnen svenska. Andra föräldrar sympatiserar med 
politikernas och skolledningens förslag att föräldrar själva måste engagera sig 
och hjälpa till med barnens språkutveckling.  

Erfarenheterna av föräldramötet på Tallskolan överraskade mig eftersom 
de inte riktigt stämde överens med tidigare beskrivningar av relationen mellan 
föräldrar och skolor i mångkulturella miljöer. Många gånger framställs 
föräldrar och elever befinna sig i en socialt och kulturellt underordnad position 
och/eller i konflikt med skolan och majoritetssamhället (Bunar, 2009; 
Mullinari, 2007; Sernhede, 2003). På mötet tog föräldrarna emellertid egna 
initiativ och ifrågasatte skolledning och politiker. Inte heller pratade politiker 
och skolledarna uteslutande på ett sådant sätt att de framställde sig veta bättre 
än föräldrarna vilket annars verkar vara en vanlig attityd (Brömssen, 2003; 
                                                        
1 Alla namn på personer, skolor, geografiska plaster, organisationer samt annan typ av information som 
kan knytas till personer är fingerade.  
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sättet att stå emot diskriminering var att stärka elevernas identitet som 
muslimer. Men vad som skulle ingå i identitetsarbetet var man inte överens 
om.  

1.1 Teoretiska perspektiv på utbildning 
Jag förstod att det var ett komplext socialt samspel som gjorde att vissa 
fenomen och händelser formades till problem på samma sätt som vissa medel 
kom att framstå som bättre att hantera dessa med. Mitt sätt att analytiskt närma 
mig frågan om vad som formar utbildning i mångkulturella sammanhang 
skiljer sig från hur man vanligtvis gör det. Oftast ramar ett generellt teoretisk 
perspektiv in både frågor som man vill undersöka och hur man undersöker 
dem. Den analytiska inramningen gör att man belyser utbildning från ett visst 
perspektiv. Det kan vara med hjälp av teorier som expanderar vår förståelse 
för hur skolor reproducerar klassamhället (Dovermark, 2008). Det kan vara 
med hjälp av teorier som visar på hur majoritetsamhällets generella attityd till 
elever och föräldrar med utländsk bakgrund2 skapar ett vi och dom (Hultén, 
2007; Mullinari, 2007). Men det kan också vara teorier som visar på hur 
aktörer är socialt reflexiva, hjälper sig själva och varandra att överskrida 
sociala strukturer och ändra maktförhållanden (jfr Öhrn, 2012). Det är sällan 
att det i en och samma studie förekommer teorier från perspektiv som 
intresserar sig för makt, sociala strukturer och hur människor i vissa 
sammanhang kan kan ändra sociala strukturer. Har forskaren bestämt sig för 
ett konfliktperspektiv använder sig hen inte av teorier som visar på solidariet 
och vice versa.  

Oftast utgår samhällsvetenskapliga forskare å ena sidan från att samhället 
har en viss social struktur eller å andra sidan från att aktörer kan förändra 
strukturer tillsammans och/eller har en förmåga att lära sig det sociala spelet i 
olika sammanhang och på så sätt ta sig från socialt ofördelaktiga till socialt 
fördelaktiga positoner (Alexander, 2006). Istället för att ta ställning i det 
metodiska dilemma som strukturella och aktörsfokuserade ansatser  implicerar 
(Rothstein, 1989) menar jag att vi bör använda oss av teorier som möjligör 
olika tolkningar i förhållande till vad empirin visar (Reed, 2011). Vilken teori 
som används ska inte komma an på att vi bestämt att den sociala världen och 
därmed utbildning konstitueras på ett givet sätt enligt ett övergripande socialt 
och kulturellt mönster eller för den delen genom aktörers kreativitet och 
intentioner. Jag har istället utgått från att sociala processer som formar 
utbildning kan vara av olika slag. Utbildningen kan vara resultatet av 

                                                        
2 För att definiera elever använder jag termerna svensk eller utländsk bakgrund. Dessa definitioner 
används i statistiska sammahang. Elever som är födda i Sverige med minst en förälder som också är 
född i Sverige kategoriseras "svensk bakgrund". Elever födda utomlands eller vars föräldrar är det 
kategoriseras "utländsk bakgrund" (SCB, 2014). Dessa kategorier används på beskrivande nivå och är 
inte det samma som människors subjektiva känslor och meningar om social tillhörighet. 
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Efter mitt första möte med Jibrilskolans personal får jag intrycket av att det är 
ett sammansvetsat lärarkollegium som trots olika kulturella och religiösa 
bakgrunder har enats kring hur religion och det sekulära livet kan samsas i 
undervisningen. Vid ett andra och tredje besök förstår jag emellertid att precis 
som på de flesta andra arbetsplatser förekommer delade meningar om en del 
undervisningsaktiviteter (jfr Hargreaves, 1998). På Jibrilskolan handlar det 
bland annat om hur eleverna ska undervisas i sexualkunskap. Vidare handlar 
det om att några flickor inte får delta på dans- och rytmiklektionerna för sina 
föräldrar – en frivillig eftermiddagsaktivitet som erbjuds en gång i veckan. 
Läraren som arrangerar aktiviteten tycker att rektorn borde ta en tydligare 
ställning för elevernas behov att få dansa. Vad som är elevernas behov råder 
det således också delade meningar om på Jibrilskolan (jfr Aretun, 2007; K. 
Gustafsson, 2004).  

När jag jämförde forskning om andra muslimska skolor inbördes var det en 
förhållandevis svart och vit bild av muslimskt profilerade skolor som 
utkristalliserade sig. Å ena sidan framställdes de muslimska skolornas 
profilering som socialt och kulturellt segregerande i såväl fysisk mening som 
genom den kunskap och människosyn som förmedlas (Englund, 1993, 1996; 
Roald, 2009; Yuval-Davis, 2005). Skolorna förmedlar enligt denna forskning 
en snäv syn på sexualitet och könsrelationer. Utbildningen tolkas därför som 
patriarkalisk och samhällssegregerande. Å andra sidan, kopplat till den 
identitetsbekräftande sidan av utbildningen representerat av 
koranundervisning, arabiska och islam tolkas utbildningen erkänna elevernas 
identitet och av den anledningen vara en positiv samhällsintegrerande kraft 
(Gerle, 1997; Zine, 2007).  
 
Med bakgrund av erfarenheterna från de båda skolorna och tidigare forskning 
väcktes en rad empiriska och teoretiska frågor. Jag funderade över hur det 
kom sig att det uppstått så pass allvarliga problem på Tallskolan att 
föräldrarna bjudit in ordförande i skolnämnden till ett möte. Vidare funderade 
jag över varför alla var så överens om elevernas kunskaper i svenska språket 
var orsaken till social oro och de låga resultaten i olika kunskapsmätningar. 
Jag hade läst om diskriminering, rasifiering, skillnadsskapande och andra 
praktiker som gör att elever underpresterar (Runfors, 2003; Gruber, 2007; 
Eialard, 2004; Parszyk, 1999, s 183; Hällgren, Granstedt, Weiner, 2006). Men 
det var inte dessa fenomen man pratade om på föräldramötet. Det verkade så 
självklart för både föräldrar, politiker och skolledning att peka ut eleverernas 
påstådda bristande kunskaper i svenska språket som ett av Tallskolans främsta 
problem.  

På Jibrilskolan däremot var inte svenska språket ett överordnat problem 
och betraktades inte heller som lösning på andra problem. Däremot berättade 
både skolledning, lärare och föräldrar om erfarenheter av att eleverna på andra 
skolor upplevt att de inte passat in. Saker som jag också hade förväntat mig 
höra på Tallskolans föräldramöte. På Jibrilskolan var man överens att det bästa 
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sättet att stå emot diskriminering var att stärka elevernas identitet som 
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därmed utbildning konstitueras på ett givet sätt enligt ett övergripande socialt 
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2 För att definiera elever använder jag termerna svensk eller utländsk bakgrund. Dessa definitioner 
används i statistiska sammahang. Elever som är födda i Sverige med minst en förälder som också är 
född i Sverige kategoriseras "svensk bakgrund". Elever födda utomlands eller vars föräldrar är det 
kategoriseras "utländsk bakgrund" (SCB, 2014). Dessa kategorier används på beskrivande nivå och är 
inte det samma som människors subjektiva känslor och meningar om social tillhörighet. 
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Efter mitt första möte med Jibrilskolans personal får jag intrycket av att det är 
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bakgrunder har enats kring hur religion och det sekulära livet kan samsas i 
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massmediarapporteringen. Kort sagt några av de arenor där frågor om 
utbildningsorganisation samt kunskaper barn och unga behöver, för att kunna 
ta plats i samhället, avhandlas. Data till de empiriska kapitlen har jag samlat in 
med hjälp av olika metoder: intervjuer, etnografi och dokumentanalyser vilka 
jag redovisar i kapitel tre.  

 
Avhandlingens syfte är att förstå och förklara hur utbildning formas i 
mångkulturella utbildningskontexter. Mer specifikt undrar jag vad det är för 
kunskaper, förmågor och värden som skolaktörer betonar som viktiga för 
eleverna att lära sig i syfte att möjliggöra deras samhälleliga integration. 
 
I det första empiriska kapitlet Tallskolan och Byarp frågar jag mig hur det går 
till när strukturella och symboliska förändringar bidrar till framväxten av en 
skola med ökad andel elever med utländsk bakgrund.  

I det andra empiriska kapitlet Tallskolan - (ännu) ett förbättringsarbete 
frågar jag mig inom ramen för ett samverkansprojekt vad det är som gör att 
Tallskolan och andra skolor i Byarp bestämmer sig, framför andra åtgärder, 
att, fokusera på elevernas språkliga utveckling, särskilt i svenska. 

I det tredje empiriska kapitlet Jibrilskolans tillblivelse frågar jag mig vad 
som motiverar rektorn Anwar att, som ett svar på ett alltmer växande 
utanförskap, starta en muslimskt profilerad fristående skola och hur han 
framträder för att vinna legitimitet för skolan i närsamhället. 

I det fjärde empiriska kapitlet Jibrilskolans kultur frågar jag mig hur den 
generella idén om att stärka den muslimska identiteten via utbildning tolkas av 
skolans aktörer i relation till olika undervisningsmoment. 

I avhandlingens avslutande kapitel Kultur och utbildning frågar jag mig på 
vilket sätt utbildning i tid och rum förväntas möjliggöra för barn och 
ungdomars samhälleliga integration. Innan jag tar mig an dessa frågor ska jag 
emellertid analysera teorier som forskare använder sig av för att förstå och 
förklara utbildning på mångkulturella skolor och hur utbildningspolicy formas.  
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konflikter i vilka dominierande meningssystem tagit överhanden. Men den kan 
också vara resultatet av att skolpolitikerna på Tallskolans föräldramöte lyssnat 
på föräldrarnas krav och involverat dem i arbetet att förbättra undervisningen.  
Med utgångspunkt i empirin fann jag den metodologiska öppenheten mer 
adekvat i förhållande till vad empirin tycktes visa på. Därför blev det också 
fortsatt viktigt att lyssna på hur olika aktörer tillskrev utbildning olika 
betydelser och försöka förstå varför de agerade som de gjorde och hur detta 
påverkade organisationen av elever, undervisning och kunskaper. Stöd för den 
metodologiska öppenheten hittade jag hos Reed (2011) som framhåller vikten 
av att vara öppen för att sociala fenomen och händelser formas på olika sätt. I 
vissa sammanhang upplevde jag att skolans aktörer och föräldrarna medvetet, 
tillsammans styrde formandet av utbildning i specifika riktningar. I andra 
sammanhang framstod de som mindre medvetna om den kultur som 
motiverade dem till att handla på specifika sätt.  Med denna öppna metodologi 
följde också en sociologisk öppenhet. Min empiri visade också att den sociala 
integration som utbildning implicerar hade olika sociologisk karaktär. Stöd för 
denna upptäckt fann jag hos Alexander (2006)3 som menar att 
utbildningskontexters kultur både kan spegla krav på anpassning till ett visst 
sätt att vara, tänka och bete sig men att det även kan förekomma sammanhang 
där olika sätt att vara på uppskattas.  

I kapitel tre kommer jag fördjupa hur den teoretiska och sociologiska 
pluralismen förhåller sig till andra perspektiv inom det forskningsfält som 
intresserar sig för utbildning i mångkulturella kontexter. Men innan vi tar oss 
dit ska vi återvända till avhandlingens empiriska syfte och frågor. 

1.2 Avhandlingens empiriska intresse och syfte  
Empiriskt funderar jag över vilket slags skolor Tallskolan och Jibrilskolan är 
samt hur skolaktörer förstår sig själva, sina handlingar och de mångkulturella 
skolmiljöerna. För att svara på dessa frågor har jag kartlagt respektive skolas 
historia men också följt förbättringsarbete som syftat till att förbättra 
utbildningen på respektive skola. Utbildningskontexten som ni kommer möta i 
avhandlingen omfattar således inte bara mötet mellan lärare och elev utan 
även vad som pågår i lärarrum, på förvaltningskontor, samt i den lokala 
                                                        

3 Att de betydelser som skolaktörer tillskriver utbildning både kan vara lika och olika menar 
Alexander (2006) har att göra med demokratiseringen av samhället. Demokratiseringen har gett 
upphov till en relativt autonom social sfär – en civilsfär – i vilken vi tillskriver varandra frihet att 
bestämma över varandra. Den frihet vi tillskriver varandra implicerar också att vi tillåter andras 
meningar påverka våra sociala liv. Civilsfären har således inte uppkommit genom egenintresse eller 
maktrelationer utan moraliska känslor för andra. Det betyder emellertid inte att civilsfären rakt igenom 
är solidarisk. Samhällssystem har skapat och skapar utbildning som upplevs både påtvingad och 
okänslig för olika elevers känslor och meningar. Men även om barn och ungdomar har olika kulturella 
erfarenheter kan deras möte med skolan om den är kulturellt sensibel vara positiv. Hur utbildning 
formas skapar således olika möjligheter och villkor för social integration.  
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En annan anledning till att jag fördjupat mig kunskapsteoretiskt är att jag blev 
varse att de dominerande perspektiven: marxistiska, postkoloniala och 
demokratiteoretiska var för sig inte räckte till att belysa komplexiteten som 
mina data visade på. Däremot förstod jag efter ett tag att teorierna som 
användes inom respektive perspektiv kunde bidra till en djupare förståelse om 
de kombinerades. Samtidigt insåg jag att det kan vara svårt att kombinera 
teoretiska begrepp när de tillhör vitt skilda intellektuella traditioner. Det finns 
en överhängande risk för att missförstås. Därför har jag vinnlagt mig om att 
förklara hur jag förstår och kombinerar teorier med rötter i olika intellektuella 
traditioner. För att förklara på vilket sätt jag använder och kombinerar från 
olika perspektiv har jag valt ut ett antal artiklar, rapporter och avhandlingar. 
Jag analyserar på vilket sätt som perspektiven ramar in analysen av empiri 
som författaren i respektive arbete refererar till.  

Genomlysningen av tidigare forskning kan uppfattas som kritisk men den 
har inte gjorts för att påvisa brister utan för att visa på vikten av att det behövs 
teoretisk pluralism. Jag tar således inte avstånd från teorier som hör hemma i 
postkoloniala, marxistiska och demokratiteoretiska perspektiv utan pekar på 
vikten av att rama in teorier därifrån, fast på ett annat sätt. Det jag vänder mig 
mot är således inte teorierna utan på vilket sätt perspektiven ramar in och 
formar tolkning av empiri. Kritiken ska således betraktas som ett argument för 
att samla teorier från olika perspektiv inom vad jag kallar för ett tolkande och 
förklarande perspektiv – ett perspektiv där det är möjligt att kombinera teorier 
som annars betraktas vara varandras ontologiska motsatser (jfr Reed, 2011).  
 
Kapitlet är disponerat på följande sätt. Under rubriken 2.2 Utgångspunkter 
deklarerar jag inledningsvis vad jag menar att utbildning är för något samt vad 
som gör utbildning intressant för filosofi och vetenskap. Sedan argumenterar 
jag för att teoretiska diskussioner inom samhällsvetenskaper med intresse för 
utbildning, vanligtvis uppehåller sig vid ontologiska frågor och att det därför 
finns ett behov av att undersöka kunskapsteoretiska frågor. Därefter 
presenterar jag ett antal analytiska redskap för att undersöka på vilket sätt 
olika perspektiv metateoretiskt ramar in empiri och hur denna inramning 
formar analyser av utbildningsfenomen. Till min hjälp har jag använt mig av 
tre idealtypiska sätt: realism, normativism och tolkning (Reed, 2011). Hur 
dessa perspektiv påverkar hur vi förstår och förklarar utbildning i 
mångkulturella sammanhang redogör jag för under rubrikerna 2.2 Realism, 2.3 
Normativism och 2.4 Tolkning. Idealtyperna har sina rötter i olika 
intellektuella traditioner.  

Realismen har sina epistemologiska rötter i bland annat Marx arbete men 
också i andra metateorier som implicerar en specifik typ av människa eller 
samhällelig struktur5.  

                                                        
5 Ramverket för realismen i marxistisk mening ramar exempelvis in människans handlingar i relation 
till den position hon har i strukturen (Therborn, 1992).  
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2. Kunskapsteoretisk analys 

"Om vi ska förstå vad vetenskap är så ska vi titta på vad de som utövar gör" 
(Geertz, 2000, s 5)4. Ett vanligare sätt att fortsätta på, vore förstås att 
presentera aktuell forskning inom mitt intresseområde. Antingen inom ramen 
för en bestämd epistemologisk tradition, disciplin eller utifrån ett visst socialt 
fenomen eller aspekt med koppling till utbildning. Jag har emellertid valt en 
annan väg och ska kort berätta om varför det blev så.  

När jag läste in mig på forskning om utbildning i mångkulturella kontexter 
märkte jag att begrepp och teorier var kopplade till skilda intellektuella 
traditioner. Mellan forskningsmiljöer förekom ett begränsat kunskapsutbyte 
och därmed en begränsad förståelse för varandras perspektiv. Detta blev extra 
påtagligt då jag vid olika tillfällen under min forskarutbildning presenterade 
den metodologi jag planerade att använda mig av. De analytiska begreppen jag 
använde mig av uppfattades i vissa forskningsmiljöer som analytiska redskap 
medan de inom andra förknippades med strukturellt förtryck.  

Det är inte bara jag som blivit varse att teorier om social och kulturell 
integration skapar både vetenskaplig och politisk oro. Även Arnstberg (2008, s 
5) menar att ord och berepp inom forskning om social och kulturell integration 
är laddade med känslor och meningar. Anledningen till detta är delvis 
vetenskapshistorisk. Sewell (1999, s 37) menar att "kulturbegreppet inom 
antropologin lider av en liberal och radikal skuld på grund av dess koppling 
till europeisk-amerikansk kolonialism och undersökningar av 'primitiva' folk". 
Denna skuld har också accelererat med "uppkomsten av att 'inhemska' 
etnografer med rötterna i de 'primitiva' kulturerna ifrågasatt europeiska och 
amerikanska akademikers rätt att säga 'sanningen' om deras folk" (ibid.a.a.). 
För att förstå den uppkomna situationen behöver man enligt Sewell också 
lägga till den osäkerhet som poststrukturalismen tillfogat synen på 
objektivitet. Med denna erfarenhet i ryggen förstod jag att det var viktigt att 
noggrant förklara hur teoretiska begrepp används.  
 

                                                        
4 Alla citeringar från böcker som är skrivna på engelska har jag översatt till svenska.  
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5 Ramverket för realismen i marxistisk mening ramar exempelvis in människans handlingar i relation 
till den position hon har i strukturen (Therborn, 1992).  
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4 Alla citeringar från böcker som är skrivna på engelska har jag översatt till svenska.  

899221_Henrik Nilsson.indd   19 2015-01-13   09:22



15 

vilka kunskaper8 som ska läras ut. Även organisatoriska arrangemang, det vill 
säga på vilket sätt kunskaperna ska kommuniceras, samt vilka principer som 
ska gälla för hur eleverna ska organiseras på skol- och systemnivå, påverkar 
elevernas lärande och sociala integration (jfr Bernstein, 1996).  

I avhandlingen intresserar jag mig för hur påverkan i denna vida mening 
formas. Inte huruvida elever lär sig ett specifikt kompendium med fakta eller 
utvecklar förståelse för fenomen i deras omvärld. Fokus är istället på hur det 
kommer sig att skolaktörer i specifika sammanhang bestämmer sig för att den 
påverkan som elever är föremål för ska arrangeras på ett visst sätt. Vidare 
menar jag att det sätt som ett samhälle bestämmer sig, innehållsligt och 
organisatoriskt, att bedriva utbildning på, speglar hur ett samhälles 
medlemmar betraktar sig själva och varandra (Alexander, 2006).  

Normativa och ontologiska intressen  
Att beskriva utbildning på ovan sätt torde inte vara så kontroversiellt. Men vad 
som inom forskning anses orsaka utbildningens innehåll, metoder, 
organisation är en mer omdebatterad fråga eftersom den är kopplad till olika 
tolkningar av hur den sociala världen fungerar (Danermark, Ekström, 
Jakobsen, & Karlsson, 1997, s 56).  

Det teoretiska intresset för utbildning har en lång tradition som griper in i 
frågor om hur samhälle organiseras, vad människor lär sig och hur kunskaper 
fördelas på olika grupper i samhället. Detta är en tradition som i västerländsk 
filosofi sträcker sig tillbaka till Platon och som inte bara handlar om hur 
faktiska samhällen fungerar utan även hur de bör fungera, och vem och vad 
som dess medlemmar bör lära sig (Noddings, 2007)9.  

 
Gerwitz och Cribb (2009) menar att olika teoretiska traditioner pläderar för att 
den sociala verkligheten10 formas på ett visst principiellt sätt och därför måste 
tolkas utifrån dessa råmärken. Det är emellertid sällan som forskare intresserar 
sig för vad som händer i det praktiska forskningsarbetet och vilka 
konsekvenser det har för hur vi analyserar empiri. "Samhällsforskare 
                                                        
8 Med kunskaper menar jag den innehållsliga påverkan och formerna för denna som elever är föremål 
för under skoltid.  
9 Därför kan det vara så att det råder en viss förkärlek till normativa teorier när de används för att förstå 
lärande (Noddings, 2007). Det som analyseras har en tendens att överkodas (Eco, 1979, s 134). 
Tolkningar verkar ibland främst ägna sig åt att kritisera och framhålla alternativ istället för att förstå 
utbildning. När utbildning tolkas, adderas den meningar (överkodas) som den egentligen inte har, eller 
bara delvis har. Många gånger sker det således för att visa vad utbildning egentligen borde vara. I de 
flesta fall är tolkningarna abstrakta och har inte något annat syfte än att kritisera en viss politik vilken 
oftast är svår att härleda eller generalisera till konkreta utbildningssammanhang. Jag fördjupar 
argumenten för dessa påstående i det här kapitlet.  
10 Kögler (1996) diskuterar ontologi genom att jämföra Habermas och Foucault respektive teorier. 
Uljens (2007) diskuterar ontologin i förhållande huruvida samhället kan betraktas som modernt, 
postmodernt eller senmodernt och slutligen Delanty (2007) för en ontologisk diskussion och kritik av 
andra traditioner med hjälp av Habermas kommunikativa teori för att ta några exempel på vilket sätt 
ontologi ramas in. 
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I det normativa utgångsläget har teorierna en annan funktion än att upptäcka 
fundamentala krafter i kultur och samhälle. Teorierna i detta utgångsläge 
förknippas med namn som Habermas och Foucault6. Att jag kallar dem för 
normativa beror på att analysen oftast formas i relation till ett tänkt idealstånd 
utopiskt/dystopiskt vars saknad/närvaro upptäcks. Teorierna i det normativa 
utgångsläget fokuserar på motsättningar och negationer (Liedman, 1977). 
Teorierna är främst till att föreslå förändringar. Inte att upptäcka krafter och 
orsaker till att det sociala ter sig på ett visst på det sätt som realismen gör.  

I det tolkande utgångsläget är teoriernas funktion primärt att förstå social 
mening som aktörer använder sig av när de skapar och återskapar den sociala 
verkligheten. Tolkningen av utbildning går i detta utgångsläge via tolkning av 
social mening. Teoriernas primära funktion är således att förstå aktörernas 
förståelse för att begripa varför de handlar som de gör. I det tolkande 
utgångsläget läggs "förståelse/förklaring [fram] i form av explicita tolkningar" 
(Selander & Ödman, 2004, s 9).  

Det tolkande utgångsläget kritiseras emellertid av forskare inom realismen 
för att inte kunna erbjuda någon objektiverad och intersubjektiv utgångspunkt 
(Fritzell, 2008, s 13). I kapitlets avslutande del 2.5 Förklarande tolkning 
kommer jag därför diskutera om det finns andra möjligheter än på realismens 
villkor att förklara, påvisa och specificera vad som orsakar det sociala.  

2.2 Utgångspunkter  
Jag har valt ut ett antal studier som speglar olika metateoretiska perspektiv 
som skola och utbildning i mångkulturella kontexter och samhällen i 
allmänhet studeras med. Empiriskt har jag fokuserat forskning som intresserar 
sig för utbildning i sociologiska och pedagogiska perspektiv7.  
 
I likhet med Durkheim (1956, s 70) menar jag att utbildning handlar om att 
överföra kunskaper från en, till en annan generation. Ett samhälle kan enligt 
Durkheim inte leva vidare utan något slags kunskapsöverföring mellan 
generationer. Att det är på detta sätt beror på att alla samhällen kräver någon 
slags social och kulturell integration för att fungera. Vad överföring av 
kunskaper inbegriper har jag tolkat ganska vitt. Jag menar att elever inte bara 
blir föremål för påverkan genom den formella undervisningen i termer av 

                                                        
6 I andra kunskapsöversikter brukar dessa metateorier som jag här kategoriserat som normativa, 
betraktas som kritiska (se exempelvis Fairclough, 1995). 
7 Den forskning som jag belyser handlar om allt ifrån politisk policyarbete till lärares planering av sin 
undervisning. Jag har således inte avgränsat mig till någon specifik "nivå" i utbildningssystemet utan 
istället valt studier som på något sätt belyser hur aktörer (stat, kommun, rektorer och lärare) hanterar 
utbildningen i ett mångkulturellt samhälle. Huvudparten av forskningen jag refererar till är empiriskt 
förlagd till vad som händer på skolor men jag refererar även till forskning som analyserar policyarbete 
som pågår på andra arenor.  
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vetenskapligt arbete. Jag kommer emellertid visa att metateoretiska perspektiv 
gör saker med bevis som vi oftast inte tänker på. Låt oss utgå från ett konkret 
exempel.  

Runfors (2006) berättar om hur en lärare på en mångkulturell skola kallar 
till ett föräldramöte eftersom eleverna inte deltar i undervisningen när de har 
dans på schemat. På mötet antyder läraren att han tror att det är föräldrarna 
som hindrar sina barn från att dansa. Läraren berättar att hans egna föräldrar 
också var avogt inställda till dans. Varför säger läraren detta till föräldrarna? 
Att läraren förstår situationen och försöker påverka föräldrarna på detta sätt 
tolkar Runfors bero på att läraren betraktar föräldrarna till eleverna att höra 
hemma i en kultur som har samma omoderna attityd som hans föräldrar en 
gång hade.  

Hur kommer Runfors (2006) fram till att det förhåller sig på detta sätt? 
Den postkoloniala teorin som Runfors använder sig av refererar till en social 
verklighet, ett postkolonialt samhälle i vilket majoritetssamhällets 
representanter är nersänkta i ett specifikt sätt att betrakta det sociala livet på. 
Detta sätt att förstå och tolka världen på kallas för modernitet.  

I nästa analytiska steg när Runfors pusslar ihop den initiala tolkningen, att 
läraren påstår att elevernas föräldrar har samma attityder som hans föräldrar, 
fungerar det som belägg för en djupare tolkning - att lärarens medvetande är 
strukturerat av modernitetens historiska perspektiv på den andre. När teorin 
om det moderna samhällets framväxt och hur det kommit att uppfattas sätts 
framför bevisen lockar Runfors fram lärarens dolda medvetande, ett 
medvetande som implicerar en viss attityd till sådant som en gång 
förknippades stå i vägen för moderniteten. Moderniteten enligt Runfors (2006) 
tar sig uttryck i en liberal ideologi som omedvetet motiverar läraren att vilja 
befria föräldrarna från deras traditioner på samma sätt hans egna föräldrar en 
gång i tiden befriades från sina. Det kunskapssystem som läraren själv 
identifierar sig med representerar frihet, öppenhet och liberalism medan 
skolföräldrarnas representerar traditionalism och ofrihet.  

Det specifika perspektivet på modernitet och modernistisk ideologi 
validerar således bevisens riktighet. Bevisen visar att orsaken till vad läraren 
gör, egentligen är orsakat av ett kunskapssystem som är nersänkt i den 
moderna tanketraditionen. Det är således denna diskursiva formation som 
motiverar läraren till att uppfatta och handla på ett specifikt sätt i situationen 
och även validerar att de slutsatser som Runfors drar är sanna.  

 
När frihetsidealet formuleras med spjärn mot det som beskrivs som 
påverkande, trögföränderliga och gruppbaserade förståelseformer, 
framstår sådana förståelseformer dessutom som något endast 
”andra” håller sig med och påverkas av. Därmed osynliggörs att 
idén själv är en del av det seglivade och kollektiva tankeparadigm vi 
kallar moderniteten och tillika ett verktyg för påverkan (Runfors, 
2006, s 154). 
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diskuterar typiskt 'teori' på ett uttunnat sätt, som ett eget ämne, tillsammans 
med, men egentligen inte i relation till, det sätt på vilket vi forskar", menar 
Becker (2008, s 13).  

Men vad händer när vi bestämt oss för ett metateoretiskt ramverk och sätter 
dess teorier istället för andra teorier framför empiriska bevis?11 Detta slags 
frågor diskuteras inte. Däremot finns det en förkärlek att debattera det sociala 
livets ontologi. Huruvida människans handlingar är förutbestämda eller 
huruvida hon kan välja, skapa och styra över sin tillvaro. Frågor som är 
kopplade till frågan om relationen mellan sociala strukturer och agentskap.  

Ett kunskapsteoretiskt intresse  
När jag diskuterar hur teorier fungerar så är mitt intresse inte att fastslå en 
metodologisk genom att föra ett resonemang om relationen mellan aktör och 
struktur och huruvida samhället ska betraktas som konflikt- eller konsensus-
orienterat (se Lund & Sundberg, 2004 för en sådan metodologisk betraktelse). 
Istället är jag intresserad att förstå vad olika metateoretiska ställningstagande 
betyder för hur vi förstår empiri. Med startpunkt i forskares analyser av 
utbildningsfenomen granskar jag därför vad som händer när bevis och teori 
tvinnas ihop för att förstå och förklara hur och varför utbildning organiseras 
(Geertz, 2000, s 5).  

Analytiska begrepp 
Reed (2011) liknar mötet mellan data och teori vid en dialog. Å ena sidan har 
vi data som utgör evidence – bevis – som ligger till grund för tolkningen. Å 
andra sidan har vi teorier med vilka bevis belyses. Evidence som begrepp ska 
inte förväxlas med evidens som syftar på det som styrker att undervisning är 
effektiv på ett visst sätt (Levinsson, 2013). Bevis är vad vi använder för att 
styrka vår tolkning menar Reed (2011). Olika typer av dialoger mellan bevis 
och teori uppkommer emellertid beroende på vilket metateoretiskt utgångsläge 
som forskaren väljer. Metateoretiskt utgångsläge eller som Reed (2011) 
benämner det – epistemic mode – kan beskrivas som en övergripande ram som 
dikterar inom vilka ontologiska ramar analyser håller sig. Olika metateoretiska 
utgångslägen hanterar och sammanför bevis och teori på olika sätt hävdar 
Reed (2011). Och det är därför som olika kunskaper kan produceras om 
samma sociala fenomen. Av denna anledning är det viktigt att fundera över 
vad som räknas som bevis och hur de hanteras inom forskning som intresserar 
sig för utbildning och dess koppling till social och kulturell integration. 

Vad räknas som bevis och vad gör metateorier med bevis? 
Att i ett vetenskapligt arbete behöva börja med att redogöra för vad data och 
teorier är kan tyckas lite underligt. Dessa begrepp är ju själva grunden för 

                                                        
11 Danemark (1997) gör samma iakttagelse och menar att "kunskapsproduktion är ett nedtonat område i 
metodböcker i allmänhet" (Danermark et al., 1997, s 23). 
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vetenskapligt arbete. Jag kommer emellertid visa att metateoretiska perspektiv 
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Det vanligaste sättet att möta denna typ av språklig kollaps av data och teori är 
att hävda att det finns en materiell verklighet, oberoende av vad vi kan 
registrera och förmedla med våra sinnen (Danermark et al., 1997). Jag ska 
emellertid med utgångspunkt i den amerikanske filosofen Charles Peirce 
semiotik hävda att det trots allt går att tala om en verklighet som sådan inom 
ramen för den språkliga vändningen.  

Indexerande och symboliska tecken 
Den amerikanske filosofen Peirce (1990) menar "att iakttagelse och 
beskrivning av omvärlden kan karaktäriseras som översättning av en viss typ 
av tecken till en annan typ, ofta översättning av index[erande] tecken...till 
symboliska tecken" (Bertilsson & Voetmann Cristiansen, 1990, s 23).  

Indexerande tecken står i 'direkt relation till verkligheten'. De beskriver 
någonting som händer i den sociala världen och refererar oftast till konkreta 
entiteter. Läraren som bjuder in till föräldramöte och informerar föräldrarna 
om att deras barn inte vill dansa och sedan antyder att det har med föräldrarnas 
inställning till dans är en utsaga med indexerande tecken. Det refererar inte till 
något annat än vad läraren säger för att få föräldrarna att ändra den åsikt 
läraren tror att de har.  

Om jag påstår att det sätt som läraren agerar på är orsakat av hans tilltro till 
postkoloniala moderna kunskapssystem, refererar dessa tecken till något annat 
än vad läraren sagt. Tecken som "modernitet", "social", "etnisk" och 
"marknad" relaterar inte på samma direkta och konkreta sätt till något i 
världen. För att förstå dessa tecken behöver vi relatera till andra abstrakta 
tecken. Att ha kunskaper om "moderniteten" innebär att vi även behöver 
kunskaper om exempelvis nationalstat, territorium, industrialisering, 
marknadsekonomi, välfärdssamhälle, språk, kultur, normer, värderingar och 
religion, sekularisering osv. Den här typen av språkliga tecken kallar Peirce 
för symboliska. Symboliska tecken är relationella. De relaterar till andra 
abstrakta tecken. För att förstå modernitet behöver vi samtidigt också förstå en 
rad andra abstrakta tecken. Indexerande tecken däremot behöver inte förklaras 
i relation till andra tecken. Vi förstår på ett intuitivt sätt vad det innebär att 
läraren står framför föräldrarna och berättar om problemet och vad han tror att 
det beror på13.  

                                                        
13 Denna distinktion av kunskaper om vår omvärld skiljer sig från den som Danemark m.fl. (1997) och 
(Gilje & Grimen, 1992) gör. Danemark m.fl. skriver "när vi ser oss omkring i samhället , så finner vi 
ingenting annat än människors handlingar och vad som kommer ut av dessa. Vi ser individer som 
arbetar och leker, köper saker och säljer saker, gifter sig och skiljer sig. Men det kan också vara så att 
vi bara ser effekter av sociala strukturer. Handlingarna är bestämda av dessa strukturer. Man kan inte 
vara anställd utan lönearbetets struktur, som också hänvisar leken till fritiden; inte vara säljare eller 
köpare utan en varumarknad; inte gifta eller skilja sig utan äktenskapsinstitutionen" (Danermark et al., 
1997, s 93). Jag menar emellertid att det krävs olika typer av tecken för att se ett par som gifter sig och 
att se äktenskapsinstitutionen. Äktenskapsinstitutionen är något forskaren har i sitt huvud. Den 
refererar inte till något som hänt. 

18 

 
Runfors expanderar på ett specifikt sätt vår förståelse om vad som orsakar 
lärarens sätt att påverka föräldrarna på. Lärarens motivation att handla på detta 
pedagogiska sätt betraktas som orsakat av ett specifikt (post)modernt vetande.  

Detta slags tolkning gräver på djupet och försöker förstå de underliggande 
orsakerna till varför saker och ting händer eller har hänt. Reed (2011) 
benämner denna djupa tolkning för en maximal tolkning. Lite längre fram i 
kapitlet kommer vi att se att maximala tolkningar görs på olika sätt.  

En semiotisk distinktion av data och teori 
Vad räknas som bevis? Samhällsvetenskapliga forskare vill oftast förstå 
konkreta företeelser i världen exempelvis varför lärare gör som de gör. Men 
innan de kan förstå måste de ha något att förstå - ett studieobjekt som måste 
vara förståbart menar Taylor (1985). Reed (2011) menar att det initialt är en 
samling beskrivningar av vad och hur något händer exempelvis att en lärare 
kallar till föräldramöte av en specifik anledning och på föräldramötet på ett 
specifikt sätt försöker påverka föräldrarna. Dessa beskrivningar omnämns i 
vetenskapliga arbeten omväxlande som data, fakta, empiri och bevis, 
rapportering12.  

Teorier till skillnad från data är tolkande och beskrivande kulturella 
redskap (Schalet, 2011, s 14). Särskilt utmärkande för teorier tycks också vara 
att de är starkt meningsladdade till skillnad från faktapåstående. Med 
meningsladdade menar jag att de kan uppfattas som kontroversiella, vilket 
beror på att de uttalar sig om vad som orsakar saker och ting i den sociala 
världen. Ett sådant exempel i relation till utbildning är teorier om vad som 
orsakar elevers skolprestationer (Gustafsson, et.al, 2010). 

När forskare gör anspråk på att ha kunskaper om vad som orsakar elevers 
skolresultat eller lärares handlingar presenterar de inte bara en teori, utan även 
bevis som pekar på att deras teori är riktig. Åtskillnad mellan data och teorier 
tycks därför vara en principiell utgångspunkt för forskning (Merton, 1987).  

Gränserna mellan data och teori har likväl kommit att ifrågasättas 
(Kristensson Uggla, 2012). Man kan till och med påstå att de i vissa läger rent 
av kollapsat. Det verkar som om det inte är någon skillnad mellan data och 
teorier. En del filosofer och vetenskapsteoretiker menar nämligen att det inte 
går att representera verkligheten på ett objektivt sätt och därför inte heller 
samla objektiva data. Och som en följd av detta har rättfärdigandet av 
kunskaper blivit omdebatterat (Skirbekk, 2004). För att göra det möjligt att 
representera något objektivt skulle vi behöva ställa oss utanför språket påstår 
exempelvis Rorty (1980). I Rortys värld finns det inte något som fixerar vad vi 
kan påstå om världen.  

                                                        
12 Begreppet rapportering har jag hämtat från (Geertz, 2000) som menar att rapporten är den råa fakta 
av bevis som samlas in.  
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indexerande data som vi kan vara överens om vad de representerar16. Vi 
behöver förvisso veta vad en skola är, föräldramöte, lärare, skolföräldrar och 
dans för att förstå vad Runfors (2006) refererar till i sin analys. Men i övrigt 
tror jag inte att det skulle vara ett kontroversiell påstående om verkligheten i 
detta avseende. När vi beskriver verkligheten17 på detta sätt är det möjligt att å 
ena sidan tala om teorier som relationella och andra sidan om empiriska bevis 
som "betydelsebärare [som] uttrycker ett specifikt innehåll, som är eller har 
varit i den sociala världen" (Reed, 2011, s 20). 

Teoriers funktion 
Låt oss återgå till teorier och dess funktion. Varför är teorier viktiga? Varför 
kan vi inte nöja oss med att lägga fram beskrivningar med indexerande tecken. 
tecken? Geertz (2000) menar att beskrivningar av vad som hänt behöver tolkas 
eftersom det endast är ytan vi varseblir. Ytan bärs upp av 
bakgrundsinformation.  
 

det som vi kallar vår data är egentligen våra egna konstruktioner av 
andra människors konstruktioner. Vad de och deras fränder håller 
på med - är fördunklat eftersom det mesta av vad vi behöver för att 
förstå en partikulär händelse, ritual, tradition...är antydd som 
bakgrundsinformation, innan tinget i sig själv undersöks (Geertz, 
2000b, s 9). 

 
Det är således bakgrunden vi försöker förstå oss på när vi expanderar 
bevisspråk till teoretiska kunskaper. Kunskaper som syftar till att förklara 
varför något händer eller har hänt i den sociala världen. Detta är vad Runfors 
(2006) gör. För att kunna göra denna expansion använder hon och andra 
forskare sig av teorier: idéer om hur samhälle, människor och deras sociala liv 
fungerar i allmänhet. När varför- och hur-frågan ställs i vetenskapliga arbeten 
utmynnar det i svar som vi benämner kunskaper och dessa är oftast synonyma 
med teorier. Men innan vi kommer fram till varför någonting händer eller har 
skett försöker vi förstå på vilket sätt det kom att hända. Det är just detta 
sökande efter orsaker och förklaringar som enligt Hempel (1948, s 135) är 
meningen med vetenskap. 

 

                                                        
16 I boken "Striden om sanningen" (Skirbekk, 2004) med bidrag av Richard Rorty, Jürgen Habermas, 
Albrecht Wellmer och Karl- Otto Apel görs inte några distinktioner av vad det är för kunskaper 
(beskrivande, förstående eller förklarande) om verkligheten som representeras. Kristensson Uggla 
(2012) ägnar också verkligheten en hel bok men gör inga distinktioner av vad det är för aspekter av 
verkligheten som är diskutabla. Istället gäller diskussionen hur vi bör förmedla verkligheten: genom 
språk, medvetandet eller tolkningar? Kristensson Uggla (2012) framhåller tolkning och därför borde 
ontologin också vara tolkning.  
17 Data i termer av sociala fakta kan vara abstrakta men de kommer alltid till uttryck i individuella 
manifestationer (Durkheim, 1983/1897, s 277) . 

20 

Indexerande/refererande tecken motsvarar således fakta i termer av empiri. 
Symboliska/relationella tecken motsvarar teorier. Samtidigt ska vi inte förstå 
distinktionen mellan indexerande bevisspråk och ett relationellt teorispråk som 
huggen i sten menar Reed (2011). Ur ett semiotiskt perspektiv är både bevis 
och teorier uppbyggda av betydelsefulla tecken, och dessa har både 
symboliska, indexerande och ikoniska element. Skillnaderna mellan 
bevis/fakta-språk och teorispråk är således relativ. Det finns relationella 
aspekter i språk som refererar till vad som händer i den sociala världen och 
som samtidigt är teoretiska14. Men i huvudsak är meningssystem för 
faktaspråk indexerande medan tyngdpunkten i meningssystem för teorier är 
relationer mellan olika teorier.  

Kan data vara neutrala? 
Det kan tyckas som distinktionen mellan teorier och data på detta sätt är 
utredd. Och i de flesta samhällsvetenskapliga undersökningar tas de för givna. 
Men vetenskapsteoretiker som Karl Popper (May, 2001, s 49) menar 
emellertid att datainsamlingen styrs av teoretiska intressen och därför är lika 
osäker som teoretiska ansatser. Bengt Kristensson Uggla skriver att det "inte 
finns några rena teoriberoende neutrala data" (Kristensson Uggla, 2012, s 
328)15.  

Lindblad m.fl. (1999) menar att denna bevisosäkerhet också gjort avtryck i 
forskning. Konkreta bevis om vad som händer har fått allt mer mindre 
betydelse i takt med att pedagogiken inom samhällsvetenskapen blivit föremål 
för teoretisering (Lindblad, Linde, & Naeslund, 1999). Att det konkreta och 
observerbara tillmäts mindre betydelse hänger antagligen också ihop med 
kritiken av empirismen och positivismen. Forskningstraditioner som kritiserats 
för att reducera orsaker till det vi kan iaktta och mäta i termer av beroende och 
oberoende variabler. Om data är teoriimpregnerade så kan man undra vad man 
kan använda dem till, om de inte i sig själva utgör ett slags konkret 
utgångspunkt som vi kan ställa frågor till. Låt oss borra lite djupare i frågan 
för att se vad som händer om vi betraktar detta problem utifrån den semiotiska 
distinktionen mellan indexerande och symboliska tecken.  

Jag menar emellertid att data inte behöver vara kontroversiella om vi 
betraktar data som refererande tecken. Inom en avgränsad kulturell och social 
ram kan människor vara ganska överens om vad indexerande tecken har för 
betydelse. Det behöver därför inte vara omöjligt att samla in objektiva 

                                                        
14 När vi talar om de föreställningar och de sociala handlingar som omger flickor så sker det oftast i 
relation till den sociala konstruktionen av pojkar. Uttryck som pojkflicka är ett sådant exempel. På 
detta sätt kan även rapportering av bevis vara relationell. Och det finns teorier som refererar till 
konkreta händelser. Polanyi (2002) visar genom att referera till en rad konkreta händelser att ekonomin 
som institution är inbäddad i ett samhälles kultur. 
15 Se även Rönnström (2004, s 163). 
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Som jag redan nämnt kan teorier inte bara användas till att expandera fakta. 
De validerar även kunskaper som produceras18. Vidare belyser de inte bara, 
utan förklarar också varför en lärare handlar på ett specifikt sätt och validerar 
att det är på detta sätt. Ett kunskapsteoretiskt utgångsläge "förser oss med mer 
eller mindre välformade validitetskriterier som används för att utvärdera den 
kunskap som därigenom produceras" (Reed, 2011, s 7). Olika 
kunskapsteoretiska utgångslägen består av olika validitetskriterier och dessa 
bekräftar att kunskapen som produceras när bevis och teori vävs samman är 
valid i förhållande till teorin. Teorier19 inte bara belyser och hjälper oss att 
förstå ett fenomen, en händelse eller situation utan bekräftar så att säga att de 
kunskaper vi producerar är riktiga. Teorier och data kan således betraktas som 
meningar om något (Taylor, 1985), men med olika funktioner.  

Urval av tidigare forskning 
Den kritik jag kommer framföra i samband med analysen handlar inte om hur 
väl forskare analyserar utan på vilket sätt en specifik metateori fungerar. Det 
finns således inte någon specifik anledning till att jag har valt ut vissa 
forskares arbeten. Det skulle kunna vara andra arbeten, skrivna inom samma 
traditioner. Att det ändå blivit de arbeten som föreligger i analysen beror 
snarare på att de väl speglar hur analyser genomförs inom olika metateoretiska 
ramar. Vidare har kritiken varit ett sätt att mejsla ut ett eget teoretiskt 
pluralistiskt tolkande och förklarande utgångsläge. Det jag kommer kritisera är 
således inte teorierna i sig eller forskares förmåga att analysera utan den 
analytiska logiken som metateoretiska ramar medför. 

Jag är medveten om att en hel del forskning förbises men menar att den 
forskning som jag valt ut, i en teoretiskt principiell mening är tillräckligt 
representativ. Syftet är inte att redovisa alla empiriska fenomen som upptäcks 
i mångkulturella kontexter, utan visa på vilka teoretiska principer som 
vägleder forskningen. I den empiriska analysen använder jag däremot tidigare 

                                                        
18 När bevis och data sammanförs för att tolka en händelse och resultaten av detta arbete presenteras i 
akademiska sammanhang handlar kritiken sällan om att bevisen är undermåliga utan snarare huruvida 
teorin går att tolka bevisen med. Ett undantag från regeln att det oftast är teoretiska spörsmål som 
diskuteras är den debatten som uppstod mellan statsvetare (Giljam & Persson, 2010) från Göteborgs 
universitet och författarna (J.-E. Gustafsson et al., 2010 ) till skolverkets rapport om vad som påverkar 
resultaten i svensk skola. Statsvetarna menade att författarna till skolverkets rapporten inte hade 
empiriska belägg för en del av de påstående de gjorde i rapporten. Oftast är forskare ivriga att berätta 
om sina egna teorier på detta sätt. En sådan kritik vittnar kanske främst om att forskare vill se sina 
teorier bland andra menar Merton (1987) men samtidigt kan kritiken också handla om att teori och 
bevis inte fungerar tillsammans. Oftast ligger det en hel del intellektuella investeringar i vågskålen. Att 
ändra metateoretiskt spår för en hel del konsekvenser med sig, eftersom teorier, beroende på vilket 
kunskapsteoretiskt utgångslägen de används i, inte alltid är kompatibla. De refererar till olika slags 
sociala världar som fungerar på generellt olika sätt 
19 Att spåra varje enskild teoris ursprung och relation till andra teorier är inte möjligt inom ramen för 
avhandlingen och inte heller syftet med det här kapitlet.  
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Teorier refererar således inte till den sociala världen och de "meningsfulla 
sociala handlingar som faktiskt ägt rum" (Reed, 2011, s 21). Påstående om att 
neoliberalismen har "ökat marknadens betydelse" (Carlhed, 2011, 296)  
berättar inte om vad som händer konkret i den sociala världen (Danermark et 
al., 1997, s 58). Inte heller att lärares handlingar kan förklaras "påverkas av 
neoliberala styrningsrationaliteter" (Sjöberg, 2011, s 62) gör det. Eller att det 
sätt som får läraren i Runfors (2006, s 154) studie att agera är en idé som i sig 
"själv är en del av det seglivade och kollektiva tankeparadigm vi kallar 
moderniteten". Dessa påståenden är teoretiska och relationella. För att förstå 
teorier och abstrakta kunskaper som dessa, behöver vi förstå, inte bara 
ideologier utan även andra begrepp som styrning, rationalitet, stat, marknad 
och demokrati. Teorier refererar således till "(1) andra teoretiska uttryck och 
(2) föreställda samhällen, sociala handlingar, och sociala relationer vars 
primära existens är i forskarens huvud" (Reed, 2011, s 21). Till skillnad från 
bevisen som representerar vad som faktiskt hänt i världen så uppmuntrar 
teorin oss att på ett nytt sätt förstå data om hur människor interagerar och gör 
saker och ting. Med denna kunskap om bevis och teorier ska vi i resten av 
detta kapitel betrakta vad som händer när bevis och teori sammanförs.  

Kunskapsteoretiska utgångslägen  
Forskare har olika sätt att betrakta empiri på. Detta beror vad för slags 
epistemic mode som forskare väljer (Reed, 2011, s 7). Dessa 
kunskapsteoretiska utgångslägen, eller som jag också har valt att kalla dem 
metateoretiska ramar, har olika inställning till, på vilket sätt det är möjligt att 
expandera fakta i termer av data.  

Metateoretiska ramar väver samman bevis och teorier på olika sett. Oavsett 
hur det går till så underordnas sammanvävningen av bevisens refererande 
funktion och teorins relationella funktion en förståelse som är något annat än 
vad dessa är var för sig. Beviset, att läraren i Runfors (2006) studie sa vissa 
ord till föräldrarna och teorin som belyste detta berättade inte var för sig att 
detta berodde på att lärarens förståelse för föräldrarna, formades med 
bakgrund hur västerlandet ser på sig själv och den andra med västerlandets 
kunskapssystem. När bevis och teori vävs samman uttrycker de tillsammans 
en djupare social kraft exempelvis en diskursiv formation, en symbolisk 
ordning så som modernitet, ideologisk hegemoni, diskursordning eller ett 
system osv. (jfr Danermark et al., 1997, s 53). När Runfors för samman de 
refererande bevisen och belyser dem med teorin om modernitet så förstår vi på 
ett djupare plan vad som motiverar lärarens handlingar. Reed (2011, s 15-18) 
menar att forskaren då producerat en maximal tolkning. Inom de 
metateoretiska utgångslägen jag kommer presentera finns det inte plats för 
mer än en maximal tolkning. Exempelvis kan ett postkolonialt perspektiv inte 
producera mer än en maximal tolkning av moderniteten. Moderniteten är i 
detta perspektiv alltid ett tankeparadigm som får oss att betrakta den andra 
representera det trögföränderliga omoderna. 
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al., 1997, s 58). Inte heller att lärares handlingar kan förklaras "påverkas av 
neoliberala styrningsrationaliteter" (Sjöberg, 2011, s 62) gör det. Eller att det 
sätt som får läraren i Runfors (2006, s 154) studie att agera är en idé som i sig 
"själv är en del av det seglivade och kollektiva tankeparadigm vi kallar 
moderniteten". Dessa påståenden är teoretiska och relationella. För att förstå 
teorier och abstrakta kunskaper som dessa, behöver vi förstå, inte bara 
ideologier utan även andra begrepp som styrning, rationalitet, stat, marknad 
och demokrati. Teorier refererar således till "(1) andra teoretiska uttryck och 
(2) föreställda samhällen, sociala handlingar, och sociala relationer vars 
primära existens är i forskarens huvud" (Reed, 2011, s 21). Till skillnad från 
bevisen som representerar vad som faktiskt hänt i världen så uppmuntrar 
teorin oss att på ett nytt sätt förstå data om hur människor interagerar och gör 
saker och ting. Med denna kunskap om bevis och teorier ska vi i resten av 
detta kapitel betrakta vad som händer när bevis och teori sammanförs.  

Kunskapsteoretiska utgångslägen  
Forskare har olika sätt att betrakta empiri på. Detta beror vad för slags 
epistemic mode som forskare väljer (Reed, 2011, s 7). Dessa 
kunskapsteoretiska utgångslägen, eller som jag också har valt att kalla dem 
metateoretiska ramar, har olika inställning till, på vilket sätt det är möjligt att 
expandera fakta i termer av data.  

Metateoretiska ramar väver samman bevis och teorier på olika sett. Oavsett 
hur det går till så underordnas sammanvävningen av bevisens refererande 
funktion och teorins relationella funktion en förståelse som är något annat än 
vad dessa är var för sig. Beviset, att läraren i Runfors (2006) studie sa vissa 
ord till föräldrarna och teorin som belyste detta berättade inte var för sig att 
detta berodde på att lärarens förståelse för föräldrarna, formades med 
bakgrund hur västerlandet ser på sig själv och den andra med västerlandets 
kunskapssystem. När bevis och teori vävs samman uttrycker de tillsammans 
en djupare social kraft exempelvis en diskursiv formation, en symbolisk 
ordning så som modernitet, ideologisk hegemoni, diskursordning eller ett 
system osv. (jfr Danermark et al., 1997, s 53). När Runfors för samman de 
refererande bevisen och belyser dem med teorin om modernitet så förstår vi på 
ett djupare plan vad som motiverar lärarens handlingar. Reed (2011, s 15-18) 
menar att forskaren då producerat en maximal tolkning. Inom de 
metateoretiska utgångslägen jag kommer presentera finns det inte plats för 
mer än en maximal tolkning. Exempelvis kan ett postkolonialt perspektiv inte 
producera mer än en maximal tolkning av moderniteten. Moderniteten är i 
detta perspektiv alltid ett tankeparadigm som får oss att betrakta den andra 
representera det trögföränderliga omoderna. 

899221_Henrik Nilsson.indd   29 2015-01-13   09:22



25 

korrespondens kan se lite olika ut beroende på vilken typ av realism som 
används. Jag kommer att referera både till strukturell och kulturell marxism. 
Även om den kulturella marxismen intresserar sig för interaktionen som 
reproducerar sociala skillnader så är grundfundamentet i termer av sociala 
strukturer som producerar dessa de samma som inom den klassiska 
marxismen.  

I den strukturella marxismen råder en korrespondens mellan karaktären på 
de sociala relationer som kapitalismen implicerar och de som förekommer 
inom utbildning. Den direktverkande konceptualiseringen av struktur finner vi 
i Bowles och Gintis studie "Schooling in capitalist America" (Bowles & 
Gintis, 1976). Deras teoretiska utgångspunkt motsvaras i den svenska 
kontexten närmast av Arnmans och Jönssons studie " "Segregation och svensk 
skola. En studie av utbildning, klass och boende" (Arnman & Jönsson, 1983). 
I denna typ av marxistisk analys återspeglar skolan arbetsdelningen och 
auktoritetssystemet i industrin. Skolor sinsemellan delar upp eleverna. I 
elitskolor uppfostras eleverna till framtida direktörer. Andra elever uppfostras 
till lydnad och inte till att bli autonoma och självstyrande ledare. Det 
stratifierade systemet legitimeras av meritokratisk ideologi som får oss att tro 
att misslyckande är personliga tillkortakommanden. På detta sätt reproduceras 
samhällets arbetsdelning och auktoritetsystem.  

Den kulturmarxistiska traditionen visar till skillnad från den klassiska 
marxistiska analysen hur aktörerna aktivt reproducerar strukturerna (se Willis, 
1983; Bourdieu, 1990). Men oavsett vilken variant av marxism så tolkas 
empirin i termer av att sociala fenomen struktureras av en oberoende struktur i 
förhållande till vad som pågår i det sociala livet. 
 
Om vi beger oss till den sociala värld som realistiska teorier refererar till 
upptäcker vi att den sociala verklighetens grundstruktur ligger utom räckhåll 
för socialt meningsskapande (se Danermark et.al. 1997). I realistens värld 
finns grundstrukturer som fungerar på samma sätt oavsett tid och rum. När 
realisten tolkar en händelse eller ett fenomen så är orsakerna till denna i det 
realistiska rummet i princip applicerbara, både på det specifika fallet, men 
också på alla andra fall som undersökts eller kommer att undersökas i 
framtiden. Detta har konsekvenser för kunskapsproduktionen. För att förstå 
hur kunskaperna kommer till behöver vi emellertid analysera hur bevis och 
teori tvinnas samman för att producera maximala tolkningar av detta slag.  

                                                                                                                               
av idag uppkommer snarare som en motkraft till postmodernismen noterar Kristensson-Uggla 
(Kristensson Uggla, 2012). Ett exempel på detta inom utbildningssociologin är Youngs arbete 
"Bringing knowledge back in" (M. F. D. Young, 2008).  
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forskning för att kommentera mina egna empiriska upptäckter, och hoppas 
därför i viss mån göra fältet rättvisa också i denna mening.  

Den kunskapsteoretiska analysen handlar således inte om att ta avstånd 
ifrån olika typer av forskning utan att tydliggöra hur det är möjligt att 
kombinera och använda sig av teorier som hör hemma i olika metateoretiska 
utgångslägen.  

2.2 Realism 
Vad som är intressant med teorier i det realistiska utgångsläget är att de inte 
bara går bortom fakta utan även social mening (Reed, 2011). Teorierna gör 
emellertid, i likhet med andra teorier, anspråk på att förklara varför det 
kulturella och sociala formas på ett visst sätt. Men till skillnad från teorier som 
befinner sig i det normativa och tolkande läget som jag så småningom 
kommer till, tar teorierna i det här utgångsläget oss "bortom mening till det 
socialas strukturer som sådana" (Reed, 2011, s 49). Teorier med förankring i 
realismen implicerar en förmodad korrespondens mellan teorin och en social 
verklighet som redan existerar innan någon skapat mening om den20. Denna 
                                                        
20 Realismen ska inte förväxlas med positivism även om det finns likheter i att de utgår från en objektiv 
verklighet är möjlig att avtäckas. På vilket sätt vi kan nå denna verklighet skiljer sig positivism och 
realism emellertid åt (Delanty, 2005, s 11). Den teoretiska deducerande positivismen arbetar med att 
testa teoriers riktighet. Med utgångspunkt i teoretiska postulat i termer av beroende och oberoende 
variabler ställs frågor vars svar analyseras i relation till något slags övergripande teorin som 
variablerna är grundade i. En annan variant av positivism är vad jag kallar för empirisk. I denna 
tradition är inte grunden till de frågor som avser att mäta något grundade i någon teori utan i empirisk 
undran. Resultaten av sådana mätningar analyseras mer utifrån vardagsantagande. Oavsett teoretisk 
eller vardagsantagande så försöker analytikern att identifiera en beroende variabel "ett fenomen som 
varierar i en viss dimension, och försöker sedan identifiera de 'oberoende variabler' vars egen variation 
'orsakar' den beroende variabelns variation" (Becker, 2008, s 74). Den tidiga realismen inom pedagogik 
och utbildningssociologi tolkar jag främst växt fram som en reaktion på empirisk positivism. Den 
nöjde sig med att återge fakta om utbildning i en beskrivande form kombinerat med ett slags 
vardagskritik som i sin tur var baserad på ett slags vardagsförnuft med oklart ursprung. Boalt och 
Husén gör den här typen av analyser (Boalt & Husén, 1964). De empiriska positivisterna gräver så att 
säga inte fram de underliggande orsakerna (i realismens värld de riktiga) till varför utbildning är som 
den är och har de sociala konsekvenser den har. Exempelvis ansågs korrelationer mellan barns 
uppfostran i hemmet och deras skolresultat förklara varför det fanns skillnader mellan olika skolor 
(Boalt & Husén, 1964, s 116-139). Olika medfödda kognitiva förmågor antogs på ett liknande sätt att 
korrelera med olika skolprestationer. Inom det som kallades för utbildningsteknologi utforskades 
korrelationer mellan lärarens förmåga att undervisa och elevernas skolprestationer. Dessa minimala 
tolkningar i termer av beskrivningar av elevers beteende, kognitiva förmåga och lärarnas undervisning 
i relation till skolprestationer kritiserades av realister (Apple, 1974). Denna realism kritiserade också de 
strukturfunktionalistiska ramverk som undersökningar grundades i (Fritzell, 1981; Sundberg, 2005, s 
53). Den tidiga läroplansteoretiska forskningen började undersöka andra samband mellan 
skolprestationer och ramar i termer av tid, elevsammansättning, läromedel osv. (Lundgren, 1972). 
Ramfaktorteorin gick bakom det direkt observera (elevers beteende och skolprestationer) och frågade 
sig istället på vilket sätt den politiska styrningen i termer av juridiska ramar begränsade och styrde. Så 
småningom vidgades analysen till att även involvera teorier om interna skolomständigheter och 
indirekta så som den ideologi som styrde kunskapsurval, metod och organisering av undervisningen 
med koppling till socialpolitiska förhållanden (B. Bernstein, Dahlberg, & Lundgren, 1983). Realismen 
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reproducerar sociala skillnader så är grundfundamentet i termer av sociala 
strukturer som producerar dessa de samma som inom den klassiska 
marxismen.  
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kontexten närmast av Arnmans och Jönssons studie " "Segregation och svensk 
skola. En studie av utbildning, klass och boende" (Arnman & Jönsson, 1983). 
I denna typ av marxistisk analys återspeglar skolan arbetsdelningen och 
auktoritetssystemet i industrin. Skolor sinsemellan delar upp eleverna. I 
elitskolor uppfostras eleverna till framtida direktörer. Andra elever uppfostras 
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Den kulturmarxistiska traditionen visar till skillnad från den klassiska 
marxistiska analysen hur aktörerna aktivt reproducerar strukturerna (se Willis, 
1983; Bourdieu, 1990). Men oavsett vilken variant av marxism så tolkas 
empirin i termer av att sociala fenomen struktureras av en oberoende struktur i 
förhållande till vad som pågår i det sociala livet. 
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forskning för att kommentera mina egna empiriska upptäckter, och hoppas 
därför i viss mån göra fältet rättvisa också i denna mening.  

Den kunskapsteoretiska analysen handlar således inte om att ta avstånd 
ifrån olika typer av forskning utan att tydliggöra hur det är möjligt att 
kombinera och använda sig av teorier som hör hemma i olika metateoretiska 
utgångslägen.  

2.2 Realism 
Vad som är intressant med teorier i det realistiska utgångsläget är att de inte 
bara går bortom fakta utan även social mening (Reed, 2011). Teorierna gör 
emellertid, i likhet med andra teorier, anspråk på att förklara varför det 
kulturella och sociala formas på ett visst sätt. Men till skillnad från teorier som 
befinner sig i det normativa och tolkande läget som jag så småningom 
kommer till, tar teorierna i det här utgångsläget oss "bortom mening till det 
socialas strukturer som sådana" (Reed, 2011, s 49). Teorier med förankring i 
realismen implicerar en förmodad korrespondens mellan teorin och en social 
verklighet som redan existerar innan någon skapat mening om den20. Denna 
                                                        
20 Realismen ska inte förväxlas med positivism även om det finns likheter i att de utgår från en objektiv 
verklighet är möjlig att avtäckas. På vilket sätt vi kan nå denna verklighet skiljer sig positivism och 
realism emellertid åt (Delanty, 2005, s 11). Den teoretiska deducerande positivismen arbetar med att 
testa teoriers riktighet. Med utgångspunkt i teoretiska postulat i termer av beroende och oberoende 
variabler ställs frågor vars svar analyseras i relation till något slags övergripande teorin som 
variablerna är grundade i. En annan variant av positivism är vad jag kallar för empirisk. I denna 
tradition är inte grunden till de frågor som avser att mäta något grundade i någon teori utan i empirisk 
undran. Resultaten av sådana mätningar analyseras mer utifrån vardagsantagande. Oavsett teoretisk 
eller vardagsantagande så försöker analytikern att identifiera en beroende variabel "ett fenomen som 
varierar i en viss dimension, och försöker sedan identifiera de 'oberoende variabler' vars egen variation 
'orsakar' den beroende variabelns variation" (Becker, 2008, s 74). Den tidiga realismen inom pedagogik 
och utbildningssociologi tolkar jag främst växt fram som en reaktion på empirisk positivism. Den 
nöjde sig med att återge fakta om utbildning i en beskrivande form kombinerat med ett slags 
vardagskritik som i sin tur var baserad på ett slags vardagsförnuft med oklart ursprung. Boalt och 
Husén gör den här typen av analyser (Boalt & Husén, 1964). De empiriska positivisterna gräver så att 
säga inte fram de underliggande orsakerna (i realismens värld de riktiga) till varför utbildning är som 
den är och har de sociala konsekvenser den har. Exempelvis ansågs korrelationer mellan barns 
uppfostran i hemmet och deras skolresultat förklara varför det fanns skillnader mellan olika skolor 
(Boalt & Husén, 1964, s 116-139). Olika medfödda kognitiva förmågor antogs på ett liknande sätt att 
korrelera med olika skolprestationer. Inom det som kallades för utbildningsteknologi utforskades 
korrelationer mellan lärarens förmåga att undervisa och elevernas skolprestationer. Dessa minimala 
tolkningar i termer av beskrivningar av elevers beteende, kognitiva förmåga och lärarnas undervisning 
i relation till skolprestationer kritiserades av realister (Apple, 1974). Denna realism kritiserade också de 
strukturfunktionalistiska ramverk som undersökningar grundades i (Fritzell, 1981; Sundberg, 2005, s 
53). Den tidiga läroplansteoretiska forskningen började undersöka andra samband mellan 
skolprestationer och ramar i termer av tid, elevsammansättning, läromedel osv. (Lundgren, 1972). 
Ramfaktorteorin gick bakom det direkt observera (elevers beteende och skolprestationer) och frågade 
sig istället på vilket sätt den politiska styrningen i termer av juridiska ramar begränsade och styrde. Så 
småningom vidgades analysen till att även involvera teorier om interna skolomständigheter och 
indirekta så som den ideologi som styrde kunskapsurval, metod och organisering av undervisningen 
med koppling till socialpolitiska förhållanden (B. Bernstein, Dahlberg, & Lundgren, 1983). Realismen 
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Att rama in och väva samman fakta och teori 
Ett exempel på analys i det realistiska utgångsläget är Lunneblads (2010) 
studie. Den handlar om hur en mångkulturell skola arbetar med skolförbättring 
genom att skapa en gemensam identitet som skolledning, lärare, elever och 
föräldrar ska samla sig omkring. Lunneblad (2010) vill förstå varför skolan 
valt att arbeta på detta sätt. I sin analys kommer han fram till att de metoder 
som skolorna använder sig av för att skapa gemenskap är synonyma med vad 
han kallar för mytologiska diskurser. Vidare kommer han fram till att 
gemenskapsarbetets egentliga syfte och orsak är  
 

...att överbrygga eller skyla de ekonomiska klyftor som finns mellan 
olika grupper i samhället... Kvalitet och utveckling [har] snarare 
kommit att handla om bilden av verksamheten än den faktiska 
verkligheten (Lunneblad 2010, s 39, se även Ålund, 1997).  

 
Den kraft som formar förbättringsarbetet är inte aktörernas vilja att förbättra, 
utan en extern kraft som de omedvetet agerar i enlighet med. En kraft som får 
aktörerna att överbrygga eller skyla ekonomiska klyftor. Att det är möjligt att 
tolka ett utbildningsfenomens data på detta sätt hänger samman med att när 
aktörernas motiv och andra bevis flyttas till det realistiska utgångsläget 
uppfattas de vara "orsakade av en specifik uppsättning entiteter som har 
potential att orsaka händelser" (Reed, 2011, s 43). Vi ska undersöka vilka 
dessa entiteter är och hur de fungerar i Lunneblads (2010) studie. 
 
Analysen av de skolförbättrande åtgärderna riggas med ett teoretiskt 
sammanhållet ramverk. Detta är emellertid inte något specifikt för realismen. 
Det som är speciellt, är hur vetenskapliga rapporter av detta slag skapar en 
alternativ verklighet redan i inledningen. Redan i Lunneblads inledning 
fastslås i en beskrivande stil att "Friskolereformen, skolval och konkurrens 
mellan skolor har öppnat upp för en marknad där pedagogiska identiteter och 
koncept blivit produkter som säljs på en nationell och internationell marknad" 
(ibid. s 25). Vidare fastslås att marknadsmekanismer och konkurrens har gjort 
så att pedagogik omvandlats till en produkt.  

Det är inte en teori som presenteras utan snarare en verklighetsbild i termer 
av ett historiskt narrativ om vad som hänt med utbildningssystemet. I 
framskrivning framstår det historiska narrativet implicera en 
marknadsutveckling inom utbildning. Läser vi vidare fungerar detta narrativ 
som en kausal utgångspunkt för att påstå att offentlig sektor styrs enligt New 
public management.  
 

Styrningen av skolan har förändrats från en byråkratisk 
professionalism med fokus på en politiskt grundad förståelse av det 
'gemensammas bästa' till en friare och mer lokalt förankrad 
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Realismens teoretiska referenter 
Ett sätt att förstå realismens tankevärld är att lyssna till deras kritik av 
kulturanalytiska teorier. Inom pedagogisk och sociologisk forskning har 
kulturella teorier tagit allt mer plats. Vid sidan om klass har kön, etnicitet och 
språk kommit att användas som förklaring (Evaldsson, 2002; Hällgren et al., 
2006; Persson, 2008; Weiner & Öhrn, 2009). Forskning som förklarar att 
orsaker till dominans och diskriminering i utbildning skulle ha kulturella 
orsaker kritiseras emellertid av Elmeroth (2008, s 117).  

 
Ibland hittar vi sådant som vi inte förstår, och då får kulturen bidra 
med förklaringar. Vi kulturaliserar problemen. Men mycket av det vi 
tillskriver kultur har snarare socioekonomiska orsaker...Skillnader i 
handlingsmönster har på detta sätt inte med kulturen att göra. 

 
Vi ska inte använda kultur som ett teoretiskt begrepp för att förklara sociala 
skillnader menar Elmeroth (2008). Den kultur vi producerar och upplever är 
inte orsakad av kultur, i termer av människors meningsskapande, utan av de 
sociala strukturerna som sådana (se även Ålund, 1997).  

Det förekommer också intern kritik inom det kulturanalytiska fältet som 
pekar på vikten av att orientera sig mot realismen. Johansson (2009, s 9) 
menar att den "teoretiska och filosofiska vändningen mot språk, 
dekonstruktion och tolkning påverkar [  ] diskussionen om metod och 
metodologi”. Denna vändning har "nått en punkt där de teoretiska analyserna 
förstör våra möjligheter till närgångna etnografiska iakttagelser och 
beskrivningar" (Johansson, 2009, s 9). Vidare menar Johansson att 
postmoderna forskare har en "tendens att överfokusera texten eller 'det 
konstruerade'. Om 'det sociala' inte existerar, då blir det också omöjligt att 
frambringa en politisk eller kritisk position" (ibid. a.a.).  

Vad är då det sociala för något? I sin kritik närmar sig Johansson (2009) 
vad som utgör grunden för analyser i det realistiska utgångsläget, nämligen 
sociala strukturer. För att förstå om en forskare arbetar i det realistiska 
utgångsläget måste vi emellertid analysera tolkningsarbetet.  

Sammanförandet av bevis och teori i ett realistiskt utgångsläge 
Sammanförandet av bevis och teori sker enligt en viss logik. Men hur själva 
analysen riggas, kan gå till på olika sätt. Gemensamt för det analytiska 
förfarandet är en typ av cirkulär bevisning. Teorier om orsaker och bevis 
framstår i studierna vara samma sak. Det kan låta kryptisk men jag ska försöka 
visa att det är just på detta sätt det förhåller sig. Jag kommer att presentera tre 
varianter på hur teorier i det realistiska utgångsläget fungerar. Det första 
exemplet visar på hur analysen generellt formas och därför är analysen också 
mer omfattande. I analysen av de övriga exemplen lyfter jag fram hur det 
specifika realistiska teorispråket formar tolkningen. 
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Att rama in och väva samman fakta och teori 
Ett exempel på analys i det realistiska utgångsläget är Lunneblads (2010) 
studie. Den handlar om hur en mångkulturell skola arbetar med skolförbättring 
genom att skapa en gemensam identitet som skolledning, lärare, elever och 
föräldrar ska samla sig omkring. Lunneblad (2010) vill förstå varför skolan 
valt att arbeta på detta sätt. I sin analys kommer han fram till att de metoder 
som skolorna använder sig av för att skapa gemenskap är synonyma med vad 
han kallar för mytologiska diskurser. Vidare kommer han fram till att 
gemenskapsarbetets egentliga syfte och orsak är  
 

...att överbrygga eller skyla de ekonomiska klyftor som finns mellan 
olika grupper i samhället... Kvalitet och utveckling [har] snarare 
kommit att handla om bilden av verksamheten än den faktiska 
verkligheten (Lunneblad 2010, s 39, se även Ålund, 1997).  

 
Den kraft som formar förbättringsarbetet är inte aktörernas vilja att förbättra, 
utan en extern kraft som de omedvetet agerar i enlighet med. En kraft som får 
aktörerna att överbrygga eller skyla ekonomiska klyftor. Att det är möjligt att 
tolka ett utbildningsfenomens data på detta sätt hänger samman med att när 
aktörernas motiv och andra bevis flyttas till det realistiska utgångsläget 
uppfattas de vara "orsakade av en specifik uppsättning entiteter som har 
potential att orsaka händelser" (Reed, 2011, s 43). Vi ska undersöka vilka 
dessa entiteter är och hur de fungerar i Lunneblads (2010) studie. 
 
Analysen av de skolförbättrande åtgärderna riggas med ett teoretiskt 
sammanhållet ramverk. Detta är emellertid inte något specifikt för realismen. 
Det som är speciellt, är hur vetenskapliga rapporter av detta slag skapar en 
alternativ verklighet redan i inledningen. Redan i Lunneblads inledning 
fastslås i en beskrivande stil att "Friskolereformen, skolval och konkurrens 
mellan skolor har öppnat upp för en marknad där pedagogiska identiteter och 
koncept blivit produkter som säljs på en nationell och internationell marknad" 
(ibid. s 25). Vidare fastslås att marknadsmekanismer och konkurrens har gjort 
så att pedagogik omvandlats till en produkt.  

Det är inte en teori som presenteras utan snarare en verklighetsbild i termer 
av ett historiskt narrativ om vad som hänt med utbildningssystemet. I 
framskrivning framstår det historiska narrativet implicera en 
marknadsutveckling inom utbildning. Läser vi vidare fungerar detta narrativ 
som en kausal utgångspunkt för att påstå att offentlig sektor styrs enligt New 
public management.  
 

Styrningen av skolan har förändrats från en byråkratisk 
professionalism med fokus på en politiskt grundad förståelse av det 
'gemensammas bästa' till en friare och mer lokalt förankrad 
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Realismens teoretiska referenter 
Ett sätt att förstå realismens tankevärld är att lyssna till deras kritik av 
kulturanalytiska teorier. Inom pedagogisk och sociologisk forskning har 
kulturella teorier tagit allt mer plats. Vid sidan om klass har kön, etnicitet och 
språk kommit att användas som förklaring (Evaldsson, 2002; Hällgren et al., 
2006; Persson, 2008; Weiner & Öhrn, 2009). Forskning som förklarar att 
orsaker till dominans och diskriminering i utbildning skulle ha kulturella 
orsaker kritiseras emellertid av Elmeroth (2008, s 117).  

 
Ibland hittar vi sådant som vi inte förstår, och då får kulturen bidra 
med förklaringar. Vi kulturaliserar problemen. Men mycket av det vi 
tillskriver kultur har snarare socioekonomiska orsaker...Skillnader i 
handlingsmönster har på detta sätt inte med kulturen att göra. 

 
Vi ska inte använda kultur som ett teoretiskt begrepp för att förklara sociala 
skillnader menar Elmeroth (2008). Den kultur vi producerar och upplever är 
inte orsakad av kultur, i termer av människors meningsskapande, utan av de 
sociala strukturerna som sådana (se även Ålund, 1997).  

Det förekommer också intern kritik inom det kulturanalytiska fältet som 
pekar på vikten av att orientera sig mot realismen. Johansson (2009, s 9) 
menar att den "teoretiska och filosofiska vändningen mot språk, 
dekonstruktion och tolkning påverkar [  ] diskussionen om metod och 
metodologi”. Denna vändning har "nått en punkt där de teoretiska analyserna 
förstör våra möjligheter till närgångna etnografiska iakttagelser och 
beskrivningar" (Johansson, 2009, s 9). Vidare menar Johansson att 
postmoderna forskare har en "tendens att överfokusera texten eller 'det 
konstruerade'. Om 'det sociala' inte existerar, då blir det också omöjligt att 
frambringa en politisk eller kritisk position" (ibid. a.a.).  

Vad är då det sociala för något? I sin kritik närmar sig Johansson (2009) 
vad som utgör grunden för analyser i det realistiska utgångsläget, nämligen 
sociala strukturer. För att förstå om en forskare arbetar i det realistiska 
utgångsläget måste vi emellertid analysera tolkningsarbetet.  

Sammanförandet av bevis och teori i ett realistiskt utgångsläge 
Sammanförandet av bevis och teori sker enligt en viss logik. Men hur själva 
analysen riggas, kan gå till på olika sätt. Gemensamt för det analytiska 
förfarandet är en typ av cirkulär bevisning. Teorier om orsaker och bevis 
framstår i studierna vara samma sak. Det kan låta kryptisk men jag ska försöka 
visa att det är just på detta sätt det förhåller sig. Jag kommer att presentera tre 
varianter på hur teorier i det realistiska utgångsläget fungerar. Det första 
exemplet visar på hur analysen generellt formas och därför är analysen också 
mer omfattande. I analysen av de övriga exemplen lyfter jag fram hur det 
specifika realistiska teorispråket formar tolkningen. 
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områdets utveckling" menar Lunneblad (2010, s 37). I stycket som föregår 
konklusionerna berättar Lunneblad att skolan har ett högt elevindex för 
trygghet och trivsel men ett lågt meritvärde som är lägre sedan skolan började 
med "Monroemodellen". Det försämrade meritvärdet beror emellertid inte på 
"Monroemodellen" utan på en ökad andel nyanlända elever.  

 
När data presenteras så sker det mot bakgrund av verklighetsbeskrivningen 
som inleder artikeln, det vill säga ett narrativ om nyliberalism, konservatism 
och marknadskultur som breder ut sig på bekostnad av en välfärdsstat. Primära 
bevis som ritualer, utmärkelser, ordningsbestämmelser, och "erkännande" av 
elevers identitet och lågt meritvärde pusslas ihop med sekundära bevis i termer 
av "re-traditionalisering av läraryrket, provförberedande inslag, konkurrens 
mellan skolor. Primärbevisen framstår därför som sprungna ur 
bakgrundsnarrativitet. Att det är så befäster Lunneblad (2010) med att hänvisa 
till ett narrativ om en "allians av konservativa och nyliberala intressen som 
finns inom utbildningspolitiken" (s 35).  

Tillsammans bildar primära bevis (identitetsarbetets aspekter) och 
sekundära bevis (en utbildning med nyliberala och konservativa förtecken, re-
traditionalisering av läraryrket, provförberedande) ett reportage om vad som 
händer på skolan. I den maximala avslutande analysen tolkas slutligen de 
primära och sekundära bevisen "som grundade i en mytologisk diskurs" (ibid. 
s 39). "Den mytologiska diskursen fyller en ideologisk funktion som bland 
annat handlar om att överbrygga eller skyla de ekonomiska klyftor som finns 
mellan olika grupper i samhället" kommer Lunneblad (2010, s 39) fram till.  

Den maximala tolkningen av identitetetsarbetet och Monroemodellens 
ingredienser är att "Skolan får...karaktären av en mystifikation, en fetisch, en 
produkt som blir något utöver de sociala relationer den verkar i" (ibid. s 39). 
Denna maximala tolkning stämmer väl överens med hur den 
utbildningspolitiska verkligheten beskrevs i början av Lunneblads artikel.  

På ett skickligt sätt blandas faktaspråk (indexerande tecken) med 
teorispråket. I sammanvävningen av fakta och teori framstår de två språken 
vara från samma verklighet. Även teorierna framstår som indexerande. 
Således görs det ingen skillnad på representationer som refererar direkt till 
något i verkligheten och abstrakta representationer som refererar till varandra 
(marknad, konkurrens, fetisch, produkt). Tillsammans utgör de verkligheten. 
Analysen både börjar och slutar i en abstrakt verklighetsbeskrivning som vävs 
samman med primära bevis. Det som inledningsvis presenteras som en 
beskrivning av verkligheten är i själva verket en abstrakt verklighet som 
samtidigt också är resultatet av den maximala analysen i konklusionen.  

Redan i artikelns inledande stycke skrivs pedagogiska identiteter fram som 
produkter. Pedagogiska identiteter blir inte produkter utan är produkter. 
Skillnaden mellan den minimala och den maximala tolkningen sammansmälts. 
Det som händer i konklusionen är att ytterligare några abstrakta begrepp 
adderas. Pedagogiken är inte bara en "produkt" utan också en "mystifikation 
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styrning där entreprenörskap och tävlingsanda utgör 
honnörsorden" (Lunneblad, 2010, s 26). 

 
Vidare implicerar det historiska narrativet, och NPM, att identitet i 
performativ mening fått en framskjuten position i organisationsarbete. 
Eftersom en performativ identitet betraktas växt fram ur 
marknadsanpassningen av skolan så återspeglar denna betoning vid identitet 
inte de "faktiska förhållanden eller karaktärsdrag hos personer, grupper eller 
organisationer" (ibid. s 27) Istället fungerar performativ identitet som ett sätt 
att kamouflera de verkliga sociala omständigheterna, det vill säga de sociala 
relationerna som kapitalismen implicerar.  

 
Efter att målat upp denna verklighet fortsätter Lunneblad (2010) med att 
presentera sina data som består av beskrivningar av den specifika skolan. Allt 
fler nyanlända elever går på skolan samtidigt som "villabarn" börjat i andra 
fristående och kommunala skolor. Områdeschefen beskriver en skola med ett 
problematiskt elevunderlag och en "problematisk självbild" (ibid. s 30). 
Skolledningen uppfattar att bostadsområdet är oroligt. Det förekommer "rån" 
och mängder av riskfaktorer (ibid. s 36). Vid entrén till skolan "har det varit 
bus...stora killar...muddrade små elever på mobiltelefoner". För att rå på 
problemen och områdesbilden som påverkar skolan negativt ingår skolan ett 
avtal med en stiftelse som arbetar med skolförbättring enligt 
"Monroemodellen". Inplaceringen av modellen har inneburit av skolledningen 
strävar efter "tydlighet och medvetenhet" (ibid. s 31). Detta kommer till 
uttryck, bland annat i policydokument där lärarens ledarroll betonas. Läraren 
är enligt detta policydokument en "förebild" och "mönsterbildande" (ibid. s 
32). Rektorn berättar att modellen också är ett sätt att skapa en gemensam 
hållning. Lunneblads minimala tolkning av dessa bevis är att det för skolan "är 
viktigt att skapa en [skol]identitet som är framgångsrik" (ibid. s 32). 
Tolkningen stärker Lunneblad med att rektorn påpekar hur viktigt det är att 
synas i massmedia.  

Även de gemensamma teman som skolan arbetar med tolkas som 
identitetsarbete. En del teman initieras av lärarna och en del kommer från 
"Monroemodellen". Om lärarna uppfattar oro i korridorerna arbetar alla 
klasser med detta. Vidare är skolledningen noggrann med att besöka 
klassrummen och "berömma lärare och elever som gör bra ifrån sig" (ibid. s 
34). Skolan har skapat ritualer, skolsamlingar där elever som utmärker sig 
uppmärksammas. Även dessa tolkas som ett "effektivt sätt att få människor att 
identifiera sig och engagera sig i en organisation" (ibid. s 35). Vidare är 
ritualerna bevis för en "re-traditionalisering" av lärarrollen" (ibid. s 35).  

Identitetsarbetet innebär också att skolledningen använder sig "av 
elevernas identifikation med stadsdelen, släkten och familjen för att också 
skapa en tillhörighet med skolan". Detta tolkas ha positiv effekt på individnivå 
"men det är inte säkert att elevens framgång får samma positiva effekter för 
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områdets utveckling" menar Lunneblad (2010, s 37). I stycket som föregår 
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"Monroemodellen" utan på en ökad andel nyanlända elever.  

 
När data presenteras så sker det mot bakgrund av verklighetsbeskrivningen 
som inleder artikeln, det vill säga ett narrativ om nyliberalism, konservatism 
och marknadskultur som breder ut sig på bekostnad av en välfärdsstat. Primära 
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ingredienser är att "Skolan får...karaktären av en mystifikation, en fetisch, en 
produkt som blir något utöver de sociala relationer den verkar i" (ibid. s 39). 
Denna maximala tolkning stämmer väl överens med hur den 
utbildningspolitiska verkligheten beskrevs i början av Lunneblads artikel.  

På ett skickligt sätt blandas faktaspråk (indexerande tecken) med 
teorispråket. I sammanvävningen av fakta och teori framstår de två språken 
vara från samma verklighet. Även teorierna framstår som indexerande. 
Således görs det ingen skillnad på representationer som refererar direkt till 
något i verkligheten och abstrakta representationer som refererar till varandra 
(marknad, konkurrens, fetisch, produkt). Tillsammans utgör de verkligheten. 
Analysen både börjar och slutar i en abstrakt verklighetsbeskrivning som vävs 
samman med primära bevis. Det som inledningsvis presenteras som en 
beskrivning av verkligheten är i själva verket en abstrakt verklighet som 
samtidigt också är resultatet av den maximala analysen i konklusionen.  
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produkter. Pedagogiska identiteter blir inte produkter utan är produkter. 
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styrning där entreprenörskap och tävlingsanda utgör 
honnörsorden" (Lunneblad, 2010, s 26). 

 
Vidare implicerar det historiska narrativet, och NPM, att identitet i 
performativ mening fått en framskjuten position i organisationsarbete. 
Eftersom en performativ identitet betraktas växt fram ur 
marknadsanpassningen av skolan så återspeglar denna betoning vid identitet 
inte de "faktiska förhållanden eller karaktärsdrag hos personer, grupper eller 
organisationer" (ibid. s 27) Istället fungerar performativ identitet som ett sätt 
att kamouflera de verkliga sociala omständigheterna, det vill säga de sociala 
relationerna som kapitalismen implicerar.  

 
Efter att målat upp denna verklighet fortsätter Lunneblad (2010) med att 
presentera sina data som består av beskrivningar av den specifika skolan. Allt 
fler nyanlända elever går på skolan samtidigt som "villabarn" börjat i andra 
fristående och kommunala skolor. Områdeschefen beskriver en skola med ett 
problematiskt elevunderlag och en "problematisk självbild" (ibid. s 30). 
Skolledningen uppfattar att bostadsområdet är oroligt. Det förekommer "rån" 
och mängder av riskfaktorer (ibid. s 36). Vid entrén till skolan "har det varit 
bus...stora killar...muddrade små elever på mobiltelefoner". För att rå på 
problemen och områdesbilden som påverkar skolan negativt ingår skolan ett 
avtal med en stiftelse som arbetar med skolförbättring enligt 
"Monroemodellen". Inplaceringen av modellen har inneburit av skolledningen 
strävar efter "tydlighet och medvetenhet" (ibid. s 31). Detta kommer till 
uttryck, bland annat i policydokument där lärarens ledarroll betonas. Läraren 
är enligt detta policydokument en "förebild" och "mönsterbildande" (ibid. s 
32). Rektorn berättar att modellen också är ett sätt att skapa en gemensam 
hållning. Lunneblads minimala tolkning av dessa bevis är att det för skolan "är 
viktigt att skapa en [skol]identitet som är framgångsrik" (ibid. s 32). 
Tolkningen stärker Lunneblad med att rektorn påpekar hur viktigt det är att 
synas i massmedia.  

Även de gemensamma teman som skolan arbetar med tolkas som 
identitetsarbete. En del teman initieras av lärarna och en del kommer från 
"Monroemodellen". Om lärarna uppfattar oro i korridorerna arbetar alla 
klasser med detta. Vidare är skolledningen noggrann med att besöka 
klassrummen och "berömma lärare och elever som gör bra ifrån sig" (ibid. s 
34). Skolan har skapat ritualer, skolsamlingar där elever som utmärker sig 
uppmärksammas. Även dessa tolkas som ett "effektivt sätt att få människor att 
identifiera sig och engagera sig i en organisation" (ibid. s 35). Vidare är 
ritualerna bevis för en "re-traditionalisering" av lärarrollen" (ibid. s 35).  

Identitetsarbetet innebär också att skolledningen använder sig "av 
elevernas identifikation med stadsdelen, släkten och familjen för att också 
skapa en tillhörighet med skolan". Detta tolkas ha positiv effekt på individnivå 
"men det är inte säkert att elevens framgång får samma positiva effekter för 
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2011). Det finns inga bevis som tyder på att skolledningen försöker mörka 
betygsstatistik eller att inte tala om sociala svårigheter och på detta sätt skyla 
över verkligheten. Tvärtom så är skolan öppen med att den har problem som 
aktörerna härleder till sociala strukturer. Ändå tolkas identitetsarbetets motiv 
vara att dölja samma verklighet som aktörerna är öppna med.  

 
Ett sätt att komma runt motsägelser i data är att erkänna komplexitet. Men det 
går som sagt inte i det realistiska utgångsläget eftersom teoretisk koherens är 
viktig. Om forskaren valt ett teoretiskt konfliktperspektiv, går detta inte att 
kombinera med användandet av teorier om konsensus, funktionella teorier 
eller teorier om solidaritet. Teorier som utgår från att samhället och utbildning 
konstitueras i konflikter blir inkommensurabla tillsammans med teorier om att 
människor och sociala grupper i språk och handling erkänner och känner sig 
inkluderade i samhällsgemenskapen21. Teorier med olika ontologiska postulat 
kan i det realistiska utgångsläget inte befinna sig under samma tak.  

Själva grunden till att realismen är uppbyggd på detta sätt tolkar jag är 
sammankopplat med en ambition att visa på kausalitet. Den försöker efterlikna 
vad som driver forskare inom naturvetenskapen, nämligen att upptäcka 
mekanismer med dolda kausala egenskaper hos sociala objekt. Men till 
skillnad från naturvetare vet realister att det inte går att isolera mekanismer 
som i naturvetenskapliga experiment. I samhällsvetenskap arbetar forskare 
under öppna villkor (Danermark et al., 1997, s 282). Men det hindrar inte 
realisterna från att hålla fast vid naturvetenskapens ideal: att förenkla och 
reducera den empiriska verkligheten till de generativa mekanismerna.  

Realistisk-teoretiska begrepp som ger en specifik riktning åt socialt liv 
I det reallistiskta utgångsläget används teorier om generativa mekanismer. 
Dessa är vad som får det sociala i rullning, inte vilken riktning som helst, utan 
allt som oftast i en riktning som reproducerar sociala strukturer. När data 
presenteras är den redan sammanvävd med orsakande-begrepp som implicerar 
en specifik förklaring som i sin tur bekräftar de orsakande-begreppen. Det är 
inte data i sig själv som visar på vad som händer, utan orsakande-begreppen 
som får det till att hända saker och ting. Ett exempel på en sådan analys är 
Borelius (2010) som i ett mångkulturellt bostadsområde analyserar ett 
bostadsbolags sociala insatser.  

I de mångkulturella bostadsområdena är det inte bara skolor som ägnar sig 
åt fostran och utbildning. Det har blivit allt vanligare med samverkan av olika 
slag (Bouakaz, 2009; Hertzberg & Dahlstedt, 2011). Borelius (2010) beskriver 
hur bostadsbolaget sponsrar bland annat lokala idrottsföreningar och 
”arrangerar skidresor, seglarskolor, filmvisning och driver en musikstudio” 
(ibid., s 17). Drivkrafterna till de sociala insatserna förklaras emellertid inte 

                                                        
21 Jag återkommer till detta resonemang om varför det är möjligt att använda sig av teorier som på olika 
och motstridiga sätt konceptualiserar krafter som formar samhället.  
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och fetisch" (ibid. s 39). Dessutom slås det fast att pedagogiken inte är orsakad 
av de sociala relationer den verkar i. Vad den är orsakad av är ideologi.  

Analysen behöver således inte stöd av de primära bevisen. Det som orsakar 
verkligheten är den verklighet som ideologin emanerar ur. Aktörerna är 
omedvetna om de strukturer som egentligen styr deras motiv och kan därför 
inte berätta om dem. Därför behöver den som tolkar inte heller presentera 
några bevis som bekräftar hur strukturerna strukturerar och övertygar aktörer 
att göra vad de gör.  

Utifrån dessa slutsatser kritiseras förbättringsarbetet för att inte förbättra 
elevernas förutsättningar. Istället döljer lärare och skolledningen omedvetet en 
djupt ojämlik social verklighet när de arbetar med att skapa gemenskap. 
Samma djupt ojämlika sociala verklighet är också resultatet av analysen. Den 
mytologiska skolförbättringsdiskursen hindrar eleverna ”att utifrån sina egna 
upplevelser, kompetenser och kreativitet känna framgång och tillhörighet i 
samhället” (ibid. s 39). Det presenteras emellertid inga bevis som går att knyta 
till hur eleverna upplever identitetsarbetet på detta eller något annat sätt. 
Hindret för detta är realismens givna teoretiska slutledning, det vill säga den 
metateoretiska ram som säkrar vilka teorier som är möjliga och på vilket sätt 
bevis och teori sammanförs på. Den maximala analysen överskrider inte som 
jag tolkar det sammansmältningen av bevis och teori utan är liktydig med 
teorin i sig själv.  

 
Vad händer med de data som inte direkt överensstämmer med det 
metateoretiska utgångslägets sociala värld? När Lunneblad (2010) citerar 
rektorn på skolan framgår det att skolan vill att eleverna ska känna sig stolta 
över sin stadsdel och familj och inkorporera dessa i skolans gemenskap och 
tillskriva dem mening som viktiga i sig själv. Dessa bevis skulle också kunna 
tolkas som ett tecken på en underliggande solidarisk struktur och ett sätt att 
skapa gemenskap. Men detta slags teorier ingår inte i det realistiska rummet. I 
det realistiska utgångsläget är det nämligen viktigt med teoretisk 
överenstämmelse mellan teorierna. Bygger ramverket på att den sociala 
världen hålls på plats av de sociala relationer som kapitalismen implicerar så 
kan aktörer inte handla mer än i egenintresse enligt denna rationalitet. Därför 
går det inte att validera bevis som skulle tyda på att det inte alltid är så. Det 
teoretiska ramverk som Lunneblad (2010) använder sig av utgår från att den 
sociala världen i grunden är hierarkisk beroende på hur 
produktionsförhållandena är arrangerade. Och därför kan ramverket inte 
innehålla teorier om solidariska mekanismer.  

 
Problemet som jag ser det med denna analys är inte att Lunneblad använder 
sig av teorier som gräver under ytan på det som vi vid första anblicken noterar 
att människor gör eller vad människor ger uttryck för att de gör. Problemet är 
att empirin, det vill säga de indexerande tecknen flyttas till en annan 
verklighet som inte har någon kontakt med den som de kommer ifrån (Reed, 
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2011). Det finns inga bevis som tyder på att skolledningen försöker mörka 
betygsstatistik eller att inte tala om sociala svårigheter och på detta sätt skyla 
över verkligheten. Tvärtom så är skolan öppen med att den har problem som 
aktörerna härleder till sociala strukturer. Ändå tolkas identitetsarbetets motiv 
vara att dölja samma verklighet som aktörerna är öppna med.  

 
Ett sätt att komma runt motsägelser i data är att erkänna komplexitet. Men det 
går som sagt inte i det realistiska utgångsläget eftersom teoretisk koherens är 
viktig. Om forskaren valt ett teoretiskt konfliktperspektiv, går detta inte att 
kombinera med användandet av teorier om konsensus, funktionella teorier 
eller teorier om solidaritet. Teorier som utgår från att samhället och utbildning 
konstitueras i konflikter blir inkommensurabla tillsammans med teorier om att 
människor och sociala grupper i språk och handling erkänner och känner sig 
inkluderade i samhällsgemenskapen21. Teorier med olika ontologiska postulat 
kan i det realistiska utgångsläget inte befinna sig under samma tak.  

Själva grunden till att realismen är uppbyggd på detta sätt tolkar jag är 
sammankopplat med en ambition att visa på kausalitet. Den försöker efterlikna 
vad som driver forskare inom naturvetenskapen, nämligen att upptäcka 
mekanismer med dolda kausala egenskaper hos sociala objekt. Men till 
skillnad från naturvetare vet realister att det inte går att isolera mekanismer 
som i naturvetenskapliga experiment. I samhällsvetenskap arbetar forskare 
under öppna villkor (Danermark et al., 1997, s 282). Men det hindrar inte 
realisterna från att hålla fast vid naturvetenskapens ideal: att förenkla och 
reducera den empiriska verkligheten till de generativa mekanismerna.  

Realistisk-teoretiska begrepp som ger en specifik riktning åt socialt liv 
I det reallistiskta utgångsläget används teorier om generativa mekanismer. 
Dessa är vad som får det sociala i rullning, inte vilken riktning som helst, utan 
allt som oftast i en riktning som reproducerar sociala strukturer. När data 
presenteras är den redan sammanvävd med orsakande-begrepp som implicerar 
en specifik förklaring som i sin tur bekräftar de orsakande-begreppen. Det är 
inte data i sig själv som visar på vad som händer, utan orsakande-begreppen 
som får det till att hända saker och ting. Ett exempel på en sådan analys är 
Borelius (2010) som i ett mångkulturellt bostadsområde analyserar ett 
bostadsbolags sociala insatser.  

I de mångkulturella bostadsområdena är det inte bara skolor som ägnar sig 
åt fostran och utbildning. Det har blivit allt vanligare med samverkan av olika 
slag (Bouakaz, 2009; Hertzberg & Dahlstedt, 2011). Borelius (2010) beskriver 
hur bostadsbolaget sponsrar bland annat lokala idrottsföreningar och 
”arrangerar skidresor, seglarskolor, filmvisning och driver en musikstudio” 
(ibid., s 17). Drivkrafterna till de sociala insatserna förklaras emellertid inte 

                                                        
21 Jag återkommer till detta resonemang om varför det är möjligt att använda sig av teorier som på olika 
och motstridiga sätt konceptualiserar krafter som formar samhället.  
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och fetisch" (ibid. s 39). Dessutom slås det fast att pedagogiken inte är orsakad 
av de sociala relationer den verkar i. Vad den är orsakad av är ideologi.  
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några bevis som bekräftar hur strukturerna strukturerar och övertygar aktörer 
att göra vad de gör.  

Utifrån dessa slutsatser kritiseras förbättringsarbetet för att inte förbättra 
elevernas förutsättningar. Istället döljer lärare och skolledningen omedvetet en 
djupt ojämlik social verklighet när de arbetar med att skapa gemenskap. 
Samma djupt ojämlika sociala verklighet är också resultatet av analysen. Den 
mytologiska skolförbättringsdiskursen hindrar eleverna ”att utifrån sina egna 
upplevelser, kompetenser och kreativitet känna framgång och tillhörighet i 
samhället” (ibid. s 39). Det presenteras emellertid inga bevis som går att knyta 
till hur eleverna upplever identitetsarbetet på detta eller något annat sätt. 
Hindret för detta är realismens givna teoretiska slutledning, det vill säga den 
metateoretiska ram som säkrar vilka teorier som är möjliga och på vilket sätt 
bevis och teori sammanförs på. Den maximala analysen överskrider inte som 
jag tolkar det sammansmältningen av bevis och teori utan är liktydig med 
teorin i sig själv.  

 
Vad händer med de data som inte direkt överensstämmer med det 
metateoretiska utgångslägets sociala värld? När Lunneblad (2010) citerar 
rektorn på skolan framgår det att skolan vill att eleverna ska känna sig stolta 
över sin stadsdel och familj och inkorporera dessa i skolans gemenskap och 
tillskriva dem mening som viktiga i sig själv. Dessa bevis skulle också kunna 
tolkas som ett tecken på en underliggande solidarisk struktur och ett sätt att 
skapa gemenskap. Men detta slags teorier ingår inte i det realistiska rummet. I 
det realistiska utgångsläget är det nämligen viktigt med teoretisk 
överenstämmelse mellan teorierna. Bygger ramverket på att den sociala 
världen hålls på plats av de sociala relationer som kapitalismen implicerar så 
kan aktörer inte handla mer än i egenintresse enligt denna rationalitet. Därför 
går det inte att validera bevis som skulle tyda på att det inte alltid är så. Det 
teoretiska ramverk som Lunneblad (2010) använder sig av utgår från att den 
sociala världen i grunden är hierarkisk beroende på hur 
produktionsförhållandena är arrangerade. Och därför kan ramverket inte 
innehålla teorier om solidariska mekanismer.  

 
Problemet som jag ser det med denna analys är inte att Lunneblad använder 
sig av teorier som gräver under ytan på det som vi vid första anblicken noterar 
att människor gör eller vad människor ger uttryck för att de gör. Problemet är 
att empirin, det vill säga de indexerande tecknen flyttas till en annan 
verklighet som inte har någon kontakt med den som de kommer ifrån (Reed, 

899221_Henrik Nilsson.indd   37 2015-01-13   09:22



33 

inramning och klassificering av undervisning och kunskaper, bestämda av 
sociala maktförhållande som i sin tur är grundade i det kapitalistiska systemet. 
Hur undervisningen klassificeras och ramas in är inget bekymmer för eleverna 
på medelklasskolan eftersom de redan lärt sig att avkoda detta sätt att 
kommunicera kunskaper på (jfr Lareau, 2003). Lärarna på medelklasskolan får 
därmed bekräftelse på att deras undervisning fungerar när eleverna visar 
intresse och avkodar den på det sätt de förväntar sig.  

Eleverna och föräldrarna på den etniskt och klassmässigt socialt 
segregerade skolan förstår däremot inte den medelklassbetonade pedagogiken. 
Den undervisning som ska ge dem redskap att förflytta sig klassmässigt 
genom att utveckla förmågor som initiativtagande, samarbete, ansvarstagande 
och kreativitet. Tillgodogörandet av dessa kompetenser bygger emellertid på 
att eleverna redan förstår och kan använda sig av dessa kompetenser. 

Med referens till Bourdieus teoretiska ramverk menar Dovemark (2008) att 
det är för sent att göra något åt saken för eleverna på den socialt segregerade 
skolan eftersom förmågan att avkoda skolkultur grundläggs redan i hemmet. 
Ett moment 22 uppkommer när lärarna försöker förändra pedagogiken. När 
lärarna använder sig av den medelklassinfluerade pedagogiken uppkommer en 
social oro. För att bemästra situationen och hålla social ordning använder sig 
lärarna istället av en starkt inramad undervisning och stark klassificering av 
innehåll. Med denna undervisning, som är en reaktion på elevernas beteende 
tränas eleverna emellertid inte att ifrågasätta, ställa krav, argumentera osv. 
utan blir passiva mottagare. De utvecklar således inte de förmågor som de 
skulle behöva för att ta sig fram i ett redan hierarkiskt samhälle. Lärarna styr 
undervisningen på ett kontraproduktivt sätt, inte av ovilja, utan just för att 
eleverna ska lära sig. Konsekvenserna är enligt analysen att oavsett hur läraren 
ramar in undervisningen, reproduceras sociala skillnader.  

Analysen som på detta sätt växer fram riggas med hjälp av Bernsteins 
begrepp som å ena sidan kan ha en beskrivande funktion, det vill säga 
kartlägga olika pedagogiker (svag/stark klassificering och inramning). Å andra 
sidan används begreppen också till att påvisa att det råder ett samband mellan 
vilken pedagogik som är rådande och samhällssystemet som legitimerar den. 
Dovemark frågar sig således inte om det kan finnas andra motiv till att 
pedagogiken ramas in på specifika sätt. 

De beskrivande, konkreta och med Peirces vokabulär indexerande tecknen 
paras således först ihop med sekundärbevis som indirekt redan implicerar 
orsaker till att utbildningen är som den är. I nästa analyssteg paras denna 
sammanvävning av primära och sekundära bevis ihop med teoretiskt-abstrakta 
motsatspar: medborgarfostran vs "marknadens och kapitalismens olika syften" 

                                                                                                                               
barns utbildning. Vad som skiljer föräldragrupperna åt är snarare vad de tycker är viktigt att intressera 
sig för (Börjesson, 2002, s 13). Vad som kan vara riktigt är att medelklassföräldrarnas intresse för 
utbildning sammanfaller med skolans ideologi men det betyder inte att arbetarklassens föräldrar inte 
skulle intressera sig för sina barns skolgång. 
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genom att referera till vad som motiverar bostadsbolagets aktörer och varför 
de finner det meningsfullt att göra vad gör. Istället använder Borelius (2010) 
ett beskrivande språk som är fyllt med infällda orsaksbegrepp. ”...området 
skall omdanas så att det skall falla mer resursstarka grupper i smaken…bidra 
till att försvåra rekryteringen till kriminella gäng… (ibid. a.a.). Det är dessa 
begrepp som får saker ting att hända i bostadsområdet samtidigt som de också 
beskriver vad som händer och varför det händer. Att bostadsområdet 
"omdanas" kan vi betrakta som faktaspråk men när det kombineras "så att det 
ska falla mer resursstarka grupper i smaken" får vi också en förklaring till 
varför det omdanas. Vi märker sällan hur förklaring fälls in på detta sätt i det 
vi uppfattar som beskrivningar. 

Att det handlar om att uppgradera bostadsområdets rykte menar Borelius 
emellertid stärks av att bara skötsamma ungdomar ifrån bostadsområdet får 
delta i seglarskolan som ordnas av bostadsbolaget. Om de andra aktiviteterna 
har samma restriktioner framkommer inte. Borelius tolkar emellertid att 
kraven på att bara skötsamma ungdomar får delta i seglarskolan beror på att 
bostadsbolaget vill ”undvika [ ] utomståendes negativa förväntningar på 
området” (ibid. s 18, författarens kursivering). Seglarskolan tolkas därför 
fungera som ett slags morot och premiera de bättre bemedlade klassernas 
smak.  

Innan vi sammanfattar realismens analytiska logiker ska vi titta närmare på 
ytterligare en logik. Denna logik använder sig av samma teoretiska ramverk 
som övriga men istället för orsaksverkande begrepp används teoretiska 
motsattsbegrepp.   

Komparativ analys inom realismen 
Dovemark (2008, s 15) beskriver situationen på två olika skolor: en 
medelklasskola och en socialt segregerad mångkulturell skola. De analytiska 
poängerna uppkommer i en empirisk jämförelse mellan de två skolorna. I 
likhet med annan forskning inom realismen är den empiriska framställningen 
redan förflyttad till realismens landskap när jämförelsen görs. När empirin 
från de båda skolorna förflyttas till realismens teoretiska värld påvisas att 
olikheten som uppkommer är orsakat av de sociala positioner som 
kapitalismen implicerar. Utbildning och utbildningssystemet representerar 
medelklassens värderingar eftersom det är deras idéer som har inflytande över 
skolpolitiken.  
Något förenklat kräver föräldrarna på medelklasskolan insyn i skolan, att få 
veta vad skolans elever presterar och lärarna förväntar sig att föräldrarna 
hjälper sina barn med skolarbetet. Det omvända gäller på den mångkulturella 
skolan22. På båda skolorna förekommer med Bernsteins metodologi en svag 
                                                        
22 Det verkar som om föräldrarna på den socialt och etniskt segregerade skolan inte intresserar sig för 
sina barns utbildning. Jag misstänker att den Bourdieu-inspirerade teoriapparaten gjort att Dovemark 
fokuserat empiri som bekräftat hur hierarkier reproduceras inte hur föräldrar tillskriver utbildning 
mening. Det skulle förvåna mig om föräldrarna på den segregerade skolan inte intresserar sig för deras 
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inramning och klassificering av undervisning och kunskaper, bestämda av 
sociala maktförhållande som i sin tur är grundade i det kapitalistiska systemet. 
Hur undervisningen klassificeras och ramas in är inget bekymmer för eleverna 
på medelklasskolan eftersom de redan lärt sig att avkoda detta sätt att 
kommunicera kunskaper på (jfr Lareau, 2003). Lärarna på medelklasskolan får 
därmed bekräftelse på att deras undervisning fungerar när eleverna visar 
intresse och avkodar den på det sätt de förväntar sig.  

Eleverna och föräldrarna på den etniskt och klassmässigt socialt 
segregerade skolan förstår däremot inte den medelklassbetonade pedagogiken. 
Den undervisning som ska ge dem redskap att förflytta sig klassmässigt 
genom att utveckla förmågor som initiativtagande, samarbete, ansvarstagande 
och kreativitet. Tillgodogörandet av dessa kompetenser bygger emellertid på 
att eleverna redan förstår och kan använda sig av dessa kompetenser. 

Med referens till Bourdieus teoretiska ramverk menar Dovemark (2008) att 
det är för sent att göra något åt saken för eleverna på den socialt segregerade 
skolan eftersom förmågan att avkoda skolkultur grundläggs redan i hemmet. 
Ett moment 22 uppkommer när lärarna försöker förändra pedagogiken. När 
lärarna använder sig av den medelklassinfluerade pedagogiken uppkommer en 
social oro. För att bemästra situationen och hålla social ordning använder sig 
lärarna istället av en starkt inramad undervisning och stark klassificering av 
innehåll. Med denna undervisning, som är en reaktion på elevernas beteende 
tränas eleverna emellertid inte att ifrågasätta, ställa krav, argumentera osv. 
utan blir passiva mottagare. De utvecklar således inte de förmågor som de 
skulle behöva för att ta sig fram i ett redan hierarkiskt samhälle. Lärarna styr 
undervisningen på ett kontraproduktivt sätt, inte av ovilja, utan just för att 
eleverna ska lära sig. Konsekvenserna är enligt analysen att oavsett hur läraren 
ramar in undervisningen, reproduceras sociala skillnader.  

Analysen som på detta sätt växer fram riggas med hjälp av Bernsteins 
begrepp som å ena sidan kan ha en beskrivande funktion, det vill säga 
kartlägga olika pedagogiker (svag/stark klassificering och inramning). Å andra 
sidan används begreppen också till att påvisa att det råder ett samband mellan 
vilken pedagogik som är rådande och samhällssystemet som legitimerar den. 
Dovemark frågar sig således inte om det kan finnas andra motiv till att 
pedagogiken ramas in på specifika sätt. 

De beskrivande, konkreta och med Peirces vokabulär indexerande tecknen 
paras således först ihop med sekundärbevis som indirekt redan implicerar 
orsaker till att utbildningen är som den är. I nästa analyssteg paras denna 
sammanvävning av primära och sekundära bevis ihop med teoretiskt-abstrakta 
motsatspar: medborgarfostran vs "marknadens och kapitalismens olika syften" 
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genom att referera till vad som motiverar bostadsbolagets aktörer och varför 
de finner det meningsfullt att göra vad gör. Istället använder Borelius (2010) 
ett beskrivande språk som är fyllt med infällda orsaksbegrepp. ”...området 
skall omdanas så att det skall falla mer resursstarka grupper i smaken…bidra 
till att försvåra rekryteringen till kriminella gäng… (ibid. a.a.). Det är dessa 
begrepp som får saker ting att hända i bostadsområdet samtidigt som de också 
beskriver vad som händer och varför det händer. Att bostadsområdet 
"omdanas" kan vi betrakta som faktaspråk men när det kombineras "så att det 
ska falla mer resursstarka grupper i smaken" får vi också en förklaring till 
varför det omdanas. Vi märker sällan hur förklaring fälls in på detta sätt i det 
vi uppfattar som beskrivningar. 

Att det handlar om att uppgradera bostadsområdets rykte menar Borelius 
emellertid stärks av att bara skötsamma ungdomar ifrån bostadsområdet får 
delta i seglarskolan som ordnas av bostadsbolaget. Om de andra aktiviteterna 
har samma restriktioner framkommer inte. Borelius tolkar emellertid att 
kraven på att bara skötsamma ungdomar får delta i seglarskolan beror på att 
bostadsbolaget vill ”undvika [ ] utomståendes negativa förväntningar på 
området” (ibid. s 18, författarens kursivering). Seglarskolan tolkas därför 
fungera som ett slags morot och premiera de bättre bemedlade klassernas 
smak.  

Innan vi sammanfattar realismens analytiska logiker ska vi titta närmare på 
ytterligare en logik. Denna logik använder sig av samma teoretiska ramverk 
som övriga men istället för orsaksverkande begrepp används teoretiska 
motsattsbegrepp.   

Komparativ analys inom realismen 
Dovemark (2008, s 15) beskriver situationen på två olika skolor: en 
medelklasskola och en socialt segregerad mångkulturell skola. De analytiska 
poängerna uppkommer i en empirisk jämförelse mellan de två skolorna. I 
likhet med annan forskning inom realismen är den empiriska framställningen 
redan förflyttad till realismens landskap när jämförelsen görs. När empirin 
från de båda skolorna förflyttas till realismens teoretiska värld påvisas att 
olikheten som uppkommer är orsakat av de sociala positioner som 
kapitalismen implicerar. Utbildning och utbildningssystemet representerar 
medelklassens värderingar eftersom det är deras idéer som har inflytande över 
skolpolitiken.  
Något förenklat kräver föräldrarna på medelklasskolan insyn i skolan, att få 
veta vad skolans elever presterar och lärarna förväntar sig att föräldrarna 
hjälper sina barn med skolarbetet. Det omvända gäller på den mångkulturella 
skolan22. På båda skolorna förekommer med Bernsteins metodologi en svag 
                                                        
22 Det verkar som om föräldrarna på den socialt och etniskt segregerade skolan inte intresserar sig för 
sina barns utbildning. Jag misstänker att den Bourdieu-inspirerade teoriapparaten gjort att Dovemark 
fokuserat empiri som bekräftat hur hierarkier reproduceras inte hur föräldrar tillskriver utbildning 
mening. Det skulle förvåna mig om föräldrarna på den segregerade skolan inte intresserar sig för deras 
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skapar på sätt vad vi kan beskriva som ett forskningsprogram om utbildning. 
Samtliga fall är med Kuhns ord kommensurabla. Kommensurabiliteten 
garanteras eftersom undersökningsobjekten definieras av samma generella 
sociala teori.  
 
Problemet med realismen är enligt Reed (2011) tvådelat. Det är inte den 
sociala verklighet som den refererar till som är problematisk utan dess 
ontologiska språk och krav på teoretisk koherens. Realismen kan inte förklara 
något annat än vad teorierna på förhand stipulerar. Vidare så förutsätter 
realismen att det sociala maskineriet antas fungera på liknande sätt oavsett 
rum och tid (Reed, 2011, s 39) oberoende av temporala och rumsliga data.  

Att bevisunderlaget framstår som stabilt och pekar på samma formande 
orsaker är inte bevisens förtjänst utan att den metateoretiska inramningen får 
dem till att peka tillbaka till samma sociala verklighetsstruktur genom 
sammanvävningen av primära och teoretiskt informerade sekundära bevis.  

Vi skulle kunna sammanfatta ovanstående exempel på realistisk forskning 
på följande sätt. I alla skolor finns en social konceptualisering av utbildning 
som leder till en uppsättning praktiska handlingar som är framgångsrika 
eftersom de alla leder till en ojämlik utbildning. Marx menar emellertid inte att 
teorin om kapitalism är ekvivalent med den sociala praktiken eftersom teorin 
om kapitalismen inte är tillgänglig för lärare och rektorer i kapitalistiska 
samhällen. Den sociala verkligheten existerar utanför så väl aktörer och 
forskare. Denna sfär menar realismen är intransitiv. I verket "Den tyska 
ideologin" skisserar Marx utgångspunkten för teorin om alienation: 

 
Den sociala makten, dvs. den mångdubblade produktivkraft som 
uppstår genom den av arbetsdelningen betingade samverkan mellan 
olika individer, framträder för dessa individer – på grund av att 
denna samverkan inte sker frivilligt utan genom naturens lag – inte 
som deras förenade makt utan som en främmande makt som står 
utanför dem, som de inte vet varifrån den kommer eller vart den är 
på väg, som de alltså inte kan behärska, utan som nu tvärtom 
genomgår en egendomlig rad faser och utvecklingsstadier som inte 
är avhängiga av människors önskningar och handlingar, ja som till 
och med styr dessa önskningar och handlingar (hämtad från 
www.marxist.org, 2015-01-04). 

 
Realister medger emellertid att socialt liv är dynamiskt eftersom det är historia 
och det är subjektivt (Danemark, et al. 1997). Men det som är intressant och 
viktigt för realisten är egentligen inte vad som existerat, utan vad som tros ha 
existerat. Realister lägger förvisso fram fakta och använder sig av fakta. 
Kruxet är det som händer när realisten gör maximala tolkningar som sträcker 
sig bortom fakta. De maximala tolkningarna i det reallistiskta utgångsläget kan 
inte garantera att fakta respekteras.  
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(ibid. s 88), skolan som ett "'frihetsprojekt' (ideologiskt-pedagogiskt), [och en] 
disciplinerande och sorterande institution (funktionalistisk-ekonomisk)...".  

 
Denna sammanvävning av indexerande tecken i termer av faktaspråk som 
också är teorispråk och annat teorispråk skapar en kraftfull koherent metateori 
som samtidigt också blir Dovemarks (2008) analytiska slutsats. Teoretiskt-
binära referenter och andra sekundära bevis i termer av Bernsteins 
beskrivande betydelsebärare sammanförs och samtidigt bevisas en nyliberal 
och reaktionär utbildningshistorisk utveckling. 

Sammanfattning  
En återkommande kritik av marxistiska teorier är determinismen (Wood, 
2004, s 112) och antagandet om att ekonomiskt definierade klasser är de 
primära kollektiva aktörerna (Lassman, 2013, s 7). Men jag anser inte att detta 
är något problem i sig. Problemet är istället det analytiska förfarandet. Empirin 
förflyttas och lämnar fästet i den verklighet som den kommer ifrån. I det 
realistiska utgångsläget sker på detta sätt en omskrivning av fakta menar Reed 
(2011). Den ”sociala verkligheten" där bevisen hör hemma "bäddas in i 
[realismens] teoretiska teckensystem” (Reed, 2011, s 52). Det sker en direkt 
förflyttning av bevisen från studieobjektet till realismens representation av den 
sociala världen.  

Allt som elever, lärare och skolledning gör på skolorna är spegelbilden av 
realismens teoretiska värld och hur orsaker till varför de gör som de gör 
uppfattas där. Detta får konsekvenser för analysen. Det är realismens 
teoretiska referenser som för handlingen framåt i analysen, inte människors 
sätt att tolka, skapa mening och ge situationer och händelser sin specifika 
karaktär. ”Den hermeneutiska23 cirkeln sluts därför på ett specifikt sätt för 
forskaren i det realistiska utgångsläget (Reed, 2011, s 52). Egentligen sluter 
inte tolkningen alls den hermeneutiska cirkeln. Den är redan sluten innan 
tolkningen påbörjas eftersom realismen inte rymmer några andra tolkningar än 
de som överensstämmer med varandra i termer av sociala strukturer. Analysen 
inom realismen hoppar över den minimala analysen och går direkt till den 
maximala tolkningen. Så snabbt att analysen lämnar förankringen i den 
kontext som bevisen befinner sig.  

I de ovanstående exemplen har jag visat på olika sätt som empirin grundas 
och som pekar tillbaka på en enda singulär referent – de sociala relationer som 
kapitalismen producerar. Det betyder att alla sociala handlingar blir tecken 
som pekar på en och samma sociala realitet som identifieras med teori – 
samma teori som antas ha kausalt producerat handlingarna. Reed (2011, s 52) 
liknar tolkningen vid cirkeltolkning som ackumulerar mer och mer kunskap 
om utbildning i kapitalistiska samhällen. Kunskap lagras och ackumuleras och 

                                                        
23 Här syftar jag på det tolkningsförfarande som Gadamer beskriver i termer av att "i koncentriska 
cirklar utvidga den förstådda meningens helhet" (Gadamer, 1981, s. 102).  
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skapar på sätt vad vi kan beskriva som ett forskningsprogram om utbildning. 
Samtliga fall är med Kuhns ord kommensurabla. Kommensurabiliteten 
garanteras eftersom undersökningsobjekten definieras av samma generella 
sociala teori.  
 
Problemet med realismen är enligt Reed (2011) tvådelat. Det är inte den 
sociala verklighet som den refererar till som är problematisk utan dess 
ontologiska språk och krav på teoretisk koherens. Realismen kan inte förklara 
något annat än vad teorierna på förhand stipulerar. Vidare så förutsätter 
realismen att det sociala maskineriet antas fungera på liknande sätt oavsett 
rum och tid (Reed, 2011, s 39) oberoende av temporala och rumsliga data.  

Att bevisunderlaget framstår som stabilt och pekar på samma formande 
orsaker är inte bevisens förtjänst utan att den metateoretiska inramningen får 
dem till att peka tillbaka till samma sociala verklighetsstruktur genom 
sammanvävningen av primära och teoretiskt informerade sekundära bevis.  

Vi skulle kunna sammanfatta ovanstående exempel på realistisk forskning 
på följande sätt. I alla skolor finns en social konceptualisering av utbildning 
som leder till en uppsättning praktiska handlingar som är framgångsrika 
eftersom de alla leder till en ojämlik utbildning. Marx menar emellertid inte att 
teorin om kapitalism är ekvivalent med den sociala praktiken eftersom teorin 
om kapitalismen inte är tillgänglig för lärare och rektorer i kapitalistiska 
samhällen. Den sociala verkligheten existerar utanför så väl aktörer och 
forskare. Denna sfär menar realismen är intransitiv. I verket "Den tyska 
ideologin" skisserar Marx utgångspunkten för teorin om alienation: 

 
Den sociala makten, dvs. den mångdubblade produktivkraft som 
uppstår genom den av arbetsdelningen betingade samverkan mellan 
olika individer, framträder för dessa individer – på grund av att 
denna samverkan inte sker frivilligt utan genom naturens lag – inte 
som deras förenade makt utan som en främmande makt som står 
utanför dem, som de inte vet varifrån den kommer eller vart den är 
på väg, som de alltså inte kan behärska, utan som nu tvärtom 
genomgår en egendomlig rad faser och utvecklingsstadier som inte 
är avhängiga av människors önskningar och handlingar, ja som till 
och med styr dessa önskningar och handlingar (hämtad från 
www.marxist.org, 2015-01-04). 

 
Realister medger emellertid att socialt liv är dynamiskt eftersom det är historia 
och det är subjektivt (Danemark, et al. 1997). Men det som är intressant och 
viktigt för realisten är egentligen inte vad som existerat, utan vad som tros ha 
existerat. Realister lägger förvisso fram fakta och använder sig av fakta. 
Kruxet är det som händer när realisten gör maximala tolkningar som sträcker 
sig bortom fakta. De maximala tolkningarna i det reallistiskta utgångsläget kan 
inte garantera att fakta respekteras.  
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(ibid. s 88), skolan som ett "'frihetsprojekt' (ideologiskt-pedagogiskt), [och en] 
disciplinerande och sorterande institution (funktionalistisk-ekonomisk)...".  

 
Denna sammanvävning av indexerande tecken i termer av faktaspråk som 
också är teorispråk och annat teorispråk skapar en kraftfull koherent metateori 
som samtidigt också blir Dovemarks (2008) analytiska slutsats. Teoretiskt-
binära referenter och andra sekundära bevis i termer av Bernsteins 
beskrivande betydelsebärare sammanförs och samtidigt bevisas en nyliberal 
och reaktionär utbildningshistorisk utveckling. 

Sammanfattning  
En återkommande kritik av marxistiska teorier är determinismen (Wood, 
2004, s 112) och antagandet om att ekonomiskt definierade klasser är de 
primära kollektiva aktörerna (Lassman, 2013, s 7). Men jag anser inte att detta 
är något problem i sig. Problemet är istället det analytiska förfarandet. Empirin 
förflyttas och lämnar fästet i den verklighet som den kommer ifrån. I det 
realistiska utgångsläget sker på detta sätt en omskrivning av fakta menar Reed 
(2011). Den ”sociala verkligheten" där bevisen hör hemma "bäddas in i 
[realismens] teoretiska teckensystem” (Reed, 2011, s 52). Det sker en direkt 
förflyttning av bevisen från studieobjektet till realismens representation av den 
sociala världen.  

Allt som elever, lärare och skolledning gör på skolorna är spegelbilden av 
realismens teoretiska värld och hur orsaker till varför de gör som de gör 
uppfattas där. Detta får konsekvenser för analysen. Det är realismens 
teoretiska referenser som för handlingen framåt i analysen, inte människors 
sätt att tolka, skapa mening och ge situationer och händelser sin specifika 
karaktär. ”Den hermeneutiska23 cirkeln sluts därför på ett specifikt sätt för 
forskaren i det realistiska utgångsläget (Reed, 2011, s 52). Egentligen sluter 
inte tolkningen alls den hermeneutiska cirkeln. Den är redan sluten innan 
tolkningen påbörjas eftersom realismen inte rymmer några andra tolkningar än 
de som överensstämmer med varandra i termer av sociala strukturer. Analysen 
inom realismen hoppar över den minimala analysen och går direkt till den 
maximala tolkningen. Så snabbt att analysen lämnar förankringen i den 
kontext som bevisen befinner sig.  

I de ovanstående exemplen har jag visat på olika sätt som empirin grundas 
och som pekar tillbaka på en enda singulär referent – de sociala relationer som 
kapitalismen producerar. Det betyder att alla sociala handlingar blir tecken 
som pekar på en och samma sociala realitet som identifieras med teori – 
samma teori som antas ha kausalt producerat handlingarna. Reed (2011, s 52) 
liknar tolkningen vid cirkeltolkning som ackumulerar mer och mer kunskap 
om utbildning i kapitalistiska samhällen. Kunskap lagras och ackumuleras och 

                                                        
23 Här syftar jag på det tolkningsförfarande som Gadamer beskriver i termer av att "i koncentriska 
cirklar utvidga den förstådda meningens helhet" (Gadamer, 1981, s. 102).  
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Normativismens teoretiska referenter 
Jag kommer redogöra för två typer av normativ forskning: utopisk och 
dystopisk. Att jag samlar två teoritraditioner som producerar olika och oftast 
motsägelsefulla kunskapsresultat om samhället beror på att de följer samma 
teoretisk-analytiska logik26.  
 
Teorier i det normativa utgångsläget innehåller enligt Reed (2011) 
utopiska/dystopiska referenter. Med de utopiska/dystopiska referenterna 
belyses empiri som antingen bekräftar dystopin eller en saknad utopi. Den 
normativa forskningen förutsätter en viss typ av bevis. Att det inte kan vara 
vilka bevis som helst beror på att bevisen måste utgöra ett slags motbilder till 
det ideala tillstånd som teorin implicerar (Reed, 2011, s 75). De normativa 
kunskapsteorierna teoretiska referenter är abstraktioner av en förfluten positiv 
eller negativ social verklighet. De bevis som samlas in behöver därför påvisa 
att den förflutna positiva sociala verkligheten gått förlorad eller att den 
negativa sociala verkligheten dröjer sig kvar i vår samtid.  

Jag börjar med hjälp av en studie, som använder sig av utopiska referenter, 
att redogöra för och analysera hur det här går till i praktiken. Därefter redogör 
jag för ett antal arbeten som använder sig av dystopiska referenter. I analysen 

                                                                                                                               
Rousseau ”he (Rousseau) fails to explain how social life, even in its imperfect historical forms, could 
come into being” (Durkheim, 1892 citerad i Lukes, 1973, s 286). Även om Durkheim kritiserar andra 
forskares metodologier för att vara normativa så har han själv också tolkats vara normativt orienterad 
(Lukes, 1973, s 286). Durkheim värderar exempelvis delade meningar som viktiga för solidaritet och 
social hälsa. Egoism definieras som en brist på koppling till dessa gemensamma värden. För Durkheim 
var egosim därför ett kriterium som social patologi definierades med (Börjesson, 2002; Lukes, 1973). 
Även om Durkheim utmålade sig själv personifiera den objektiva vetenskapen så hade han liksom 
andra historie- och samhällsvetare antagligen svårt att hantera fenomen som ifrågasatte de 
grundläggande värderingarna som samhället vid denna tid vilade på. Detta har uppfattats som 
problematiskt då Durkheim tolkats vara positivist. Jag menar emellertid att denna tolkning av 
Durkheims tidiga arbete inte är helt och hållet riktig. Även om Durkheim menar att utbildningens 
funktion består av ”metodisk socialisation” som ska korrespondera till samhällets behov för att säkra 
”förutsättningarna för sin egen existens” och hållbarhet (Durkheim, 1956, s 99) och utbildningens 
egenskaper beskrivs som objektiv fakta så var Durkheim medveten om utbildningssystem liksom 
samhällen förändrar sig över tid (Durkheim, 1956, s 9). Därför kan det inte finnas några fasta 
funktioner. Durkheim har emellertid ändå kommit att förknippas med positivism, objektivism, och 
funktionalism. Språkbruket i exempelvis studien om självmord får samhället att framstå som 
mekanistiskt. Samtidigt använder sig Durkheim av begrepp som är subjektiva till sin karaktär 
exempelvis ”det kollektiva medvetandet”. Kollektivt medvetande och kollektiva representationer är 
begrepp som lever sida vid sida med benämningar av sociala som ting, oberoende och objektiva (se 
exempelvis Lukes, 1973). Att placera Durkheim i ett fack är därför inte så självklart. I Durkheim 
senare arbete ”The elementary forms of religious life” (Durkheim, 2008) riktas fokus mot de sociala 
processer som formar det kollektiva medvetandet. Vidare är Durkheim konsekvent empirisk i sina 
undersökningar med undantag för den programmatiska skriften ”Sociologins metodregler” (Durkheim, 
1978). 
26 Det kan som sagt vara svårt att upptäcka denna logik eftersom resultaten som dessa teorier 
producerar är varandras motsatser. Det är emellertid inte de analytiska resultaten utan den analytiska 
logiken som jag här intresserar mig för.  
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Är då maximala tolkningar inom realismen osanna? Inte alls. Att lärare har 
lägre förväntningar på barn ifrån familjer som saknar erfarenheter av 
utbildning kan vara riktigt. Men det behöver inte alltid vara så. Alla lärares 
sätt att undervisa på behöver inte formas av den ideologi som ett klassamhälle 
producerar även om det är så i många fall. Det behöver inte heller vara så att 
det som läraren och skolledningen gör för att förbättra utbildning reproducerar 
eller döljer det sociala. Jag tillbakavisar emellertid inte att sociala mekanismer 
förekommer inom skolan som organisation utan snarare hur de upptäcks.  

Ramverket förutsätter att forskaren ska upptäcka sociala strukturer som 
ramar in undervisning på ett specifikt sätt, att relationerna till föräldrarna 
struktureras på ett specifikt sätt, och "att eleverna förvaras, sorteras och 
socialiseras så att de rådande maktförhållandena, klasskiktningen, tillgången 
på arbetskraft, arbetsdelningen och ytterst samhällsordningen som helhet 
upprätthålles och utvecklas" (Broady, 2007, s 46). 

Reeds (2011, s 65) förslag är inte att förkasta de realistiska teoriernas 
förklarande anspråk utan att flytta dem till ett tolkande epistemologiskt 
utgångsläge. Vi ska närma oss ett sådant epistemologiskt läge via vad Reed 
benämner normativism. Det normativa utgångsläget ifrågasätter realismens 
sätt att betrakta verkligheten. Enligt normativismen rymmer världen hopp om 
förändring. Människan är inte ideologiskt hjärntvättad. Ekonomins inre logik 
har sällan fritt spelrum i samhället utan tyglas med politiska interventioner 
(Lassman, 2013). Alla handlingar är därför inte heller instrumentella. Det 
sociala rymmer därför även värderingar och en del är solidariska.  

2.3 Normativism 
Terrängen för normativ forskning har expanderat kraftigt och omfattar bland 
annat ett teoretiskt samtal om huruvida utbildning bör betraktas som en 
universell eller partikulär/kommunitär rättighet i relation till en mångkulturell 
(deskriptiv) verklighet (Englund, 2010; Francia, 2007; Gerle, 1999)24. Denna 
expansion är inte en tillfällighet utan bekräftar att människor ibland orienterar 
sina handlingar i förhållande till ideal och så även forskare. Pedagogisk 
forskning har en lång tradition av att befinna sig i detta kunskapsteoretiska 
utgångsläge. Durkheim (1956) menar exempelvis att det förflutna fastställs på 
ett sådant sätt att det kan kritiseras och sedan ersättas av något som 
överensstämmer med den normativa teori som tilltalar forskaren25.  

                                                        
24 Guadalupe Francias recension av Kristina Gustafssons avhandling: "Muslimsk skola, svenska 
villkor. Konflikt, identitet och förhandling" speglar en typ av normativ forskning (Francia, 2005) som 
jag här kommer redovisa. 
25 Den förste professorn i pedagogik, Bertil Hammer som tillträder 1910 kritiserar på samma sätt 
exempelvis Rousseaus och Herbarts pedagogiska teorier för att vara spekulativa och 
verklighetsfrämmande. Hammer pläderar han för att ”iakttaga fenomen sådant livet företer dem” 
(Hammer 1909, s 13 citerad i Kroksmark, 1994, s 217). Det är således snarare på metodologiska 
grunder som Hammer kritiserar Rousseau och Herbart. Durkheim riktar en liknande kritik mot 
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Normativismens teoretiska referenter 
Jag kommer redogöra för två typer av normativ forskning: utopisk och 
dystopisk. Att jag samlar två teoritraditioner som producerar olika och oftast 
motsägelsefulla kunskapsresultat om samhället beror på att de följer samma 
teoretisk-analytiska logik26.  
 
Teorier i det normativa utgångsläget innehåller enligt Reed (2011) 
utopiska/dystopiska referenter. Med de utopiska/dystopiska referenterna 
belyses empiri som antingen bekräftar dystopin eller en saknad utopi. Den 
normativa forskningen förutsätter en viss typ av bevis. Att det inte kan vara 
vilka bevis som helst beror på att bevisen måste utgöra ett slags motbilder till 
det ideala tillstånd som teorin implicerar (Reed, 2011, s 75). De normativa 
kunskapsteorierna teoretiska referenter är abstraktioner av en förfluten positiv 
eller negativ social verklighet. De bevis som samlas in behöver därför påvisa 
att den förflutna positiva sociala verkligheten gått förlorad eller att den 
negativa sociala verkligheten dröjer sig kvar i vår samtid.  

Jag börjar med hjälp av en studie, som använder sig av utopiska referenter, 
att redogöra för och analysera hur det här går till i praktiken. Därefter redogör 
jag för ett antal arbeten som använder sig av dystopiska referenter. I analysen 

                                                                                                                               
Rousseau ”he (Rousseau) fails to explain how social life, even in its imperfect historical forms, could 
come into being” (Durkheim, 1892 citerad i Lukes, 1973, s 286). Även om Durkheim kritiserar andra 
forskares metodologier för att vara normativa så har han själv också tolkats vara normativt orienterad 
(Lukes, 1973, s 286). Durkheim värderar exempelvis delade meningar som viktiga för solidaritet och 
social hälsa. Egoism definieras som en brist på koppling till dessa gemensamma värden. För Durkheim 
var egosim därför ett kriterium som social patologi definierades med (Börjesson, 2002; Lukes, 1973). 
Även om Durkheim utmålade sig själv personifiera den objektiva vetenskapen så hade han liksom 
andra historie- och samhällsvetare antagligen svårt att hantera fenomen som ifrågasatte de 
grundläggande värderingarna som samhället vid denna tid vilade på. Detta har uppfattats som 
problematiskt då Durkheim tolkats vara positivist. Jag menar emellertid att denna tolkning av 
Durkheims tidiga arbete inte är helt och hållet riktig. Även om Durkheim menar att utbildningens 
funktion består av ”metodisk socialisation” som ska korrespondera till samhällets behov för att säkra 
”förutsättningarna för sin egen existens” och hållbarhet (Durkheim, 1956, s 99) och utbildningens 
egenskaper beskrivs som objektiv fakta så var Durkheim medveten om utbildningssystem liksom 
samhällen förändrar sig över tid (Durkheim, 1956, s 9). Därför kan det inte finnas några fasta 
funktioner. Durkheim har emellertid ändå kommit att förknippas med positivism, objektivism, och 
funktionalism. Språkbruket i exempelvis studien om självmord får samhället att framstå som 
mekanistiskt. Samtidigt använder sig Durkheim av begrepp som är subjektiva till sin karaktär 
exempelvis ”det kollektiva medvetandet”. Kollektivt medvetande och kollektiva representationer är 
begrepp som lever sida vid sida med benämningar av sociala som ting, oberoende och objektiva (se 
exempelvis Lukes, 1973). Att placera Durkheim i ett fack är därför inte så självklart. I Durkheim 
senare arbete ”The elementary forms of religious life” (Durkheim, 2008) riktas fokus mot de sociala 
processer som formar det kollektiva medvetandet. Vidare är Durkheim konsekvent empirisk i sina 
undersökningar med undantag för den programmatiska skriften ”Sociologins metodregler” (Durkheim, 
1978). 
26 Det kan som sagt vara svårt att upptäcka denna logik eftersom resultaten som dessa teorier 
producerar är varandras motsatser. Det är emellertid inte de analytiska resultaten utan den analytiska 
logiken som jag här intresserar mig för.  
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Är då maximala tolkningar inom realismen osanna? Inte alls. Att lärare har 
lägre förväntningar på barn ifrån familjer som saknar erfarenheter av 
utbildning kan vara riktigt. Men det behöver inte alltid vara så. Alla lärares 
sätt att undervisa på behöver inte formas av den ideologi som ett klassamhälle 
producerar även om det är så i många fall. Det behöver inte heller vara så att 
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24 Guadalupe Francias recension av Kristina Gustafssons avhandling: "Muslimsk skola, svenska 
villkor. Konflikt, identitet och förhandling" speglar en typ av normativ forskning (Francia, 2005) som 
jag här kommer redovisa. 
25 Den förste professorn i pedagogik, Bertil Hammer som tillträder 1910 kritiserar på samma sätt 
exempelvis Rousseaus och Herbarts pedagogiska teorier för att vara spekulativa och 
verklighetsfrämmande. Hammer pläderar han för att ”iakttaga fenomen sådant livet företer dem” 
(Hammer 1909, s 13 citerad i Kroksmark, 1994, s 217). Det är således snarare på metodologiska 
grunder som Hammer kritiserar Rousseau och Herbart. Durkheim riktar en liknande kritik mot 
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att göra påstående två: att detta historiska utbildningssystem mer eller mindre 
är satt ur spel. Den vidare analysen bygger således på att vi accepterar bevisen 
för att det tidigare utbildningssystemet var mer demokratiskt i förhållande till 
det senare.  

Istället för att fråga varför olika typer av utbildningssystem uppkommer i 
olika tider läggs en grund för kritik genom att identifiera ett demokratiskt 
utbildningssystem i det förflutna. Frågan är om det går att göra en sådan 
generalisering. Även om grundskolan i formell bemärkelse fungerade som en 
mötesplats var den långt ifrån jämlik (se exempelvis Arnman & Jönsson, 
1983; Ödman, 1975/1980). För normativisten måste emellertid en kritiserbar 
grund läggas på ett sätt som normativ teori pekar ut att förändringar kan 
åstadkommas.  

Med ett till största delen abstrakt faktaspråk beskrivs således en period i 
svensk utbildningshistoria som samtidigt fungerar som en kontrast till en 
samtida. Förändringarna som påvisas med den normativa utopiska referenten 
som fond innebär att ett differentierat utbildningssystem som håller isär 
sociala grupper ifrån varandra, upptäcks. Den normativa teorin hittar i ett 
historiskt perspektiv det ”goda” (att skolan varit en universell och 
inkluderande institution) för att kritisera det ”onda” (att skolan är på väg att bli 
en socialt segregerande institution). Annorlunda uttryckt behöver teorins 
”goda” referenter något ”ont” att sätta tänderna i och detta är vad som 
produceras med den normativa teorin.  

 
Poängen med analysen som jag ser det är mindre att beskriva förhållandet 
mellan utbildningssystemet och demokrati, och mer att förändra vårt sätt att 
betrakta detta förhållande (jfr Hacking, 2004). För att förändra vårt sätt att 
betrakta samtidens förhållande till demokrati manas med teorin bilden av det 
goda i historien och det onda i utbildningssystemet som samtid fram. När den 
teoretiskt bestämda utvecklingsprocessen mot ett universellt 
utbildningssystem etableras som fakta, är det således för att kunna analysera 
dess tillbakagång28. Teorin formar således empirin och därför är empirin redan 

                                                        
28 Här har jag inspirerats av (Hacking, 2004, s 19) som undersöker vad sociala konstruktioner är för 
något. Hacking menar att poängen med sociala konstruktioner är att öka medvetenheten om ett 
specifikt eller generellt fenomen. Han exemplifierar detta genom att referera till forskning om 
exploatering och stödjer sig på Alan Wertheimers arbete om vilka nödvändiga och tillräckliga villkor 
som behöver uppfyllas för att påstå att någon exploaterar någon annan. Bland annat refererar Hacking 
(2004) till ett exempel där en amerikansk högskola påstås att exploatera sina basketbollstjärnor. Med 
stöd av Wertheimer menar Hacking (2004) att denna forskning många gånger handlar mer om att 
förändra vår medvetenhet än att undersöka hur företeelsen uppkommer. I det specifika fallet om 
basketbollstjärnona blir resultatet av forskningen att det handlar mer om exploatering än att förstå 
relationen mellan basketsbollsspelare och högskolor i USA. Hackings slutsats är att tesen om 
exploatering inte underbyggs av "nödvändiga och tillräckliga villkor [  ] utan på fruktbara analogier 
och nya perspektiv" (ibid). Detta sätt att förstå teorier har en del gemensamt med hur Reed (2011) 
förstår teorier i det normativa utgångsläget. Hacking (2004) diskuterar emellertid inte hur olika 
epistemologier fungerar. Tyngdpunkten ligger snarare på det ontologiska planet och hur vi ska hantera 
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av respektive tradition går jag till urkällorna Habermas och Foucault för att 
förstå varifrån de utopiska och dystopiska referenterna hämtas ifrån. I den 
avslutande delen sammanfattar jag kunskapsanspråken som produceras i det 
normativa utgångsläget. 

Sammanförandet av bevis och teorier i ett utopiskt läge 
I en artikel från 2010 frågar sig Englund om det svenska utbildningssystemet 
är en universell eller partikulär institution. För att kunna ställa frågan i vilken 
riktning som utbildningssystemet är på väg i går Englund tillbaka i tiden. I det 
förflutna identifieras att utbildningssystemet i princip karaktäriserades av 
"framåtsyftande demokratiska mål". 
 

Skolan som universell institution gavs en speciell karaktär av 
skolkommissionens rapport, nämligen en explicit relation till 
demokrati, som artikulerades i en uppsättning mål för det framtida 
utbildningssystemet i propositionen som följde (Prop. 1950, s 70). 
Det antogs att samhällets individuella medlemmar skulle kunna ges 
ett demokratiskt ansvar genom att i skolan fostras till demokratiska 
individer. Rationaliteten byggde på att skolan skulle utbilda fria 
människor som skulle vara redo att forma samhället med 
demokratiska medel. Dessa framåtsyftande demokratiska mål 
försvagades något under 1950-talet i förberedelsearbetet till 1962 
års utbildningsreform med vilken en nioårig allmän grundskola 
introducerades, men upprätthölls i princip efter detta, växte sig 
starkare igen under 1970-talet. Omkring 1989/1990, förändrades 
emellertid de grundläggande förutsättningarna för undervisning i 
demokrati när dörrarna öppnades för etableringen av offentlig 
finansierade oberoende skolor, för skolval och profilerade skolor, 
för förändringar i styrningen av skolor etc. (Englund, 2010a, s 
21)27. 
 

Bevisen i citatet tolkas som att utbildning har varit ”en mötesplats för alla, 
som inte segregerar och som är mer eller mindre jämlik för alla och orienterad 
mot jämlikhet” (Englund, 2010a, s 19). Denna bild av skolan ”förändrades 
runt 1989/1990 när dörrarna öppnades för oberoende offentligt finansierade 
skolor, skolval, profilering av skolor och en förändrad styrning” (Englund, 
2010a, s 21).  

Bevisen som anförs är förhållandevis abstrakta. Att acceptera dem som 
bevis bygger på att vi godtar att skolan under 60-talet och framåt 90-talet 
fungerade som en universell institution och mötesplats för alla elever oavsett 
social bakgrund. Att acceptera detta är viktigt eftersom det annars är omöjligt 

                                                        
27 Min översättning från engelska. 
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27 Min översättning från engelska. 
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analyssteg föreslå hur den samtida negativa metakulturella bilden kan 
överskridas. På detta sätt läggs en debatt som är internt skapad. 

 
Det andra området som jag ska försöka analysera är den nuvarande 
debattens tillstånd om hur det allmänna utbildningssystemet (som en 
universell institution eller på annat sätt) borde fungera idag och i 
framtiden, och vilka förutsättningar olika perspektiv implicerar i 
termer av att skapa social tillit, social intelligens och socialt kapital 
(Englund, 2010a, s 19). 

 
Fakta tolkas och kritiseras med samma normativa teori som varit behjälplig i 
att identifiera och producera fakta. Följaktligen har det nuvarande 
utbildningssystemet svårt att producera social tillit när en ökad social 
segregation inom utbildningssystemet upptäckts (Englund, 2010, s 26). 

Hos mig väcker denna generalisering en hel del frågor. Dels undrar jag hur 
läroplanstexter kan ligga till grund för denna slutsats. Vilka sociala kategorier 
är det som har segregerats? I vilken empirisk omfattning det "nya" 
utbildningssystemet segregerar är omtvistat (Almgren & Lindbom, 2007; 
Bunar, 2010a)29. Jag undrar också hur det är möjligt att behandla två olika 
tidsperioder med samma normativa måttstock. Borde vi inte försöka förstå vad 
som motiverat olika aktörer vid olika tidpunkter att forma policy innan vi 
kritiserar dem (Ricœur, 1981)? Vilka meningar skapades om den gamla 
(universella) organisationen av de aktörer som kämpade för och emot dess 
förändring? Vilka olika sociala meningar bäddades in i det ideologiska skiftet 
som orsakade förändringen.  

I det normativa utgångsläget tycks forskaren tillsammans med teorin 
istället fungera som ett medium för att starta en debatt mellan teori och empiri 
som egentligen inte är något annat än en debatt mellan två metakulturella 
beskrivningar. Reed (2011) beskriver detta förfarande på följande sätt: "Den 
verkliga handlingen sker i dialogen som upprättas mellan fakta och teori, med 
en tydlig implikation att denna dialog i sig själv har samma utopiska referent" 
(Reed, 2011, s 75). Detta är vad som händer efter att det goda 
utbildningssystemet uppgång och nergång upptäckts. Normativ utopisk analys 
arbetar således med "en hermeneutisk cirkel inom vilken syftet är att 
teoretisera det goda vilket uppnås av upptäckten av det goda i historien och 
samhället" (Reed, 2011, s 75). Vad som möjliggör deliberation vet vi 
egentligen redan eftersom tolkningen inte kan landa i något annat än att bevisa 
det goda i historien och samhälle med hjälp av den utopiska teorins referenter.  

 

                                                        
29 Inom forskningen finns det olika uppfattningar huruvida införandet av fristående skolor och skolval 
har bidragit till social segregation eller om det är boendesegregationen som är huvudorsaken (Bunar, 
2010a). 
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fylld med en viss mening när den analyseras vilket möjliggör en viss sorts 
analys – en dialog mellan en beskrivning och den normativa teorins utopiska 
referens – samma referent som också format själva beskrivningen av det 
utbildningshistoriska förloppet. Med den emancipatoriska referensen – samma 
referens som format analysen, kritiseras det samtida utbildningssystemet. 
Samma teoretiska referens både kritiserar och lägger grunden till det som ska 
kritiseras. Teorins referenter till verkligheten med vilken såväl kritiken och 
grunden för kritik är en specifik form av demokrati: deliberativ 
kommunikation.  

 
 
Deliberativ kommunikation implicerar kommunikation där:  
 
(1) olika perspektiv konfronteras med varandra och argument för 
dessa ges tid och rum att utvecklas och presenteras (cf. Gutmann & 
Thompson, 1996; Habermas, 1987, 1996); 
 
(2) det finns tolerans och respekt för den konkrete andre, och 
deltagare lär sig att lyssna på den andre personens argument 
(Benhabib, 1992; Habermas, 1987, 1996); 
 
(3) element av kollektiv viljeformation är närvarande i en strävan 
att nå konsensus eller åtminstone tillfälliga överenskommelser 
och/eller uppmärksamma skillnader 
 (Habermas, 1987, 1996; Gutmann & Thompson, 1996); 
 
(4) auktoriteter/traditionella perspektiv (representerade av 
exempelvis föräldrar och tradition) kan ifrågasättas och att det finns 
möjlighet att utmana sin egen tradition (Gutmann, 1987; Nussbaum, 
1997); 
 
(5) att det ges möjligheter för elever att kommunicera och överlägga 
utan lärarens kontroll, vid argumentativa diskussioner mellan 
elever med målet att lösa problem eller belysa dem från olika 
perspektiv (Hoel,2001) 
 
 (Englund, 2010a, s 26) 

 
Dessa teorier används implicit till att söka ett positivt förflutet och etablera 
den samtida (negativa) metakulturella bilden som uppkommer i kontrast till 
den förflutna (positiva). Också den teoretiskt framställd. Samt i ett tredje 

                                                                                                                               
förhållandet mellan idéen om exploatering och den exploatering som sker. Min tolkning av Hacking 
(2004) är att han förespråkar forskning som underbygger sin kritik med hjälp av bevis.  
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29 Inom forskningen finns det olika uppfattningar huruvida införandet av fristående skolor och skolval 
har bidragit till social segregation eller om det är boendesegregationen som är huvudorsaken (Bunar, 
2010a). 
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fylld med en viss mening när den analyseras vilket möjliggör en viss sorts 
analys – en dialog mellan en beskrivning och den normativa teorins utopiska 
referens – samma referent som också format själva beskrivningen av det 
utbildningshistoriska förloppet. Med den emancipatoriska referensen – samma 
referens som format analysen, kritiseras det samtida utbildningssystemet. 
Samma teoretiska referens både kritiserar och lägger grunden till det som ska 
kritiseras. Teorins referenter till verkligheten med vilken såväl kritiken och 
grunden för kritik är en specifik form av demokrati: deliberativ 
kommunikation.  

 
 
Deliberativ kommunikation implicerar kommunikation där:  
 
(1) olika perspektiv konfronteras med varandra och argument för 
dessa ges tid och rum att utvecklas och presenteras (cf. Gutmann & 
Thompson, 1996; Habermas, 1987, 1996); 
 
(2) det finns tolerans och respekt för den konkrete andre, och 
deltagare lär sig att lyssna på den andre personens argument 
(Benhabib, 1992; Habermas, 1987, 1996); 
 
(3) element av kollektiv viljeformation är närvarande i en strävan 
att nå konsensus eller åtminstone tillfälliga överenskommelser 
och/eller uppmärksamma skillnader 
 (Habermas, 1987, 1996; Gutmann & Thompson, 1996); 
 
(4) auktoriteter/traditionella perspektiv (representerade av 
exempelvis föräldrar och tradition) kan ifrågasättas och att det finns 
möjlighet att utmana sin egen tradition (Gutmann, 1987; Nussbaum, 
1997); 
 
(5) att det ges möjligheter för elever att kommunicera och överlägga 
utan lärarens kontroll, vid argumentativa diskussioner mellan 
elever med målet att lösa problem eller belysa dem från olika 
perspektiv (Hoel,2001) 
 
 (Englund, 2010a, s 26) 

 
Dessa teorier används implicit till att söka ett positivt förflutet och etablera 
den samtida (negativa) metakulturella bilden som uppkommer i kontrast till 
den förflutna (positiva). Också den teoretiskt framställd. Samt i ett tredje 

                                                                                                                               
förhållandet mellan idéen om exploatering och den exploatering som sker. Min tolkning av Hacking 
(2004) är att han förespråkar forskning som underbygger sin kritik med hjälp av bevis.  
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som i princip inkluderande” (Habermas, 1989, citerad i Reed, 2011, s 73). Det 
var emellertid långt ifrån alla som inkluderades. Varken egendomslösa, 
kvinnor, barn och minoriteter av olika slag kunde besöka kaffehusen p.g.a. de 
sociala konventioner som då rådde (Fur, 2009).  

Habermas analys av det sociala sammanhanget är något tveksam. Det finns 
därför en risk att forskningen som använder sig av teorin om det 
kommunikativa reducerar den sociala verkligheten. Teorin har referenter som 
validerar den verklighet som den gör anspråk på att förstå och förklara. 
Alvesson och Sköldberg tolkar att empirin i normativa studier inte är 
"självmarkerande" och "resonemang, antaganden och härledningar får en 
framträdande plats i sammanhanget" (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 220). 
Rekonstruktionen sker så att säga utanför det konkreta empiriska fallet som 
undersöks30.  
 
Men hur kommer det sig att detta är vad som händer när Habermas 
substantiellt omfattande metateori appliceras på empiriska företeelser. Frågan 
som infinner sig är om Habermas kunskapsintresse kan reduceras till 
kommunikativ rationalitet. Innehållsmässigt är arbetena omfattande. Men läser 
vi Habermas tidigare verk så upptäcker vi att samma analytiska logik som 
Englund (2010a) använder sig av. Det kommunikativa idealet ställs mot 
arbete. Teorin utvecklas i den andra delen av "Teorin om det kommunikativa 
handlandet" och beskrivs på följande sätt:  
 

Vi kan betrakta samhällen utifrån aspekterna livsvärld och system. 
Dessa aspekter svarar i sin tur mot olika mekanismer för 
samhällelig integration. Återigen existerar det en entydig koppling 
enbart mellan det kommunikativa handlandet och den sociala 
integrationen. Systemintegrationens mekanismer anknyter däremot 
till den målinriktade aktivitetens resultat och konsekvenser, dvs. till 
de effekter som såväl det kommunikativa och de strategiska 
handlingarna kan framkalla i den objektiva världen (Habermas, 
1995, s 138). 

 
Teorin om det kommunikativa handlandet refererar till en social värld som har 
normativt reglerade handlingar. Och som jag visat på används denna teoretiska 
referent till att analysera huruvida handlingar följer regler eller bryter mot 
dem. Samtidigt som Habermas bestämmer att det finns normativt reglerade 
handlingar menar han att det även finns en objektiv värld. "Det rent kognitiva, 

                                                        
30 För praktikern blir rekonstruktionen alltför abstrakt och utan kontext för att vara till någon hjälp. 
Praktiker som Freire varnar andra praktiker för att tro att teorier är möjliga att flytta från en kontext till 
en annan (Ronald & Roskelly, 2001). Att det förhåller sig på detta vis tyder på att realismens och 
normativismens analytiska ramar reducerar den sociala verkligheten som undersöks och undergräver 
möjligheterna att på empirisk grund lägga fram vad som är möjligt normativt.  
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Liknande analyser som refererar till en tänkt livsvärld av en ideal 
kommunikativ rationalitet är Fritzells (2008) och Fritzéns (1998) arbete. 
Istället för att fastställa avsaknaden av kommunikativ rationalitet börjar denna 
tradition i det realistiska utgångsläget (informerat av det normativa) med att 
påvisa vilka strukturer som koloniserar livsvärlden. Den teoretiska termen 
"system" som tas i anspråk för att göra detta har sina rötter i realismen men 
kläs delvis av sitt realistiska språk. Men innan denna avklädning görs, förs 
bevisen som sagt till det realistiska utgångsläget. I det realistiska utgångsläget 
finns teorier som kan validera hur det kommer sig att kommunikationen i 
lärandesituationer begränsas av strukturer. I analysen framkommer att kultur 
och kommunikation struktureras av underliggande strukturer (ekonomi, 
byråkrati, normer, konventioner osv). Det som sägs och görs formas på ett 
specifikt sätt vars orsaker är systemmässiga och därmed får specifika följder: 
”[d]en språkliga kommunikationen riskerar att reduceras till snävt strategiska 
funktioner”. Den mänskliga interaktionen ”förkrymps” och blir till ett 
”rutiniserat återskapande av dominerande intressen”. Det ”språkliga utbytet 
förminskas” (Fritzell, 2008, s 17, min kursivering). På samma sätt som inom 
realismen används ett orsaksverkande språk (se exempel två, Borelius, 2010, i 
det realistiska utgångsläget) som på samma gång visar vad som händer, 
förklarar varför det händer och kritiserar. Den specifika språkrationaliteten 
som är kopplad till "systemet ut av byråkratism och ekonomism" lockar 
således fram orsakerna till interaktionens karaktär. Dessa teoriimpregnerade 
empiriska orsaksbegrepp bäddar för den normativa kritiken.  
 

Utopisk-teoretiska referenter 
För att förstå den normativt-utopiska teorins validitetskriterier, hur de fungerar 
och om de är valida i förhållande till den demokratiska verklighet som de 
avser att referera till, behöver vi gå till urkällan: Habermas teori om det 
kommunikativa handlandet. Det kommunikativa handlandet spårar Habermas 
till 1700-talets kaffehus i Europa (Habermas, 1989). I kaffehusen lade man 
stånd och rang åt sidan och diskuterade, ifrågasatte och argumenterade alla 
livets aspekter. Här involverade deltagarna sig själva i dialog med andra, var 
och en utifrån sitt subjektiva perspektiv på vad som var föremål för 
diskussionen. Analysen av denna händelse har bildat bas för Habermas egen 
analys av det moderna samhället. Den kommunikativa teorins referenter 
grundar sig således på en empirisk företeelse i mitten av 1700-talet. På samma 
sätt som Habermas beskriver demokratins utveckling och tillbakagång med 
denna utopiska referens beskriver Englund (2010a) det moderna samhällets 
demokratiska utbildningssystem utveckling och tillbakagång.  
 
Reed (2011) menar att bevisen som underbygger den kommunikativa teorin är 
tvivelaktiga. Även Habermas själv lämnar en brasklapp då han skriver att 
samtalen som den deliberativa teorin refererar till ”etablerade offentligheten 
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30 För praktikern blir rekonstruktionen alltför abstrakt och utan kontext för att vara till någon hjälp. 
Praktiker som Freire varnar andra praktiker för att tro att teorier är möjliga att flytta från en kontext till 
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validitet31. Reed (2011, s 72) menar att vad som står på spel för Habermas är 
inte vad en norm är för något utan Habermas projekt är att "beskriva en 
epistemologisk utgångspunkt för att producera maximala tolkningar" (ibid. 
a.a.). Det är därför som kunskaper om samhällsvetenskapliga fenomen 
reduceras till hur handlingsrationaliteter produceras32. Vad som orsakar 
aktörernas motiv, vad de refererar till och på vilket sätt de förhåller sig till 
andra blir underordnat på vilket sätt kommunikation sker i termer av dessa två 
rationaliteter. Hur innehållet rättfärdigas blir viktigare än att förstå innehållet 
(meningen) och hur detta skapar den sociala och kulturella bakgrund som 
aktörerna är nersänkta i33.  

I de senare verken om kulturens roll i diskursetikens offentliga sfär 
distanserar sig Habermas förvisso från det tidigare binära tänkandet: system 
och livsvärld. Men även i boken "Diskurs, rätt och demokrati: politiska 
filosofiska texter" (Habermas, 1995a) håller Habermas fast vid en snäv 
pragmatisk ansats till diskurser som talhandlingar.  
 

Sammanförandet av bevis och teori i ett dystopiskt läge 

Den normativa forskningen har idag flera teoretiska förgreningar med olika 
typer av referenter, inte bara av det utopiska slaget34. Istället för att teoretiskt 
fastslå det goda genom att använda en utopi som fond använder forskare sig av 
dystopier för att kritisera sin samtid. De dystopiska referenterna och den 
analytiska logiken hämtas från Foucaults teorier. Dystopierna som Foucault 
kartlägger kan beskrivas som diskursiva betydelseförskjutningar för vad som 
är normalt i olika tider och rum (Nilsson, 2008, s 31). Foucault använder sig 
bland annat av en metod som han kallar genealogi för att kartlägga vad som är 
normalt. Men den genealogiska metoden tar han fram beskrivningar av de 
institutioner och praktiker som generar vad som är normalt i ett samhälle och 
hur denna normalitet förändrats historiskt. Med denna genealogi 
diagnostiseras också samtiden med hjälp av historien (ibid. s 79).  

När forskare med utbildning som forskningsintresse använder sig av 
dystopier i det normativa utgångsläget intresserar de sig för hur historiska 
diskursiva formationer dröjer sig kvar i kulturen och påverkar människors 
                                                        
31 Samtidigt menar Habermas "att det vetande som förkroppsligas i handlingar kan bedömas objektivt, 
dvs enligt måttstockar (om än alltid intuitiva) som de handlande subjekten och betraktaren delar. Och 
där denna möjlighet till en objektiv bedömning är förutsatt, innehåller karaktäriseringen av en handling 
som mer eller mindre rationell, eller av ett socialt system som mer eller mindre rationaliserat, en 
värdering som ytterst stöder sig på ja/nej-ställningstaganden till kritiserbara giltighetsanspråk" (Reed, 
2011, s 85-86). 
32 Se exempelvis Lund (2006) för en sådan analys av elevers val av gymnasieutbildning. 
33 Den normativt-utopiska metateorin är inte bara applicerbar på kommunikation mellan människor. 
Även texter kan tolkas kommunicera på olika sätt. Inom läroplansforskning kategoriseras allt ifrån 
övergripande utbildningsorganisation till specifika skolämnens kursplaner på detta sätt.  
34 Se Sundberg (2007) översikt av studier med förankring i Foucaults tidigare och senare teorier om 
makt skrivna inom den läroplansteoretiska traditionen 
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icke-kommunikativa språkbruket är således endast en fundamental relation 
implicerad av relationen mellan satsen och något i världen om vilket satsen 
säger något" (ibid. s 36). Den objektiva världen är en produkt av ett specifikt 
språkbruk: kognitivt och icke-kommunikativt. Hermeneutiken däremot ägnar 
sig åt kommunikativt handlande som inbegriper både "talarens intention", "en 
interpersonell relation...och som uttryck om något i världen" (ibid. s 36-37). 
Världen kan således förstås på två olika sätt: det rent kognitiva "icke-
kommunikativa [som]...kräver ett klargörande av förhållandet mellan sats och 
sakförhållande" (ibid. s 36), medan den kommunikativa språkanvändningen 
behöver förstå både talarens intentioner, det interpersonella samt det som 
uttrycks "om något i världen". Med de normativt "rent kognitiva" reglerade 
handlingarna kan vi således inte förstå världen.  

Enligt Habermas måste vi acceptera att handlingarna är normativa och att 
den som undersöker dessa måste förstå normerna som leder till olika ansatser 
inom vetenskap. En konsekvens för den som tolkar sociala praktiker som 
utbildning är därför att 
 

förstå satserna i en text, sedan göra den förvirrande erfarenheten 
att inte tillfredsställande förstå texten, dvs. inte förstå den så väl att 
de i förekommande fall skulle kunna svara på författarens frågor. 
Interpretörerna tar det som ett tecken på att de relaterar texten till 
en annan kontext än den vilken texten faktiskt var inbäddad i. De 
måste revidera sin förståelse. Kommunikationsstörningar av detta 
slag anger utgångssituationen. Interpretörerna försöker sedan 
förstå varför författaren - i den stillatigande förvissningen att 
bestämda sakförhållanden föreligger, bestämda värden och normer 
är giltiga, bestämda upplevelser kan tillskrivas bestämda subjekt - i 
sin text gör bestämda påståenden, respekterar eller bryter bestämda 
konventioner... (Habermas, 1995b, s 42). 

 
För att interpretörerna ska nå bortom objektivitet behöver de således förstå 
normerna som producerar dem. Det är därför som tolkning av aktörernas 
medvetande handlar om huruvida de normer som reglerar aktörernas 
handlingar är riktiga och valida i förhållande till normativa påstående. Denna 
ontologiska grund för att forma kunskaper kontrasteras med den vetenskapligt 
objektiva. Hos Habermas uppkommer på detta sätt två epistemologiska 
rationaliteter. Den "förståelseorienterade" kopplas till det kommunikativa 
handlandet och livsvärlden medan de mål-, resultat- och framgångs-
orienterade normerna kopplas till begreppet "system". 

Istället för att bara ägna sig åt vad aktörerna talar om i objektiva termer 
ägnas deras meningar om världen i termer av talnormer som existerar i en 
specifik tid och ett specifikt rum med specifika effekter och konsekvenser 
(Reed, 2011, s 71). En konsekvens av Habermas reduktion av den sociala 
världen innebär att den som tolkar istället ägnar sig åt dessa normers 
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kartlägger kan beskrivas som diskursiva betydelseförskjutningar för vad som 
är normalt i olika tider och rum (Nilsson, 2008, s 31). Foucault använder sig 
bland annat av en metod som han kallar genealogi för att kartlägga vad som är 
normalt. Men den genealogiska metoden tar han fram beskrivningar av de 
institutioner och praktiker som generar vad som är normalt i ett samhälle och 
hur denna normalitet förändrats historiskt. Med denna genealogi 
diagnostiseras också samtiden med hjälp av historien (ibid. s 79).  

När forskare med utbildning som forskningsintresse använder sig av 
dystopier i det normativa utgångsläget intresserar de sig för hur historiska 
diskursiva formationer dröjer sig kvar i kulturen och påverkar människors 
                                                        
31 Samtidigt menar Habermas "att det vetande som förkroppsligas i handlingar kan bedömas objektivt, 
dvs enligt måttstockar (om än alltid intuitiva) som de handlande subjekten och betraktaren delar. Och 
där denna möjlighet till en objektiv bedömning är förutsatt, innehåller karaktäriseringen av en handling 
som mer eller mindre rationell, eller av ett socialt system som mer eller mindre rationaliserat, en 
värdering som ytterst stöder sig på ja/nej-ställningstaganden till kritiserbara giltighetsanspråk" (Reed, 
2011, s 85-86). 
32 Se exempelvis Lund (2006) för en sådan analys av elevers val av gymnasieutbildning. 
33 Den normativt-utopiska metateorin är inte bara applicerbar på kommunikation mellan människor. 
Även texter kan tolkas kommunicera på olika sätt. Inom läroplansforskning kategoriseras allt ifrån 
övergripande utbildningsorganisation till specifika skolämnens kursplaner på detta sätt.  
34 Se Sundberg (2007) översikt av studier med förankring i Foucaults tidigare och senare teorier om 
makt skrivna inom den läroplansteoretiska traditionen 
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icke-kommunikativa språkbruket är således endast en fundamental relation 
implicerad av relationen mellan satsen och något i världen om vilket satsen 
säger något" (ibid. s 36). Den objektiva världen är en produkt av ett specifikt 
språkbruk: kognitivt och icke-kommunikativt. Hermeneutiken däremot ägnar 
sig åt kommunikativt handlande som inbegriper både "talarens intention", "en 
interpersonell relation...och som uttryck om något i världen" (ibid. s 36-37). 
Världen kan således förstås på två olika sätt: det rent kognitiva "icke-
kommunikativa [som]...kräver ett klargörande av förhållandet mellan sats och 
sakförhållande" (ibid. s 36), medan den kommunikativa språkanvändningen 
behöver förstå både talarens intentioner, det interpersonella samt det som 
uttrycks "om något i världen". Med de normativt "rent kognitiva" reglerade 
handlingarna kan vi således inte förstå världen.  

Enligt Habermas måste vi acceptera att handlingarna är normativa och att 
den som undersöker dessa måste förstå normerna som leder till olika ansatser 
inom vetenskap. En konsekvens för den som tolkar sociala praktiker som 
utbildning är därför att 
 

förstå satserna i en text, sedan göra den förvirrande erfarenheten 
att inte tillfredsställande förstå texten, dvs. inte förstå den så väl att 
de i förekommande fall skulle kunna svara på författarens frågor. 
Interpretörerna tar det som ett tecken på att de relaterar texten till 
en annan kontext än den vilken texten faktiskt var inbäddad i. De 
måste revidera sin förståelse. Kommunikationsstörningar av detta 
slag anger utgångssituationen. Interpretörerna försöker sedan 
förstå varför författaren - i den stillatigande förvissningen att 
bestämda sakförhållanden föreligger, bestämda värden och normer 
är giltiga, bestämda upplevelser kan tillskrivas bestämda subjekt - i 
sin text gör bestämda påståenden, respekterar eller bryter bestämda 
konventioner... (Habermas, 1995b, s 42). 

 
För att interpretörerna ska nå bortom objektivitet behöver de således förstå 
normerna som producerar dem. Det är därför som tolkning av aktörernas 
medvetande handlar om huruvida de normer som reglerar aktörernas 
handlingar är riktiga och valida i förhållande till normativa påstående. Denna 
ontologiska grund för att forma kunskaper kontrasteras med den vetenskapligt 
objektiva. Hos Habermas uppkommer på detta sätt två epistemologiska 
rationaliteter. Den "förståelseorienterade" kopplas till det kommunikativa 
handlandet och livsvärlden medan de mål-, resultat- och framgångs-
orienterade normerna kopplas till begreppet "system". 

Istället för att bara ägna sig åt vad aktörerna talar om i objektiva termer 
ägnas deras meningar om världen i termer av talnormer som existerar i en 
specifik tid och ett specifikt rum med specifika effekter och konsekvenser 
(Reed, 2011, s 71). En konsekvens av Habermas reduktion av den sociala 
världen innebär att den som tolkar istället ägnar sig åt dessa normers 
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2008, s 62). Elever som inte känner igen sig själva när de jämför sig med de 
egenskaper som framhålls som riktiga, uppfattar sig ha brister och övertygas 
om att bristerna beror på dem själva, inte omgivningens krav. På detta sätt får 
styrningen människor att motivera sig själva till anpassning. Det är således 
inte ett straff- och belönings-system som praktiseras snarare en terapi som går 
ut på att elever själva ska upptäcka och åtgärda sina bristande beteenden. I 
undervisning och annan verksamhet som syftar till social integration av något 
slag, exempelvis samverkan mellan skola och föräldrar framstår det som om 
alla är med och formar innehållet men i själva verket så får styrningen 
aktörerna att tro att det är så (Hertzberg & Dahlstedt, 2011). De som inte vill 
samarbeta betraktas som besvärliga och i slutändan, inte demokratiska rent av. 
Samverkan kodas med positiva symboler som delaktighet.  

Vad det som gör att människor använder sig av teknikerna och låter sig 
övertygas om att göra om sig själva när de blir föremål för sådan styrningen 
blir emellertid oklart. På samma sätt är det tveksamt om det endast är historia 
som motiverar aktörer att agera postkolonialt. Det jag vänder mig mot är inte 
att teorier i det normativa utgångsläget utgår från att aktörer är omedvetet 
motiverade utan på vilket sätt kunskaper produceras när bevis vävs samman 
med teoretiska referenter. 
 
När kommunikativa handlingar belyses med Habermas kommunikativa teori 
produceras andra frågor, än frågor om hur och varför olika samtalsämnen 
uppkommer. Den kommunikativa teorin får forskaren istället att ställa frågor 
om vilka rationaliteter som i samtalet blir dominerande. På samma sätt 
används Foucaults konceptualisering av moderniteten. Istället för att intressera 
sig för på vilket sätt fenomen formas så återupptäcks en problematisk historias 
avtryck i samtiden35. Det metateoretiska utgångsläget implicerar att 
postkolonialt tänkande producerar "tillit till västerländska kategorier och 
politik" (Reed, 2011, s 77). För att kunna kritisera denna tillit pusslar 
forskarna ihop medvetandeformer och handlingar med ett (kolonialt) förflutet 
(uppkommit genom moderniteten) som kan kritiseras. Vad lärare i 
majoritetssamhället tänker och gör ges på detta sätt en ny mening enligt 
följande logik: historia (i termer av diskurser och diskursiva formationer: 
imperialism, kolonialism) mobiliseras och adresseras samtida politiska 
problem (rasism, diskriminering).  

 
                                                        
35 Den postkoloniala teorin i sig själv består av en serie minimala tolkningar av historia i termer av hur 
olika kunskapskategorier uppkommer och avlöser varandra. Reed (2011, s 81) menar därför att det är 
fel att tro att Foucault och Habermas är varandras motsatser när det kommer till epistemologi. Istället 
är Foucault motståndare till de maximala tolkningarna inom realismen, tolkningar som gräver upp 
djupt liggande mekanismer. "Foucault är inte intresserad av vad som är sant eller falskt i någon slags 
epistemologisk mening. Istället ägnar han sig åt att beskriva och analysera kunskapsproduktionens 
procedurer, praktiker och institutioner". Foucault frågar sig inte varför praktiker och institutioner 
fungerar på ett visst sätt men inte ett annat. Det blir därför oklart hur olika diskursiva formationer får 
kraft och uppkommer, växer sig starkare eller tynar bort och ersätts av andra. 
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medvetande - "det som skriver in sig i själva nervsystemet" för att använda 
Foucaults egna ord (Foucault, 1991, s 82). De diskursiva formationer som 
tränger in i var och ens medvetande reproducerar vad Foucault själv betraktar 
som förskjutningar i tänkandet och det sätt som samhällen producerar kunskap 
om sig själva. Hur länge sådana mentala och diskursiva formationer dröjer sig 
kvar vet vi inte med bestämdhet.  

Vidare kännetecknas kraften hos de diskursiva formationerna vara av 
sådant slag att aktörerna är omedvetna om att de så att säga följer ett visst 
internaliserat tankemönster som tar sig uttryck i specifika sociala handlingar. 
Väl internaliserade börjar de diskursiva formationerna emellertid fungera på 
ett sociologiskt negativt och destruktivt sätt. När dessa dystopier används i 
tolkningsarbete framstår det som om att det föreligger ett kausalt förhållande 
mellan den samtid som utforskas och den historiska tid de härleds ifrån.  
 
Liksom Habermas utopi används Foucaults dystopier som en normativ 
referent i undersökningar av utbildningssammanhang. Runfors (2006) som jag 
refererade till i början av detta kapitel använder sig av teorier i detta 
kunskapsteoretiska utgångsläge. Referenterna i den postkoloniala teorin som 
Runfors (2006) använder sig av består av det moderna samhällets 
medlemmars syn på sig själva som moraliskt överlägsna den andra. Detta sätt 
som människor uppfattar sig själva och andra i västerländska samhällen som 
Runfors upptäcker i vår samtid valideras med hjälp av teori om den sociala 
verkligheten. En verklighet där den koloniala medvetenheten dröjer sig kvar. 
Denna teoretiska referent bekräftar att lärarens tankar och handlingar är under 
inflytande av kolonialismens tankegods. I detta normativa dystopiska 
metateorietiska utgångsläge upptäcks att lärare tenderar att använda sig av 
stigmatiserande kategorier när elever och barn med utländsk bakgrund 
undervisas (Hällgren et al., 2006; Lunneblad, 2006). Lärare och rektorer är 
många gånger omedvetna om sin egen etnocentricitet (Gruber, 2007; Parszyk, 
1999). De motarbetar också pedagogik som syftar till att vara uppmärksam på 
skillnader och olika identiteter. Otterup (2005) upptäcker exempelvis att lärare 
ser mångkulturalitet och flerspråkighet som negativt för elever som ska lära 
sig svenska.  

Det är inte bara koloniala dystopier som verkar i vår samtid, utan även det 
moderna samhällets övervakning och styrning av människor. Forskare lånar in 
Foucaults beskrivningar av hur övervakning och styrning sker för att 
identifiera hur maktutövande tar sig uttryck. Detta sker med hjälp av 
terapeutiska tekniker som utformats inom ramen för det moderna samhället 
(Dahlstedt, 2008). De är utformade på ett sådant sätt att människor själva ska 
upptäcka vad som är rätt och fel. Istället för fysisk bestraffning möblerar 
styrningen om bland våra meningar och känslor, utan att vi är medvetna om 
det, och får oss på detta sätt att agera på vissa, men inte andra sätt. 
Styrningsteknikerna får människan att tro att hon alltid måste vara beredd ”på 
att göra om sig i enlighet med rådande ideal och konventioner" (Dahlstedt, 

899221_Henrik Nilsson.indd   52 2015-01-13   09:22



47 

2008, s 62). Elever som inte känner igen sig själva när de jämför sig med de 
egenskaper som framhålls som riktiga, uppfattar sig ha brister och övertygas 
om att bristerna beror på dem själva, inte omgivningens krav. På detta sätt får 
styrningen människor att motivera sig själva till anpassning. Det är således 
inte ett straff- och belönings-system som praktiseras snarare en terapi som går 
ut på att elever själva ska upptäcka och åtgärda sina bristande beteenden. I 
undervisning och annan verksamhet som syftar till social integration av något 
slag, exempelvis samverkan mellan skola och föräldrar framstår det som om 
alla är med och formar innehållet men i själva verket så får styrningen 
aktörerna att tro att det är så (Hertzberg & Dahlstedt, 2011). De som inte vill 
samarbeta betraktas som besvärliga och i slutändan, inte demokratiska rent av. 
Samverkan kodas med positiva symboler som delaktighet.  

Vad det som gör att människor använder sig av teknikerna och låter sig 
övertygas om att göra om sig själva när de blir föremål för sådan styrningen 
blir emellertid oklart. På samma sätt är det tveksamt om det endast är historia 
som motiverar aktörer att agera postkolonialt. Det jag vänder mig mot är inte 
att teorier i det normativa utgångsläget utgår från att aktörer är omedvetet 
motiverade utan på vilket sätt kunskaper produceras när bevis vävs samman 
med teoretiska referenter. 
 
När kommunikativa handlingar belyses med Habermas kommunikativa teori 
produceras andra frågor, än frågor om hur och varför olika samtalsämnen 
uppkommer. Den kommunikativa teorin får forskaren istället att ställa frågor 
om vilka rationaliteter som i samtalet blir dominerande. På samma sätt 
används Foucaults konceptualisering av moderniteten. Istället för att intressera 
sig för på vilket sätt fenomen formas så återupptäcks en problematisk historias 
avtryck i samtiden35. Det metateoretiska utgångsläget implicerar att 
postkolonialt tänkande producerar "tillit till västerländska kategorier och 
politik" (Reed, 2011, s 77). För att kunna kritisera denna tillit pusslar 
forskarna ihop medvetandeformer och handlingar med ett (kolonialt) förflutet 
(uppkommit genom moderniteten) som kan kritiseras. Vad lärare i 
majoritetssamhället tänker och gör ges på detta sätt en ny mening enligt 
följande logik: historia (i termer av diskurser och diskursiva formationer: 
imperialism, kolonialism) mobiliseras och adresseras samtida politiska 
problem (rasism, diskriminering).  

 
                                                        
35 Den postkoloniala teorin i sig själv består av en serie minimala tolkningar av historia i termer av hur 
olika kunskapskategorier uppkommer och avlöser varandra. Reed (2011, s 81) menar därför att det är 
fel att tro att Foucault och Habermas är varandras motsatser när det kommer till epistemologi. Istället 
är Foucault motståndare till de maximala tolkningarna inom realismen, tolkningar som gräver upp 
djupt liggande mekanismer. "Foucault är inte intresserad av vad som är sant eller falskt i någon slags 
epistemologisk mening. Istället ägnar han sig åt att beskriva och analysera kunskapsproduktionens 
procedurer, praktiker och institutioner". Foucault frågar sig inte varför praktiker och institutioner 
fungerar på ett visst sätt men inte ett annat. Det blir därför oklart hur olika diskursiva formationer får 
kraft och uppkommer, växer sig starkare eller tynar bort och ersätts av andra. 
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medvetande - "det som skriver in sig i själva nervsystemet" för att använda 
Foucaults egna ord (Foucault, 1991, s 82). De diskursiva formationer som 
tränger in i var och ens medvetande reproducerar vad Foucault själv betraktar 
som förskjutningar i tänkandet och det sätt som samhällen producerar kunskap 
om sig själva. Hur länge sådana mentala och diskursiva formationer dröjer sig 
kvar vet vi inte med bestämdhet.  

Vidare kännetecknas kraften hos de diskursiva formationerna vara av 
sådant slag att aktörerna är omedvetna om att de så att säga följer ett visst 
internaliserat tankemönster som tar sig uttryck i specifika sociala handlingar. 
Väl internaliserade börjar de diskursiva formationerna emellertid fungera på 
ett sociologiskt negativt och destruktivt sätt. När dessa dystopier används i 
tolkningsarbete framstår det som om att det föreligger ett kausalt förhållande 
mellan den samtid som utforskas och den historiska tid de härleds ifrån.  
 
Liksom Habermas utopi används Foucaults dystopier som en normativ 
referent i undersökningar av utbildningssammanhang. Runfors (2006) som jag 
refererade till i början av detta kapitel använder sig av teorier i detta 
kunskapsteoretiska utgångsläge. Referenterna i den postkoloniala teorin som 
Runfors (2006) använder sig av består av det moderna samhällets 
medlemmars syn på sig själva som moraliskt överlägsna den andra. Detta sätt 
som människor uppfattar sig själva och andra i västerländska samhällen som 
Runfors upptäcker i vår samtid valideras med hjälp av teori om den sociala 
verkligheten. En verklighet där den koloniala medvetenheten dröjer sig kvar. 
Denna teoretiska referent bekräftar att lärarens tankar och handlingar är under 
inflytande av kolonialismens tankegods. I detta normativa dystopiska 
metateorietiska utgångsläge upptäcks att lärare tenderar att använda sig av 
stigmatiserande kategorier när elever och barn med utländsk bakgrund 
undervisas (Hällgren et al., 2006; Lunneblad, 2006). Lärare och rektorer är 
många gånger omedvetna om sin egen etnocentricitet (Gruber, 2007; Parszyk, 
1999). De motarbetar också pedagogik som syftar till att vara uppmärksam på 
skillnader och olika identiteter. Otterup (2005) upptäcker exempelvis att lärare 
ser mångkulturalitet och flerspråkighet som negativt för elever som ska lära 
sig svenska.  

Det är inte bara koloniala dystopier som verkar i vår samtid, utan även det 
moderna samhällets övervakning och styrning av människor. Forskare lånar in 
Foucaults beskrivningar av hur övervakning och styrning sker för att 
identifiera hur maktutövande tar sig uttryck. Detta sker med hjälp av 
terapeutiska tekniker som utformats inom ramen för det moderna samhället 
(Dahlstedt, 2008). De är utformade på ett sådant sätt att människor själva ska 
upptäcka vad som är rätt och fel. Istället för fysisk bestraffning möblerar 
styrningen om bland våra meningar och känslor, utan att vi är medvetna om 
det, och får oss på detta sätt att agera på vissa, men inte andra sätt. 
Styrningsteknikerna får människan att tro att hon alltid måste vara beredd ”på 
att göra om sig i enlighet med rådande ideal och konventioner" (Dahlstedt, 
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mekanismer triggats igång. Men innan vi kommer till det tolkande 
utgångsläget ska vi granska närmare hur bevis och teorier förs samman i det 
dystopiska utgångsläget. 
 
I likhet med den utopiska varianten av normativ forskning finns det olika typer 
av dystopisk forskning. Månsson (2010) använder sig av både dystopiska och 
utopiska referenter. I den empiri som Månsson (2010) använder beskrivs hur 
två romska syskon trakasserats av barn i skolan. De har kallats för "jävla 
tattarungar” och "jävla zigenare". Pojken och flickan blir under två års tid 
fysiskt respektive psykiskt trakasserade enligt anmälan till DO, vilken 
Månsson (2010) baserar sitt fall på. Skolan gör vissa insatser men förskjuter 
ansvaret och orsaken till en dålig hemmiljö. Att skolan förskjuter ansvaret till 
familjen menar Månsson har att göra med att rektor och lärare stängs inne i en 
förståelseram som hindrar en människa från att bemöta en annan människa 
som en enskild individ (Månsson, 2010, s 53). I denna moderna 
samhällskonstruktion förlorar familjen, inte sin identitet (som romer) men sin 
människovärdighet. De är inneslutna i en social ordning som samtidigt 
möjliggör deras uteslutning.  

 
Diskursen bygger alltså på en form av epistemologisk konformitet – 
i mening så här har vi alltid gjort, tänkt och tyckt – där vissa 
kunskaper, ett visst sätt att tala och tänka och vara prioriteras 
framför andra, vilket i sin tur resulterar i en kognitiv slutenhet. 
(Månsson, 2010 s 52). 

 
Hur ska då upplösningen av dystopin (det postkoloniala moderna samhället) 
gå till? I likhet med den utopiska referenten – det deliberativa samtalet – 
presenterar Månsson (2010) på grundval av den dystopi som fastlagts (en allt 
för stark social ordning och epistemologisk konformitet som har historiska 
orsaker) en utopisk referent som han kallar för vittnesbörd. Teorin om att bära 
vittnesbörd innebär att upprätta en utsatts grupp värdighet genom att jämställa 
den med alla andra grupper. Månsson förklarar att vittnesbörd är en etisk väg. 

 
vittnesbörden för de människor som inte betraktas som lika värdiga 
som majoriteten [är] en etisk väg som gör dem möjliga istället för 
att de hålls på avstånd… genom vittnesbörd försvinner det mindre 
värdiga eftersom denna går emot biopolitiken och responderar till 
det nakna livet och låter det inte skiljas från sin form… 
vittnesbörden kan… rädda någon från att offras (Månsson, 2010 s 
53) 

 
Först gräver således Månsson upp en dystopi och upptäcker hur den verkar i 
samtiden för att i nästa steg presentera hur det går att komma till rätta med 
dystopin. Ett teoretiskt producerat spänningsfält mellan ont och gott fastställs 
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Detta analytiska förförande får konsekvenser för kunskapsproduktionen. 
Gunilla Hultén (2007, s 47) analyserar exempelvis följande bevis ifrån en 
tidningsartikel som handlar om hur ungdomar på en fritidsgård känner sig 
diskriminerade när ungdomsgårdens föreståndare uttrycker följande: “Vi är i 
Sverige och här pratar man svenska. Då blir detta också en chans för 
ungdomarna att lära sig använda sin svenska” Hultén (2007, s 47). Beviset 
härrör från vad föreståndaren sagt till de flerspråkiga barnen som tillbringar 
sin fritid på ungdomsgården. I analysen och den maximala förklaringen som 
produceras blandas sociala konsekvenser och frågor om varför föreståndaren 
kodar det svenska språket på det sätt som hon gör. Hultén kommer fram till 
att: ”det svenska språket används som en bärare av en gemenskap” och att 
”den som inte tillägnar sig den kommunikativa kompetensen eller som gör 
motstånd mot reglerna hamnar utanför både tillhörighet och normer” (ibid. s, 
47). Analysen menar Hultén är rimlig eftersom det sätt föreståndaren talar om 
”vi” syftar på svenskar i allmänhet.  

Hultén refererar i nästa analytiska steg till Frans Fanon för att validera den 
struktur som skapar sociala skillnader. ”Alla koloniserade folk – alla 
människor i vars själar man har skapat ett mindervärdeskomplex genom att 
föröda och begrava deras lokala kultur – står ansikte mot ansikte med den 
kulturbringande nationens språk, det vill säga metropolens kultur” (Hultén, 
2007, s 47). Metropolen används som en analogi till den kontext Hultén 
utforskar.  

Den maximala tolkning som Hultén presenterar behöver inte vara oriktig. 
Jag kan inte här återge hela materialet – ett reportage i en tidning som bland 
annat återger ovan sagda. I reportaget framgår att ungdomarna anklagar 
föreståndaren för att vara rasistisk vilket Hultén (2007) menar är bevis för att 
ungdomarna ser sig själva som de andra. Men kan föreståndaren ha motiverats 
av andra underliggande strukturer som resulterade i att ungdomarna inte 
längre fick tala sina modersmål? Det kan finnas fler förklaringar som jag ser 
det. Och det finns inget som binder bevisen extra mycket till den teori som 
Hultén (2007) använder. Kan det vara så att föreståndaren även använder det 
svenska språket som ett medel för att hävda sin status på ungdomsgården? När 
ungdomarna talar sina modersmål (vilket framgår av texten) utmanas kanske 
föreståndarens lokala status och möjlighet att med den styra ungdomarna.  

Det är svårt att se hur aktörers meningar och teorierna som de belyses med 
hänger ihop. Således kan förbudet mot andra språk än svenska faktiskt också 
handla om att föreståndaren vill att ungdomarna lär sig svenska för att de ska 
kunna delta i demokratiska sammanhang och därigenom påverka sin egen 
situation.  

Mycket talar för att det är flera teorier som kan belysa vilka meningar som 
produceras och vilka sociala konsekvenser de har. Min poäng är att vi behöver 
etnografiska detaljer för att visa vilka olika diskursiva formationer och sociala 
mekanismer som är verksamma i den specifika kontexten. Utan sådan 
information är det svårt att veta om andra diskursiva formationer och/eller 
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mekanismer triggats igång. Men innan vi kommer till det tolkande 
utgångsläget ska vi granska närmare hur bevis och teorier förs samman i det 
dystopiska utgångsläget. 
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västerländska humanismen, det liberala samhället...förena[t] [med ett] 
differentierande system som tar sig uttryck i xenofobi och rasism" skriver 
Månsson (2010, s 42). För att påvisa att detta gäller i den specifika svenska 
kontexten gräver Månsson fram det svenska samhällets historiska och samtida 
underordning av romer. Med hjälp av den dystopiska förankringen – fakta om 
att romer historiskt sett bland annat nekats boende, utbildning och 
tvångsförflyttats, tillsammans med politiksfilosofisk teori, kritiseras den 
diskriminering som representeras av det specifika fallet. I analysen binds dåtid 
och nutid samman och kritiseras med hjälp av normativ teori. Teorin fungerar 
också som en brygga för att utradera den offentliga sfärens rationalitet - det 
deliberativa samtalet - samma samtal som i Habermas tappning är det moderna 
samhällets räddning. När fakta vävs samman med dystopiska svar är svaret på 
problemet - en utopi där den offentliga sfärens kollektiva viljebildning ersätts 
av "godtyckliga singulariteter" (Månsson, 2010, s 53).  

När Månsson sedan för in den utopiska referenten "vittnesbörd" uppstår en 
spänning mellan det goda och det onda i samhället. Denna spänning är 
produktiv. Den producerar kunskaper om vad som motiverar och strukturerar 
aktörernas medvetande (Reed, 2011, s 81). Det som "presenteras är en historia 
som antagligen är sann men huvudfokus är inte underliggande sociala orsaker 
utan politiska frågor och problematiker" menar Reed (ibid). Och som 
förklaring är den otillräcklig. Av Månssons (2010) femton sidor långa artikel 
är det en och en halv sida som utgör empiri. Resterande sidor är en 
politiskfilosofisk presentation som fungerar som brygga till att kritisera vårt 
samtida samhälles utbildningssystem.  

Om vi återvänder till Månssons (2010) text så ägnas varken barnen, 
föräldrarna, rektorn, lärare, kommunen, tingsrätten, DO och BO tankemönster 
någon uppmärksamhet38. Istället utgår normativisten (oavsett tradition) från att 
det föreligger en kausal koppling mellan det som har hänt och det som händer. 
Inget har förändrats i samhället under den tid som förflutit. Historien är 
direktverkande.  
 
Om vi återgår till urkällan för den normativt-dystopiska utgångspunkten så 
upptäcker vi att Foucault i sin genealogi inte heller intresserade sig för sociala 
orsaker till de dystopier som han innehållsligt avgränsade sina undersökningar 
till. Teori kan bara fungera i sin samtid var Foucaults uppfattning (Nilsson, 
2008). I sina utgrävningar av det förflutna gör därför Foucault inga maximala 
tolkningar. Den maximala tolkningen sker i relation till vår samtid. För att 
kunna göra den maximala tolkningen använder Foucault sig av den 
aggregerade sanningen om det förflutna (övervakningssamhället och 
biopolitikens expansion till att omfatta själva produktion av liv och 

                                                        
38 DO förlorade i första instans Eksjö och begärde resning som avslogs av hovrätten. I tingsrättens 
meddelande om dom (Tingsrätten, 2010) framkommer även hur kommunen och den aktuella skolan 
uppfattade olika händelser och vad de gjorde åt dem. Inget av detta återges i Månssons (2010) analys. 
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på detta sätt och utgör grunden för den fortsatta analysen. Forskare som 
Månsson (2010) och Englund (2010) arbetar således på samma sätt när de för 
att använda Reeds (2011, s 87) ord, går “i dialog med sina subjekt och texter 
för att återupptäcka utopisk och dystopisk medvetenhet [för att med den som 
grund kunna] konstruera tvingande social kritik” som de påbördar 
utbildningspraktiken och dess aktörer36.  
 

Dystopiskt-teoretiska referenter 
Vi återvänder till Månssons (2010) fall med de romska barnen som blivit 
trakasserade. Ursprungskällan för den dystopiska forskningen är Foucaults 
genealogiska metod att med hjälp av historisk kartläggning kritisera samtiden 
- betecknat som "det nu varandes historia" eller "nutidshistoria" (Nilsson, 
2008, s 78). I Månssons (2010) dystopiska utgångsläge formuleras med hjälp 
av postmodern teori en kritik som riktas mot människans moraliska förmåga37. 
Denna förmåga har sina rötter i Kants rationella moraliska subjekt. Med denna 
som fond påstår Månsson (2010) att motivet till, och möjligheten att trakassera 
är att de romska barnen "ska frigöras [från] traditionen i den meningen att de 
ska göras till självständiga, förnuftiga, kritiska och vetande varelser [samtidigt 
som skolan] ska förankra kulturens värde (det universella) i varje individ" 
(ibid. s 52). Det moderna projektet legitimerar på detta slut en inneslutande 
exkluderingen. Enligt Månsson (2010) går det inte att frigöra någon via det 
sociala kollektivet. Det moderna subjektet är asocialt och utan de 
transcendentala garantier som Kant föreställer sig kunna förena människor. I 
den postmoderna teorin representerar detta moraliska subjekt "den 

                                                        
36 För praktikern blir den utopiska rekonstruktionen alltför abstrakt och utan kontext för att vara till 
någon hjälp. Vilka symboler, känslor, meningar som är aktiverade när utbildning formas av politiker, 
byråkrater, lobbyister och lärare utelämnas mer eller mindre i analysen. Därför blir det också svårt att 
förstå hur dystopier "löses upp". Det enda sättet att komma runt biopolitiken som "förde in livet i den 
politiska sfären och gjorde det möjligt för makten att kontrollera ett samhälles hela population och dess 
produktion av icke-människan" (Månsson & Säfström, 2010, s 8) är "att utforma en etik som undgår 
biopolitiken" (Månsson, 2010, s 53). Jag håller med om att det är viktigt att bära vittnesbörd men hur 
detta konkret, i samspel mellan människor, ska gå till framgår inte. Den normativa rekonstruktionen 
inom den dystopiska förgreningen saknar teori om vilka institutioner och strukturer som behövs för att 
överskrida dystopin samt hur det sociala samspelet bör utformas för att ändra på den icke-
människovärdiga attityden och stigmatiserade förhållningssättet (Alexander 2011/2006a). Om 
biopolitiken är en stark social kraft måste inte en ännu starkare motkraft mobiliseras i samhället? Det är 
inte bara inom normativismen som utopiska referenter förekommer. Dovemark (2001) använder sig 
också av normativa referenter när hon refererar till Marx som "menade att människan kan lära sig att 
upptäcka och fånga faktiska relationer, tänka runt dessa och därmed i sin tur handla så att förändrade 
materiella villkor kan uppstå. Ett sätt kan vara att läraren påvisar bedömningens och betygens 
ideologiska idé snarare än att se det som ett mått på vad eleven kan" menar, Dovemark (2008, s 95). 
Det uppstår emellertid ett internt teoretiskt dilemma. Dovemark genomskådar verkligheten som för alla 
andra är dold (jfr Apple, 2008).  
37 I det här fallet riktas kritiken implicit mot skolpersonal, skolledning, kommun och domstolen som 
går på kommunens linje när DO vill ha ärendet prövat i hovrätten efter att förlorat i tingsrätten 
(Tingsrätten, 2010). 
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Utopisten betraktar den fristående skolan att vara hot mot den gemensamma 
skolans demokratiska strävanden.  
 
Problemet är inte att realister och normativister bestämt sig för att fenomen 
kan kopplas till något ”mycket djupare och mer generellt” (Reed, 2011, s 91) 
utan snarare hur de kommer fram till vad detta är. I det normativa 
metateoretiska utgångsläget sker en reducering av det sociala livet. Det 
betyder emellertid inte att normativ teori kan hjälpa oss att vidga vår förståelse 
av det goda samhället (se även Broady, 2011). Man kan hävda att människor 
lever sina utopiska ideal och att det därför är befogat att göra den här typen av 
analyser menar Reed (2011). Realister har dock frågat sig om det normativa 
perspektivet räcker till. I boken "Education the "right way" ifrågasätter 
Michael Apple normativismen:  

 
Den romantiska, möjlighetsretoriken bland några författare inom 
den kritiska pedagogiken är inte tillräckligt kopplad till en taktisk 
eller strategisk analys av den nuvarande situationen, inte heller är 
den tillräckligt grundad i en förståelse av den rekonstruktion av 
diskurser och sociala rörelser som äger rum... (Apple, 2008, s 378). 

 
Apple menar att den konservativa rörelsen inom utbildning måste undersökas 
på andra grunder än vad normativismen och den realism som använder sig 
begreppet falskt medvetande gör. Istället säger Apple att vi måste undersöka 
hur människor finner konservativ modernisering av utbildning relevant (jfr 
Lakoff, 2006)39. Människor är inte marionettdockor. Att människor övertygas 
beror på om budskapen speglar deras erfarenheter, rädslor, förhoppningar och 
drömmar. Om vi ska förstå fenomen i världen behöver vi således förstå det 
sätt på vilket människor i interaktion med varandra skapar mening. En mening 
som i sin tur har sociala konsekvenser. Därmed har vi närmat oss den 
metateoretiska ram som jag benämner tolkning. I detta utgångsläge intresserar 
sig forskaren för kultur som aktiverar, används, omformas och reproduceras 
av aktörer och ger det sociala livet en viss riktning. 

2.4 Tolkning 
Johan Asplund uppmanar i sin bok "Om undran inför samhället" (Asplund, 
2004, s 89) forskaren att börja med att utforska fenomenet istället för dess 
utbredning och kausala kopplingar. Att belysa formeringen av fenomenet är 
                                                        
39 Lakoff (2006) menar att progressiva liberala tänkare inte förstår sina egna moraliska system men inte 
heller de som de kritiserar. Problemet är att de inte förstår vad som står på spel. Konservativa politiker 
vet att människor är emotionella och övertygas om de tycker om vad de hör. Utopisterna däremot är 
upptagna med att berätta om sin egen utopi och svarar på konservativismen med denna, istället för att 
kritisera innehållet. Konservativa följer inte vad opinionssökningarna visar utan sina känslor för vad 
som är rätt och fel. Det är därför som de är framgångsrika (Lakoff, 2006).  

52 

subjektivitet). Reed (2011, s 83) menar därför att Foucaults verklige opponent 
är realismen och dess maximala förklaringar. Inte Habermas som det brukar 
framställas (Flyvbjerg, 1998). Att Habermas opponerat sig mot Foucault har 
att göra med att de valt olika vägar tillbaka till det förflutna. Detta bekräftar 
Liedman som menar att habermasianer och foucouldianer "grälar om samtid 
och framtid och gör det med gester mot en förfluten tid, som de beskriver på 
mycket olika sätt men utan att närmare gå in på denna olikhet" (Liedman, 
1997 s 21). Betraktat ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv gör de emellertid 
samma sak. Foucault gör inga försök, som inom realismen, att förklara 
orsakerna (i termer av underliggande strukturer) till att historien tar tvära 
vändningar. Han beskriver vad som händer men aldrig orsakerna till hur de 
diskursiva formationerna växer fram. Sanningen ligger i de minimala 
tolkningarna (Nilsson, 2008, s 81).  

Sammanfattning 
De historiska brottstycken och diskursiva formationer som återupptäcks när en 
normativ tolkning av detta slags konstrueras är ”bitar och fragment av 
medvetande och handlingar, moraliska imperativ och utopiska föreställningar 
som kan informera vår samtida föreställningar om det goda samhället” menar 
Reed (2011, s 81). Englund (2010a) kommer fram till att utbildningssystemet 
saknar "förutsättningar för att upprätthålla det gemensamma sociala kittet" och 
därför lider av social och kulturell segmentering.  
Det sammanhållna utbildningssystemet som Englund (2010a) saknar, är ytterst 
problematisk för postmoderna teoretiker. Exempelvis beskriver Månsson 
(2010) att det nuvarande utbildningssystemet implicerar en alltför stark social 
ordning som skapar ”epistemologisk konformitet” (Månsson, 2010, s 52).  

Logiken i analyserna är de samma medan de substantiella resultaten 
(orsaker och rekonstruktion) är varandras motsatser. Eftersom de dystopiska 
teoretiska referenterna, (till skillnad från de utopiska), refererar till ett modernt 
samhälle som exkluderar, måste själva upplösningen av dystopin vara något 
annat än den universalism som det moderna representerar. Eftersom 
utbildningens innehåll och sätt att fungera bygger på västerländska kategorier 
är svaret således inte mer gemensam och universell demokrati utan en mer 
differentierad demokrati inom ramen för utbildning. När dystopin (exempelvis 
den postkoloniala tankestrukturen) lokaliserats, vilken aldrig kan produceras 
av något annat än det ”vi” som styr sanning och kunskapsregimen, kan inte 
detta "vi" som i Englunds (2010) fall vara lösningen på dystopin. Den 
teoretiskt-normativa referenten i den dystopiska teoribildningen är inte en 
universell, utan en kommunitär demokrati. Med denna samhällsmodell och 
modell för utbildning bör organiseras löses det hegemoniska viet och dess 
kulturella dominans upp (Lorentz, 2007; Månsson, 2010). På detta sätt kan vi 
förstå varför forskare kan komma fram till att utbildningen på muslimska 
skolor kan ha radikalt olika sociala konsekvenser. Dystopisten betraktar den 
islamiskt profilerade skolan som ett svar på universalismen hegemoniska "vi". 
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genvägar reducerar vår möjlighet att fullt ut förstå vad som gör att olika 
meningar håller samman42. För att förstå vad som händer på Tallskolan och 
Jibrilskolan kan vi således inte på förhand bestämma oss för att det beror på 
att skolorna saknar något, exempelvis demokratiska procedurer. Eller att de 
reproducerar diskriminering och rasism och att vad lärare och skolledning gör 
kan förklaras ha att göra med postkoloniala medvetandestrukturer. Inte heller 
kan vi utgå från att pedagogiska praktiker per se syftar till dölja en 
socioekonomisk verklighet. Och om vi kommer fram till att det är så behöver 
vi empiriska bevis som stödjer att det är på detta vis. Jag ska i följande stycke 
genom att återge en analys i det tolkande utgångsläget visa hur detta skulle 
kunna fungera i praktiken.  
 

Sammanförandet av bevis och teori i ett tolkande läge 
Vi ska se vad som händer när meningsskapandets yta uppmärksammas. Ett 
pionjärarbete inom pedagogiken i det tolkande utgångsläget är Per-Johan 
Ödmans (1975/1980) avhandling om utbildning för romer på Årstaskolan. 
Syftet med studien var att undersöka det pedagogiska utfallet av det 
förbättringsarbete som Ödman och några kollegor från Stockholms universitet 
bedrev på Årstaskolan mellan 1967 och 1969. I analysen kommer Ödman 
fram till att den förhärskande pedagogiska ideologin och praktiken är 
assimilering. Jag ska här belysa hur han, i vad jag kallar ett tolkande 
metateoretiskt utgångsläge gör det 
 
Det som gör att Ödmans analys hör hemma i det tolkande utgångsläget hänger 
ihop med att han utgår från att pedagogik formas av de meningar som aktörer 
motiveras av och att de ibland också triggar igång sociala mekanismer i termer 
av sociala mönster med historisk förankring. Ödman börjar inte med att 
kritisera assimilering utan försöker förstå den (jfr Ricœur, 1981) genom att se 
hur den formas i interaktionen mellan aktörer. Ödman visar vilka koder som 
lärarna använder sig av för att rättfärdiga sig själva och skapa sig själva som 
lärare. Vidare belyser Ödman vilka meningar som aktörer använder sig av och 
hur dessa triggar igång sociala mekanismer och bäddar in diskursiva 

                                                                                                                               
primärt förstå författaren till en text menar Gustavsson och Bergström (2004) med stöd av Ricœur att 
det är textens egen värld och dess innebörder som är i förgrunden. Texten handlar inte bara om 
författaren. På samma sätt tolkar jag att detta är Ödmans utgångspunkt. Detta sätt att förstå handling 
grundar sig i att "En handlings innebörder [kan] överskrida dess avsikter" (Gustavsson & Bergström, 
2004, s 200). Och det är kunskaper om det som överskrider intentionerna som forskaren med en 
maximal tolkning avser att belysa. 
42 Detta sätt att se på det sociala har också realismen närmat sig men som jag visat håller man likväl 
fast vid en ontologi som gör att ytliga meningslager förflyttas och återges en annan mening genom 
teoretiska referenter som inte nödvändigtvis hör hemma i det empiriska fallet. Att detta beror på att 
man inom realismen redan bestämt sig för vilka de underliggande meningarna (sociala strukturerna) är. 
Dessa djupt liggande sociala strukturer betraktas orsaka de ytliga meningar och de sociala 
konsekvenser de har. 
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viktigt eftersom det säger både något om det samhälle det tar form i och dess 
effekter på samhället menar Asplund. Vi har sett att empiri inte alltid hanteras 
på ett sätt som gör att vi fullt ut kan belysa formeringar. I det realistiska 
utgångsläget tycks formeringen av ett fenomen vara underordnad att fastställa 
vilka strukturer som orsakat händelsen. I det realistiska utgångsläget handlar 
tolkning om att producera maximala tolkningar i termer av vilka fundamentala 
krafter som producerat fenomenet eller på vilket sätt det kommit till som en 
följd av människors sociostrukturella position och reglerna som gäller dessa. 
Det finns emellertid ett alternativ till detta slags tolkning: det tolkande 
utgångsläge vars analytiska fokus är mening.  
 

Det tolkande utgångsläget teoretiska referenter 
I det tolkande utgångsläget är forskare intresserade av hur människor formar 
den sociala verkligheten genom meningsskapande. Den som tolkar utgår från 
att människor representerar världen och tillskriver den betydelser som i sin tur 
lägger grunden för vad aktörer säger och gör 40. De teoretiska referenter som 
används i det tolkande utgångsläget är de som kan belysa de sociala meningar 
som bildar meningar uppå vilka handlingar äger rum (Reed, 2011). Den som 
tolkar utgår från att världen är tolkad. Vi lever i en tolkad värld och 
"hermeneutisk tidsålder" skriver Bengt Kristensson Uggla (2005, s 39) i sin 
bok Slaget om verkligheten. Den som tolkar utgår därför ifrån att analysen 
också bör befinna sig där – i den tolkande verkligheten. Detta för med sig 
andra förväntningar på vad mötet mellan teori och bevis ska leda till.  
 
Den som tolkar går inte direkt till det sociala livets strukturer utan tar 
omvägen över meningarna som omger dessa för att förstå vilka strukturer det 
är frågan om. Men det är inte säkert att de meningar som underbygger ett 
pedagogiskt problem nödvändigtvis kan kopplas till en redan på förhand 
bestämd struktur. Hur vet vi att en stark inramning av undervisningen är 
kopplad till sociala relationer som kapitalismen implicerar. Den starka 
inramningen som motiverar läraren kan vara en specifik didaktisk teori för 
barn som håller på att lära sig tala, läsa och skriva på svenska. Till skillnad 
från realismen och normativismen karaktäriseras analysen därför i det 
tolkande utgångsläget av att vara "utdragen" (From & Holmgren, 2000). Den 
som tolkar utgår nämligen från att en händelse eller ett fenomens mening 
består av flera meningar med olika lager (Ricœur, 1981)41. Att ta analytiska 

                                                        
40 Här stödjer jag mig på Weber som menar att "Den grundläggande enheten i sociologin är individen, 
eller mer precist uttryckt, individens sociala handlingar. Med andra ord så startar sociologin, precis 
som ekonomisk teori, sin analys från individen och den mening som individen förknippar med sitt 
beteende" (Tärnlund, 2004, s 290). 
41 Här har jag inspirerats Anders Gustavsson och Helena Bergströms tolkningsmodell baserad på 
Ricœurs text "The model of the text: Meaningsfull action considered as a text" för att belysa på vilket 
sätt som Ödman tolkar vad som händer på Årstaskolan (Gustavsson & Bergström, 2004). Istället för att 
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som bildar meningar uppå vilka handlingar äger rum (Reed, 2011). Den som 
tolkar utgår från att världen är tolkad. Vi lever i en tolkad värld och 
"hermeneutisk tidsålder" skriver Bengt Kristensson Uggla (2005, s 39) i sin 
bok Slaget om verkligheten. Den som tolkar utgår därför ifrån att analysen 
också bör befinna sig där – i den tolkande verkligheten. Detta för med sig 
andra förväntningar på vad mötet mellan teori och bevis ska leda till.  
 
Den som tolkar går inte direkt till det sociala livets strukturer utan tar 
omvägen över meningarna som omger dessa för att förstå vilka strukturer det 
är frågan om. Men det är inte säkert att de meningar som underbygger ett 
pedagogiskt problem nödvändigtvis kan kopplas till en redan på förhand 
bestämd struktur. Hur vet vi att en stark inramning av undervisningen är 
kopplad till sociala relationer som kapitalismen implicerar. Den starka 
inramningen som motiverar läraren kan vara en specifik didaktisk teori för 
barn som håller på att lära sig tala, läsa och skriva på svenska. Till skillnad 
från realismen och normativismen karaktäriseras analysen därför i det 
tolkande utgångsläget av att vara "utdragen" (From & Holmgren, 2000). Den 
som tolkar utgår nämligen från att en händelse eller ett fenomens mening 
består av flera meningar med olika lager (Ricœur, 1981)41. Att ta analytiska 

                                                        
40 Här stödjer jag mig på Weber som menar att "Den grundläggande enheten i sociologin är individen, 
eller mer precist uttryckt, individens sociala handlingar. Med andra ord så startar sociologin, precis 
som ekonomisk teori, sin analys från individen och den mening som individen förknippar med sitt 
beteende" (Tärnlund, 2004, s 290). 
41 Här har jag inspirerats Anders Gustavsson och Helena Bergströms tolkningsmodell baserad på 
Ricœurs text "The model of the text: Meaningsfull action considered as a text" för att belysa på vilket 
sätt som Ödman tolkar vad som händer på Årstaskolan (Gustavsson & Bergström, 2004). Istället för att 
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triggar igång både positiva och negativa känslor hos lärarna (ibid. s 45) som i 
sin tur leder till att en del lärare öppet kritiserar stödgruppen som syftar till att 
öka lärarnas självinsikt. Andra tycker att de lär sig om sig själva även om det 
tar emot att ifrågasätta sig själv (ibid. s 52). 

 
Att de "reformnegativas" strävanden att upprätthålla status quo så småningom 
tar överhanden trots Ödmans intervention, beror enligt Ödman på att det börjar 
två nya lärare som får de reformnegativas stöd. Detta kan vara fallet men jag 
tror också att det beror på de reformnegativas förmåga att om-koda vad 
orsakerna till att det krävs ett förbättringsarbete spelar in. De reformnegativa 
förskjuter nämligen innehållet i stödgruppssamtalen från att handla om dem 
själva, till samtal om egenskaper hos eleverna och planering av 
undervisningen.  

När lärarna pratar om eleverna så är det oftast i termer av "vi och dom". 
Eleverna tillskrivs i generaliserande ordalag ha egenskaper som slarviga, att de 
smutsar ner och är oansvariga. Ödman tolkar att dessa uttalanden underbyggs 
med ett manus som hämtas från en konservativ ideologi. Med detta manus 
deklarerar lärarna att samhället gör dem [eleverna] en otjänst som inte 
"stimulera[r] [dem] att ta ansvar för sina egna handlingar" (ibid. s 42). 
Samtidigt framträder samma konservativa lärargrupp som reflexiv i andra 
avseenden. Bland annat menar lärarna att elevernas såras och förolämpas om 
de använder begrepp som påminner eleverna om deras etniska identitet som de 
anser vara stigmatiserad.  

Denna kodning av elevernas egenskaper som både känsliga och oansvariga 
(eftersom de behöver lära sig ta ansvar) är socialt effektiv i lärargruppen. 
Lärarna tycker att det är en rimlig pedagogik med tanke på hur de tolkar 
eleverna. De reformnegativa lyckas på detta sätt lägga de ideologiska 
konflikterna och polariseringen inom gruppen på hyllan. Ödman tolkar 
emellertid det bero på att han själv inte deltar i planeringen av utbildningen 
och att han därför inte lyckas övertyga lärarna om den progressiva 
undervisningen. Antagligen är det en kombination av Ödmans frånvaro och 
hans oförmåga att övertyga. Men framför allt att de reformnegativa lärarna är 
duktiga på att framträda och övertyga om att ändra problemfokus från 
undervisningen och deras egen roll till elevernas påstådda problem. Detta tar 
sig lite olika uttryck. Konkreta händelser görs abstrakta. Lärarna förminskar 
sin egen roll. De säger att deras situation är lika hopplös som elevernas (jfr 
Bunar, 2009). De kan varken hjälpa sig själva eller eleverna hävdar de och 
skapar därmed sig själva och använder sig själva för att förhindra de 
förändringar som Ödman vill se. Till skillnad från Bunar (2009) som tolkar 
hopplöshetens logik på etniskt och socialt segregerade skolor som bestämt av 
sociala strukturer tolkar Ödman detta fenomen som ett sätt för lärarna att 
befria sig från ansvar och förlägga fokus på eleverna. Men framför allt vill 
lärarna ändra sättet att förstå och tolka undervisningen på, och i slutändan hur 
den ska utföras.  
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formationer som gör dem socialt effektiva. Men innan lärarna övertygar sig 
själva och varandra om assimileringen pågår också en interaktion mellan 
aktörer som gör den assimilerande pedagogiken socialt effektiv på 
Årstaskolan.  

Att den assimilerande pedagogiken överhuvudtaget upptäcks beror på att 
Ödman initierar ett förbättringsarbete för att skapa en mer elevcentrerad och 
demokratisk utbildning och integration. Förbättringsarbetet skapar oro bland 
lärare och elever. De upplever att de behöver lära sig att förstå utbildningen på 
ett annat sätt och som en konsekvens av denna förändrade förståelse också 
förändra sin pedagogik. För att belysa vad som händer har Ödman ett helt 
batteri av teorier. Dessa teorier är inte ontologiskt överlappande och hör inte 
hemma i ett bestämt kunskapsteoretiskt utgångsläge som tvingar dem till 
ontologisk överlappning43.  

Låt oss titta närmare på vad som händer på Årstaskolan och vilka sociala 
meningar som omgärdar handlingarna och hur Ödman spårar deras källor och 
tolkar att de uppkommer. När Ödman berättar om integrationsprojektet och 
vad det innebär triggar han igång en diskussion bland lärarna om vilken 
"anpassningsideologi" man bör ansluta sig till. Lärarna reagerar på olika sätt. 
Några samlar sig kring följande mening om utbildning för romer: 
 

Vi har givit vårt samhälle en viss konstruktion. Det tyder på att vi 
har en vilja, annars skulle vi inte ha bildat något samhälle 
överhuvudtaget. Och om de flesta vill ha ett samhälle på ett visst 
sätt då får ju minoriteten helt enkelt stryka på foten. För så är det 
ju, så har det ju varit för oss (ibid. s 41). 

 
Det finns emellertid även lärare som företräder vad Ödman kallar för en 
människocentrerad utgångspunkt och samlar sig kring följande mening om 
utbildning för romer: 

 
Zigenarnas rättighet att bli betraktade som fullvärdiga individer har 
förmenats dem sedan länge. Det är mycket viktigare än rättigheten 
att gå till socialen. (ibid. s 42). 

 
Således förekommer det meningar som även underbygger en integration som 
kan liknas vid mångkulturellt erkännande (jfr Taylor, 1994; Alexander 2006). 
Ödman och hans kollegor har emellertid bestämt sig för att alla lärarna 
behöver ändra sin förståelse för vad utbildning innebär om de ska lyckas med 
detta. För att hjälpa lärarna med detta använder Ödman sig av terapeutiska 
tekniker att "öka lärarnas självinsikt och sociala känslighet" (ibid. s 44). Detta 

                                                        
43 Ödman (1975/1980, s 117-118) diskuterar att han använder sig av teorier som hör hemma i realismen 
och är inte riktigt nöjd med att använda vad han kallar för kvasinaturalistiska teorier men gör det lik 
väl. Han utvecklar emellertid inte någon övergripande metodologi för att försvara det han gör. 
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triggar igång både positiva och negativa känslor hos lärarna (ibid. s 45) som i 
sin tur leder till att en del lärare öppet kritiserar stödgruppen som syftar till att 
öka lärarnas självinsikt. Andra tycker att de lär sig om sig själva även om det 
tar emot att ifrågasätta sig själv (ibid. s 52). 

 
Att de "reformnegativas" strävanden att upprätthålla status quo så småningom 
tar överhanden trots Ödmans intervention, beror enligt Ödman på att det börjar 
två nya lärare som får de reformnegativas stöd. Detta kan vara fallet men jag 
tror också att det beror på de reformnegativas förmåga att om-koda vad 
orsakerna till att det krävs ett förbättringsarbete spelar in. De reformnegativa 
förskjuter nämligen innehållet i stödgruppssamtalen från att handla om dem 
själva, till samtal om egenskaper hos eleverna och planering av 
undervisningen.  

När lärarna pratar om eleverna så är det oftast i termer av "vi och dom". 
Eleverna tillskrivs i generaliserande ordalag ha egenskaper som slarviga, att de 
smutsar ner och är oansvariga. Ödman tolkar att dessa uttalanden underbyggs 
med ett manus som hämtas från en konservativ ideologi. Med detta manus 
deklarerar lärarna att samhället gör dem [eleverna] en otjänst som inte 
"stimulera[r] [dem] att ta ansvar för sina egna handlingar" (ibid. s 42). 
Samtidigt framträder samma konservativa lärargrupp som reflexiv i andra 
avseenden. Bland annat menar lärarna att elevernas såras och förolämpas om 
de använder begrepp som påminner eleverna om deras etniska identitet som de 
anser vara stigmatiserad.  

Denna kodning av elevernas egenskaper som både känsliga och oansvariga 
(eftersom de behöver lära sig ta ansvar) är socialt effektiv i lärargruppen. 
Lärarna tycker att det är en rimlig pedagogik med tanke på hur de tolkar 
eleverna. De reformnegativa lyckas på detta sätt lägga de ideologiska 
konflikterna och polariseringen inom gruppen på hyllan. Ödman tolkar 
emellertid det bero på att han själv inte deltar i planeringen av utbildningen 
och att han därför inte lyckas övertyga lärarna om den progressiva 
undervisningen. Antagligen är det en kombination av Ödmans frånvaro och 
hans oförmåga att övertyga. Men framför allt att de reformnegativa lärarna är 
duktiga på att framträda och övertyga om att ändra problemfokus från 
undervisningen och deras egen roll till elevernas påstådda problem. Detta tar 
sig lite olika uttryck. Konkreta händelser görs abstrakta. Lärarna förminskar 
sin egen roll. De säger att deras situation är lika hopplös som elevernas (jfr 
Bunar, 2009). De kan varken hjälpa sig själva eller eleverna hävdar de och 
skapar därmed sig själva och använder sig själva för att förhindra de 
förändringar som Ödman vill se. Till skillnad från Bunar (2009) som tolkar 
hopplöshetens logik på etniskt och socialt segregerade skolor som bestämt av 
sociala strukturer tolkar Ödman detta fenomen som ett sätt för lärarna att 
befria sig från ansvar och förlägga fokus på eleverna. Men framför allt vill 
lärarna ändra sättet att förstå och tolka undervisningen på, och i slutändan hur 
den ska utföras.  
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formationer som gör dem socialt effektiva. Men innan lärarna övertygar sig 
själva och varandra om assimileringen pågår också en interaktion mellan 
aktörer som gör den assimilerande pedagogiken socialt effektiv på 
Årstaskolan.  

Att den assimilerande pedagogiken överhuvudtaget upptäcks beror på att 
Ödman initierar ett förbättringsarbete för att skapa en mer elevcentrerad och 
demokratisk utbildning och integration. Förbättringsarbetet skapar oro bland 
lärare och elever. De upplever att de behöver lära sig att förstå utbildningen på 
ett annat sätt och som en konsekvens av denna förändrade förståelse också 
förändra sin pedagogik. För att belysa vad som händer har Ödman ett helt 
batteri av teorier. Dessa teorier är inte ontologiskt överlappande och hör inte 
hemma i ett bestämt kunskapsteoretiskt utgångsläge som tvingar dem till 
ontologisk överlappning43.  

Låt oss titta närmare på vad som händer på Årstaskolan och vilka sociala 
meningar som omgärdar handlingarna och hur Ödman spårar deras källor och 
tolkar att de uppkommer. När Ödman berättar om integrationsprojektet och 
vad det innebär triggar han igång en diskussion bland lärarna om vilken 
"anpassningsideologi" man bör ansluta sig till. Lärarna reagerar på olika sätt. 
Några samlar sig kring följande mening om utbildning för romer: 
 

Vi har givit vårt samhälle en viss konstruktion. Det tyder på att vi 
har en vilja, annars skulle vi inte ha bildat något samhälle 
överhuvudtaget. Och om de flesta vill ha ett samhälle på ett visst 
sätt då får ju minoriteten helt enkelt stryka på foten. För så är det 
ju, så har det ju varit för oss (ibid. s 41). 

 
Det finns emellertid även lärare som företräder vad Ödman kallar för en 
människocentrerad utgångspunkt och samlar sig kring följande mening om 
utbildning för romer: 

 
Zigenarnas rättighet att bli betraktade som fullvärdiga individer har 
förmenats dem sedan länge. Det är mycket viktigare än rättigheten 
att gå till socialen. (ibid. s 42). 

 
Således förekommer det meningar som även underbygger en integration som 
kan liknas vid mångkulturellt erkännande (jfr Taylor, 1994; Alexander 2006). 
Ödman och hans kollegor har emellertid bestämt sig för att alla lärarna 
behöver ändra sin förståelse för vad utbildning innebär om de ska lyckas med 
detta. För att hjälpa lärarna med detta använder Ödman sig av terapeutiska 
tekniker att "öka lärarnas självinsikt och sociala känslighet" (ibid. s 44). Detta 

                                                        
43 Ödman (1975/1980, s 117-118) diskuterar att han använder sig av teorier som hör hemma i realismen 
och är inte riktigt nöjd med att använda vad han kallar för kvasinaturalistiska teorier men gör det lik 
väl. Han utvecklar emellertid inte någon övergripande metodologi för att försvara det han gör. 
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som bestämmer och är kompetent samtidigt som de kunde strunta blankt i vad 
han egentligen hade för sig" (ibid.).  

Samtidigt förekommer det också situationer när eleverna upplever att de 
inte riskerar sin trygghet och istället upplever att lärarna vill lyssna på dem. 
Ödman ger två exempel på sådan undervisning. Bland annat ordnas en politisk 
dag av lärare och elever. Eleverna får lyssna till olika partirepresentanter som 
spelas av lärarna. Vid ett annat tillfälle ifrågasätter en av lärarnas sätt att välja 
ut kunskaper i förhållande till vad eleverna efterfrågar. Vid dessa tillfällen 
framstår lärarna som socialt reflexiva med en ambition att bygga broar mellan 
dem själva och eleverna. 
 
Det är inte bara djupt liggande diskursiva fördomar om romer som aktiveras 
med hjälp av innehållsliga förskjutningar i förbättringsarbetet och effektiv 
kodning av elevernas beteende (ibid. s 64-65), utan även det moderna 
industrisamhällets konforma sätt att leva på som motiverar lärarna till att agera 
som de gör menar Ödman. Ödman tar hjälp av en teori som vanligtvis hör 
hemma i det realistiska utgångsläget: Platons teori om att idéerna om världen 
vidmakthålls av en oföränderlig värld bortom dess påverkan. Denna 
oföränderliga värld kopplar Ödman till kapitalismen och industrialismen som 
triggar igång "gränsbevarande mekanismer" (ibid. s 77). Dessa mekanismer 
får sin kraft av att lärarna motiveras och använder sig av utbildningsmässiga 
normer och konventioner som är uppbundna och materialiserade i näringsliv 
och forskning. Dessa överbyggnadsinstitutioner tolkas ur ett funktionellt 
perspektiv att ha restaureras för att fungera i enlighet med sitt gamla 
normsystem.  

Både lärare och elever aktiverar mekanismen och bilden av den moderna 
industrimänniskan med hjälp av meningar som motiverar dem till att träda in 
ett socialt mönster med invanda roller om hur den ömsesidiga övervakningen 
och rollfördelningen ska vara44. Ödman menar att den auktoritära attityden och 
övervakningen innehållsligt tar sig uttryck och kan länkas till bevis som 
påvisar att utgrupper ska anpassa sig till ingrupper och sättet på detta görs har 
fått en specifik form i det moderna samhället.  
 

Där det framstår som angeläget att skyla över klyftor och dölja 
motsättningar, är det naturligt att undvika direkta förödmjukelser 
och kränkningar av individens personliga integritet. Ett 
observerbart auktoritärt förtryck är därför i dag sällsyntare i vårt 

                                                        
44 Jfr hur Weber (1978) tolkar hur den moderna kapitalismen och dess arbetsmoral uppkommer ur den 
protestantiska etiken. Arbetsmoralen spårar Weber till relationen mellan församlingsprästen och 
församlingsmedlemmarna som byggde på ett auktoritärt förhållningssätt. Församlingens medlemmar 
ville bli räddade och församlingsprästen ville sprida sitt budskap om frälsning. För att rädda sig själva 
skulle människorna göra bra ifrån sig här och nu. Därför kom de att övervaka varandra och kräva 
självdisciplin. Dessa mekanismer skulle emellertid aldrig triggas igång om det var för det religiösa 
meningssystemet - protestantismen. 
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I lärarnas diskussioner om undervisningen skapas en bild av eleverna som 
"kulturantropologiska studieobjekt" (Ödman, 1975/1980 s 69). Orsakerna till 
hur eleverna beter sig har att göra med att "de lider en påtaglig brist på 
impulskontroll" hävdar lärarna vilket gör att de "inte kan koncentrerar sig eller 
sköta sin ekonomi" (ibid.). "Det ligger i zigenarens väsen att de inte kan vänta. 
De kan inte ha ett arbete under en längre tidsperiod heller" (ibid.) deklarerar 
lärarna. Ödman belyser dessa utsagor teoretiskt, och menar att lärarna 
använder sig av och motiveras att rama in sitt tyckande med en modern 
tolkning av den "romantiske" och "musicerande zigenaren" för att skapa 
skillnader mellan sig själva och romerna. Ödman lyfter fram bevis på att 
lärarna tillskriver eleverna en annorlundahet. Källan till denna skrivning är 
emellertid inte eleverna utan en social historia om romer och att de är 
annorlunda. Att denna sociala mekanism och dess djupt liggande symboliska 
struktur aktiveras och med den ett socialt skillnadsskapande sker inte per 
automatik, utan triggas igång av lärarnas sätta att prata om eleverna. 

Progressiv undervisning som kan utmana stereotypen trycks tillbaka, inte 
bara av lärarna utan även av eleverna själva. Istället för att tala om 1900-talets 
historia bestämmer sig  lärarna exempelvis för en kronologisk redogörelse från 
stenåldern fram till de "fyra ståndens samhälle". Förskjutningen från 
nutidshistoria och samhällsundervisning till historia förklarar Ödman dels kan 
ha att göra med att skolledningen uppmanar lärarna att "inskränka 
samhällsundervisningen". Ytterligare en tolkning är att "lärarna mer eller 
mindre tydligt märker att ämnet provocerar eleverna och att detta återverkade 
negativt på dem själva" (ibid. s 63). Lärarna "vill undvika obehag i 
interaktionen med zigenarna: undervisningen om stenåldern är något man kan 
gömma sig bakom" (ibid.).  
 

Lärarnas attityd till samhällsundervisningen kan alltså ses som en 
effekt av zigenarnas motstånd mot majoritetssamhällets värderingar 
och insikten om att ha en marginell och osäker ställning i samhället. 
Lärarnas flykt från kontroversiellt undervisningsstoff kan mot 
bakgrund härav ses som en naturlig effekt av samspelet med 
eleverna (ibid. s 64).  

 
Kanske undviker lärarna det känsliga innehållet omedvetet. De vill inte tvinga 
på eleverna något som de inte verkar intressera sig för. För läraren innebär det 
problem om de gör det. Inför Ödman använder de argumentet att eleverna inte 
vill när de försöker förklara varför de ändrar sin undervisning. De säger inte 
något om att de själva tycker det är problematiskt, svårt eller obehagligt att 
undervisa kritiskt om samhället. Man kan säga att lärare och elever gör för 
varandra vad man förväntar sig att den andre vill att man ska göra. Ödman 
skriver att eleverna "vill bekräfta myten om 'svenskarnas lydiga zigenare'" (s 
77). "Genom att lyssna artigt [kan] de stärka lärarens känsla av att vara den 
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som bestämmer och är kompetent samtidigt som de kunde strunta blankt i vad 
han egentligen hade för sig" (ibid.).  

Samtidigt förekommer det också situationer när eleverna upplever att de 
inte riskerar sin trygghet och istället upplever att lärarna vill lyssna på dem. 
Ödman ger två exempel på sådan undervisning. Bland annat ordnas en politisk 
dag av lärare och elever. Eleverna får lyssna till olika partirepresentanter som 
spelas av lärarna. Vid ett annat tillfälle ifrågasätter en av lärarnas sätt att välja 
ut kunskaper i förhållande till vad eleverna efterfrågar. Vid dessa tillfällen 
framstår lärarna som socialt reflexiva med en ambition att bygga broar mellan 
dem själva och eleverna. 
 
Det är inte bara djupt liggande diskursiva fördomar om romer som aktiveras 
med hjälp av innehållsliga förskjutningar i förbättringsarbetet och effektiv 
kodning av elevernas beteende (ibid. s 64-65), utan även det moderna 
industrisamhällets konforma sätt att leva på som motiverar lärarna till att agera 
som de gör menar Ödman. Ödman tar hjälp av en teori som vanligtvis hör 
hemma i det realistiska utgångsläget: Platons teori om att idéerna om världen 
vidmakthålls av en oföränderlig värld bortom dess påverkan. Denna 
oföränderliga värld kopplar Ödman till kapitalismen och industrialismen som 
triggar igång "gränsbevarande mekanismer" (ibid. s 77). Dessa mekanismer 
får sin kraft av att lärarna motiveras och använder sig av utbildningsmässiga 
normer och konventioner som är uppbundna och materialiserade i näringsliv 
och forskning. Dessa överbyggnadsinstitutioner tolkas ur ett funktionellt 
perspektiv att ha restaureras för att fungera i enlighet med sitt gamla 
normsystem.  

Både lärare och elever aktiverar mekanismen och bilden av den moderna 
industrimänniskan med hjälp av meningar som motiverar dem till att träda in 
ett socialt mönster med invanda roller om hur den ömsesidiga övervakningen 
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44 Jfr hur Weber (1978) tolkar hur den moderna kapitalismen och dess arbetsmoral uppkommer ur den 
protestantiska etiken. Arbetsmoralen spårar Weber till relationen mellan församlingsprästen och 
församlingsmedlemmarna som byggde på ett auktoritärt förhållningssätt. Församlingens medlemmar 
ville bli räddade och församlingsprästen ville sprida sitt budskap om frälsning. För att rädda sig själva 
skulle människorna göra bra ifrån sig här och nu. Därför kom de att övervaka varandra och kräva 
självdisciplin. Dessa mekanismer skulle emellertid aldrig triggas igång om det var för det religiösa 
meningssystemet - protestantismen. 
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Kanske undviker lärarna det känsliga innehållet omedvetet. De vill inte tvinga 
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heller gärna vill eller är osäkra på vad den progressiva undervisningen ska 
leda till så backar de och faller tillbaka i den traditionella lärarrollen.  

På detta sätt förstår läsaren varför vissa men inte andra handlingar blir 
effektiva och varför assimilerande pedagogik vinner företräde. De sociala 
mönster som Ödman identifierar att lärarna är engagerade i, och de 
övertygelser de har om hur världen ska tolkas och därmed utbildning 
utformas, kan inte förstås i sig själva (Reed, 2011). De ges således en konkret 
form av meningar (jfr Selander, 2004, s 69)45 som gör dem socialt effektiva.  

Det som är intressant med Ödmans tolkning i förhållande till exempelvis 
Runfors (2006) och Månsson (2010) är att Ödman inte reducerar det 
samhälleliga "viet" som aktörerna representerar, att vara synonymt med 
moderniteten i allmänhet. Istället belyser Ödman med flera olika teorier varför 
lärarna blir känslomässigt upprörda, vad som motiverar dem till att agera och 
varför de flesta lärarna till slut byter till den konservativa sidan. Och varför det 
inte går att stoppa den riktning som det pedagogiska livet tar och den sociala 
ordningen får. Ödman pratar emellertid inte i termer av förklaring utan betonar 
att hans projekt är att förstå. Det sätt som jag har lagt om pusslet som Ödman 
lagt ut pekar emellertid i en riktning som jag menar kan underbygga 
möjligheten att förklara vad som orsakar den assimilerande pedagogiken.  

 
Förståelsen av Årstaskolans utbildningskultur hålls inte ihop av ett koherent 
teoretiskt ramverk. Istället är det sociala meningar som gör att fallet håller 
ihop. Fallet är koherent underifrån. Hade vi i istället börjat med ett koherent 
teoretisk ramverk hade vi inte upptäckt både dominerande och solidariska 
sociala mönster. Läsaren kan också förstå varför sociala meningar och 
assimilation blir socialt effektiv på Årstaskolan. Empiri validerar att 
etnocentrismen, det kapitalistiska industrisamhället, den postauktoritära 
personligheten är sociala meningar som förekommer på skolan och kommer 
dominera. Tolkningarna framstår som rimliga maximala tolkningar av vad 
som formar Årstaskolans pedagogik. Mantrat för tolkande forskning är med 
Reeds (2011, s 100) ord "teoretisk pluralism och sammanhållen mening". Vi 
behöver inte använda oss av ontologiskt sammanhållna teoretiska ramverk för 
att själva tolkningen ska hålla ihop. Tolkningen håller samman genom den 
verklighet som den belyser. Det är därför jag kommer att ingående beskriva de 
meningar som guidar vad skolaktörer gör, i och omkring Tallskolan och 
Jibrilskolan. Det är genom aktörernas meningar om vad de gör och vad som 
inte händer som vi kan närma oss förstå och förklara vad som händer. De 
sociala meningar som är i omlopp kan i likhet med hur Ödman (1975/1980) 
behandlar dem, ge ledtrådar till vad som "orsakar" det som händer. Orsak och 
kausalitet är emellertid omdiskuterade begrepp inom det tolkande 
perspektivet.  I nästa stycke kommer jag diskutera varför det är så och föreslå 

                                                        
45 Selander (2004, s 69) skriver om form i termer av modalitet som erbjuder mening.  
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land...det...har till stor del ersatts med...en gradvis eliminering av 
tänkbara livsstilar och sysselsättningar genom massiv 
normöverföring....normerna förstärks av att individens funktion i 
vårt samhälle blir alltmer specifik...omständigheterna gradvis för in 
honom i en livsstil, som gör det svårare för honom att 
uppmärksamma vad han själv vill göra av sitt liv och som till sist 
kan förmå honom att resignera och acceptera förhållandena som de 
är...(Ödman, 1975/1980, s 58) 

 
Konformismen framstår i Ödmans tolkning som en social mekanism, inte som 
en ständig struktur, utan en mekanism som triggar igång en social process i det 
specifika fallet.  

Sammanfattning 
Ödman använder på detta sätt en rad teorier som på olika sätt vidgar den 
rumsliga och temporala kontexten. Fältanteckningar om "tysta kontrakt mellan 
lärare och elever, "hur lärare betraktar elever som kulturantropologiska 
objekt", "hur lärare betraktar elever som slarviga, utan framförhållning och 
ekonomiskt oansvarig" förs samman med teorier om "samspelsfalsifikat", 
"etnocentrism" och "det moderna industrisamhällets postkonforma 
människosyn" "Empiri kopplas således till olika sociala meningar som 
aktörerna har om vad det innebär att vara människa (i synnerhet rom) och vad 
som förväntas av henne i 1960-talets Sverige. De sociala meningarna belyses 
med teorier som kan göra dem begripliga. Det blir begripligt varför lärarna 
talar om eleverna på olika sätt. Det blir begripligt varför lärarna motiveras av 
det moderna samhällets framgångar och känner sig manade att se till så att 
eleverna lever upp till dessa förväntningar. Det blir också förståeligt att en del 
motivationer och sociala mekanismer som triggas igång är delvis dolda för 
lärarna. Men oavsett om de är dolda eller ej förstår vi varför lärarna handlar 
etnocentriskt eftersom Ödman återger de meningar som bäddar in 
etnocentrismen och gör den socialt effektiv. Etnocentrismen är inte 
direktverkande utan får sin specifika form i sammanhanget av meningar som 
förekommer om romer vid den här tiden.  
 
Samma meningar som ger etnocentrismen mening lockar fram och triggar den 
som social mekanism. Men till skillnad från det dystopiskt-normativa 
utgångsläget råder det inte direktverkande kausalitet mellan etnocentrism och 
handlingarna som sådana. Vidare visar Ödman att assimileringen "fungerar" 
eftersom eleverna finner sig i att bli styrda. Eleverna förstår att lärarna 
betraktar sig själva som auktoriteter och accepterar att de kan utöva sin 
auktoritet men bara inom vissa gränser. Och detta är också lärarna medvetna 
om. Detta fenomen belyser Ödman med teorier om samspel mellan människor. 
När lärarna försöker ändra undervisningen och införa mer elevaktiv och 
samhällskritisk undervisning gör eleverna motstånd. Och eftersom lärarna inte 
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alldeles självklart. Vi kan misstänka att interaktionsprocesser triggar ingång 
sociala mekanismer (skillnadsskapande, skapandet av stereotyper, status, 
konkurrens) som bäddas in diskursiva i formationer (etnocentrism, 
industrialismens konformism47). Möjligtvis kan vi också ana att många lärare 
är motiverade av föreställningar om att utbildningens syfte är att skapa en viss 
typ av konformistisk människa.  

Ödman (1975/1980, s 117-118) distanserar sig från förklarande-teorier och 
förklarande-anspråk eftersom dessa som han uttrycker det, har uppkommit i ett 
naturvetenskapligt sammanhang och fungerar enligt andra lagar. Kanske är det 
så att den som tolkar inte vill närma sig förklaring eftersom det är synonymt 
med att använda sig av en naturvetenskaplig metod. Jag kommer emellertid 
argumentera för att vi inte behöver använda de medel som naturvetenskapen 
använder sig av för att producera förklaringar inom samhällsvetenskapen. Det 
finns emellertid andra som funderat i dessa banor. Låt oss börja med att lyssna 
till deras kritik av avsaknaden av förklarande-ambitioner. I början av 1990-
talet reagerar Göran Therborn på att det finns strömningar inom sociologin 
som saknar förklarandeambitioner och skriver att "det finns ett lite intresse av 
att bidra med svar på frågor som: Varför handlar dessa människor på detta 
sätt? Varför ändrar sig denna sociala ordning på detta sätt?" (Therborn, 1992, s 
94). Istället är forskningen upptagen med att "utveckla, diskutera och jämföra 
konceptuella scheman" (Therborn, 1992, s 94). Och enligt Therborn (1992, s 
106) omger sig "kulturell förklaring" (förmodar att han menar vad jag här 
kallar för tolkande utgångsläge) med en "specifik aroma av ad hoc-ness" 
(ibid.).  

Även Ricœur (1993) tycks uppfatta att något behöver göras och uppmanar 
samhällsvetenskaplig forskning "att återuppta [ ] arbetet med tolkningens 
förhållande till förklaringen". Istället för att kritisera kulturell förklaring, 
menar Ricœur att kultur är det "som föregår, ledsagar och 
innesluter...förklaring[ar]" (Ricœur, 1993, s 48). Ett sätt att undvika ad hoc-
ness och samtidigt utgå från att kultur dvs. att meningar bäddar social handling 
och därför kan förklara48.  

Men hur kommer det sig att tolkning kom att distansera sig från förklaring? 
Dilthey, en av den tolkande hermeneutikens grundare, menade att 
naturvetenskapliga metoder inte passar samhällsvetenskaper vars objekt är 
samhälle och människor. Naturvetenskapliga och samhälleliga objekt är olika 
och kan därför inte tolkas med samma metoder. Den distinktion som Dilthey 
upprättade lever kvar fortfarande idag (Selander, 2004, s 53). Samtidigt har 
naturvetenskapens metoder haft en stark attraktionskraft på 
samhällsvetenskapen just för att de framstått att kunna förklara det som 
                                                        
47 Jag skulle lägga till svenskhet som diskursiv formation. Etnocentrismens orsakas som jag ser det av 
svenskhet. Genom att belysa vad svenskhet är skulle vi få en både bättre och robustare förklaring.  
48 Realisterna brukar göra tvärtom (se Fairclough, 1999). De flyttar kulturella förklaringar till realismen 
och det är därför de upplever ad hoc-ness. Kulturella förklaringar kan inte mer än appliceras i efterhand 
eftersom orsaken till vad som händer redan är bestämd.  
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vad man skulle kunna göra åt detta. Argumentationen kommer också ligga till 
grund för avhandlingens teoretiska ramverk. 

2.5 Förklarande tolkning 
Hur vi når kunskap går till på olika sätt beroende på vilket kunskapsteoretiskt 
utgångsläge som forskaren befinner sig. I analysen av det normativa 
utgångsläget visade jag att den sociala verkligheten betraktas med ett 
perspektiv på världen vars primära syfte är att kritisera. Förståelse för 
fenomenet eller händelsen framstår som underordnad kritiken46. Kunskapen 
reduceras av det sätt som bevis och teorier sammanförs. 

I det realistiska utgångsläget visade jag att bevisen flyttades till ett nytt 
intellektuellt sammanhang i vilket den sociala världen konstitueras av i princip 
alltid närvarande och generellt applicerbara sociala strukturer. Strukturerna 
förklarar varför det sociala livet är som det är. Men hur och varför strukturerna 
blir effektiva i social mening är oklart, även om förklaringarna i sig kan vara 
riktiga i innehållslig mening. Ett annat problem med det realistiska 
utgångsläget är att det teoretiska ramverket säkrar teorierna på ett ontologiskt 
överlappande och sammanhängande sätt. För realisten är den sociala världens 
grundstrukturer på det ena eller andra sättet och därför kan sociala handlingar 
inte vara både orsakade av strukturer och aktörers kreativa handlingar. 
Antingen är aktörerna medvetna, strategiska, kreativa och rationella eller 
styrda av strukturer som de är omedvetna om. Antingen är det sociala livet 
genomsyrat av individualism, egoism, och nyttomaximerande aktörer eller så 
har aktörer förmågan att vara socialt reflexiva och solidariska. 

Det tolkande utgångsläget utgår däremot från att socialt liv inte behöver 
vara koherent och logiskt enligt en viss rationalitet utan kan vara "både- och", 
inte bara "antingen eller" om bevisen talar för det. Det tolkande utgångsläget 
öppnar upp för användandet av olika teorier adekvata i förhållande till 
empirin. Det går således i det tolkande utgångsläget att använda teorier som är 
ontologiskt inkommensurabla vilket gör att belysning av verkligheten inte 
begränsas på samma sätt som när teorier används i det realistiska utgångsläget. 
Det som håller ihop verkligheten är de meningar som omger människors 
handlingar. Förvisso behöver det råda en viss koherens som gör det möjligt för 
aktörer att agera men för den sakens skull behöver vi inte utgå från en 
teoretisk fastslagen ontologi om hur människor och samhälle är.  

Det finns emellertid bekymmer med det tolkande utgångsläget. Det kan 
vara svårt att förstå vad det är som har social effekt på händelser och fenomen. 
Vad som förklarar varför Årstaskolans utbildning är assimilerande är inte 

                                                        
46 Detta får till följd att kritiken som framförs i det normativa utgångsläget har en normativ slagsida. 
Frågan som då infinner sig är om kritiken kan vara socialt effektiv. Borde inte den som kritiserar först 
försöka förstå sig på vad den kritiserar istället för att jämföra och skapa distans till de fenomen och de 
aktörer som upprätthåller dessa. 
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alldeles självklart. Vi kan misstänka att interaktionsprocesser triggar ingång 
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47 Jag skulle lägga till svenskhet som diskursiv formation. Etnocentrismens orsakas som jag ser det av 
svenskhet. Genom att belysa vad svenskhet är skulle vi få en både bättre och robustare förklaring.  
48 Realisterna brukar göra tvärtom (se Fairclough, 1999). De flyttar kulturella förklaringar till realismen 
och det är därför de upplever ad hoc-ness. Kulturella förklaringar kan inte mer än appliceras i efterhand 
eftersom orsaken till vad som händer redan är bestämd.  
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vad man skulle kunna göra åt detta. Argumentationen kommer också ligga till 
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46 Detta får till följd att kritiken som framförs i det normativa utgångsläget har en normativ slagsida. 
Frågan som då infinner sig är om kritiken kan vara socialt effektiv. Borde inte den som kritiserar först 
försöka förstå sig på vad den kritiserar istället för att jämföra och skapa distans till de fenomen och de 
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spåret eller "ta över begreppen" och försöka forma ett kunskapsteoretiskt 
tolkande och förklarande utgångsläge. Den gren inom de hermeneutiska 
vetenskaperna som tagit upp förklaring och kausalitet är kritisk realism 
(Danermark et al., 1997). Den kritiska realismen menar att 
samhällsvetenskapen ska göra maximala förklarande tolkningar. Syftet med 
undersökningar är att isolera de sociala objekt som har effekt. Samtidigt 
betonar kritiska realister att det är människor (agenter) som är de som får det 
sociala livet i rörelse. Agenters handlingar är effektiva och ibland triggar de 
igång sociala mekanismer som i sin tur kan härledas till sociala strukturer, ett 
slags "underliggande sociala objekt" som är de verkliga anledningarna till 
människor handlar som de gör.  

Dessa två "orsaker" ingår i ett sociologiskt förklaringsspann som Therborn 
(1992) liknar vid ett valv med två brohuvuden. Det ena brohuvudets 
förklaringsvariabel är "preferensramar" i termer av aktörers normer och 
värderingar som Talcott Parson utvecklat i "The structure of social action". 
Det andra brohuvudet förklaringsvariabel refererar till "villkor för handlingar" 
kopplat till marxismen. Dessa förklaringsvariabler brukar framställas som 
varandras motsatser. Antingen tar man ställning för att det är aktörers 
intentioner (preferensramar) som orsakar det sociala eller att det är de sociala 
positioner som de befinner sig i som bestämmer hur aktörer handlar. De 
kulturella variablerna associeras inom realismen oftast med subjektivitet och 
aktörers intention. Inte med verkligheten som sådan och kan därför inte heller 
förklara verkligheten. Objektivitet och strukturalism är däremot ett par som 
garanterar förklaring eftersom objekten som orsakar dem är verkliga. Att 
använda social mekanism som analytiskt begrepp konkretiserar hur sociala 
strukturer aktiveras men begreppet social mekanism belyser inte vad det är 
som motiverar aktörer till att delta i sociala processer. Anledningen till att 
aktörer gör som de gör beror enligt realismen, på att de handlar enligt en viss 
logik beroende på strukturell position. Denna strukturella position är objektiv 
och därför är analysen också förklarande. Att realismen menar att den kan 
förklara beror antagligen på att den i likhet med naturvetenskapen anser att det 
finns en osynlig och icke nåbar värld som orsakar det som händer. Det är 
forskarens uppgift i likhet med fysikern att gräva i denna värld för att nå de 
verkliga objektiva orsakerna till vad som händer i den värld som människor 
upplever.  

Alternativet till denna determinism är att föreställa sig att socialt liv 
(också) kan förklaras orsakas av aktörers intentioner. Intentioner associerar till 
att aktörers handlingar skulle orsakas av deras inre mentala status. En sådan 
ensidig konceptualisering avvisas emellertid i samtliga kunskapsteoretiska 
utgångslägen. Reed (2011) avfärdar den intentionella ansatsen. Samtidigt 
vidhåller han att aktören är en effektiv orsak till att saker ting och händer. För 
att överskrida denna dikotomi mellan aktör och struktur förslår Reed (2011) 
att fokusera aktörers motivation istället för att ställa verkansorsaker i termer av 
aktörers intentioner mot strukturers verkansorsaker.  
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undersöks. Antagligen har det systematiska tillvägagångssättet framstått som 
mer tillförlitligt och övertygande. Positivismens metoder har legitimerat 
kunskapsanspråk på ett övertygande sätt eftersom de varit mer entydiga och 
bevisat sina slutsatser enligt matematisk logik. Sannolikt har detta varit en 
bidragande orsak till att många samhällsvetenskaper, inte minst inom 
pedagogiken och dess psykologiska tradition, i mitten av 1950-talet började 
använda sig av metoder med rötter i naturvetenskaplig metod.  
 
Andersson (1992) menar att skillnaden mellan naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga metoder är myt. De finns en uppfattning om att de 
naturalistiska metoderna skiljer sig markant från de tolkande eftersom de har 
sitt ursprung i en induktiv och positivistisk uppfattning av naturvetenskaplig 
metod. Detta är emellertid en myt eftersom teorier inte uppstår genom 
induktion. Mönster och regelbundenheter som upptäcks leder inte till 
vetenskapligt accepterade kunskaper. Och denna typ av upptäckande hör inte 
bara hemma i naturvetenskapens förklarande vetenskap utan även inom 
samhällsvetenskaperna förstående vetenskap. Vi har sett hur forskarna i alla 
kunskapsteoretiska utgångslägen pekat på sociala mönster som de tolkat med 
teori. Upptäckter tolkas på detta sätt och tolkningen uppfattas som en hypotes 
som prövas genom att undersöka dess konsekvenser.  

Detta är inte olikt tolkande samhällsvetenskaplig forskning som empiriskt 
kartlägger ett fenomen och söker efter framträdande sociala mönster som den 
sedan belyser med teorier. Däremot är det på vilket sätt som kunskaperna 
säkras, och påstås vara generaliserbara via metod som 
förståendevetenskapens företrädare vänder sig emot. Inom positivismen är det 
inte hur väl bevis och teori förs samman som säkrar att det som påstås är 
"sant" utan i vilken grad som olika variabler korrelerar (Becker, 2008, s 74). 
Vidare är denna metod av ett sådant slag att det inte har någon betydelse 
varifrån data hämtas in. Metoden gör att svaren och analysen i termer av 
korrelationer översättningsbara till olika sammanhang.  

Den som befinner sig i det tolkande utgångsläget vet emellertid att det inte 
är variabler som påverkar varandra och skapar det sociala. Även realister 
håller med om detta när de håller för sant att det är sociala objekt (klass, 
etnicitet, klass, kön) som via agenter skapar sociala effekter (Danemark, et.al., 
1997). Realister kritiserar emellertid tolkningen i dess neopragmatiska form 
för att överdriva kontextualism och det sociala livets flyktighet (Habermas, 
1989; R. J. Bernstein, 1991). Denna inriktning underminerar möjligheterna att 
producera förklaringar vilket i sin tur är kopplad till med vilken bestämdhet 
det går att säga något om verkligheten och i vilken utsträckning kunskapen 
som produceras är generaliserbar i ett tolkande utgångsläge (Fritzell, 2009). 

 
Förståendekunskaperna status har emellertid dalat kanske just för att de inte 
gärna använder sig av begrepp som kausalitet och förklaring. Frågan är 
emellertid om förståendevetenskaperna ska ge upp och försätta på det inslagna 
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Analysen av motivation liknar Reed (2011) vid att vara teaterkritiker (jfr 
Alexander, 2011). Motivationen hos karaktärerna uppkommer i uppsättningen 
och dess manus. Pjäsförfattaren ger oss en hint om vad som för handlingen 
framåt i termer av vad karaktärer omedelbart vill ha (Reed, 2011, s 152). En 
omedvetet motiverad aktör kan inte dyka upp i ett sammanhang där hon inte 
sammansmälter med manus, det vill säga meningskontextens historia och 
kultur, med Reeds vokabulär, meningslandskap. Det är med hjälp kontextens 
betydelser och representationer som aktörers specifika motiv/motivationer får 
det sociala livet att röra på sig.  

Läraren i Runfors (2006) studie kan med andra ord inte ha haft de motiv 
som han hade om det inte vore för att det fanns meningar som bäddade in dem 
och gav dem karaktär. Dessa meningar är osynliga för läsaren i det normativa 
utgångsläget eftersom syftet i första hand är att kritisera. Vad Runfors (2006) 
gör analytiskt är en radikal historisering av motivation utan kontext. Motiv 
kan vara dolda eftersom de är så normala för det sammanhang som vi befinner 
oss i. Men det betyder ju inte att de inte finns där. Däremot är de svåra att 
upptäcka eftersom de sammansmälter med det specifika samhällets historia 
och kultur och uppkommer som sociala processer som tilldelar aktörer subjekt 
och motiv. Reed (2011) menar att denna motivation bör förstås som kopplad 
till sociala mekanismer. Jon Elster (2007, s 36) förklarar att sociala 
mekanismer är frekventa förekommande kausala mönster som triggas igång 
under omständigheter som vi inte vet när de uppkommer. De är inte bundna 
till någon kontext. Tills skillnad från sociologiska lagar som förutspår under 
vilka villkor de fungerar så kan inte en social mekanism användas för att 
förutse sociala utfall.  

Sociala mekanismer sätts igång av motiverade människor (Hedström, 2005 
s 25). Men som sagt, vad det är för motivation som sätter igång dessa är 
många gånger dolt eftersom dessa mekanismer i sig själva är en social historia 
som producerar subjekt med motiv (Reed, 2011, s 153). Mekanismer skriver 
Reed (2011, s 154) "är sociala, och en del av en förgivit tagen, socialt 
producerad verklighet". Runfors omedvetet motiverade lärare och 
föreståndaren i Westerlunds studie kan kanske därför bättre förstås som 
indragna i en social historia om moderniteten (Reed, 2011, s 155). Samtidigt 
kvarstår att mekanismer inte bara är sociala relationer utan även beroende av 
mening eftersom "social kraft ges form ut av mening"(Reed, 2011, s 155).  

Vi kan inte bara nöja med oss att avslöja sociala mekanismer utan, och det 
här är viktigt, de behöver även lokalt verifieras genom att referera till den 
meningsfulla kontext eller som Reed (2011) kallar det, meningslandskapet i 
vilket de förekommer. Vi behöver därför lyssna till vad som kommunicerar 
det sociala i termer av  

 
de meningar som skapar relationer, manus, ritualer och 
framträdande, som formar budskap, gester och ger tyngd åt sociala 
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Uppenbarligen kan aktörer både vara medvetet och omedvetet motiverade. 
Läraren i Runfors (2006) studie och föreståndaren på fritidshemmet i Hulténs 
(2007) studie tolkades som omedvetna om motiv till varför de agerade som de 
gjorde. I alla fall presenterades inte explicit de meningar som motiverade 
aktörerna till att göra vad de gjorde. Därför kunde vi inte säkra att de 
strukturer som pekades ut var riktiga. Reed (2011) föreslår att begreppet 
motivation49 fångar varför aktörer har anledning att göra något i världen. 
Använder vi oss av begreppet motivation kopplat till anledning kan vi komma 
ifrån att det som händer är orsakat av en inre mental status. Vi begränsar oss 
inte heller till att motivationen är ett resultat av externa sociala processer som 
aktören är omedvetet motiverad av. Genom att fokusera motivation kan vi 
fånga olika dimensioner. Vi kan upptäcka aktörers kreativa förmåga att 
förändra egna och andras meningar (jfr Alexander, 2011). På så sätt kan vi 
förklara att anledningen till att lärarna motsätter sig Ödmans ideologi beror på 
att de övertygar varandra om att den inte är bra, men också att de är 
motiverade att göra så eftersom de meningar de själva har om undervisning 
upplevs som bättre. De blir därför irriterade på Ödman eftersom deras 
erfarenheter inte stämmer överens med vad Ödman vill. Anledningen till att 
det är så förklarar Ödman har att göra med djupt rotade föreställningar om 
romen som i förhållande till det moderna livet behöver anpassas. Vidare pekar 
han på att det också har med lärarnas erfarenheter som får dem att reagera. De 
känner igen sig och kan identifiera sig med det lärarsubjekt som Ödmans 
projekt implicerar. På så sätt är motivation både intern och extern.  

Men oavsett om lärare vill ha erkännande för vad de identifierar sig med i 
symbolisk offentligt sanktionerad mening eller i en mer hel mening i termer av 
vilka de är, så kan de assimilerande motiven inte vara socialt effektiva om de 
inte ges konkret form av meningar. Motiv måste därför ha källor. Dessa källor 
är meningar i termer kultur (Geertz, 2010). 
 
Hur förhåller det sig med motivation som aktörer inte är medvetna om? 
Runfors (2006) tolkning av läraren är att han uppenbarligen inte är medveten 
om sin "motivation" att övertyga föräldrarna på det specifika sätt som han gör. 
Runfors (2006) historiserar lärarens motivation. Jag har emellertid ifrågasatt 
om det är en hållbar förklaring på grund av det sätt som bevis och teori förs 
samman i det normativa utgångsläget. Motivationens tillblivelse blir dold. 
Reed (2011) menar att den går att upptäcka genom att den historiseras och 
kontextualiseras (Reed, s 152). Detta görs genom "historiserad dialektik" som 
innebär att forskaren "kontrasterar uppkomna motiv som aktörer sitter inne 
med och de meningar som gör dessa motivationer konkret effektiva" (Reed, 
2011, s 152).  

                                                        
49 Motivation ska inte förväxlas med begreppet rationalitet. Till skillnad från rationalitet är motivation 
kopplat till innehållslig mening. 
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meningslandskap, blir en överordnad analysenhet50. Meningslandskap har 
formats och formas av människor. Det skapar en grund för aktörers subjekt 
med vilka de agerar och interagerar menar Reed. För att förstå Tallskolan och 
Jibrilskolan kommer jag således försöka beskriva respektive skolas 
meningslandskap. Det är nämligen först när jag förstår dessa som jag kan 
förklara varför aktörer är upptagna med vissa socialt receptiva mönster: att 
bedöma elevers lärande, att skapa skillnader mellan elever, att hålla distans till 
sina kollegor, att anpassa sig, göra motstånd eller försöka överbrygga sociala 
skillnader. 

 
Aktörer placerar sig själv på olika platser och intar positioner som gör att de 
tolkar meningslandskapet olika. På detta sätt menar jag det är möjligt att förstå 
att aktörer har olika meningar om vad som är problem på Tallskolan och 
Jibrilskolan. Ett givet meningslandskap uppenbarar sig nämligen på olika sätt 
beroende på utsikten för de som befinner sig där. Vidare är "ett landskap som 
omger specifika handlingar inte nödvändigtvis likt eller transformerbart till ett 
annat landskap51 som omger andra handlingar" (Reed, 2010, s 110). Det krävs 
en hel del meningsarbete för att förändra ett meningslandskap. Aktörerna i ett 
meningslandskap måste för att passa in i ett annat landskap lära sig dess sätt 
att använda humor, gemensamma berättelser om vad som är gott och ont och 
vad olika aktörer representerar och betyder för varandra. Det sociala livet i ett 
meningslandskap kan därför inte liknas vid tysta regler och konventioner på 
det sätt som Bourdieu gör (se Broady, 1991, s 274-276). Bourdieu ägnar sig en 
hel del åt reglerna men förklarar inte vad som motiverar dem till att handla på 
det sätt som de gör. Lite förenklat skulle antagligen Bourdieu ha svarat att 
aktörer gör vad de gör för att det är vad de vet och är vana vid.  

Craig Calhoun liknar Bourdieus konceptualisering av social dynamik vid 
rational choice-teorin (Calhoun, 1993, s 70). Frågan som infinner sig är varför 
                                                        
50 Jag tänker mig att meningar är den svarta processlådan som enligt Urban Dahllöf finns förutom 
andra variabler. Dahllöf (1999) skriver i en tillbakablick om den tidiga läroplansteoretiska att 
"allmänna miljöfaktorer liksom karakteristika hos de individer (lärare och elever) som interagerar i 
undervisningssituationen, kan ses som ramar för den pedagogiska processen[  ]häri ligger ett 
erkännande av att även den allmänna miljön men också individkarakteristika kan äga ramkaraktär med 
indirekta verkningar (Dahllöf, 1999, s 16). Vid sidan av variabler diskuterar Dahllöf således också en 
annan sorts kausalitet i termer av allmänna miljöfaktorer och individers karaktäristika som framställs 
som ännu en ramfaktor-variabel. Jag menar, till skillnad från Dahllöfs psykologisering att den handlar 
om människors handlingar men framför allt om vad som motiverar, det vill säga meningar som ger 
tvingande orsaker dess konkreta form och meningsfull karaktär av representationer. 
 
51 Det var detta som gjorde det svårt för Ödman att övertyga lärarna på Årstad skola. Istället för att 
förändra de underliggande meningarna så uppfann Ödman ett sätt att röra sig mellan dem (Reed, 2010, 
s 111). Han ändrade inte sitt sätt att betrakta utbildning utan lärde sig även lärarnas meningslandskap. I 
stödgruppen började han och lärarna prata om skillnader mellan romer och majoritetssamhället. Om det 
inte vore för att Ödman i efterhand själv skriver om det i avhandlingen skulle det vara möjligt att tolka 
det som om att lärarna triggade igång en social mekanism med en social historia som både de och 
Ödman var omedvetna om men som förenade dem.  
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band, (det vill säga) meningar som skapar "rummet" i vilket sociala 
handlingar fortgår (Reed, 2011, s 106). 

 
Det finns en hel del som talar för att Foucault var medveten om de sociala 
meningarnas betydelse. Ödman (2004, s 97) skriver att Foucaults texter vittnar 
om "en njutningsrik fascination inför den historiska berättelsen - som 
vittnesbörd om händelser - ett perspektiv som ger den kontext i vilka 
diskurserna utspelas" (min kursivering). Det är inte Foucault, utan hans 
uttolkare som utsatt teorierna för reduktion, menar Ödman. I Foucaults 
forskning ser vi hur sociala mekanismer ändrar karaktär just på grund av de 
olika sociala meningar de bäddats in i. Övervakning och straff som sociala 
mekanismer i det modernas form skulle inte vara effektiva på medeltiden och 
vice versa om det inte fanns specifika sociala meningar som gjorde dem 
effektiva. Foucault visar att "det sociala livets mekanik ges sin konkreta form 
av diskursiva formationer, de meningsfulla möjlighetsrummen som de äger 
rum i" skriver Reed (2011, s 138). Mening är "således inneslutet i det sociala 
livets flöden och processer på ett sådant sätt att kunskap om socialt liv måste 
grundas i dess tolkning" (ibid). Mekanismer måste triggas igång av aktörer 
och det måste finnas meningar på plats som motiverar aktörer till att vara 
motiverade att göra detta. Sociala mekanismer som skillnadsskapande, 
konkurrens, bedömning, bekännelse, övervakning, styrning, disciplinering och 
jämförelser kan således ha lika/olika innebörder i olika meningslandskap. Hur 
bedömning inom utbildning ges mening behöver inte vara det samma som i ett 
annat. Och i ett tredje kanske den som social mekanism inte alls förekommer.  

 
Poängen att använda begreppet mekanismer gör exempelvis diskursordningar, 
symboliska ordningar och sociala strukturer konkreta. Modernitet som social 
historia konkretiseras av sociala mekanismer exempelvis skapandet av 
skillnader, stereotyper och solidaritet. På samma sätt konkretiseras 
makrostrukturen marknad med hjälp av mekanismen konkurrens. Bunge 
(1997, s 410) argumenterar på detta sätt att användandet av social mekanism 
hjälper oss att förstå hur sociala relationer och sociala meningar på en makronivå 
visar sig på en mikronivå och hur den i sin tur påverkar makronivån (se även 
Hedström och Swedberg, 1996, Pickel, 2006). Strukturer blir på detta sätt 
konkreta samtidigt som vi löser upp den ständiga motsättningen mellan aktör och 
struktur och vilken av dessa två entiteter som påverkar vad som är tvingande 
orsaker för socialt liv.  

Samtidigt kan som sagt inte motivation och sociala mekanismer ensamma 
förklara vad som har social effekt. De behöver form. Reed (2011) föreslår att 
vi betraktar mening som denna form: "en formande kausalitet i termer av 
arrangemang av betydelser och representationer som ger tvingande orsaker: 
sociala mekanismer och motivation social effekt" (Reed, 2011, s 110). 
Meningskontexten eller som Reed (2011, s 110) väljer att benämna den, 
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Teoriers förklarandepotential är inte kopplat till dess grad av stabilitet över tid 
och i rum på det sätt som Therborn (1992) menar. Om de är generaliserbara 
måste detta prövas från fall till. Olika landskap skapar olika typer av social 
effektivitet. Detta förfarande kan liknas vid lokal verifiering av teorier. 
Teorierna binds upp av bevisen. Huruvida teori är generell beror på om samma 
teori kan fungera som förklaring för flera olika fall. Det innebär också att vi 
måste förstå kausalitet och generaliserbarhet på tolkningens villkor. Istället för 
robusta korrelationer och/eller identifieringen av strukturer och mekanismer 
handlar kausalitet om rekonstruktion av meningslandskap (Reed, 2011, s 121) 
som ger motivationer och mekanismer en meningsfull form som vi därigenom 
också kan förstå som orsaker.  

 
Med detta sagt om motiven till ett tolkande och förklarande perspektiv och 
vad för slags generaliserbarhet det implicerar har vi kommit fram till nästa 
kapitel i vilket jag närmare förklarar hur jag använt mig av perspektivet som 
jag argumenterar för samt konkreta metoder för att samla in data. Förutom att 
redovisa metoder kommer jag också berätta om hur jag konkret gått tillväga 
vid analysen av respektive empiriskt kapitels data samt hur jag hanterat 
forskningsprocessen ur ett forskningsetiskt perspektiv. 

 
 

                                                                                                                               
som förelåg var inte Kina i sig utan det som Selander talar om i följande termer "Vi tillhörde en 
generation som ställde frågan om Tredje världen i relation till välfärdsprojektet. Kina var kanske inte 
idealet men i alla fall en alternativ möjlighet till det som då upplevdes som förfärande stalinism i 
Sovjet och Östeuropa" (Selander, 2005, s 44). "Trots allt kritiskt arbete hade jag varit blind för vissa 
saker - om än vidöppen för annat. Boken om Kina framstod inte längre som 'kunskap om' Kina, utan 
som en projektion av ideologiska positioner och konflikter" (Selander, 2004, s 44). Selander menar på 
grundval av denna erfarenhet att "den stolta säkerheten ('vi visste hur det var ty vi hade varit där') och 
skamsenheten (över det jag inte såg när jag var där) som två likvärdiga hållningar" (ibid). Selander svar 
på denna motsättning är att "inte skämmas över begångna misstag utan se dem i ljuset av tolkningarnas 
konflikt. Inte överge kravet på sanning, men bli mer uppmärksam på de förutsättningar som är för 
handen när sanningsanspråket hävdas" (Selander, 2004, s 44) vilket också har varit syftet med analysen 
i det här kapitlet. 
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aktörer väljer att upprätthålla regler och konventioner. Bourdieu greppar 
därför inte de tysta reglerna. Han påvisar dem med strukturer. Men denna 
konceptualisering av socialt liv får analytiska konsekvenser. Exempelvis 
framgår det inte hur elever med arbetarklassgrund (Willis, 1983) och 
ungdomar i allmänhet (Bunar, 2009, Sernhede, 2011) genomskådar systemet 
som håller dem på plats. För om Bourdieu ägnat sig åt vad regler och normer 
är och fungerar socialt hade han upptäckt att det inte alls är så lätt att förstå sig 
på andra meningslandskap.  
 

Sammanfattning och avhandlingens metateoretiska utgångsläge 
Det kan tyckas att den kunskapsteoretiska analysen är en omständlig väg att 
vandra för att göra en empirisk analys av två mångkulturella skolor. Jag har 
emellertid sett den som nödvändig. Det samhällsteoretiska, för att använda 
Reeds metafor (2011), meningslandskapet är en djungel. Som doktorand 
placeras du kanske i ett specifikt meningslandskap med givna traditioner och 
institutioner. Någonstans, halvvägs in i ditt avhandlingsprojekt har du kanske 
börjat förstå vilket sätt du ska hantera bevis och teori på och vilka analyser 
som går hem. Så småningom upptäcker du på konferenser andra 
meningslandskap med andra institutioner där dina teorier och analyser inte alls 
fungerar. Och du förstår inte riktigt varför. När jag gjorde denna upptäckt fick 
det mig att ifrågasätta om det är möjligt att med hjälp av en viss metateori 
bestämma sig på förhand hur det sociala fungerar. Det går inte att generalisera 
hur människor och samhälle fungerar i allmänhet. Ändå gör 
samhällsvetenskaplig forskning det. Detta är i sig en social historia om att 
skapa ordning och sammanhang i vetenskapliga discipliners sociala liv. Men 
att hålla fast vid en sådan ordning vore djupt olyckligt. Teorier är viktiga. Men 
de måste användas på ett sätt som respekterar verkligheten de avser belysa. 
Ambitionen i det tolkande och förklarande utgångsläget är inte att producera 
teorier som är universellt generaliserbara, utan teorier som kan förklara varför 
vissa meningar, meningssystem, motivationer och mekanismer är socialt  
effektiva52 i ett givet meningslandskap.  
                                                        
52 Att jag här menar det är viktigt att fånga vad som är socialt effektivt för att i nästa led förstå vad som 
kan förklara vad som har social effekt ska inte blandas ihop med huruvida det socialt effektiva kan 
rättfärdigas i en etisk-normativ mening. Stefan Selander belyser detta med hjälp av en betraktelse över 
hur han ändrat sin förståelse för vetenskap och "sanning". I början 70-talet skrev han en bok om Kina 
och berättar följande när han reflekterar över vad han då skrev. "Min tidigare Kinabild var både 'sann', 
då den byggde på en massa faktaunderlag och 'den' fungerade socialt, då boken blev ett godkänt 
studiematerial" skriver Selander (2004, s 44). Här tolkar jag Selander mena att sanning är synonymt 
med vad går hem socialt i en allmän mening. Jag tänker mig att sanning också har att göra med 
analysen. Selander blandar ihop "sanningen" om hur Kina fungerade "socialt" med att fakta 
accepterades "socialt" i Sverige. Att Selanders bok accepterades socialt som kurslitteratur kvalificerar 
den inte som mer eller mindre sann. Om Selanders Kinabild från 70-talet ska prövas måste det göras 
med hjälp av empiri om Kina från den aktuella perioden. Selander gjorde ingen funktionalistisk 
tolkning även om han menar att den var boven i dramat. Problemet med den första Kina-bilden är det 
normativa kunskapsteoretiska utgångsläget som Selander befann sig i när tolkningen gjordes. Intresset 
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3.1 Etnografi 
Den övergripande metod som passar bäst till avhandlingens 
kunskapsteoretiska perspektiv är etnografin. Etnografiskt fältarbete är designat 
på ett sätt som syftar till att samla in så mycket data som möjligt för att förstå 
en specifik kontext och hur den fungerar (Jeffrey, 2008). För att få en fullödig 
förståelse för fenomenet eller händelsen man intresserar sig för används olika 
metoder så som observationer, intervjuer och dokumentationsanalyser 
(Hammersley & Atkinson, 1995).  

Metoden har sitt ursprung i antropologin. De första etnografiska studierna 
av antropologer gjordes med intresse för specifika och okända kulturer. Man 
intresserade sig för, och skrev om kultur i termer av ritualer, seder och bruk. I 
samhällsvetenskaplig forskning med etnografisk inriktning talar man numera 
inte bara om att beskriva en viss grupp eller en specifik kontext/kultur utan 
poängterar även vikten av att förstå den som en del i ett vidare sammanhang 
(Willis, 2000).  
 
I likhet med andra sociala och kulturella kontexter är skolor och offentliga 
institutioner fyllda med mening. Mening som ger oss ledtrådar till varför 
aktörer agerar som de gör. För att förstå oss på vad men framför allt hur och 
varför detta vad händer, har jag lyssnat på aktörerna i de olika kontexterna och 
frågat dem varför de handlar på ett visst sätt. Det är först då som jag menar att 
vi kan förstå vad som motiverar aktörer och därmed börja gräva i de 
meningslager som – ibland medvetet och ibland omedvetet – fungerar som 
motivationer. I relation till de fyra kontexterna, är det hur kultur levs, det vill 
säga hur mening aktiverar, formar/används (Swidler, 2001, s 11) men också 
formas av aktörer (Alexander, 2011) och skapar en grund för vad som händer.  

3.2 Data och metodöversikt 
Eftersom de konkreta frågorna som jag ställt mig är av lite olika karaktär har 
olika etnografiska metoder fått en mer eller mindre framträdande roll i varje 
kontext jag undersökt. Därför redovisar jag varje kapitels metoder för 
datainsamling separat. Vilka sammanhang jag har studerat, vilka aktörer som 
varit involverade och på vilket sätt jag gjort detta framgår av tabellen nedan.  
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3. Metod 

 
I det här kapitlet redovisas hur jag metodiskt gått tillväga för att få svar på de 
frågor jag ställde i inledningen av avhandlingen (jfr Wolcott, 1999, s 279). I 
den kunskapsteoretiska analysen kom jag fram till att socialt liv behöver 
förstås. Förståelse handlar om att förklara varför liv levs på olika sätt. Och för 
att förstå socialt liv behöver vi lyssna till aktörer. Det är nämligen aktörer som 
får saker ting och hända. Det betyder emellertid inte att aktörer ensamma sitter 
inne med svaret till varför de gör som de gör eller att det skulle vara deras 
unika förtjänst att det som sker, verkligen sker. Ibland är förvisso aktörer 
kreativa, nytänkande och lyckas övertyga sina meningsmotståndare att 
förändra sina meningar om vad de gör och därmed också hur de handlar. Men 
oftast reproducerar aktörer för givet tagna vanor, normer, institutioner och 
värden. Men även om de reproducerar dessa måste vi veta varför. Vi måste 
därför förstå meningarna och meningslandskapet som bäddar in vanor, 
konventioner, normer och värden.  

Huruvida aktörer förändrar meningslandskap, skapar institutioner och/eller 
reproducerar dem är en empirisk fråga. På samma sätt är det en empirisk fråga 
vad det är för mening som vanor, normer, institutioner och värden är fyllda 
med. Och hur dessa meningar viktar representationer av sociala fenomen på 
olika sätt. För att förstå varför Tallskolan satsar mycket resurser på svenska 
språket istället för modersmålsundervisning och studiehandledning menar jag 
att vi behöver lyssna på vad som motiverar aktörer till att göra detta.  

Vad för mening svenska språket och modersmålsundervisning har måste 
upptäckas i den konkreta sociala, politiska och kulturella kontexten. Att 
förklara vad som händer går därför inte att fastslå med en inledande 
"makrostudie" som testas mot en fallstudie eller på förhand fastslå att den 
sociala världen är på ett visst sätt och därmed alla kontexter likaså. Med denna 
öppna ingång i empiriarbetet är det därför extra viktigt att berätta om hur 
insamling av data har fungerat, hur data valts ut, kategoriserats och 
analyserats.  
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Formandet av utbildning pågår inte bara i skolans undervisning, utan också i 
personalrum, i skolkorridorer, på föräldramöten, på skolförvaltningar, på 
civilsamhällets kommunikativa institutioner: lokaltidningar, nationella 
tidningar och i lokala och nationella utbildningspolitiska sammanhang (jfr 
Jarl, 2007; Pierre, 2007; Quennerstedt, 2007). När jag gjorde etnografi på 
Jibrilskolan diskuterades exempelvis undervisning och uppfostran inte bara på 
formella personalmöten utan även informellt i personalrummet och i klassrum 
mellan lektioner. Framtagandet av en policy för att förbättra Tallskolans 
skolresultat inom ramen för förbättringsarbetet som jag redogör för i kapitlet 
Tallskolan (ännu) ett förbättringsarbete, diskuterades och tog form på 
skolförvaltningen. Det går således inte att begränsa utbildningens formering 
till en viss plats och vissa aktörer. Hur exempelvis rektorerna på Tallskolan 
styr verksamheten formas i samtal, inte bara med lärare utan även med 
representanter för skolförvaltning och politiker. En del av dessa interaktioner 
sker också, som jag kommer visa, på lokaltidningens sidor. 

3.3 Metodiska strategier  
Varje kontext kännetecknats av olika möjligheter i att få tillträde till platsen 
och aktörer. Även användandet av intervju- och observationsmetoder har fått 
en kontextuell prägel och anpassats till situationen. Reflektionerna över min 
egen roll och etiska spörsmål som aktualiserats har också varierat mellan de 
olika kontexterna. Därför redovisas också dessa i relation till varje kontext.  

Efter redovisningen av hur metoder använts i varje kontext följer en 
sammanfattning av hur jag gått tillväga i själva analysarbetet. Avslutningsvis 
redovisar jag mitt sätt att betrakta validitet i relation till de fyra empiriska 
studierna och analysen av dessa.  

Metod - "Tallskolan och Byarp" 
I det första empiriska kapitlet Tallskolan och Byarp undrar jag vad det är som 
gjort att Tallskolan kommit att uppfattats som ett problem från tid till annan, 
hur problem och lösningarna på dessa har formats. Eftersom historia är 
förfluten tid har jag inte kunnat följa hur aktörer talat med varandra när de 
diskuterat Tallskolan. Jag har därför intervjuat rektorer och lärare som arbetat 
och arbetar på Tallskolan. De har berättat om hur de menar att skolan och dess 
arbetssätt förändrats över tid. Det finns naturligtvis problem med att minnas 
vad som hänt och vissa händelser glömmer man på grund av att man ser 
tillbaka på det som varit på ett annat sätt. Jag har därför även använt mig av 
andra källor: historiska dokument, utvärderingar och reportage i tidningar som 
skildrat skolan. Jag har också använt mig av dessa källor i utformandet av den 
semistrukturerade intervjuguide jag använde mig av vid intervjuerna (jfr 
Kvale, 1997).  
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skildrar hur skolan rapporterats och debatterats i lokaltidningen. Analysen av 
lokaltidningens53 rapportering av Tallskolan var ett sätt att ta reda på hur 
skolan representerats men också på vilket sätt skolorna diskuterats i det 
offentliga rummet. Jag förstod att lokaltidningen fungerade som ett symboliskt 
rum där skolorna kunde visa upp sig. Tidningsreportagen om skolorna gav 
också en viss tillgång till enskilda aktörers meningar och en inblick i 
meningsutbyten mellan olika aktörer (Orgad, 2012). Och det är med denna 
förståelse jag har använt dem i kartläggningen av Tallskolan.  
 
Tillbakablicken på Tallskolans förflutna har inte alla de metodiska 
ingredienser som etnografi brukar förknippas med (jfr Forsey, 2008; 
Trondman, 2008). Exempelvis har jag inte kunnat observera vad som hände. 
Jag har försökt kompensera detta på olika sätt. För även om jag inte kunnat 
observera har jag återskapat samspel mellan aktörer genom att läsa om hur 
skolan diskuterats i Lokaltidningen och skolledningens dokumentation. I 
reportagen har det gått urskilja protagonister och antagonister i förhållande till 
diagnostisering av problem och deras lösningar.  

Metod - "Tallskolan - (ännu) ett förbättringsarbete" 
I det andra empiriska kapitlet Tallskolan - (ännu) ett förbättringsarbete frågar 
jag mig inom ramen för ett samverkansprojekt vad det är som gör att 
Tallskolan bestämmer sig för vissa pedagogiska insatser, men inte andra. För 
att belysa frågan har jag använt mig av en mängd olika data. Till skillnad från 
belysningen av Tallskolans historia har jag kunnat följa den sociala processen 
i framtagandet av policyn. Det betyder att jag varit med på interna möten där 
den arbetsgrupp av rektorer, förvaltningstjänstemän och externa experter 
pratat med varandra och diskuterat olika strategier för framtagandet av policy 
och vad den skulle innehålla. Jag har också deltagit i möten som denna grupp 
organiserat eller andra grupper begärt med gruppen eller aktörer från gruppen.  

 
Multipla metoder 
När man på nära håll följer aktörer på detta sätt har man också möjlighet att 
studera kroppsspråk och ansiktsuttryck och tonen i samtalen. I och med jag har 
haft tillgång till annan typ av data som observationer, bandupptagningar, 
fältanteckningar och formella och informella samtal och intervjuer med de 
involverade har dessa använts som primärkällor för att förstå den riktning som 
framtagandet av förbättringspolicyn tog.  

Samtidigt har jag också tillmätt dokumenten statliga och lokalpolitiska 
riktlinjer, lokala utvärderingar, policydokument och extern processutvärdering 
av arbetsgruppen som röster som arbetsgruppen reagerat på (jfr Harper, Ersser 
& Gobbi, 2008). Jag har också betraktat dokumenten att vara integrerad del i 
framtagandet av policy. Statusen på olika dokument diskuterades nämligen i 
                                                        
53 Den lokala morgontidningen kallar jag för Lokaltidningen.  
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Dokumentanalys 
Som metod betraktad är dokumentanalys inte lika vanlig inom etnografi som 
observationer och intervjuer. Detta har vetenskapliga orsaker. Antropologer 
intresserade sig för kulturer som inte använde sig av skriftspråk. Och 
sociologer som använt sig av etnografiska metoder har av någon anledning 
intresserat sig för subkulturer utan traditioner att dokumentera och interagera i 
skrift (Hammersley & Atkinson, 1995). Samtidigt har dokument: 
självbiografier, dagböcker och brev som den officiella historian inte berättar 
om, uppmärksammats, för att man med dem kan upptäcka tystade röster i 
historien (se exempelvis Ödman, 2006). För att göra beskrivningarna av 
händelser som förändrat Tallskolans riktning mer rika på innehåll har 
dokument använts. Rektorernas och lärarnas minnen av pedagogiska problem 
och projekt har med hjälp av elevarbeten, protokoll, utvärderingar och 
tidningsreportage på så sätt berikats på mening, kontextualiserats och validerat 
att det rektorerna berättat om är riktigt. I viss mån har jag med hjälp av 
dokumenten också kunnat urskilja enskilda röster och interaktioner mellan 
aktörer. Detta har jag gett mig en något bättre inblick i vilka 
meningssammanhang som problemformuleringar och pedagogiska lösningar 
varit inbäddade i och hur de formats av olika intressegrupper.  

Hammersley & Atkinson (1995, s 160) varnar för att dokument kan ha bias 
i termer av dess författare av olika anledningar vill presentera sig på ett 
fördelaktigt sätt. Jag håller med om att man behöver vara uppmärksam på att 
personer kan ha haft skäl att skriva eller framställa sig själv på ett visst sätt av 
olika anledningar. Men även om så är fallet, är detta i sig också intressant data. 
Till skillnad från Hammersley & Atikinson (s 160) betraktar jag bias-
problemet snarare som en ledtråd för att förstå hur diskussionerna gått mellan 
olika aktörer och hur detta påverkat vad som hänt på Tallskolan.  

I likhet med intervjuer måste data som framträder i dokument sättas i ett 
socialt och kulturellt sammanhang. För att förstå det vidare sammanhanget har 
jag därför frågat mig själv vad som gjorde det möjligt att skriva dessa 
dokument. Jag har därför använt mig av sekundärlitteratur för att belysa vad 
som övrigt hände i närsamhället och samhället i stort vid den tid då 
dokumenten skrevs. Vidare har jag funderat på vem som skrev, till vem de 
riktade sig till och på vilket sätt de kan ha påverkat vad som hände på 
Tallskolan. 

 
Tillgången till data är inte självklar i etnografiska arbeten. Jag hade emellertid 
lärt känna en av rektorerna på Tallskolan som hjälpte mig i kontakten med 
rektorerna som arbetat på Tallskolan under olika perioder samt lärare. 
Kontakten med de tidigare rektorerna gjorde också att jag fick tillgång till 
dokument som de hade samlat under tiden de varit rektorer på Tallskolan. 
Personliga anteckningar har jag betraktat som värdefulla för att förstå hur man 
tänkte vid just den specifika tidpunkten. Merparten av dokumenten är 
emellertid offentliga och består av externa utvärderingar och reportage som 
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av, hade jag träffat tidigare i samma ärende som jag först träffade 
förvaltningschefen, det vill säga för att intervjua dem angående föräldrars 
skolval. Jag hade då pratat med dem angående anonymitet och integritet. Jag 
aktualiserade dessa frågor även muntligen i förbättringsgruppen. Samtidigt 
poängterade jag att även om deras namn kom att fingeras liksom namn på 
skolor, dokument eller annan information så kunde jag inte garantera 
anonymitet. Detta aktualiserades framför allt då en hel del av dokumenten som 
jag skulle komma att referera till är offentliga.  

Att delta på så nära håll som jag gjorde aktualiserar även frågan om närhet 
och distans i förhållande till det som studeras. Det kan uppstå nära relationer 
till de som man studerar som kan påverka hur man uppfattar och pratar om det 
som händer och sedan rapporterar om det (jfr Trondman, 2008, s 132). När det 
gäller mitt deltagande i arbetsgruppen var det inte av ett slag som gjorde att 
det utvecklades starka band med gruppen. Gruppen träffades under drygt två 
år ungefär en gång i månaden, ibland fler tillfällen och lite olika 
konstellationer. Jag träffade emellertid varken gruppen eller dess medlemmar 
utanför gruppen mer än vid något tillfälle med undantag för rektorn för 
Jibrilskolan som anslöt sig till gruppen under en period.  

 
Med Hammersleys & Atkinsons (1995) sätt att kategorisera olika typer av 
deltagande etnografi var jag först och främst den observerande deltagaren. Jag 
deltog ibland mer och bidrog aktivt med information till något möte. Även om 
jag inte träffade gruppen ofta så gjordes observationer under en lång tid som 
Walford (2008, s 3) menar kännetecknar etnografi. Jag pratade ibland i 
fikapauser, innan och efter mötena med Tallskolans skolledning. Jag fick allt 
eftersom även grepp om de sociala relationerna mellan skolledning och 
förvaltning och hur denna relation kom att spela in i formandet av policy.  

Vissa perioder var relationerna i förbättringsarbetet ansträngda på grund av 
olika tolkningar om vad som orsakade Tallskolans skolresultat och vem som 
hade ansvar för elevernas alltjämt låga resultat på tester av olika slag. Bland 
annat utspelade sig en ordväxling i Lokaltidningen mellan skolförvaltningens 
chef och Tallskolans personal. 

Under tiden jag deltog i gruppen kunde jag bli involverad på ett sätt som 
gjorde att jag glömde att jag deltog för att förstå, inte primärt bidra till vad 
som skulle hända. Denna fas föregicks emellertid av att jag inte visste riktigt 
vad min roll i sammanhanget var, även om förvaltningschefen bett mig vara 
med på grund av mitt avhandlingsintresse. När jag fick i uppdrag att ta fram 
forskning om skolval blev min roll i gruppen en person som man förväntade 
sig skulle komma med "input" utifrån, i form av forskning. Detta gjorde mig 
allt mer involverade i arbetet. I och med att mötena var utspridda fanns det 
möjlighet att frigöra sig i tanken från det sociala sammanhanget.  

Detta aktualiserar också vad jag såg och skrev om. Om man blir 
känslomässigt involverad av en viss anledning kan det vara just det man väljer 
att skriva om. Jag har försökt att hålla mig reflexiv till detta faktum. Det finns 
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framtagandet av policyn. Ibland tillskrevs de ha betydelse. I andra fall inte. 
Dokumenten hade också en organisatorisk funktion. Detta sammantaget gjorde 
att jag kom att lägga märke till dem och hur de även användes som medel i 
framtagandet av policy (jfr Hammersley & Atkinson, 1998, s 161-169). 
 
Andelen data har ställt krav på min förmåga att väva samman observerande 
beskrivningar, konversationer, dokument, informella och formella samtal samt 
egna tolkningar (Jeffrey, 2008, s 141). De deskriptiva beskrivningarna har 
därför varit betydelsefulla för att kontextualisera konversationer och samtal. 
Fältbeskrivningarna har gjort att jag bättre förstått exempelvis varför vissa 
deltagare varit tysta eller tvärtom. Data som inte alltid kan fångas på en 
inspelning. Exempelvis hur man är placerade kring ett bord, reagerar på 
varandras tilltal, agerar kroppsligt i olika situationer eller på vilket sätt man 
talar.  

 
Tillträde, forskarrollen och etiska överväganden 
I relation till det första empiriska kapitlet Tallskolan och Byarp är metoden jag 
använt för att utforska förbättringsarbetets kontext således mer lik traditionellt 
etnografiskt arbete och har därför också aktualiserat frågor som tillträde, 
forskarroll och urval på ett annat sätt. Att jag överhuvudtaget fick möjlighet att 
följa projektet var en slump. Jag hade bett om att få intervjua den dåvarande 
förvaltningschefen med anledning av mitt initiala avhandlings-intresse som 
var föräldrars val av skolor. Syftet med intervjun var att få en inblick i hur 
förvaltning och politik hanterade skolkonkurrensen och vad de praktiskt 
gjorde för att få föräldrar till att välja sina skolor. I samband med intervjun 
berättade förvaltningschefen om det urbana utvecklingsarbetet som handlade 
om att förbättra situationen vad gällde utbildning, trygghet, sysselsättning och 
delaktighet i Byarp, den stadsdel i vilken skolorna låg. Han frågade mig om 
jag var intresserad att delta. En av frågorna som den nyligen etablerade 
arbetsgruppen hade funderat över var varför många av de elever som hade 
Tallskolan som hänvisningsskola gick på andra skolor. Och eftersom jag också 
intresserade mig för denna fråga menade förvaltningschefen att jag kunde 
bidra med mina kunskaper om jag ville. Jag accepterade erbjudandet. Vi 
pratade inte mer om vad det skulle betyda.  

Före det första mötet med gruppen kontaktade jag åter förvaltningschefen 
och berättade att jag skulle vilja följa arbetsgruppens arbete generellt och 
skriva om det som en del i avhandlingen. På det första mötet med gruppen 
berättade jag om mitt intresse och att jag ville följa gruppens arbete. Förutom 
Tallskolans skolledning bestod gruppen vid detta tillfälle av andra rektorer på 
skolor och förskolor i Byarp. De hade inga invändningar mot att jag följde 
arbetet, det vill säga gjorde anteckningar och vid några tillfällen 
bandupptagningar. När det var aktuellt med bandupptagning frågade jag om 
det var någon som var emot det. Det var ingen som hade några invändningar. 
Skolledningen på Tallskolan vars medverkan jag var mer specifikt intresserad 
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nationella tidningar. Reportagen har inte bara visat på hur rektorn motiverat 
sitt projekt utan också hur han interagerat med de som ifrågasatt det.  

Detta kapitel i likhet med kapitlet Tallskolan och Byarp har inte heller alla 
de ingredienser som etnografi vanligtvis har. De täta beskrivningarna av 
sociala relationer och interaktioner har jag i likhet med hur jag gick tillväga i 
kapitlet Tallskolan och Byarp kompenserat med dokument.  

Kapitlen Jibrilskolan tillblivelse och Tallskolan och Byarp är emellertid 
inte bara tillbakablickande. Det är ofrånkomligen så att intervjuerna med 
rektorerna också speglar vad de vill med sina skolor. Därför har intervjuerna 
som gjorts i relation till dessa kapitel också fungerat som källor för att förstå 
de båda skolornas situation då jag följde skolledningen i förbättringsarbetet 
och följde arbetet på Jibrilskolan. På samma sätt har jag använt mig av den 
kunskap som jag fått genom etnografin i intervjuer. När jag gjorde 
uppföljningsintervjuer med Anwar var dessa informerade av etnografin som 
jag gjort på Jibrilskolan (jfr Forsey, s 59).  

Metod - "Jibrilskolans kultur" 
I det fjärde empiriska kapitlet Jibrilskolans kultur undrar jag hur Anwars idé 
om att stärka den muslimska identiteten kom till uttryck i olika skolämnen. 
Det betyder att jag försökt att spåra sådana praktiker som lärare och Anwar 
ansett viktiga för barnens integration i samhället. Dessa praktiker behöver inte 
nödvändigtvis vara de som man talar mest om, utan de som pågår i det tysta 
och tas för givna. Därför ägnade jag mig åt en del observationer av 
undervisningen för att upptäcka mönster för hur innehåll och kommunikation 
klassificerades och ramades in (Bernstein, 1996). Dessa observationer följdes 
upp i samtal med lärarna.  

 
Observation och deltagande 
Syftet med de sex veckornas deltagande observationer på Jibrilskolan var inte 
som i fallet med förbättringsarbetet, att undersöka hur en social process formar 
ett specifikt utfall. Istället ville jag belysa vad som är viktigt för en muslimskt 
profilerad skola och vad som möjliggör den som organisation. För att 
undersöka detta ägnade jag en hel del tid åt att samtala med olika lärare och 
med rektor. Jag intervjuade lärarna vid tre olika tillfällen i grupper som 
motsvarade de arbetslag de arbetade i. Vidare intervjuade och samtalade jag 
också med lärare informellt, efter och ibland under skoltid. Jag deltog på 
personalmöten och ibland även arbetslagmöten. Jag pratade med lärarna efter 
lektionerna och på raster för att få grepp om den lokala kontexten och vad som 
formade den och det som ansågs viktigt för barnen att lära sig.  
Jag har på detta sätt, genom mitt deltagande i den dagliga verksamheten 
försökt lära känna personalen på Jibrilskolan och försökt att föreställa mig vad 
det innebär att arbeta på skolan och vad lärarna delar för upplevelser av och 
meningar om skolan. Tillvägagångssättet påminner om kulturstudier (Walford, 
2008, s 7, Geertz, 2000). Den nära etnografin har hjälpt mig att närma mig 
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en risk att deltagarna har sagt till mig vad jag har velat höra eftersom jag 
framstått som en i gruppen och att jag därför också glömt bort att ställa 
frågorna som bryter ett sådant mönster (Bruner, 1986). Eftersom meningarna 
om gruppens arbete, innehållet och policyn drog åt olika håll så fanns det 
emellertid en intern mekanism som till viss del gjorde det omöjligt att blunda 
för olika perspektiv. Samtidigt som jag deltog i gruppens arbete läste jag också 
en hel del litteratur om samverkan och urban utvecklingspolitik som gav 
distans till sammanhanget.  

Metod - "Jibrilskolans tillblivelse" 
I det tredje empiriska kapitlet Jibrilskolans tillblivelse undrar jag vad som 
motiverar rektorn Anwar att starta en muslimskt profilerad fristående skola 
strax utanför Byarp. 
 
Olika intervjumetoder  
För att svara på den frågan har jag helt enkelt talat med rektorn. Jag har haft 
tre formella samtal – intervjuer som spelades in. Intervjuerna var mellan en 
och två timmar långa. Därutöver har jag haft ett otal informella samtal med 
rektorn under perioderna jag tillbringade på Jibrilskolan som varade totalt sex, 
veckor samt två samtal efter jag avslutade mitt fältarbete (jfr Beach, 1995). De 
första inledande intervjuerna syftade till att få syn på motiven som gjorde att 
Anwar började fundera över att etablera Jibrilskolan. De informella samtalen 
med Anwar under min vistelse på Jibrilskolan använde jag för att följa upp 
saker jag upplevde på skolan och/eller saker som jag inte riktigt förstod. Dessa 
informella samtal har haft stor betydelse för att förstå vad Anwar uppfattar är 
meningen med Jibrilskolan. De formella intervjuerna har haft lite olika 
karaktär. De inledande intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att 
jag hade bestämt ett antal teman som jag ville ha belysta. Bland annat vill jag 
förstå Anwars bakgrund, kunskaper och erfarenheter och hur dessa spelat in i 
öppnandet av skolan. Jag var också intresserad av framgångar, motgångar och 
tvivel och hur han betraktade skolans utveckling över tid. På detta sätt försökte 
jag lokalisera Anwars biografi i det vidare sammanhanget han verkade i, då 
han funderade över att etablera Jibrilskolan (jfr Forsey, 2008, s 59). 
 
Dokumentanalys 
En fristående skolas etablering är inte en enskilds aktörs verk. Det finns andra 
betydelsefulla människor som stödjer och hjälper till på olika sätt och 
motverkar den som bryter ny mark. Detta funderade jag över, men utan att 
riktigt veta hur jag skulle komma åt denna process. Intervjuer kan vara 
begränsade för att förstå det levda livets paradoxer, dilemman och oförutsedda 
händelser (Trondman, 1999). Det är, av olika anledningar, inte alltid 
människor är intresserade eller har förtroende för den som intervjuar och 
därför vill berätta om besvikelser, motgångar och misslyckande. Jag bestämde 
mig därför också att läsa vad som skrivits om skolan och rektorn i lokala och 
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tog ett visst administrativt ansvar hjälpte en av profillärarna mig med vissa 
föräldrakontakter. 

 Inledningsvis kände jag mig osäker på vad som var lämpligt att tala och 
fråga om i relation till profillärarnas undervisning. En del frågor var jag rädd 
för skulle uppfattas som kritik. Till exempel hade jag en föreställning om att 
frågor om religion skulle kunna uppfattas på detta sätt (Hammersley & 
Atkinson, 1995, s 55-62) och skapa låsningar i relationen (Walford, 2008, s 
23- 25). Detta var emellertid bara farhågor från min sida. Efterhand som jag 
lärde känna rektorn och profilläraren förstod jag att det fanns ett intresse att 
diskutera islam och hur olika aspekter tolkas med hjälp av islam. Den 
uppfattning jag hade om att dessa frågor skulle uppfattas som privata förstod 
jag i efterhand mer spegla mitt eget sätt att uppfatta religion än Anwars och 
profillärarnas. 

Det nära deltagandet aktualiserar frågor om hur forskaren själv påverkar 
händelser och det som hen studerar (jfr Ehn & Klein, 1994). Även om jag 
uppfattade i direkt anslutning till mitt etnografiska arbete att jag varit med och 
påverkat så märkte jag när jag fick distans till skeenden och upplevelser att 
man inte ska överskatta sin egen roll. Vad som händer på skolor förändras inte 
så lätt (jfr Ödman, 1975/1980). Den djupa involveringen i det dagliga arbetet 
på skolan ska emellertid inte underskattas av denna anledning. Jag blev mer 
eller mindre involverad i ett antal övergripande samtal med olika teman som 
fördes mellan klasslärarna och Anwar. Dessa handlade bland annat om hur 
religionen influerade olika undervisningsaktiviteter och hur klasslärarna ansåg 
att rektorn Anwar borde förstå vad som påverkade lärarnas möjligheter till 
undervisning och elevernas lärande (jfr Hughes, 1994). I samband med att det 
fanns meningsskiljaktigheter märkte jag också att klasslärare, profillärare och 
Anwar antagligen viktade informationen om vad som pågick på lite olika sätt. 
Detta beskrivs i etnografisk litteratur bildligt "att vakta grinden" (Hammersley 
& Atikinson, 1995, s 34-35). Det fanns grindar på Jibrilskolan och de blev 
tydliga då olika grupper hade olika intresse. Samtidigt gjorde också konflikter 
att motiven till konflikterna och därmed meningarna om de praktiker som 
ifrågasattes eller försvarades blev tydliga.  

3.4 Etik 
En annan dimension av etnografiskt arbete är den etiska. Olika kontexter har 
aktualiserat etiska ställningstagande på olika sätt. I kapitlet Tallskolan – 
(ännu) ett förbättringsarbete följde jag på nära håll gruppens arbete. I 
synnerhet förvaltningschefen och skolledarna. Jag återgav också möten som 
arbetsgruppen hade med föräldrar. Samtliga dessa möten förutom ett möte har 
varit offentliga. Även mötet mellan arbetsgruppen och experten som jag 
återger var ett offentligt möte. I mötet med föräldrarna som var mer av 
informell art berättade jag om mitt avhandlingsintresse. När jag återgett detta 
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kontroversiella frågor och hur de hanteras i vardagsarbetet och skapar olika 
subkulturer och grupper på Jibrilskolan. Samtidigt har jag också frågat mig 
hur det kommer sig att det som händer ändå sker trots meningsskiljaktigheter. 
Jag har alltså även kunnat närma mig på vilket sätt aktörer på Jibrilskolan 
hanterar konflikter och på så sätt får det sociala livet och undervisningen och 
annat arbete att flyta på trots dessa.  

För att förstå skolans kultur och meningslandskap har jag försökt att vara 
öppen för nya sätt att se på saker (Trondman, 2008). Detta måste jag tillstå har 
varit mer svårt i denna kontext än de övriga och det beror på att jag deltog 
intensivt i det vardagliga arbetet, inte bara som observatör utan som aktiv 
deltagare. Jag vikarierade även som lärare vid något tillfälle och hjälpte till 
med administrationen under en vecka. Jag förde inga anteckningar eller gjorde 
intervjuer då jag arbetade på skolan däremot fick jag en känsla för 
sammanhanget som jag inte annars skulle få. Jag fick en känsla för svårigheter 
att ta beslut om hur resurser skulle riktas, och vilka krav det ställer på 
skolledaren att sköta detta arbete men också hur det kan upplevas att få/eller 
inte få det stöd som man hoppas på som lärare.  

 
Tillträde och forskarrollen 
I likhet med hur etnografin utfördes i kontexten Tallskolan (ännu) ett 
förbättringsarbete så aktualiserades i än högre grad vad det innebär att få 
tillträde till kontexten (Hammersley & Atkinson, 1995, s 54-80). Tallskolans 
kontext kände jag till sedan tidigare. Det var således lättare att få tillträde. 
Däremot fanns det en risk att sammanhanget var så pass bekant för mig att jag 
inte uppfattade vad som pågick. Till skillnad från de som deltog i projektet 
hade jag fördelen att kunna dra mig undan, distansera mig och fundera över 
vad som hände. Även teorier har jag hjälpt mig att distansera mig och få syn 
på sådant som annars tas för givet.  

Jibrilskolans kontext var däremot helt ny för mig. Det betydde att jag 
behövde arbeta på att skapa sociala relationer. Jag märkte att det gick 
förhållandevis lätt med klasslärarna. Generellt sett tog de sig tid för att prata 
med mig. De avsatte tid för fokusgruppintervjuer vid tre tillfällen per 
arbetslag. Vid dessa tillfällen lärde jag känna klasslärarna bättre och hur de 
upplevde sitt arbete med eleverna och relationerna till rektor och övriga lärare. 
Eftersom lärararbete är intensivt och många sociala relationer hanteras 
samtidigt upplevde jag att det fanns ett behov av att prata. Jag samtalade 
generellt sett mer med klasslärarna än profillärarna54. Profillärarna var inte 
lika involverade i det gemensamma dagliga arbetet eftersom de undervisade 
eleverna i enskilda ämnen. Jag besökte emellertid lektioner i skolämnena 
islam och koran och fick på så vis en ganska god kontakt. Under den tid då jag 

                                                        
54 Profillärarna hade inte ansvar för någon specifik klass. De undervisade i ämnena islam, koran och 
arabiska.  
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54 Profillärarna hade inte ansvar för någon specifik klass. De undervisade i ämnena islam, koran och 
arabiska.  
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Att inte skriva skulle strida mot min kunskapsteoretiska övertygelse om vikten 
att förstå det sociala genom att återge täta beskrivningar men också mot min 
övertygelse om att det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv med inblick i 
offentlig utbildning. Min ledstjärna har varit att skapa förståelse för vad 
aktörerna gör och tycker oavsett vad det är för slags normativa ramverk som 
guidar dem (Kellner, 2014).  

3.5 Analys 
Analysarbetet har vägletts av syftet, frågorna och det kunskapsteoretiska 
ramverket som skrevs fram i förra kapitlet. Det praktiska analysarbetet har 
bestått av två parallella processer. Dels har det handlat om att sortera data och 
förstå vad respektive empirisk kontext som helhet handlar om. Dels har det 
handlat om att förstå teorier och om dessa kan expandera förståelsen av 
respektive empirisk kontext och bidra med kontextualisering som sträcker ut 
sig i rum och tid. Även om dessa två processer i det praktiska analysarbetet 
inte går att särskilja kommer jag för begriplighetens skull skriva om dem på 
detta sätt.  

Empiriskt analysarbete 
Det empiriska analysarbetet pågick från de första intervjuerna till det att jag 
hade gjort mitt etnografiska arbete och följt upp en del med hjälp av 
intervjuer.  

De inledande intervjuerna med aktörer i respektive kontext skrev jag ut. 
Observationsanteckningarna kom på pränt direkt i anteckningsböcker och 
ibland på datorn, i anslutning till observationerna eller efter dagens slut. Alla 
intervjuer har inte skrivits ut i sin helhet. En del av de intervjuer som syftade 
till att följa upp vissa saker lyssnade jag selektivt på. Ibland så tillförde 
emellertid även dessa intervjuer ny information, information som jag hade 
förbisett tidigare. De uppföljande intervjuerna använde jag också för att testa 
initiala minimala tolkningar. Exempelvis gjorde jag uppföljande intervjuer 
med rektorn på Jibrilskolan så sent som 2013.  

Fältanteckningarna som jag gjorde för att beskriva miljöer, kroppsuttryck, 
ansiktsuttryck och sätt att prata på har inte en lika framträdande roll i de 
empiriska kapitlen. Anledningen är att jag inte uppmärksammade att dessa 
icke-verbala handlingar också har betydelse för vad som hände. Jag var alltför 
upptagen med att försöka förstå vad respektive kontext handlade om. I kapitel 
fyra som handlar om förbättringsarbetet förekommer det sparsamt med denna 
typ av observationer. I kapitel sex något mer. Att det har blivit på detta sätt 
beror också på kontexterna. I en skola är det sociala samspelet intensivt. Man 
ser varandra i korridorer, i fikarummet och i matsalen och därmed är det 
lättare som etnograf att registrera dessa uttryck. I ett sammanträdesrum 
förekommer de också men inte lika tydligt. Även om dessa observationer inte 
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möte har jag valt att inte beskriva något som skulle kunna röja någon av 
föräldrarnas identitet.  

I de informella situationerna inom ramen för förbättringsarbetet har jag 
signalerat min närvaro som forskare med block och penna. Samtidigt förstår 
jag att även om förvaltningschefen och skolledningen på Tallskolan gett sitt 
samtycke vid ett tillfälle så är det svårt att säga nej även om jag signalerat att 
de hade möjligheten. 

Bunar (2009) tar upp en annan etisk problematik: risken med att skriva om 
områden som är socialt utsatta och varnar för reproduktionen av stereotyper. 
Samtidigt infinner sig också ett problem om att inte skriva om det som 
uppfattas som problem. Mitt sätt att lösa detta dilemma har varit att låta röster 
ta plats i redovisningen av empirin. Jag har valt att ta med interaktioner som 
belyser maktförhållanden. Detta är emellertid inte bara ett etiskt 
ställningstagande utan även en teoretisk konsekvens eftersom jag utgått från 
att vi behöver lyssna på och redovisa vad människor säger om vi ska förstå hur 
det kommer sig att sociala hierarkier existerar. Vi kan inte börja med att 
kritisera fenomen som inte är etiskt försvarbara om vi ska förstå dem.  
 
Under tiden jag gjorde min etnografi på Jibrilskolan aktualiserades också 
etiska spörsmål. När man blir så djupt indragen som jag blev i skolans 
vardagsliv kan rollgränserna mellan etnografen och de olika aktörerna som 
man följer, observerar och talar med, suddas ut (Burgess, 1984). Man blir en i 
gänget. Detta är bra för inblicken i vad som pågår, samtidigt så uppkommer 
frågan om lärarna i det här fallet tänkte på att jag också samlade intryck, även 
om jag inte förde anteckningar eller hade en bandspelare uppe. Jag har valt att 
hantera detta dilemma genom att inte återge samtal som det inte varit tydligt 
att jag dokumenterat genom anteckningar och bandspelare. Däremot har jag 
använt mig av mitt allmänna deltagande för att kontextualisera vad som 
framkommit i intervjuer. Jag berättade innan och i samband med de inledande 
intervjuerna för lärarna om Vetenskapsrådets etiska regler (2002, 2011) 
gällande samtycke och konfidentiell. Även om alla namn är fingerade och att 
jag ibland medvetet bytt namn på deltagare som haft ungefär samma åsikter 
gör det svårt att identifiera enskilda aktörer förutom rektorn. För att försäkra 
mig om att jag inte skrivit något som kunde uppfattas integritetskränkande 
lämnade jag preliminära analyser och utkast. En av lärarna hörde av sig. 
Läraren hade inga innehållsliga invändningar utan kommenterade att hen 
kände igen sig i skildringen av skolan. Jag har också varit i kontakt med 
rektorn Anwar och frågat honom om han tagit del av utkasten. Han förklarade 
att han inte haft tid utan sa han litade på mitt omdöme. 
 
En annan dimension av etiken är på vilket sätt forskning kan användas när den 
publiceras. Det kan finnas främlingsfientliga grupper som kan använda bitar 
av materialet för att legitimera sin ideologi (Aretun, 2007). Samtidigt är det 
omöjligt att på förhand veta på vilket sätt det man skriver kommer att tolkas. 
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Meningslandskap 
För att förstå motiven och de sociala meningar som bäddade in dem, hur dessa 
triggades igång eller försvarades använde jag mig av teorier som kunde 
förklara motiven. Teorierna användes således om de kunde gräva i aktörernas 
och kontextens meningslager.  

Informerad av Reeds (2011) allmänna kunskapsteoretiska begrepp 
meningslandskap har begrepp fungerat som en vägledande metafor för hur ett 
socialt sammanhang fungerar. Meningslandskap som metafor syftar på att 
olika sociala processer äger rum i meningslandskap. Sociala processer måste 
vara inbäddad mening. Därför gäller det att försöka förstå källorna till 
aktörernas motivation, det vill säga det meningslandskap som bäddar in deras 
sociala handlingar.  

För att förstå vad, hur och varför olika aktörer i olika sammanhang agerar 
har jag försökt med olika slags teorier rekonstruera deras motiv genom att 
förstå de meningar som de varit inbäddade i. Exempelvis hade jag inte kunnat 
förstå varför Jibrilskolan inledningsvis kritiserades för att segregera eleverna 
om jag inte använt mig av teorier om svenskhet och välfärdssystemets historia 
Först när jag satte dessa teorier framför utsagorna kunde jag bättre förstå 
kritiken och dess meningar. 

I meningslandskap finns det således både meningar som är ytliga och 
djupa. Meningarna kan vara olika djupt internaliserade i aktörernas 
medvetande. Internaliserade meningar triggas igång då aktörer erfar 
situationer och händelser som de tolkar bryter med hur de själva uppfattar hur 
den sociala världen bör ordnas. Exempelvis var lärarna på Jibrilskolan noga 
med att eleverna talade på svenska. Så fort de hörde eleverna prata på sina 
modersmål tillrättavisades de. Detta fenomen talade inte lärarna om. De bara 
gjorde det. Att de hörde andra språk än svenska fungerade som en social 
mekanism som slog på det sociala mönstret att påminna eleverna att tala på 
svenska. Dessa djupt internaliserade meningar är nära på synonyma med 
meningslandskapet i sig själv. I meningslandskapet agerar aktörerna som om 
det inte fanns något alternativ.  

I meningslandskap händer också saker som triggar igång motstånd hos 
aktörer som drar igång ett aktivt meningsarbete. När klasslärarna på 
Jibrilskolan upptäckte att en flicka inte deltog i den frivilliga 
eftermiddagsaktiviteten rytmik mobiliserade de sig socialt och försökte ändra 
på de meningar som gjorde det möjligt för föräldern att handla på detta sätt.  

Vidare har de som rör sig i ett meningslandskap olika kapaciteter att 
interagera effektivt i landskapet. Förvaltningschefen som jag kommer berätta 
om i kapitlet Tallskolan (ännu) ett förbättringsarbete fick till uppgift att 
samordna och utforma policy tillsammans med de boende i Byarp men hade 
ingen erfarenhet av denna nya form att styra på i offentlig verksamhet.  

Sociala processer kan också beskrivas som personliga vanor, stilar och 
kollektiva processer som aktörerna medvetet eller omedvetet deltar i. 
Förvaltningschefen, som ledde förbättringsarbetet var inte bara ovan vid det 
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finns med i de empiriska redogörelserna har vetskapen om dess betydelser 
funnits i bakhuvudet och därför hjälpt mig att förstå sociala relationer, 
samspel, grupperingar och attityder som olika aktörer har haft till varandras 
motiv och sätt att handla på. Hur mycket intervjuer, samtal, interaktioner, 
dokument som jag hänvisar till beror således på praktiska begränsningar som 
kontexterna implicerat.  

Bakom de empiriska bevis som presenteras finns andra bevis som inte 
presenteras av utrymmesskäl. Jag har således valt ut empiriska bevis som 
stärker den empirisk-teoretiska tes som jag driver i respektive empiriska 
kapitel. Denna tes skulle jag emellertid inte kunna driva om jag inte hade haft 
bevis som bekräftar att den är trolig. Med tanke på att det ändå är relativt täta 
beskrivningar så finns det möjlighet för den externa betraktaren att göra sin 
bedömning av hur rimlig sammansmältningen av teorier och bevis är. Jag 
återkommer till denna fråga i slutet av detta kapitel när jag diskuterar validitet.  

Empirisk-teoretiskt analysarbete 
Att jag slutligen bestämde mig för den kunskapsteoretiska utgångspunkt som 
jag beskrev i förra kapitlet var för att jag ansåg att jag med den kunde göra 
empirin mest rättvisa. Ramverket var tillräckligt dynamiskt för att kunna fånga 
upp det komplexa sociala samspelet och mångfalden av meningar som detta 
var inbäddat i. Ramverket gjorde det möjligt att vara öppen för att sociala 
processer kan ha olika karaktäristika som driver det sociala livet i olika 
riktningar. I data om Tallskolans historia såg jag exempelvis både solidaritet 
och konflikter.  

 
Att försöka förstå en kontext börjar inte för etnografen när den sätter sig 
bakom skrivbordet. Analysarbetet för min del påbörjades så fort jag började 
med datainsamlingen. I inledningsskedet handlade det emellertid mer om att få 
grepp om kontexten. På Jibrilskolan fick jag ganska snabbt efter några 
inledande fokusgruppintervjuer insyn i det sociala samspelt och vad som stod 
på spel. Efter hand som jag skapade preliminära helhetsförståelser funderade 
jag över vilka övergripande sociala och innehållsliga mönster som var 
framträdande och hur dessa upprätthölls. För att förstå dessa fortsatte jag med 
informella intervjuer. I dessa kunde jag gå mer på djupet för att förstå vad som 
motiverade aktörer och de meningar som bäddade in olika typer av 
undervisning och policyåtgärder. Genom intervjuerna förstod jag också vilka 
positioner som aktörer placerade sig i eller blev placerade av andra i. I 
kulturanalysen av Jibrilskolan och Tallskolans förbättringsarbete kunde jag 
också följa interaktionen mellan olika aktörer för att se hur deras motiv togs 
emot och hur de försökte övertyga varandra om vad som behövde göras. I de 
andra empiriska kapitlen har jag med hjälp av dokument försökt återskapa 
interaktionen mellan olika aktörer.  
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Hur specifika teorier använts i respektive empiriskt kapitel 
Förutom att förstå och förklara vad som pågår i och omkring Tallskolan och 
Jibrilskolan har jag haft ett intresse för vilket slags social integration som de 
båda skolorna erbjuder. För att förstå detta har jag använt mig av Alexanders 
(2006) teoretiska begrepp inkorporering och civilsfär. Civilsfär är ett sätt 
analysera de meningar som ett samhälles medlemmar menar är viktiga för ett 
samhälle. Civilsfärens meningar förs vidare, bland annat genom utbildning på 
skolor som Tallskolan och Jibrilskolan.  

Civilsfären i termer av demokratisk kultur omsluter andra sfärer 
exempelvis marknaden och har därför en viss autonomi. Autonomin hänger i 
sin tur på den specifika solidaritet som samhällsmedlemmarna i demokratiska 
samhällen har utvecklas. Dess medlemmar tillåter varandras meningar att ha 
inflytande på hur de lever sina respektive sociala liv. Utbildning speglar dessa 
meningar om på vilket sätt världen ska förstås och levas.  

Civilsfärens meningar och känslor är relativt föränderliga. Demokratiska 
samhällen är i förhållande till icke-demokratiska kulturellt dynamiska. De 
tillåter människor uttrycka vad de anser om det samhälle som de lever i. 
Civilsamhällets medlemmar har institutionaliserat friheter men också 
solidariska meningar som ska skydda samhällets medlemmar från varandra. 
De kunskaper och värden som förmedlas i skolor är därför ganska många, 
komplexa och tillåtande. Samtidigt är inte civilsfären rakt igenom solidarisk i 
förhållande till dess medlemmar. Den begränsar många gånger vem som har 
möjlighet att uttrycka sig och deltaga i olika sociala sammanhang.  

Civilsfärens vi formas av som är passande sätt att förstå saker på, uttrycka 
sig och bete sig på. Olika vi-former formas i termer av inkorporering som 
speglar civilsfärens öppenhet respektive slutenhet i förhållande till olika 
identiteter (Alexander, 2006, Voyer, 2013). Assimilering som inkorporering 
kräver exempelvis att marginaliserade identiteter inte visar upp sin identitet i 
offentliga sammanhang. Exempelvis kan muslimer känna sig tvingade att klä 
sig på ett annat sätt för att bli lyssnade på. Vidare kan svenska medborgare 
med icke-typiska svenskklingande namn känna sig tvingade att byta namn för 
att bli kallade till anställningsintervju. Assimilering förbjuder emellertid inte 
deltagande men avkräver anpassning. Som inkorporering är assimilering inte 
moralisk försvarbar eftersom partikulära identiteter riskerar stigmatiseras. En 
annan form av upptagande benämner Alexander (2006) för sammanbindning. 
Sammanbindning är en integrationsform där samhället skapar likheter genom 
att sammanföra olika identiteter. Exempelvis undervisades barnen på 
Tallskolan om likheterna mellan muslimer och kristna. Sammanbindning, till 
skillnad från assimilering, uppmärksammar partikulära identiteter. Som 
inkorporeringsform jämställs emellertid inte identiteter utan det är fortfarande 
majoritetssamhället som styr villkoren för partikulära identiteter. Den 
inkorporeringsform som är normativt att föredra kallar Alexander för 
mångkulturell inkorporering. Det är en relativt ny inkorporeringsform som 
innebär att partikulära identiteter jämställs med majoritetssamhällets 
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nya sättet att styra utan vägleddes av en vana som jag spårade till ett relativt 
djupt internaliserat förvaltande arbetssätt. Därför formades mötena med 
föräldrar på ett visst sätt.  

 
Reed (2011, s 111) liknar den teoretiska rekonstruktionen av ett 
meningslandskap vid att måla en målning. Han påpekar att det inte finns en 
pensel (läs teori) som på egen hand kan rekonstruera ett meningslandskap. Det 
behövs flera olika. Och för den som tolkar är det mödosamt att hitta rätt 
penslar. För att göra detta måste den som tolkar uppmärksamma aktörernas 
meningar, de institutionella sammanhangen de deltar i samt mekanismerna de 
triggar igång. Således har både lika och olika penslar i målningen av 
respektive skola använts.  

Tallskolans och Jibrilskolans meningslandskap är således specifika 
samtidigt som de också delar institutioner. Om vi tänker oss dessa institutioner 
som kyrkor, byggnader, berg och dalar så framträder deras konturer och färger 
på olika sätt i respektive landskap. Anwar, rektorn på Jibrilskolan och en av 
lärarna med svensk bakgrund på skolan tolkade på olika sätt värdet av att gå i 
kyrkan och fira kristna traditioner.  

När meningslandskap rekonstrueras är det samma institutioner som 
framträder men dess konturer och färger kan vara olika för aktörer och därför 
behövs även nyanser uppmärksammas. När jag märkt att ett meningslandskap 
som Jibrilskolans i vissa avseende är konfliktstyrt har jag försökt att förstå hur 
det trots allt ändå fungerar. Detta har drivit mig att exempelvis få syn på olika 
sätt att hantera konflikter. Oavsett om meningslandskap är mer eller mindre 
konfliktfyllda/konsensuspräglade har jag undersökt vad det är för slags motiv 
som gör aktörer övertygade om vad de gör är rätt och riktigt när de framträder 
inför varandra (Alexander, 2011). Detta har varit ett sätt att förstå vad för slags 
roller som aktörer tar, vilka meningar de fyller sitt manus med, hur de 
använder sig av olika slags skript, sätt att artikulera kulturella meningar samt 
rekvisita av olika slag exempelvis experthjälp.  

I det sociala framträdandet är inte kulturen beroende av andra variabler. 
Aktören kan om han eller hon är skicklig, sammansmälta sin egen normativa 
meningsstruktur med publikens och på så sätt ändra meningarna som bäddar in 
sociala handlingar. Exempelvis noterade jag över tid hur Jibrilskolan 
representerades i Lokaltidningen förändrades. En bland andra formande 
orsaker till detta kan ha haft att göra med det sätt som Anwar, rektorn, 
lyckades framställa skolan och få den att normaliseras i den offentliga 
publikens ögon.  

I de konsensuspräglade meningslandskapen har jag försökt spåra sociala 
processer vars interaktioner avslöjar vad det är för slags mekanismer som 
triggar igång de repetitiva sociala mönster som vi uppfattar som 
konsensusorienterade.  
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svara på vilket slags inkorporering som olika meningslandskap implicerat. I 
kapitlet gör jag vad Reed (2011) menar är en maximal analys. Jag visar på 
vilka underliggande meningar som formar respektive skolas civilsfär/er samt 
hur de konkurrerar om hur unga genom utbildning ska inkorporeras.  

 
Den teoretiska analysen av empirin har således gjorts på tre olika nivåer som 
sträcker sig från minimal till maximal tolkning. 

 
1. Aktörers beskrivningar av hur de förstår sig själva, sina handlingar 

och sina omständigheter i respektive empiriskt kapitel.  
2. Tolkning av meningssystem som aktiverar och legitimerar vad 

skolaktörerna gör, känner och tänker och hur de socialt framträder 
med dessa. Dessa tolkningar gör jag främst i sammanfattningarna av 
respektive empiriskt kapitel. 

3. De maximala tolkningarna av vad som formar utbildning betraktat 
som inkorporering gör jag i kapitlet Kultur och utbildning. Här 
använder jag Alexanders (2006) teorier om civilsfär och 
inkorporering. 

 
Det här bryter antagligen mot vad som förväntas teoretisk i en analys, men 
som sagt, jag har haft mina skäl och det är upp till läsaren att bedöma om detta 
sätt bidrar till förståelse av de empiriska kontexterna. Detta leder oss in på 
begreppet validitet som enligt Sundberg (2005, s 179) refererar till 
noggrannhet och pålitlighet.  

3.6 Validitet 
Sundberg (2005) skiljer på intern och extern validitet. Den interna validiteten 
kan ses i förhållande till vad Sundberg benämner "konsekventa metoder", 
"respondentvalidering" och "differentierad metodrepertoar". Den externa kan 
ses i förhållande till "kommunikativ validitet", "thick descriptions" och 
"tväranalyser" (ibid.).  

 

Intern validitet  
Vad gäller validitetskriteriet ett konsekvent användande metoder kommer 
detta till uttryck i att jag använt mig av samma ovan generella beskrivna 
metod att analysera materialet på. De metodiska redskapen och deras funktion 
redovisas så pass noggrant att det ska vara möjligt "att relatera metodiska 
övervägande till resultaten" (ibid.). Om så är fallet beror på min förmåga att 
förklara hur jag gått analytiskt till väga samt att det visar sig i de empiriska 
analyserna. Det är svårt att bedöma hur väl man lyckas med detta men det har 
varit min ambition.  
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identiteter. Det betyder att andra identiteter än svenska vita medelålders män 
är delaktiga i samhälleliga angelägenheter. Teorin om inkorporering och 
civilsfär använder jag främst i kapitlet Kultur och utbildning som avslutar den 
här avhandlingen. I de övriga empiriska kapitlen har konceptet 
meningslandskap har fungerat som en övergripande teoretisk metafor för att 
blottlägga meningar som formar olika slags innehåll: kunskaper, färdigheter, 
förhållningssätt och kompetenser med vilket elever ska inkorporeras. Det 
primära intresset i respektive empiriskt kapitel har således varit att visa på 
vilka meningar som bäddar in olika slags handlingar, hur dessa aktiveras 
och/eller formas.  

I kapitlet Tallskolan och Byarp har jag främst gjort vad Reed (2011) kallar 
minimala analyser. De minimala analyserna speglar vad Reed (2011) 
benämner som faktaspråk. Jag har således inte primärt eller explicit försökt att 
förklara varför lärare och rektor tolkar olika slags förändringar på ett visst sätt 
utan snarare beskrivit samhälleliga förändringar och hur dessa uppfattats på 
Tallskolan.  

I analysen av kapitlet Tallskolan – (ännu) ett förbättringsarbete har jag 
använt mig av teorier för att visa på varför aktörer oftast handlar på ett 
förutsägbart sätt i förhållande till dominerande meningar (Swidler, 2001; 
Voyer, 2013). Jag har också använt mig av teorier om hur skolaktörer förstår 
sig själva och sina omständigheter. Vidare har jag använt mig av teorier som 
belyser på vilket sätt aktörer motverkar förändringar och/eller försöker 
förändra de meningar (Alexander, 2011) som upprätthåller visa sätt att bedriva 
undervisning på.  

I kapitlet Jibrilskolans tillblivelse har jag använt mig av Reeds (2011) 
begrepp meningslandskap och Alexanders (2011) teori om socialt 
framträdande. Konceptet meningslandskapet har framför allt använts för att 
visa på Anwars förhållandevis komplexa förståelse av hur olika muslimska 
grupper uppfattar samhället. Begreppet socialt framträdande (Alexander, 
2011) har jag använt för att belysa hur Anwar framträder i massmedia för att 
påverka den lokala civilsfärens representation av Jibrilskolan, muslimer och 
islam.  

I kapitlet Jibrilskolans kultur har jag också använt mig av det teoretiska 
konceptet meningslandskap och teorin om socialt framträdande. Där utöver 
har jag använt mig av mer specifika teorier för att belysa hur sociala grupper 
positionerar varandra diskursivt och symboliskt (Garfinkel, 1956; Goffman, 
1956/2009) och samlar sig kring specifika meningssystem (Geertz, 2000). I 
förhållande till hur olika skolämnens praktik tolkas av lärare och rektor har jag 
använt mig av specifika teorier om kön och sexualitet (Hirdman, 2003). För att 
beskriva hur undervisning organiserades använde jag mig av Bernsteins 
(1996) teori om hur utbildningens innehåll klassificeras och hur dess 
förmedling ramas in. 
I det avslutande kapitlet Kultur och utbildning har jag som redan nämnts 
använt mig av begreppen civilsfär och inkorporering (Alexander, 2006) för att 
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4. Tallskolan och Byarp55  

Syftet med detta kapitel är att identifiera strukturella omvandlingar som Byarp 
blir föremål för och hur aktörerna på Tallskolan hanterar dessa. I kapitlet 
beskriver jag den idag mångkulturella Tallskolans utveckling från början av 
70-talet till 2011. Jag använder mig av begreppet meningslandskap (Reed, 
2011) som jag introducerade i förra kapitlet. I artikeln är det skolledningens 
och lärarnas meningslandskap som jag försöker förstå. Med begreppet 
meningslandskap belyser jag vad det är som motiverar rektorerna att agera 
som de gör och hur deras handlingar i sin tur också formas av 
meningslandskapet i vilket Tallskolans pedagogiska prioriteringar 
förverkligas.  

Jag kommer således att visa hur rektorer, lärare och andra aktörer inom 
kommunen agerat i relation till strukturella förändringar och hur de fått sina 
specifika innebörder i utbildningsmässig mening. Med detta menar jag att 
strukturomvandlingar i samhället på något sätt måste tolkas ut av 
utbildningsaktörer: politiker, rektorer, lärare osv. och att dessa tolkningar 
lägger en specifik grund för hur utbildning formas.  

 
Analysen sker i tre parallella steg. För det första fokuserar analysen på att 
identifiera vilken typ av strukturella omvandlingar det är frågan om och dels 
redogöra för dessa. För det andra belyser jag hur strukturomvandlingarna får 
sina specifika innebörder inom ramen för den aktuella utbildningskontexten. 
För det tredje, försöker jag förstå det meningslandskap som gör att motiv blir 
angelägna och sociala mekanismer triggas igång.  

4.1 En skola som alla andra 
Från 70-talet fram till 2011 förändras bostadsområdet Byarps sociala geografi 
kontinuerligt som en följd av migration- och bostadspolitik, och som en 
                                                        
55 En tidigare version av detta kapitel publicerades under rubriken Tallskolan – En mångkulturell 
skolas tillblivelse och pedagogik i Utbildning & Demokrati Tidsskrift för didaktik och 
utbildningspolitik år 2012, vol 21 nr. 2, s 81-102. 
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Respondentvalidering handlar om huruvida de människor som jag 
intresserat mig för haft möjlighet att diskutera mina tolkningar. Jag har skickat 
texter till deltagarna i förbättringsgruppen som de responderat på, så även till 
de för detta rektorerna och lärarna som intervjuas i kapitlet Tallskolan och 
Byarp. Sättet som respondenterna reagerat på mina tolkningar har varit mer 
eller mindre omfattande. Ibland har respondenterna aviserat att de inte har tid. 
Vissa respondenter har emellertid berättat att de känt igen sig i de tolkningar 
jag gjort. De maximala tolkningarna har de inte kommenterat. Den empiriska 
respondentvalideringen under pågående etnografi har varit omfattande och 
värdefull. Den har undvikit en del misstolkningar och sakfel. Det betyder 
emellertid inte att det kan förekomma sådana. Men de ska emellertid inte ha 
någon bärande betydelse för tolkningen om de inte uppmärksammats av 
respondenterna. 

Differentierad metodrepertoar som valideringskriterium innebär att 
intervjuer, observationer och fältanteckningar bidrar till att "stärka eller 
motsäga gjorda tolkningar och analyser" (ibid. a.a.). Jag har arbetat för att 
studien ska vara så transparent som möjlig i empirisk mening så att detta ska 
vara möjligt. Det förekommer förhållandevis ganska mycket data av olika slag 
som kan testa validiteten på detta sätt. 

 

Extern validitet 
Kommunikativ validitet refererar till hur "resultatens giltighet och trovärdighet 
har [  ] prövats i kritisk diskussion" (ibid., a.a.) utanför den specifika 
etnografiska kontexten. En tidigare version av Tallskolan och Byarp har 
publicerats i en tidskrift och därför har tolkningen av texten prövats men också 
omprövats. Övriga empiriska kapitel har lästs av seniora forskare vid 
seminarium.  

De täta beskrivningarna av kontexterna menar Sundberg (a.a.) kan hjälpa 
andra forskare att se om teorierna och analyserna är applicerbara på andra 
liknande fall. Om analyserna inte exakt matchar varandra så kan en jämförelse 
vara en fingervisning om tolkningarna är troliga. "Läsaren kan avgöra hur 
'typiskt' fallet är utifrån egna referensramar" (ibid., a.a.). Även om studierna 
presenteras som fyra skilda kontexter kan de också läsas som två studier som 
håller ihop temporalt och fyra studier som håller ihop både temporalt och 
spatialt. Det går således att betrakta de fyra studierna som empiriska linser 
som speglar vår samtid.  

Tväranalys som extern validering innebär att utomstående kan lägga 
studierna bredvid andra och pröva ifall de är möjliga tillsammans i en bredare 
historisk, social och kulturell kontext. 
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Den service som inte fanns i området fanns i stadens centrum inte långt 
därifrån. Förutsättningarna för Byarp som bostadsområde var således 
annorlunda än för de mångmiljonsprogramområden som byggdes i de större 
städerna. Eftersom dessa placerades långt ifrån stadskärnorna var det viktigt 
att social service fungerade från början. De rapporter som finns om dessa 
bostadsområden berättar att de inte lockade medelklassen på grund av att 
lägenheter inte var iordningställda, transportsvårigheter och dålig service 
(Arnstberg & Ramberg, 1997; Granbom, 1996). Byarp var med sin närhet till 
centrum skyddat ifrån att den offentliga servicen inte var tillgänglig. I Byarp 
bosatte sig barnfamiljer med svensk bakgrund och en del av dem kunde räknas 
som medelklass. ”I början (av 70-talet) var det familjer, läkare, lärare ett 
tvärsnitt av en helt vanlig skola” berättar Rune. En del migranter var 
arbetskraftsinvandrare men utgjorde en liten del av det totala antalet invånare. 
När jag frågar lärare som arbetat på Tallskolan sedan slutet av 70-talet så 
bekräftar de den bild som Rune förmedlar.  
 
Under 80-talet förändras elevsammansättningen inte på grund av invandring 
utan för att nya villaområden kommer till och att en del av de flyktingar som 
bosätter sig i området relativt snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden och 
ekonomiskt och därför flyttar ifrån området. 

 
Då [i början av 80-talet] flyttade många svenskfödda familjer. Det 
var inte något fritt val, de som kunde, köpte villor och stack iväg. 
Då försvann läkarnas och lärarnas barn. Det är ett ganska viktiga 
år i Tallskolans utveckling. Det blev ett väldigt tapp då (Rune).  
 

Det är inte bara familjer med svensk bakgrund utan även de familjer med 
utländsk bakgrund med högre utbildning som får arbete kopplat till deras 
utbildning. De nyanlända har vid den här perioden ganska lätt att etablera sig 
på arbetsmarknaden eftersom de har utbildning och kunskaper som passar den 
svenska arbetsmarknaden. Generellt sett så verkar det som att de som kom 
kunde etablera sig på arbetsmarknaden från slutet på 60-talet och en bra bit in 
på 70-talet oavsett utbildningsbakgrund (Arnstberg, 2008). När arbeten som 
inte kräver specifika kunskaper och utbildning minskar i antal så blir det 
viktigt vilken utbildning de nyanlända har.  

 
Det fanns en grupp nykommande som fick jobb ganska omedelbart 
och som ganska snabbt kunde etablera sig i det svenska samhället. 
Det var akademiker som kom osv. som nog hade det lite lättare att 
få jobb till och med inom sitt eget gebit på den tiden och de försvann 
ganska snart. De köpte villor och bosatte sig och lämnade 
bostadsområdet. (Rune) 
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konsekvens av detta även Tallskolans sociala och etniska elevsammansättning. 
När skolan uppförs i början av 70-talet är den emellertid som vilken annan 
skola som helst, berättar den numera pensionerade läraren och studierektorn 
Rune.  
 

Det var en helt gammaldags normal pluggskola, med uttalade läxor 
och prov. Då [i början av 70-talet] skiljde sig inte skolan ett dugg 
från vilken annan skola som helst i Öjbo. När de stora konflikterna 
runt om i världen började på 80-talet… 73, 74 och 75 kom den 
första gruppen [flyktingar] men på 80 talet exploderade alltihop 
och då på något sätt förändrades skolan (Rune).  

 
Rune visar mig statistik som han samlat in under sin tid som lärare och 
studierektor vid Tallskolan. Statistiken visar hur antalet elever med utländskt 
klingande56 efternamn förändrat skolans etniska sammansättning enligt Rune.  
 
År	  
 

70-71	   75-76	   80-81	   85-86	   90-91	   06-07	   08-09 

Andel 
elever 
med 
utländsk 
bakgrund	  

3 %	   7 %	   35 %	   40 %	   59 %	   79 %	   90 %	  

 

Tabell 2. Andel elever med utländsk bakgrund på Tallskolan under perioden 1970-2009 
 
Antalet elever med migrationsbakgrund eller med föräldrar utan högre 
utbildning på Tallskolan var inte lika påtaglig till en början i Byarp och på 
Tallskolan. Bostadsområdet låg förvisso i utkanten av staden. Men staden 
hade inte brett ut sig geografiskt. Bostadsområdet som tillkom inom ramen för 
mångmiljonprogrammet hamnade relativt nära stadens centrum. Området hade 
inte problem med dålig utbyggd infrastruktur. Skolor, förskolor och andra 
serviceinrättningar kom relativt snart på plats. Och eftersom 
mångmiljonsprogramområdet placerades på drygt 20 minuters 
promenadavstånd från stadskärnan så fanns det möjligheter att bo centralt. 

                                                        
56 Detta är emellertid inte något bevis i statistisk mening att eleverna med Skolverkets mått 
kategoriserades som "elever med utländsk bakgrund". Samtidigt håller jag det för troligt att Rune har 
haft ganska god kunskap om vilka barn som antingen var födda utomlands eller hade föräldrar som var 
det. Detta eftersom jag granskat Tallskolans underlag för de sektorsspecifika bidrag som bland annat 
beräknades på hur många elever som undervisades i svenska som andraspråk. Jag förmodar att 
kommunerna behöll de kategorier som hade använts.  
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Även om de nyanlända på detta sätt kom relativt snabbt in i samhället berättar 
Rune att man på Tallskolan med hjälp av de kvarvarande ”svenska eleverna 
och deras familjer” försökte upprätthålla ett slags normalitet genom att låta de 
svenska barnen fungera som ”språkliga” och ”sociala” modeller. På samma 
sätt som Rune tolkar att den etniskt och socialt blandade skolan hjälper 
eleverna upplever lärarna att föräldrarnas integration på arbetsmarknaden 
underlättar samarbetet mellan skola och hem. Maria som också hon arbetat på 
skolan sedan början 80-talet och som upplevt "många olika skolor på skolan" 
berättar att det var positivt då skolan bestod av 2/3 svenska barn och 1/3 med 
utländsk bakgrund. "När vi hade ungefär 30 % (med utländsk bakgrund) då 
var det lyft för alla, man kunde det svenska språket". Rune uttrycker ungefär 
samma sak när han talar om att de svenska eleverna kunde utgöra en stabil 
språkträningsgrupp. Men denna grupp av elever med svensk bakgrund 
minskar över tid i antal. 
 

Det var inte särskilt många rent svensktalande barn som kunde vara 
en stabil språkträningsgrupp för kamraterna, utan det blev 
rinkebysvenska, ett blandspråk som fungerade alldeles utmärkt för 
de flesta men inte i en studiesituation (Rune).  

 
När den etniska segregeringen tilltar i termer av att svenska familjer flyttar 
ifrån området så finns det ett antal "svenska föräldrar" med barn på skolan 
som försöker motverka segregeringen berättar Rune. De bestämmer sig för att 
deras barn ska gå kvar på skolan trots att andra "svenska" föräldrar flyttade 
ifrån området. Föräldrarna visar i både ord och handling att den 
mångkulturella skolan betyder mycket för deras barns förståelse för andra 
kulturer. Deras barn skulle ”växa upp i ett integrerat samhälle” och av 
"socialpolitisk vilja ville de visa sin solidaritet med den här ganska utsatta 
gruppen" menar Rune. Barnen till [de svenska föräldrarna] "var en styrka 
många gånger", berättar Rune. 

4.2 Hur det blir viktigt att arbeta med det sociala 
I mitten av 80-talet upplever Rune att allt mer tid ägnas åt det sociala. Lärare 
och skolledning upplever att den sociala oron ökar.  
 

Jag menar, när procenten invandrarbarn började stiga från 40 till 
60 procent [mellan 1986-1993] blev det kanske mer att skolan fick 
en social inriktningsfaktor som blev betydelsefullare än 
studieresultaten (Rune).  
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Detta blir startskottet för den ekonomiska bostadssegregationen i Byarp. 
Under 70-talet var Byarp socioekonomiskt likt andra bostadsområden i 
kommunen. Detta kom gradvis förändras från 80-talet och framåt. Fram till 
70-talet var den genomsnittliga sysselsättningsgraden högre bland utrikes 
födda familjer eftersom båda arbetade. I familjer med svensk bakgrund 
arbetade kvinnan i högre grad deltid. Därför var genomsnittsinkomsten något 
högre generellt sett för familjer med utländsk bakgrund. Statistik på nationell 
nivå visar också att perioden före 70-talet visar på små skillnader mellan 
utrikes och inrikes infödda gällande mottagande av arbetslöshetsersättning och 
socialbidrag (Lundh, 2010, s 62).  

Astrid, en av lärarna som började arbeta på Tallskolan på 80-talet berättar 
att föräldrarna till barnen oftast hade arbete i industrin och lärde sig då 
svenska. Om föräldrarna behärskade svenska språket så behövde lärarna på 
Tallskolan inte lägga så stor vikt vid språkinlärning. De behövde inte heller 
förklara hur det svenska samhället fungerade. Föräldrarna lärde sig detta på 
sina arbetsplatser. Detta stämmer väl med de studier som visar att barn till 
arbetskraftsinvandrare som kom före 1970-talet har lyckats väl i samhället 
(Lundh, 2010, s 63). Föräldrarnas integration på arbetsmarknaden fungerade 
som ett stöd för både lärare och elever. 

 
När jag började på 80-talet här i området så var det bara 
arbetskraftsinvandring i stort sett. Det var chilenare, det var 
makedonier, greker. Det har förändrats jättemycket. De 
(invandrarna) hade en jättehög status då. Då behövde vi inte 
diskutera svenska. Då kunde alla föräldrar svenska. De pratade 
svenska. Pappan jobbade på Volvo. Han förstod vad jag menade 
även om han inte var född här. Han jobbade här och visste vad som 
krävdes i samhället och därför ville de att ungarna skulle lära sig i 
skolan (Astrid, lärare).  

 
I mitten av 80-talet är det ungefär lika många elever med svensk som utländsk 
bakgrund. Skolans elevsammansättning i termer av elever med å ena sidan 
svensk bakgrund och å andra sidan elever med utländsk bakgrund vars 
föräldrar hade arbete uppfattades som positivt av lärarna. Lärarna känner igen 
elevernas sätt att bete och lära sig på. Så här i efterhand framstår den här 
perioden som bra för lärarna. Hade jag frågat dem vid den tid som de här 
återger retrospektivt hade jämförelsen skett med annan fond. Men jag menar 
emellertid att det är rimligt att tänka sig att lärarna faktiskt hade stöd av att 
föräldrarna till eleverna med utländsk bakgrund var integrerade på 
arbetsmarknaden. Detta i sin tur ska förstås med bakgrund av att det var 
viktigt att arbeta, inte bara för att lära sig samhället och språket. Arbetet var 
också ett sätt att visa upp symbolisk samhörighet. 
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få i en annan skola med fler barn med svenska som modersmål. Den vilja som 
funnits bland de svenska föräldrarna att stanna kvar för att hjälpa skolan och 
elever med annat modersmål än svenska finns inte längre. De svenska 
föräldrarna funderar mer över sina egna barns skolgång och framtid än hur de 
kan hjälpa barn och familjer som kommer ifrån andra länder och vill ta sig in i 
svenska samhället57.  

Allt mer tid går också åt till att arbeta med det sociala som Rune uttrycker 
det. Eleverna beter sig inte på det sätt som lärarna förväntar sig. Anledningen 
till att det blir mer social oro enligt Rune är att lärarna inte får stöd av de 
"svenska medelklasseleverna" som tidigare fungerat som förebilder. De 
svenska eleverna har passat in i den etablerade skolkulturen och inte bara 
tjänat som rollmodeller utan även rent antalsmässigt dämpat andra 
elevkulturer att komma till uttryck. När de rollmodeller vars kultur bättre 
passar in i lärarnas skolkultur försvinner så synliggörs en mindre skolanpassad 
kultur. Att lärarna upplever att alltmer tid går åt till att arbeta med det sociala 
dvs. få eleverna till att bete sig skolmässigt beror inte bara på att de svenska 
familjerna flyttar.  

De nya flyktinggruppernas kulturella bakgrund har betydelse för hur 
lärarna upplever vad de behöver arbeta med. Föräldrarnas 
utbildningsbakgrund, deras kunskap och attityder till skolan som institutionen 
spelar roll menar Maria. Om eleverna är svenskar i den bemärkelsen att de 
bott i Sverige sedan generationer tillbaka är mindre viktigt när de lärare jag 
intervjuar minns olika flyktinggrupper. Från Kosovo i det dåvarande 
Jugoslavien kommer albaner till Sverige. Mellan 1989 och 1992 ökar 
invandringen från Kosovo. Maria berättar: 
 

Då upplevde vi första gången kulturskillnader och att vi inte hade 
kunskap. Vi upplevde dem som annorlunda vår egen kultur. 
Chilenarna var inte så långt kulturellt borta. Makedonierna hade 
arbete. Kosovo-albanerna hade inte samma skolbakgrund. Man 
märkte att skolresultaten sjönk. Det var svårare för barnen att 
hänga med i skolan. De var inte lika skolmotiverade (Maria). 

 
Maria menar att de kulturella skillnaderna mellan den svenska skolkulturen 
och inställningar till denna bland de invandrade makedonska och albanska 
                                                        
57 När personer med svensk bakgrund flyttar ut från Byarp och invandrade personer flyttar menar 
Andersson (2008, s 128-129) att detta mönster är ”segregationsgenererande” från det att ”andelen 
utlandsfödda i området överstiger stadens genomsnitt” (Andersson, 2008, s 128-129). När en tredjedel 
av ett bostadsområdes invånare är invandrade finns enligt Andersson (2008, s 30-31) en 
"erfarenhetsmässig ’risk’ för att de segregationsgenererande flyttningarna tar fart och att ett 
bostadsområde relativt snabbt når klart högre andel utlandsfödda". Detta är vad som händer med Byarp 
och Tallskolan. 
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I procent räknat så ökar andelen elever med annat modersmål från fyrtio till 
sextio procent. Att en stor andel av eleverna inte har svenska som modersmål 
fungerar som en etnisk markör och tillskrivs betydelser som motiverar lärare 
och skolledning till att skriva en skrivelse. Hösten 1993 skickas ett brev 
undertecknat "Personal och skolledning, Tallskolan" till de politiska 
nämnderna ansvariga för skola, barnomsorg, socialtjänst samt kultur och fritid. 
Man redogör för att det talas upp till 13 språk i en del klasser. I skrivelsen 
noteras att allt färre elever har makedonska och grekiska som modersmål. 
Spanskan dominerar emellertid fortfarande tätt följt av arabiska och persiska.  
 

Av undersökningar vet man att effekten är positiv upp till en 
”språkinflyttning” av 30 % i form av t ex internationell förståelse, 
kulturellt utbyte etc. Personalen på Tallskolan ser fram emot att 
arbete på en balanserat mångkulturell skola där svenska språket 
kan sättas i högsätet. Svenska föräldrar, vars barn började i åk 1 ht-
93 överväger fortfarande att flytta sina barn till annan skola, om 
barnet ej får tillräcklig hjälp att utveckla sitt svenska språk.  

 
Jag anar att skolledningen refererar till forskning när de skriver att en 
elevsammansättning där 30 % av eleverna har annat modersmål i svenska är 
positiv för inlärningen. Källan till denna procentsats har jag emellertid inte 
lyckats spåra. Det finns däremot ett tröskelvärde på ca 40 % som nämns i 
senare rapporter (Skolverket, 2009). Det intressanta med skrivelsen betraktat 
ur ett samtida perspektiv är emellertid att skolledningen varken refererar eller 
legitimerar procentsatsen genom att påstå att elevernas formella kunskaper 
förbättras om andelen med annat modersmål än svenska håller sig på denna 
nivå. Istället talar skolledningen om att det kulturella utbytet gynnas med 30 % 
elever med annat modersmål än svenska. Jämför vi med hur 
elevsammansättning diskuteras i vår samtid blir det tydligt att vad det är för 
kunskaper som vi tycker är viktiga har förändrats. Så här skriver exempelvis 
Bunar (2010b) om nyanlända elevers lärande i svensk skola: 
 

Av tidigare forskning (se till exempel Szulkin, 2007; Bunar, 2001a, 
2008a) vet vi att en stor andel elever med utländsk bakgrund (över 
70 %) leder till så kallade negativa sammansättningseffekter för 
betygsprestationer och elevutflödet (Bunar, 2010, s 9). 

 
Uppenbarligen har meningslandskapet med vilket kulturell och social olikhet 
tolkas förändrats. Samtidigt förekommer det meningar i skrivelsen som vi 
känner igen i dagens debatt. De svenska föräldrarna är främst oroade för att 
deras barn inte ska utveckla svenska språket och få den stimulans som de kan 
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Kunskaperna i sig är föränderliga och ska därför inte läras ut i termer av fakta 
utan snarare färdigheter och kompetens. Eleverna ska utforska och ta eget 
ansvar för sitt arbete. Rune pekar på att barnens förmåga att själva söka 
kunskap redan var begränsad och blir än mer begränsad i relation till de nya 
arbetsmetoderna. Förutom den relativt bristande språkförmågan i svenska 
språket så har inte lärarna kunskaper om hur eleverna bör undervisas i att söka 
kunskap på egen hand, ställa egna frågor, sortera, urskilja och värdera olika 
typer av kunskap (jfr Dovemark, 2008).  

En ny typ av kunskap efterfrågas och den ställer nya krav på lärarna. På 
Tallskolan blir det extra tydligt. Dels så har inte eleverna "sökspråket" som 
Rune uttrycker det. Till skillnad från lärarna i exempelvis Dovemarks (2008) 
studie reflekterar Rune över vad jag, tolkar som undervisningens 
kommunikativa kod. Om barnen redan i hemmet lärt sig att ställa frågor, 
ifrågasätta kunskaper och jämföra kunskaper så underlättar detta för lärarna 
(jfr Bernstein, 1964).  

Vidare reflekterar Rune och lärarna över bilden av läraren som auktoritet i 
sitt ledarskap och den kunskap som förmedlas förändras. Båda dessa bilder 
vänds på ända när lärarna börjar skicka eleverna till skolans bibliotek för att på 
egen hand söka kunskap berättar Anita. Anita har minne av att elever ”skickats 
till biblioteket, och att de lånat och skrivit av böckerna utan någon förståelse, 
utan någon som helst diskussion”. Det egna arbetet och sökandet efter 
kunskap signalerar att läraren är mindre viktig.  

Det aktiva användandet av svenska språket, nya arbetssätt och avsaknaden 
av stöd hemifrån att knäcka skolkoden med tolkar Rune bidrar till att den 
sociala oron tilltar (jfr Österlind, 1998). Detta skapar en situation som varken 
rektor och lärare är nöjda med. Även om det framstår så här i efterhand att 
lärarna inser att det nya sättet att undervisa på inte passar dem så använde en 
hel del lärare sig ändå av de nya arbetssätten menar Anita. Anita höll kvar vid 
sitt relativt, vad jag förstår, starkt inramade undervisning. Däremot anammade 
hon en svagare klassificering av innehållet eftersom hon använde och 
fortfarande använder sig av ett tematiskt arbetssätt.  

4.4 Alternativa vägar 
När det ”svenska” symbolkapitalet flyttade ut och skolans andel elever med 
utländsk bakgrund var 60 % sökte skolan i början av 1990-talet nya vägar för 
integration. Kultur identifierades som ett medel. 
 

Det var de fem gestaltande konstarterna som vi ville lyfta fram vilket 
var vår teori i ledningsgruppen på skolan för att nå de här nya 
barnen. Då trodde vi på kulturformer, att gestaltande kulturformer 
där måleri, musik, litteratur och dans och att det skulle få 
barngrupperna mer sammansvetsande (Rune). 

100 

familjerna från Kosovo skiljer sig åt. Det beror vad jag förstår på två saker. 
Dels så har föräldrarna från Kosovo inte i samma utsträckning någon högre 
utbildning när de anländer till Sverige. Dels så finns det inte arbete som skulle 
kunna hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden och lära sig det svenska 
språket. Sysselsättningen i hela ekonomin faller under första halvan på 90-talet 
med nära 500 000 personer. 100 000 jobb försvinner i byggbranschen 
respektive offentlig sektor och tjänstesektorn samt 200 000 i 
tillverkningsindustrin (Perbo, 1999).  

Bostadsområdet blir således även alltmer klassmässigt diversifierat när 
flyktingar med annan utbildningsbakgrund kommer till Sverige. När de 
nyanlända inte heller kan få arbete förstärks den sociala segregationen 
ytterligare i bostadsområdet och på Tallskolan. Kombinationen av att inte ha 
någon högre utbildning i bagaget och sedan stängas ute ifrån arbetsmarknaden 
som samhällelig socialisationskanal påverkar föräldrarnas möjligheter att 
hjälpa barnen i skolan och därmed förutsättningarna för barnen i skolan. Det 
finns en rad studier som visar på att elever med föräldrar som ingår i sociala 
nätverk med andra föräldrar som har högre utbildning talar och berättar om 
utbildning på ett annat sätt än föräldrar med kort utbildningserfarenhet 
och/eller negativa erfarenheter av utbildning (Lareau, 2000). Således kan 
inställningen till utbildning påverkas av huruvida föräldrarna har arbete eller 
ej. Det behöver inte vara så, men eftersom utbildning i så hög grad förknippas 
med arbete och inte bildning, eller att ha ett politiskt värde i termer av 
medborgerligt engagemang så ligger det inte nära till hands att arbetslösa 
föräldrar är engagerade i barns utbildning av dessa anledningar (Ambjörnsson, 
1988).  

4.3 Kunskaps- och lärande-trender 
Även pedagogiska och utbildningspolitiska trender påverkar hur Rune 
uppfattar att etnicitet och klass influerar undervisningen. Rune berättar:  
 

Sen kom de nya pedagogiska strömningar med att eleverna skulle 
söka kunskap själv osv. och det var ju inte helt lätt i en skola där 
barnen inte hade språket. Det var svårare än att bedriva ren 
gammal klassundervisning. 

 
Rune syftar på nya arbetssätt som lanseras i början av 90-talet. 
Undervisningen ska individualiseras. Lärarna ska handleda eleverna istället för 
att föreläsa. Denna utbildningsmässiga strukturomvandling har sitt ursprung i 
en ny syn på kunskap och lärande. Inom pedagogik som vetenskap (Carlgren, 
1992, 1999) och utbildningspolitik (SOU 1992:94) betonas elevernas egen 
förmåga att bilda kunskaper och att deras lärande sker i sociala sammanhang. 
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moderna konstinriktningar som kubism och surrealism. Denna inriktning på 
undervisningen i bild kritiseras av en doktorand som är involverad i projektet. 
Avståndet mellan elevernas identitet och "finkonsten" är för svår att 
överskrida och bidrar till assimilering i form av "normaliserande smörjmedel". 
Rune skriver i sina anteckningar från denna tid: 
 

Doktoranden var mycket frågande, inte minst med tanke på en känd 
engelsk forskare Paul Willis som visar att barns möten med s.k. 
legitima kulturarter (litteratur, dans, teater, bild och musik) behöver 
inte självklart automatiskt följas av stärkt identitet. Doktoranden tar 
t o m fram kultursociologen Pierre Bourdieu som myntat begreppet 
”kulturell skam” = känsla av inte duga – inte för mig – är nog för 
dum – inte kulturell nog 
 

En möjlig anledning till denna krock mellan högskolan och skolan är 
antagligen synen på kunskap. I projektbeskrivningen som Rune författat kan 
man läsa att eleven ska ha "smakat på samtliga konstarter under ett flertal 
perioder. [Eleven] får då möjlighet att eventuellt göra ett välgrundat val bland 
gymnasiets estetiska program". Kulturen i detta perspektiv är något man lär 
sig och ackumulerar inte något man använder sig av kopplat till identitet. 
Vidare så har inte Rune och konstnären samma generella bild av kultur 
tillhörande olika sociala grupper som doktoranden har. Rune och konstnären 
lyssnar på doktoranden men köper inte helt och hållet teorin om att kultur i en 
viss form kan utlösa kulturell skam. De snarare blandar sina egna ursprungliga 
meningar om kultur i undervisningen med inslag av expertens 
rekommendationer. De omfamnar den akademiska etiken på sitt eget sätt. På 
vernissagen som ordnas inom ramen för kulturprojektet 1994 ställer elever ut 
målningar på teman som: grottmålningar, Leonardo da Vinci och renässansen, 
holländskt måleri, impressionismen, pointillismen, kubismen samt 
surrealismen. Målningarna som går att inhandla benämns alltifrån Häst, 
Självporträtt, Nakenstudie, Lampa i mörkret, Grinden, Pastoral, Våren, 
Hösten, Landskap, Gråtande sjöhäst och Rasismens grepp om Sverige (ur 
vernissageprogrammet). Konsten som slutligen ställs ut kan tolkas 
representera kultur som kan klassificeras både som hög- och lågkultur och 
vardagskultur som ligger nära barns erfarenheter.  

I svenskämnet utforskar eleverna sin släkt och skriver dikter om sig själv. 
De gör egna släktträd och kartor varifrån de kommer i världen. En elev i 
årskurs fyra skriver på temat "Jag" 
 

Igår träffade jag en dam som frågade mig: Var kommer du ifrån, 
min docka? 
Jag svarade: Jag heter Marcus Castillo 

102 

 
Tiden var inne och det var accepterat att pröva alternativa vägar58 berättar 
Rune. Samtidigt som nya "friare arbetssätt" ställde till det i undervisningen 
upplevde Rune också att det skapade utrymme för egna idéer. Samma 
utbildningspolitiska struktur tycks utmynna i arbetssätt som tolkas som både 
bra och dåliga. Skolans ledning tillsammans med lärarna försöker skapa en 
nytt arbetssätt som i högre grad ska bygga på elevernas erfarenheter, och andra 
sätt än de traditionella att uttrycka och lära sig på. Med hjälp av extra 
ekonomiska medel som tillförs skolan planeras och genomförs så småningom 
ett kulturprojekt. Denna period infaller i mitten av 90-talet.  

Rune skriver 1996 en projektbeskrivning i vilken han redogör för sina 
förhoppningar om att utöka och bredda utbudet av kulturaktiviteter. I en 
projektansökan för ekonomiska medel använder sig Rune av 
läroplanskommitténs betänkande till LPO 94. Detta annorlunda sätt att ta sig 
an utbildningen ska utveckla:  
 

...förståelsen om det egna kulturarvet, men också förståelsen och 
kunskapen om andra kulturers kulturella mångfald. Med individens 
då stärkta identitet följer en större möjlighet för densamma att 
positivt möta och acceptera andra grupper i samhället.  

 
Vidare står det att läsa i projektansökan att det ”innersta syftet är… ökad 
etnisk förståelse, respekt för andras kultur, ökad självinsikt och självrespekt, m 
a o bli SYNLIG på ett POSITIVT sätt”. Men det finns också andra motiv. 
Skolledningen vill inte bara ändra arbetssättet på Tallskolan utan även genom 
att skapa kulturprofilen få den kommunala musikskolan att etablera sig på 
Tallskolan. På sikt hoppas man att detta ska leda till att familjer utanför 
bostadsområdet får upp ögonen för Tallskolan. Detta är nämligen i en tid då 
skolledningen fortfarande tror att det är möjligt att attrahera andra elevgrupper 
till skolan. Lite längre fram i detta kapitel och i nästa kapitel nämns inte denna 
möjlighetsstruktur överhuvudtaget.  
För att förverkliga målen bildas en referensgrupp med representanter ifrån 
högskolan, konsthallen, musikskolan och regionteatern i utformandet av 
innehållet och arbetsformerna. Pedagogiskt finns det en förhoppning att 
arbetssättet ska leda till att man på ett bättre sätt når fram och får kontakt med 
eleverna. Hur kulturen ska användas i skolan är emellertid inte självklart. 
Läraren som inom kulturprojektet undervisar i konst vill att eleverna förutom 
olika tekniker ska lära sig om konstens historia, allt ifrån grottmålning till 

                                                        
58 Att kultur betonas som medel i undervisningen är inte unikt för Tallskolan utan ligger i linje med ett 
mer dynamiskt kunskapsbegrepp som förekommer i nationell policy vid den här tiden (SOU 1992:94).  
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Skolledningen minns att projektet också gör att eleverna lär känna varandra 
över årskurserna och att det betyder en hel del för sammanhållningen på 
Tallskolan.  
 

Vi jobbade mycket. Vi bytte barn, och grupper och alla var 
engagerade i det här. Vi hade internationella caféer med 
uppträdanden och utställningar och det var nästan så man började 
gråta”. Det fantastiska var att det var väldigt lite variation på 
lärargruppen. Man flyttade väldigt sällan därifrån [bytte till annan 
arbetsplats] och det berömmer jag den något flyktiga 
Tallskolsandan för att vara dens förtjänst (Sonja).  
 
Överhuvudtaget är det väldigt svårt att sätta reella ord på vad anda 
är och var den finns någonstans. Jag har frågat mig. Det 
gemensamma kulturprojektet samlade nästan alla, oftast de flesta 
(Rune). 

 
Rune och Sonja kopplar ihop arbetet med kultur med att en specifik skolanda 
uppkommer. Anledningen till att det finns möjligheter att sammansmälta 
tolkar jag sammankopplat med att kulturprojektet i viss mån även osäkrar 
etablerade meningar om uppfostran och undervisning.  

Skolan visar upp sig i lokalsamhället. Utställningarna uppmärksammas i 
Lokaltidningen och gör att det finns något att vara stolt över berättar Rune och 
Sonja. Lärare som deltar i kulturprojektet börjar reflektera över sig själva och 
sin lärarroll. Maria berättar: 
 

När vi hade kulturarbetarna så var det även stimulerande för mig 
som vuxen, att inte bara träffa lärare, det blev så många bottnar i 
sådana projekt. Jag kom ihåg att jag jobbade ihop med en konstnär 
och han tyckte också det var roligt att arbeta tillsammans med mig. 
Vi var olika. Diskussionerna som uppstod mellan oss berikade mig 
och de kunde jag ta med mig tillbaka i klassrummet (Maria).  

 
Tolkningarna av en delad erfarenhet skiljer sig åt mellan lärare och 
kulturarbetare, vilket triggar igång olika meningar som ifrågasätter tidigare 
sociala mönster för undervisningen. Vad Maria, andra lärare och skolledning 
upplever kan liknas vid en kollektiv emotionell påfyllning (Collins, 2008). 
Kulturprojektet löser också en del problem som Maria funderat över. 
Upplevelsen av samarbetet fick henne att betrakta den egna undervisningen 
med konstnärens sätt att undervisa.  

 

104 

Jag skall berätta om min familj och var vi kommer ifrån. 
Jag har en Venusulansk Morfar. Och en svensk Morfar. Och en 
svensk Mormor. 
Mina andra Farföräldrar Kommer från Cuecans land. 
Min Morfarsfar föddes på Haiti. Min Mormorsmor i Margarita.  
De gifte sig i en by nära Amazonas Som heter Pucupita. 
I min familj finns Indianskt, Vitt och Afrikanskt blod  
Men för det mesta Latinamerikanskt blod. 
Jag kommer ur tre raser. Jag kommer ur tre historier, Och det finns 
alltid i mitt minne. 
Och till dig damen som sa till mig Var kommer du ifrån min docka? 
Jag säger till dig min dam, Att jag kommer ur många raser,  
Men för det mesta är jag Svensk.  

 
I denna och andra dikter och texter som produceras är det elevernas 
erfarenheter, biografier och identiteter som är utgångspunkten. Eleverna 
beskriver vilka de upplever sig vara genom att berätta om familj och släkt, 
geografiska platser, ras i termer av att identifiera sig som vit, indian, afrikan 
och svensk. Med hjälp av det förflutna definierar de meningen med frågan om 
vem de är.  

Under 1990-talet genomförs även ett religionsprojekt som går under 
namnet "Alla är lika värda". Det syftar att binda samman olika religiösa 
identiteter genom att "peka på likheter mellan islam och kristendomen". En 
imam och en präst från svenska kyrkan berättar för eleverna på Tallskolan om 
de religioner som de företräder. Kristna och muslimer framställs tillhöra 
samma religiösa stam i det läromedel som används.  

I Veckobladet, en lokal veckotidning, framställs skolan som mångkulturell. 
Artikelns rubrik lyder "En hel värld i miniatyr. Tallskolan i Byarp är en 
smältdegel för kulturer från hela världen".  

4.5 Erfarenheterna av kulturprojektet  
Farhågorna om att finkulturen skulle vara alienerande realiseras inte. Eleverna 
är enligt utvärderingen engagerade och upplever kulturprojektet positivt 
(Utvärderingsrapport, 1997). Att projektet är framgångsrikt beror också i hög 
grad enligt utvärderaren på att lärarna är positiva. Maria minns att: 
 

Kulturarbetarna tyckte alla var bra. Man kunde lära sig med många 
olika sinnen och använda olika sinnen för att uttrycka sig speciellt 
för barnen som inte har svenska språket är drama, bild, musik ett 
viktigt komplement (Maria). 
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Innehållet och formerna för undervisningen bidrar antagligen till att forma 
skolans "etos" vid denna period (jfr Berg, 1999; Grosin, 2004). Eleverna 
framstår som djupt involverade och engagerade i kulturprojektet. De bidrar 
med sina egna unika berättelser. Samarbetet mellan lärare, skolledning, elever 
och lärare är tätare. Även föräldrarna är med på ett hörn. Allt detta skapar 
samhörighet.  

Denna gemenskap förstärks ytterligare av att elevernas "problematik" 
skapar en känsla av utsatthet menar Sonja. Sonja berättar om hur hon upplevde 
att "alla satt i samma båt". Det kan tyckas lite motsägelsefullt att eleverna å 
ena sidan inkluderas samtidigt som lärare och skolledning skapar skillnader 
genom att etikettera dem som problem. Elevernas problematik är något som 
lärare och skolledningen vill göra något åt. Denna typ av skillnadsskapande 
sociala mekanismer tolkas vanligtvis att bidra till att skapa sociala hierarkier 
och social underordning (jfr Sjögren, 1997). Att eleverna uppfattas som 
problem behöver emellertid inte betyda att konsekvenserna är social 
underordning och stigmatisering. Som jag tolkar det beror det på vilka 
meningar som omger de sociala mekanismerna. Även om skillnader skapas 
och det talas om problem så bäddas skillnadsskapandet in en form av 
solidaritetsstruktur som uppmärksammar identiteter. 

4.6 Kulturprojektets uppgång och fall 
Rektorerna hoppas på att kulturprojektet ska permanenteras och bli en del av 
Tallskolan. De hoppas också på att den kommunala musikskolan ska bedriva 
sin verksamhet på skolan. Med den som draghjälp kan det vara möjligt att 
locka elever med svensk bakgrund åtminstone till skolan men också underlätta 
för Tallskolans elever som inte i lika hög grad som kommunens övriga elever 
deltar i den kommunala- musik och kulturskolans aktiviteter. Att förlägga 
kulturskolan till Tallskolan ska öka deltagandet på musikskolan bland 
Tallskolans elever. Dåvarande förvaltningschef och politiker bestämmer 
emellertid sig för att rusta upp en central skolbyggnad och ge den kommunala 
kulturskolan i uppdrag att starta en kommunal fristående grundskola med 
estetisk profil. 
 

Men sen kom den här strömningen som verkligen oroade oss. Man 
ville ha en kommunal kulturskola i centrum och då började 
pengarna flyta till Sjöskolan istället. Då gick luften lite ur oss 
(Sonja) 
 
Det var 1997-98, och då sinade pengarna, och grundskottet, då 
kunde vi inte ha kvar konstnärerna, och dramapedagogerna (Rune) 
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Henrik: Hur förändrade det dig och din undervisning? 
 
Maria: Jag var mest med (på lektionerna) jag kände barnen. Han 
kunde det konstnärliga perspektivet. Det förändrade mig på det 
sättet. Jag vet inte hur jag ska förklara… som lärare är man väldigt, 
så utbildad till att allting ska vara så formaliserat på något sätt. Jag 
kan känna så här att det gav mig ögon att saker inte alltid behöv bli 
som man har tänkt. Han (konstnären) kunde öppna upp. Han kunde 
låta barnen jobba på och det blev någonting. Och det kunde han för 
han var konstnär på något sätt. Jag som pedagog styrs av den där 
jäkla, av allt, förstår du vad jag menar. Det är en känsla man bär 
med sig. Att man inte alltid ska se till resultatet. Det är lite otäckt 
med den nya skolan, att allting ska bedömas. 

 
Det verkar som om konstnären osäkrar, och till viss del befriar Maria från ett 
lärarsubjekt som hon inte riktigt trivts med. Detta kan tyda på att 
kulturprojektet ändrade på vilket sätt Maria såg på sig själv som lärare och 
hennes faktiska agerande. Tvånget på "resultat" upplevs som en börda men 
tycks få en lite annan innebörd i mötet med konstnären. Konstnären och 
kulturprojektets aktörers inblandning har antagligen haft verksamma effekter 
på meningslandskapet som i sin tur kan ha haft effekter på Tallskolans sociala 
ordning.  

Föräldrarna till eleverna på Tallskolan strömmar till när eleverna har 
vernissage och internationellt café till vilket föräldrarna bidrar. Även om det 
inte är några formella föräldramöten det rör sig om så finns det utrymme att 
prata med föräldrarna. Samlingarna öppnar upp för dialog, kanske inte den 
djupare som egentligen önskas ifrån skolledningens sida men möten kommer 
till stånd. Detta mål är inte framträdande i planerna utan kan tolkas som en 
konsekvens av projektet.  

Föräldrarnas närvaro kan tolkas stärka känslan av gemenskap och till 
skillnad från formella föräldramöten så samlas så gott som hela skolans 
personal och föräldrar vid dessa tillfällen. Konstutställningarna visar inte bara 
upp elevarbete utan för även samman elever, föräldrar och lärare. Belysningen 
av elevernas "ursprungskultur" verkar inte skapa någon barriär i termer av att 
den andre objektifieras och essentialiseras (Olsson, 2009). Inte heller verkar 
farhågan om att konsten skulle ge upphov till kulturell skam besannas. En 
tredje invändning i forskning är att interkulturell pedagogik oftast stannar vid 
ytliga symboluttryck som att måla olika flaggor, laga mat från olika länder och 
klä sig i traditionella länders kläder (Ljungberg, 2005). Kulturprojektet 
förefaller i jämförelse med dessa farhågor erbjudit en mer vidgad mening för 
vad som ryms inom en kultur. Antagligen var detta en konsekvens av den 
självreflektion som kulturprojektet stimulerade.  
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gick före i renoveringskön av de kommunala skolorna. Det kritiska reportaget 
i Lokaltidningen får ingen praktisk betydelse för Tallskolan.  

4.7 Att sättas i kontakt med det svenska språket  
En journalist på Lokaltidningen frågar förvaltningschefen hur han ser på saken 
att Tallskolan riskerar att gå miste om sina kulturarbetare (Lokaltidningen, 
020511). Tallskolan får besked om att behoven ska tillgodoses och skolan 
lovas pengar att finansiera såväl fler vuxna generellt och kulturarbetare. För de 
extramedel som tilldelas skolan anställs fritidspedagoger och en del 
kulturarbetare arbetar kvar men kulturprofilen tonas ned. Istället betonas 
vikten av att eleverna tar sig utanför bostadsområdet. Fyra extra 
fritidspedagoger anställs. 
 

Grundtankarna var att barnen under sin fritid skulle våga sig 
utanför området, att på eftermiddagstid gå på den kommunala 
musikskolan, gå på en danskurs. Man lämnade inte området helt 
enkelt för det var en trygghet. På området kunde man vara ute och 
leka. Men man gick inte utanför (Sonja). 

 
Istället för att ta kulturen till Tallskolan genom kulturarbetare och en 
musikskola på Tallskolan är det nu fritidspedagogerna som ska hjälpa eleverna 
att ta sig utanför området. Det är problematiskt att eleverna vill tillbringa sin 
fritid i Byarp. Rektorerna vill hjälpa barnen och föräldrarna att övervinna den 
rädsla som de anser att världen utanför Byarp utgör. På samma gång står 
barnens kärlek till bostadsområdet i vägen för vad rektorerna anser vara 
värdefulla svenska kontakter som bara kan knytas utanför bostadsområdet. Det 
är genom att komma utanför Byarp som de ska lära sig tala svenska.  

I förhållande till det tidigare kulturprojektets idé om att uppmärksamma 
olika kulturer tolkas elevernas identitet sakna den svenska kulturen. Ett 
fenomen som Runfors (2006, s 148) kallar för minuskultur. I och med att 
kulturprojektet tynar bort verkar Tallskolan gå in i en fas där elevernas 
partikulära identiteter inte på samma sätt uppmärksammas. Allt mer fokuseras 
elevernas svenska språk. Även om den svenska som utvecklas i området är 
gångbar bland barnen och ungdomarna så överensstämmer inte denna hybrid 
med sättet att kommunicera på i undervisning menar Rune (jfr Lindblad, 
Sahlström, & Ahlström, 2001). Vokabulären och accenten går stick i stäv med 
de förväntningar som finns i det omgivande samhället (Jonsson, 2007). Att 
inte kunna ”äkta” svenska kopplas samman med framtida 
integrationssvårigheter och det gäller framför allt barnen till invandrare. 
Tidigare hade ”Rinkeby-svenskan” som talas på Tallskolan enligt Rune 
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Kanske var lappkastet från kommunens sida ett sätt att demonstrera att den var 
redo för konkurrensen med de fristående skolorna. Samtidigt påbörjas 
dräneringen av personella resurser på Tallskolan. Något symptomatiskt tycks 
beslutet vara i relation till Byarp och andra liknande stadsdelar i Sverige. Goda 
nyheter med ursprung i den segregerade förorten övertas av staden. 
Pedagogiken som vunnit en intern legitimitet på Tallskolan och bland barn och 
föräldrar gavs inte möjlighet att rota sig, för att på sikt även legitimera sig utåt 
(Lunneblad, 2010, s. 27). Det går även tala om Tallskolan som kulturskola i 
termer av hot. När något går bra och hotar en hierarki så försöker 
kärntrupperna i samhället återställa hierarkin.  

Den kommunala och musik- och kulturskolan blir kvar i stadens centrum. 
Det som sker kan också beskrivas att för Tallskolans del handla om att den 
jämlikhetsutopi som skolledningen till en början, med stöd av tunga kulturella 
och politiska instanser initierar, tas över av förvaltningen och politiker som 
befinner sig i ett slags konkurrenseufori (jfr Uljens, 2007). Innerstadens 
föräldrar med ett starkt symboliskt kapital hoppar på tåget. Inte primärt med 
syfte att försvara kommunal verksamhet utan för att de ser en möjlighet att 
koncentrera och reproducera sitt kulturella kapital på en ny innerstadsskola.  

Den kommunala fristående estetiskt profilerade grundskolan: Sjöskolan 
startar upp sin verksamhet 2000. År 2002 reagerar vice ordförande i skol- 
barnomsorgsnämnden på att Sjöskolan ska renoveras för flera miljoner utan att 
något politiskt beslut tagits. Denna situation aktualiserar hur Tallskolan 
hanterats i relation till den nya Sjöskolan.  
 

Den skola som först satsade särskilt på kultur var Tallskolan i 
invandrartäta Byarpsområdet. Där vill man jobba vidare med 
kulturprofil. Frågan är nu om pengarna räcker till både 
kulturarbetarna vid skolan och till upprustning av lokaler. En tanke 
var också att dra till sig ungdomar från andra håll för att få 
integration som en god bieffekt. Med ytterst få svenska elever och 
mest invandrarbarn är Byarpskolan en segregerad skola 
(Lokaltidningen, 020511).  

 
Journalisten hänvisar i en fotnot att enligt kommunstyrelseprotokoll från 1995 
så skall “kulturskola, bildskola… och likartad verksamhet i Byarp” prioriteras. 
Förhoppningar om att barn ifrån andra bostadsområden skulle komma till 
Tallskolan får aldrig prövas och denna möjlighetsstruktur uppfattas av 
skolledningen att en gång för alla tillslutas. Kulturarbetarna finns kvar men 
profilen tonas ned. Rektorerna berättar att luften går ur dem när deras idé tas 
över av förvaltningen och materialiseras på Sjöskolan. Detta övertagande hade 
antagligen inte väckt någon uppmärksamhet om det inte vore att Sjöskolan 
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Studiehandledning på modersmålet är inte kopplat till värdet av att kunna 
kommunicera på flera språk, upprätthålla eventuella kontakten med släkt och 
vänner i hemlandet, för att lära känna kultur och kanske bekräftas, eller ha 
möjlighet att identifiera sig med det land man kommer ifrån om man så vill. 
Snarare handlar detta sätt att använda modersmålet om att lösa praktiska 
problem att förbättra elevernas prestationer i andra ämnen och lösa sociala 
konflikter. En förklaring till denna svängning i synen på etnicitet och identitet 
och därmed hur modersmålet betraktas kan hänga samman med att 
skolprestationerna alltmer uppmärksammas genom de nationella proven. Rune 
berättar: 
 

Problemen kom när man började se mer och mer på de nationella 
testerna. Det blev tydligt. Många lärare kände kolossal press. Är det 
mitt fel, att min grupp elever ligger under medelsnittet frågade de. 
Vilket det inte var eftersom de gjorde en lika god pedagogisk insats 
som vilken annan lärare som helst. Men elevgruppens 
språkutveckling var ju sådan att det var orimligt att sätta dem i 
samma vagn. De skulle bedömts på ett helt annat sätt egentligen 
men det fanns ju bara det måttet. 

 
Rune kritiserar att alla elever bedöms med samma måttstock. För även om 
eleverna på Tallskolan lär sig och utvecklar kunskaper i betydligt snabbare 
takt än andra elever så syns detta inte eftersom deras kunskaper mäts i 
förhållande till ett bestämt mått. Jag tolkar att anledningen att den 
interkulturella pedagogiken tonas ner beror på att den tolkas som ineffektiv 
när man inte vet om den bidrar till att eleverna förbättrar sina resultat i de 
skolämnen som mäts. Istället är det elevernas kunskaper i svenska som 
prioriteras. Det svenska språket blir en dominerande berättelse om hur 
utbildning ska förverkligas på mångkulturella skolor (jfr Skolverket, 2010b) 
och i denna berättelse har modersmålet i bästa fall en kompletterande roll59.  

4.9 Nedläggningshot och protester  
Parallellt med att antalet fristående skolor såväl ”kommunala” som ”privata” 
etablerade sig sjönk elevantalet på Tallskolan. År 2003 får skolan politiska 
signaler om nedläggning av skolans mellanstadium. Flera olika problem 
motiverar nerläggningen. Politikerna talar om att de måste avyttra lokaler. Ett 
effektivare resursutnyttjande innebär att fylla upp med elever från Tallskolan 
                                                        
59 Modersmålsundervisningen är frivillig och sker efter skoldagens slut. Studiehandledningen däremot 
sker i den ordinarie undervisningen och oftast i klassen. Vad jag förstår så tvekar skolledningen och 
även de kommunala tjänstemännen om mer studiehandledning eller mer och bättre utbildade lärare i 
svenska som andraspråk kan hjälpa eleverna i sitt lärande.  
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betraktats som en kuriositet bland barnen och i synnerhet när de ”svenska” 
barnen talade den, men inte nu längre.  

4.8 Modersmålsundervisningen – en praktisk 
nödvändighet 
Samtidigt som det svenska språket får en allt mer framskjuten position på 
2000-talet som det absolut viktigaste för barnen på Tallskolan att lära sig så 
får modersmålet en alltmer undanskymd position. När 
modersmålsundervisningen uppmärksammas är det inte kopplat till etnicitet 
utan som ett redskap som man bör kunna använda för att lära sig svenska 
språket.  

 
Det är inte lätt att själv söka kunskap om man inte har det 
grundläggande sökspråket. Då kom naturligtvis tankarna att 
centrera sig kring, ja då får vi undervisa barnen först i deras 
hemspråk så att de har ett väldigt klart grundlagt hemspråk (Rune). 

 
Stöd för detta sätt att betrakta modersmålsundervisningen fick Rune i teorier 
om att ett stabilt modersmål utgör grunden för att tillägna sig andraspråket 
svenska (jfr Cummins, 2000). Studiehandledning utökas vilket innebär att 
modersmålslärare får i uppgift att tolka i ämnesundervisningen under tiden 
eleverna lär sig svenska (jfr Wigerfelt & Morgan, 2011). Vidare kommer 
modersmålslärarna fungera som kulturella tolkar när sociala konflikter 
uppkommer.  

Antalet modersmålstimmar och organisationen av modersmålslärarna är 
inte de samma från år till år. Möjligheten att integrera modersmål och 
samverka med modersmålslärarna i undervisningen försvåras (jfr Tuomela, 
2002). Under en period har ett antal modersmålslärare sin placering på 
Tallskolan för att under nästa period placeras centralt i kommunen. Sonja 
berättar att det finns fem modersmålslärare placerade på Tallskolan innan hon 
slutar som rektor på Tallskolan. Maria (lärare) minns att man inte talade 
mycket om studiehandledningen under de första åren hon arbetade på 
Tallskolan i början av 80-talet. Distinktionen mellan hemspråksundervisning 
och studiestöd fanns inte. 
 

Då var allt hemspråk. Succesivt har studiehandledningen kommit in 
i skolan. Men succesivt har vi också plockat bort det. Alla pratar om 
hur viktigt det är (Maria).  
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det då har man ju misslyckats, med området. Det är väl där [på 
skolan] man måste jobba i alla fall om man inte har löst några 
problem.  
 
Intervjuare: Var det föräldraprotester? 
 
Sonja: Javisst, det var demonstrationer, vi hade stormöten,  
 
Rune: Matsalen var full, och tidningarna var där och skrev om det. 

 
För många av föräldrarna och deras barn symboliserar Tallskolan trygghet, 
gemenskap, kontinuitet och en fast punkt i tillvaron. I den lokala pressen 
protesterar föräldrarna men också före detta elever. En före detta elev skriver 
under rubriken ”Utan Tallskolan tystnar Byarp”.  
 

Det är om dagarna det är liv i Byarp. På dagarna då skolan är i full 
gång. Utan Tallskolan skulle Byarp bli det fula område det har rykte 
om sig att vara. Tyst och öde. Tallskolan ligger mitt i smeten och det 
ger ljus åt resten (Lokaltidningen 2003-11-14) 

 
Massmedia blir den plattform där Tallskolans framtid diskuteras. Föräldrarna 
reagerar på det sätt som politikerna beskriver skolan (invandrarskola) och hur 
de använder denna representation och kopplar ihop den med segregation och 
på så vis försöker legitimera en nerläggning av skolan. Representationen av 
Tallskolan ifrågasätts emellertid av föräldrar:  
 

Jag skulle vilja veta hur man räknar ut att 90 procent av barnen på 
Tallskolan är invandrarbarn. Jag har genomfört hela min skolgång 
i Sverige och mina barn är både födda och går i skolan här i Byarp. 
Därför menar jag att man ska se på Tallskolan som vilken skola som 
helst (Förälder i Lokaltidningen 2003-11-12). 

 
Representationen av vilka barn som går på Tallskolan, delar inte politiker och 
föräldrar. Föräldern i tidningsreportaget har själv invandrat till Sverige och 
varit elev på Tallskolan. Men eftersom hennes barn har växt upp i Sverige 
menar hon att de och andra barn med samma bakgrund ska betraktas som 
svenska. Föräldern och den ansvariga politikern använder sig av olika 
referenser att kategorisera vem som är invandrare. För politikern är 
kategoriseringen ett sätt att legitimera den planerade nerläggningen. Och om 
skolan ska räknas som segregerad måste eleverna ha en utländsk bakgrund. 
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på andra skolor. Skolan betraktas också alltför segregerad och det hörs även 
röster att det uppkommit en polarisering mellan svenska elever och elever med 
utländsk bakgrund. Motiven framstår som motsägelsefulla, framför allt de 
ekonomiska, eftersom det inte är mer än några år sedan den fristående 
kommunala Sjöskolan öppnat. Samtidigt som det talas om nerläggning rustas 
Sjöskolans lokaler upp. Detta utlöser protester som politikerna inte räknat 
med. När Sonja minns situationen så är det med en viss uppgivenhet. Ena året 
vill politikerna satsa på skolan, den tilldelas då extra medel för att nästa år 
vara nedläggningshotad. 

 
Det var en dålig skola. De [eleverna] skulle få bättre studieresultat 
någon annanstans fick man för sig helt plötsligt. Året innan var vi 
med i en arkitekttävling och vi var med i tidningen. Det skulle satsas 
och byggas om, och precis efteråt, så står det i tidningen att den 
skulle läggas ner. Så är politiken. Den är väldigt upp och ner. Som 
sagt ett år har man 1.6 miljoner, och nästa år ringer man bara och 
säger att nu tar vi dom där pengarna. Det var ett väldigt kämpande 
med pengar (Sonja). 

 
De politiska motiven till nerläggningen är tvådelade. Det finns som sagt ett 
sparbeting. Även om det är viktigt att få budgeten i balans så uttrycker 
dåvarande ordförande och vice ordförande i den ansvariga skolnämnden att 
skolan dessutom är allt för segregerad. En lärare på Tallskolan understryker i 
samma tidningsartikel (Lokaltidningen 030619) som politikerna uttalar sig i, 
att det skapats ett ”vi och dom” mellan ”svennar och invandrare”. Situationen 
beskrivs som ”svårhanterlig”. Många föräldrar väljer andra skolor. Skolan är 
byggd för 350 elever och ”idag går bara 250 elever”. Samma utveckling sker 
som jämförelse, på många andra mångkulturella skolor i stora- och medelstora 
städer (Kallstenius, 2011; Malmberg et al., 2012). 
 
Eleverna och deras familjer väljer andra kommunala skolor och fristående 
skolor som Jibrilskolan. Ordförande i nämnden säger att ”Integrationen [har] 
misslyckat och 90 % av barnen har så kallad invandrarbakgrund”. De politiker 
som lokaltidningen talat med tror inte att nerläggningen ska ”väcka något stort 
motstånd”. Däremot befarar man andra skolor kommer att protestera. 
Protesterna blir emellertid högljudda på Tallskolan. Föräldrar, rektor och 
lärare tillhörande Tallskolan demonstrerar och går ut i massmedia. Lärare och 
skolledning gör gemensam sak med elever och föräldrar. 

 
Sonja: Då kämpade vi för skolan. Och jag tycker att ett område, 
som inte är värt att ha en skola, vad är det för område? Och det 
hävdar jag, det måste ju finnas en skola i området. Om man inte har 
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barn och föräldrar som marscherat från Byarp ner till stadens centrum 
(Lokaltidningen 2003-11-10). Politikerna meddelar i januari 2004 att 
Tallskolans mellanstadium kommer att finnas kvar (Lokaltidningen, 2004-01-
08).  

Hur kan vi förstå de krafter som mobiliseras och de sociala effekter de har i 
form av att skolan räddas från nerläggning av dess mellanstadium? Alan 
Pechkin (1978) menar att en skola kan fungera som symbol för ett 
bostadsområde eller en landsorts autonomi, vitalitet, gemenskap och identitet. 
Det är dessa symboler som aktörer använder sig för att aktivera till social 
mobilisering och motstånd. Meningen om den lokala skolan som 
lokalsamhällets livsnerv kan spåras till tankar om att sociala gemenskaper och 
Aristoteles syn på demokrati. Att söka gemenskap är också ett sätt att hantera 
en osäker värld (Bauman, 2001). Men vad som representerar å ena sidan 
trygghet och säkerhet och å andra sidan otrygghet och osäkerhet skiljer sig åt. 
För föräldrarna är skolan en symbol för trygghet, förutsägbarhet och säkerhet. 
För politikerna skapar Tallskolans skolresultat och sviktande elevunderlag 
ekonomisk otrygghet. Det som avgör i slutändan hur skolan ska representeras 
och vad den ska betyda är de båda parternas förmåga att rama in Tallskolans 
betydelser och framträda med den i det offentliga rummet på ett övertygande 
sätt (jfr Alexander, 2006).  

I det här fallet rår inte politikernas diskursiva och sociala makt på den 
sociala rörelsen på Tallskolan. Politikerna får inte heller något stöd ifrån andra 
delar av civilsamhället. Samtidigt som föräldrarna och eleverna vinner detta 
slag ska man emellertid komma ihåg att Tallskolan förlorade resurser då 
medelklassen i det tysta mobiliserade och upprustade Sjöskolan.  
 
Rektorn som tillträder 2005 gör ett nytt försök att profilera skolan. Skolan 
stärker under denna tid profileringen som hälsoskola. Den nytillträdde rektorn 
berättar i Lokaltidningen (2005-05-25) att hälsan är viktig i ett livsperspektiv.  

 
All personal är inblandad och verkligen med på resan. Det här 
betyder mycket för oss. I ett livsperspektiv är det viktigt att eleverna 
verkligen får röra på sig, att det blir en god vana.  Genom de 
utvärderingar vi gjort ser vi att barnen fått en ännu större glädje i 
att röra sig.  
 

Skolgården anpassas för aktiva raster och rörelsepass schemaläggs och 
integreras med vanliga ämnen. Målet är att bli en riktig hälsoskola och rektorn 
anlitar en expert som undersöker ifall skolan kan certifieras som en 
hälsodiplomerad skola. Niklas som blir biträdande rektor 2007 menar att 
hälsoprofilen kom till som ett svar på nerläggningshotet. ”Det var att 
kraftsamla kring något men också att visa på kraft. Vi ska minsann visa att vi 
gör något bra”. Samtidigt försäkrar skolledningen också föräldrarna som man 
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Föräldern däremot menar att hennes barn och många andra barn växt upp i 
Sverige. Skolan är som andra skolor och ska därför behandlas på samma sätt. 
Nämndens ordförande dementerar i en annan artikel påståendet om att 
nerläggningen beror på att många av barnen på skolan har utländsk bakgrund.  

 
Många tror att förslaget om Tallskolan är relaterat till att skolan 
har många invandrarbarn. Då vill jag säga att det inte är synd om 
alla invandrarbarn och det är heller inte mer synd om dem än andra 
barn. Många har säkert traumatiska upplevelser bakom sig, men det 
finns också många starka invandrare. Det visar inte minst den här 
demonstrationen (Lokaltidningen 2003-11-12).  
 

Politikern påstår att skolans tillskyndare menar att det skulle vara ”synd” om 
eleverna, särskilt eftersom de är invandrare. Att inte lägga ner skolans 
mellanstadiedel av denna anledning menar hon är ett dåligt argument. På detta 
sätt försöker hon antagligen splittra den allians som uppkommit mellan 
föräldragruppen, lärare, rektorer och andra representanter för 
majoritetssamhället. Samtidigt framstår detta försvar och påstående om att de 
som ville rädda skolan gör det för att de tycker "synd om alla invandrarbarn" 
som gripet ur luften. Jag kan inte hitta något sådant uttalande ifrån de som 
försvarar skolan från nerläggning. Att jag inte funnit något behöver emellertid 
inte betyda att det inte förekommit sådana argument mot en nedläggning. 
Argumenten för att behålla Tallskolans mellanstadiedel kan vara olika bland 
lärare, skolledning och föräldrar även om målet är det samma. Det kan mycket 
väl funnits aktörer som åberopat social utsatthet för att försvara Tallskolan. 
Oppositionspolitikerna som engagerar sig åberopar emellertid inte föräldrarna 
och elevernas sociala utsatthet. I likhet med föräldrarna poängterar de vikten 
av att ha en skola i bostadsområdet. De säger också att det är motsägelsefullt 
att Sjöskolan rustas upp samtidigt som Tallskolan planeras läggas ner för att 
fylla upp med elever på andra skolor med halvtomma lokaler. 
  

Vi är medvetna om att det behöver sparas. Men slår vi undan 
fötterna på Tallskolan bidrar det till att slå undan fötterna på hela 
bostadsområdet. Problemet är att andra skolor, typ Sjöskolan, 
byggs ut. Det rimmar illa att bygga ut en skola samtidigt som man 
planerar att lägga ned andra (Lokaltidningen 2003-11-12). 

 
Ordföranden i nämnden vidhåller att nedläggningshotet av Tallskolans 
mellanstadium ska förstås mot bakgrund av att elevantalet sjunkit drastiskt. 
Rune som går i pension 2001 engagerar sig i frågan och är med och 
organiserar föräldraförening och namninsamling. I november 2003 
överlämnas 500 namnunderskrifter till ordförande i nämnden av hundratalet 
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Familjerna blir en av alla andra familjer som hämtar och lämnar barn på 
förskolor och skolor. De delar identiteten som arbetare och konsumenter 
(Arnstberg, 2008) och blir därför också symboliskt integrerade. Även när 
invandringen övergår från arbetsmarknadsinvandring till flyktinginvandring 
tolkar jag att det inkluderande förhållningssättet består på Tallskolan. Många 
av invandrarna har flytt av politiska skäl. Att visa solidaritet med politiska 
flyktingar är en positiv egenskap i det svenska samhället vid denna tid 
(Arnstberg, 2008). En annan anledning till lärarna och skolledningens positiva 
inställning är att flyktingarna är intellektuella och högutbildade.  

Strukturella förändringar som sammanfaller 
När lågkonjunkturen infaller blir det svårt för föräldrarna till de nyanlända att 
etablera sig på arbetsmarknaden. I synnerhet om de saknar högre utbildning 
vilket en del av de nyanlända gör. Lärarna märker av förändringen. Dels har 
en hel del av föräldrarna ingen högre utbildning. Dels kan samhället inte 
erbjuda samma effektiva strukturella integration genom arbete. Detta 
tillsammans skapar en annan utgångspunkt för lärarna när de tillsammans med 
föräldrarna ska hjälpa barnen. 

Samtidigt med att arbetsmarknaden förändras, förändras även 
bostadsområdets sociala geografi. Föräldrarna till barnen på Tallskolan har 
under 70-talet och början av 80-talet olika social och etnisk bakgrund. När det 
uppförs nya villaområden i anslutning till Byarp flyttar familjerna med bäst 
ekonomiska förutsättningar (jfr Andersson, 2008). De kvarvarande familjerna 
med svensk bakgrund börjar oroa sig för sina barns språkutveckling. En del 
familjer med svensk bakgrund stannar emellertid kvar av solidariska skäl. Men 
även dessa föräldrar flyttar så småningom. Den socialisationskraft som elever 
med svensk bakgrund utgör försvinner så småningom ifrån Tallskolan. Skolan 
vars förväntningar på elever och undervisning utgått från en standard som 
formats i relation till en annan elevsammansättning söker nya arbetssätt.  

Enligt skolledningen öppnar LPO-94 upp för nya arbetssätt. En del av 
dessa arbetssätt skapar emellertid ännu mer bekymmer. Den svagt 
klassificerade och inramade pedagogiken som Broady (2007)  kallar för 
medelklasspedagogik skapar problem. Eleverna vet inte hur de ska hantera 
"egen forskning" och projektarbete. Eleverna har "inte sökspråket" som 
rektorn uttrycker det. Många av barnen är antagligen vana vid instruktioner 
och uppgifter som är specifika, avgränsade och konkreta. När de dessutom inte 
behärskar svenska språket skapar det problem för lärarna.  

Problemen på Tallskolan uppkommer således också i förhållande till 
interna förändringar inom utbildningssystemet inte bara på grund av det sätt 
som lärarna tolkar föräldrarna och elevernas förutsättningar.  
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tillsammans kämpat med för skolans överlevnad, att skolan kommer att leva 
kvar.  

4.10 Språkbad, svenska som andraspråk och 
föräldrasamverkan 
Mellan 2003-2007 är Tallskolan fortsatt föremål för en rad lokala 
utbildningspolitiska interventioner som på olika sätt är kopplade till att stärka 
eleverna i det svenska språket. År 2008 beslutar nämnden för skola och 
barnomsorg att stärka svenska språket genom att avsätta medel för att erbjuda 
elever som går på Tallskolan, skolskjuts till andra skolor i staden. Eleverna på 
mellanstadiet erbjuds ett så kallat språkbad. Den biträdande rektorn på 
Tallskolan berättar i lokaltidningen att syftet är att ”eleverna ska få 
undervisning i en annan språkmiljö”. Tallskolans elever med ”rötter i olika 
språk och kulturer…[ska] komma till en skola där flertalet barn har svenska 
som modersmål” (Lokaltidningen 2007-12-27). Ett tjugotal elever/familjer 
anmäler sitt intresse. Sex elever byter skola. Politikerna beslutar att lägga ner 
projektet eftersom de bedömer att det finns ett för svagt intresse. Språkbadet 
tolkas nämligen av föräldrar och lärare på Tallskolan att åter vara ett försök att 
underminera skolans legitimitet. 

Samtidigt uppmärksammas alltmer vikten av att lärarna behärskar 
undervisningen i svenska som andra språk. Samtliga lärare som inte redan har 
utbildning i svenska som andraspråk vidareutbildas inom ramen för deras 
kompetensutveckling. Kommunens förberedelseverksamhet (undervisning av 
nyanlända elever) för elever i förskoleklass upp till årskurs sex flyttas till 
Tallskolan 2008 under förevändning att samla lärarkunskaperna i svenska som 
andraspråk på Tallskolan.  

4.11 Sammanfattande analys 
Vad som anses vara viktiga kunskaper, ett bra sätt att organisera 
undervisningen och styra skolan på uppkommer i förhållande till vad som 
anses vara problematiskt inom ramen för ett antal strukturella förändringar.  

Symboliska och strukturella förändringar 
Till en början tolkas skolan vara en skola bland alla andra skolor. Den har 
varken har mer eller mindre bekymmer än andra skolor. Även om skolan har 
en del elever med utländsk bakgrund talar man inte om detta som ett problem. 
Detta verkar bero på att föräldrarna har arbete. Den vertikalt strukturella 
integrationen fungerar. Genom föräldrarnas position på arbetsmarknaden lär 
även barnen sig det svenska språket, hur samhällets medlemmar med svensk 
bakgrund beter sig och hur samhällets institutioner fungerar. Den strukturella 
arbetsmarknadsintegrationen skapar ekonomisk stabilitet för familjerna. 
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utvecklingsarbete samt föräldrarna på Tallskolan. Jag berättar om hur de tolkar 
och talar om Tallskolans situation och på vilket sätt ett antal förbättrande 
åtgärder tar form med bakgrund att elevernas skolprestationer försämras och 
att familjerna i Byarp alltjämt väljer andra skolor.  
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Pedagogiska svar på strukturella förändringar  
Men medelklasspedagogikens genomslag skapar också möjligheter. 
Kulturskolan och kulturprojektet tar form. Detta framstår som lyckat. 
Skolpersonalen pratar om det i positiva termer. Föräldrar och elever framstår 
som engagerade. En orsak till engagemanget kan bero på att elevernas 
varierande identiteter och bakgrunder uppmärksammas. Kulturen som medel i 
undervisningen tycks även ha varit en injektion för lärarna. De reflekterar över 
sitt arbetssätt och ser att det går att motivera eleverna på andra sätt än det 
gängse.  

Motgångar och motstånd 
Tallskolans kulturskolekoncept övertas av kulturellt starka intressen i staden 
när idén om en kommunal fristående skola uppkommer. För Tallskolans del 
innebär det att en symbol som enat personal, elever och föräldrar försvinner. 
Strax där efter planerar den politiska majoriteten lägga ner Tallskolans 
mellanstadiedel. Detta triggar igång starka lokalpatriotiska känslor och 
meningar som samlar föräldrar och personal i ett försvar mot nerläggningen. 
Nerläggningen blir aldrig av trots att skolledningen sluter upp bakom 
föräldrarna och massmedia ifrågasätter turerna kring etableringen av den 
fristående kommunala skolan i relation till nerläggningen av Tallskolans 
mellanstadium.  Även om det inte är någon seger för Tallskolan speglar 
händelserna att Tallskolans institutionella företrädare och massmedia inte 
alltid reproducerar en förtryckande social ordning på det sätt som Lunneblads 
(2010) perspektiv implicerar. Tallskolan etableras emellertid som ett problem 
för förvaltningen och skolpolitiken. Detta ska emellertid förstås mot bakgrund 
av att en faktainriktad och ämnescentrerad syn på kunskap vinner företräde i 
samhället. Med denna förändring följer "en centralt orkestrerad testning, 
uppföljning och utvärdering, i syfte att granska verksamheten på lokal nivå" 
(Johnsson, 2009). Skolförvaltning och skolpolitik tolkar att Tallskolans 
skolprestationer är svaga. Att resultaten ska visas upp offentligt gynnar inte 
Tallskolans status. Tallskolan relativt sämre skolprestationerna gör skolan 
ännu mer sårbar. Drygt hälften av alla elever väljer en annan skola. Internt 
förändras de pedagogiska strategierna från mångkulturalistisk pedagogik till 
fokus på svenska språket och studiehandledning i skolämnen.  

4.12 Inför nästa kapitel  
Från 2003 fram till 2008 byter Tallskolan rektor och biträdande rektor ett 
flertal gånger. I nästa kapitel ska vi följa rektorn Alicia och den biträdande 
rektorn Niklas i ett förbättringsarbete som skolan involveras i 2008 när 
kommunen tecknar ett samverkansavtal med regeringen. Till skillnad från 
föreliggande kapitel möter vi i kapitel fem inte bara skolledningen utan även 
lokala skolpolitiker, skolförvaltningens chef, en expert på urbant 
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utvecklingsarbete samt föräldrarna på Tallskolan. Jag berättar om hur de tolkar 
och talar om Tallskolans situation och på vilket sätt ett antal förbättrande 
åtgärder tar form med bakgrund att elevernas skolprestationer försämras och 
att familjerna i Byarp alltjämt väljer andra skolor.  
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Förbättringsarbetet sker inom ramen för ett avtal mellan kommun och stat om 
urban utvecklingspolitik. Den urbana utvecklingspolitiken använder sig 
nämligen av en modell som bygger på samverkan mellan olika myndigheter 
och civilsamhället exempelvis föräldrar och föreningar. Dahlstedt (2008) 
liknar denna samverkansmodell vid en styrningsteknologi. Kännetecknandet 
för detta sätt att betrakta styrning och samverkan på är att besluten på ett 
subtilt sätt flyttas allt närmare medborgaren. Ansvaret för problem och deras 
lösning individualiseras. Hur denna teknologi uppkommer empiriskt, tar sig 
uttryck i kulturella och sociala processer och vad den i substantiell mening 
mynnar ut i, belyses inte primärt. Däremot beskrivs ingående de koder som 
används för att förskjuta problem till enskilda aktörer60.  

Den forskning som belyser samverkanspraktiker inom den offentliga 
sektorn efterlyser emellertid beskrivningar och analyser av hur olika 
intressenter förhandlar om, och skapar överenstämmelse mellan policy och 
aktörer och aktörer sinsemellan (jfr Candace, 1997, s 912). Bunar (2011) 
menar att: 

 
samverkan och gräsrotsinitiativ är oersättliga instrument för 
framgång. Emellertid har ett grundläggande problem utvecklats 
som inte är möjligt att fullt ut förstå på en teoretisk/politisk nivå; 
problemet [gäller] hur [man] förhandla[r] och skapa[r] 
överenstämmelse mellan pragmatiskt/partikulära intressena hos 
lokala intressenter och de övergripande målen med urban 
utvecklingspolitik (Bunar, 2011, s 2853). 

 
Teorier om hur aktörer handlar, kan som jag visade i kapitel två, vara av olika 
slag. I det här kapitlet kommer jag att använda mig av teorier som Bunar 
(2011) efterlyser. Det vill säga sådana som belyser hur aktörer framträder 
inför varandra och försöker övertyga varandra (Alexander, 2006) om mål och 
medel i förbättringsarbetet. Samtidigt försöker jag även med hjälp av Reeds 
(2011) koncept meningslandskap spåra källorna till de motiv som aktörerna i 
innehållslig mening går i spetsen för.   

                                                        
60 Styrningen i urban utvecklingspolitik analyserar Dahlstedt (2010) genom att först beskriva 
argumenten för införandet av den nya styrningen. Den gamla modellen beskrivs att ha tolkats  vara 
"ineffektiv" och att dess centraliserade detaljstyrning har stått i vägen för individers "initiativförmåga", 
"deltagande" och "inflytande". Om den gamla modellen egentligen var ineffektiv eller om det "bara" är 
"nyliberala" grupper som tolkar den som sådan framgår inte. I nästa steg förklaras vad vi lämnade 
bakom oss – en modell som kännetecknades av "beredvilligheten att ge demokratin en betydande 
räckvidd i substantiella termer" och att "demokratisk organisering ansågs naturlig och eftersträvansvärd 
på i princip samhällslivets alla områden samt betoningen av ett livaktigt demokratiskt deltagande också 
mellan valen särskilt i folkrörelser och politiska partier" (Dahlstedt, 2010, s 84). Detta teoretiska 
spänningsfält mellan bra (tidigare styrningsmodell) och dålig (nuvarande styrningsmodell) demokrati 
konstituerar sedan den analytiska ram som Dahlstedt använder för att kritisera samtida urbana 
utvecklingspolitik.  
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5. Tallskolan – (ännu) ett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
förbättringsarbete 

Låt oss börja med vad förbättringsarbetet resulterade i. Under hösten 2011 
blev det klart efter fyra års urbant förbättringsarbete att det finns ekonomiska 
medel att förbättra verksamheten på Tallskolan med. Drygt tio miljoner ska 
under en fyra-årsperiod komma Tallskolan, förskolor och ett högstadium i 
Byarp till del.  Pengarna ska användas till att förbättra lärarnas kunskaper om 
olika kulturer, utbilda föräldrar om det svenska skolsystemet, och i konsten att 
vara förälder. Ett av skolbiblioteken ska förlänga öppettiderna, hålla öppet för 
föräldrar och erbjuda tidningar på olika språk. En annan del av pengarna ska 
användas till att förbättra information mellan hem och skola med hjälp av den 
lokala tv-kanalen, sms, e-post med ljudfiler, utveckling av skolornas hemsidor 
samt samarbete med kulturföreningar. Vidare ska extra lärare anställas för att 
arbeta med elevernas språkutveckling och lärarna som redan arbetar på 
skolorna och förskolorna ska utbildas inom språkutveckling (Öjbo-kommun, 
2010). 

Frågan som jag ska ta mig an i det här kapitlet är hur det kom sig att det 
blev just dessa åtgärder som förbättringsarbetet landade i. Till skillnad från 
förra kapitlet kommer jag på lite närmare håll studera hur olika aktörer agerar 
och vad som händer mellan olika aktörer när de träffas för att övertyga 
varandra om på vilket sätt Tallskolans verksamhet ska förbättras. Vidare 
undrar jag vad det är som motiverar dem att bestämma sig för vissa men inte 
andra åtgärder?  För att undersöka detta använder jag mig av begreppet 
meningslandskap vars källor rymmer de motiv som bär fram förslagen och 
aktörernas vilja att göra dem socialt verksamma i termer av vad som kommer 
på pränt i policy (Reed, 2011). Avslutningsvis diskuterar jag vad samverkan i 
en vidare mening kan vara ett symptom på i samhället och därför vilken 
funktion den kan ha. Syftet är således inte att bedöma om förbättringsarbetet 
är lyckat eller ej, vare sig i förhållande till statlig och kommunal 
utbildningspolitik eller i förhållande till ett normativt perspektiv.  
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De specifika målen som arbetsgruppen barn och ungdom vars arbete jag 
kommer följa är:  
 
• Området skall erbjuda attraktiva skolor och förskolor 
• Det finns attraktiva fritidsaktiviteter och mötesplatser året om för alla barn 

och ungdomar från området 
• Ökat inflytande av föräldrar och andra vuxna (Öjbo-kommun, 2008, s 7) 
 
Dessa mål specificeras i ett annat dokument som kommunledningskontoret 
författat (Kommunledningskontoret, 2007, s 2-3). Kopplat till utbildning 
framgår det där att elever och föräldrar i Byarp ska få tillräckliga kunskaper 
och erfarenheter för "att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt 
utbildning och yrkesinriktning" samt öka andelen behöriga elever till 
gymnasiet. Detta ska åstadkommas genom att Byarps högstadieskola ska 
förbättra skolresultatet motsvarande 10 % över det förväntade värdet enligt 
Skolverkets analys.  

Under 2008 tillsätts arbetsgrupper som består av representanter från 
kommunens olika förvaltningar samt statliga institutioner. Kommunen skriver 
även ett nytt avtal med regeringen som sträcker sig till år 2010. I och med 
undertecknandet av detta avtal förbinder sig kommunen att följa förordningen 
om urbant utvecklingsarbete (SFS 2008:348). I förordningen finns 
bestämmelser om hur det urbana utvecklingsarbetet ska genomföras.  
Kommunen ska således genomföra "kunskapsbaserade och tvärsektoriellt 
samordnade utvecklingsinsatser" (ibid. s 1), ingå lokalt partnerskap med 
"statliga myndigheter och andra myndigheter som kan ha en aktiv roll" (ibid. s 
2). Kommunen ska även ta fram en stadsdelsplan som ska "utgå från de behov 
och förutsättningar som stadsdelarna och deras invånare har". Denna ska tas 
"fram i samråd med stadsdelarnas invånare" (ibid. s 2). Stadsdelsplanen ska 
förutom en "lägesbeskrivning av fysiska, social och ekonomiska aspekter 
innehålla en analys av stadsdelens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter 
samt direkta uppföljningsbara mål för stadsdelens utveckling i fråga om 
arbete, utbildning, trygghet och tillväxt (ibid. s 3).  

De statliga myndigheter som kommunen ingår ett lokalt partnerskap med 
ska förutom att samverka med kommunen "genomföra insatser för att 
tillgodose behoven i stadsdelarna och hos deras invånare" (ibid. s 4). Denna 
förordning kommer att reglera den urbana utvecklingspolitiken och dess 
konkreta genomförande.  

Texterna som ska styra förbättringsarbetet är detaljerade vad gäller 
organisering, vilka myndighetsgrupper som ska samverka och vilka som är 
föremål för förbättringsarbetet. Så även om det framstår som ganska öppet hur 
politiken ska konkretiseras så kan de konkreta insatserna inte vara vilka som 
helst.  

Barn och Ungdom är en av fyra andra arbetsgrupper. Ordförande för Barn 
och ungdom är Erik som också är förvaltningschef för skola- och 

122 

Kapitlet består av fyra delar. Jag börjar med att i stycke 5.1 Bakgrund beskriva 
vad urbant utvecklingsarbete i en formell juridisk mening är, hur det är tänkt 
att fungera och varför Tallskolan kom att involveras. I stycket 5.2 Att definiera 
samverkansuppdraget redogör jag för vad aktörerna i förbättringsarbetet 
inledningsskede anser att de vill åstadkomma. I stycket 5.3 Föräldramötet 
beskriver jag vad som händer när föräldrar på Tallskolan, skolpolitiker och 
skolledning träffas för att samverka. I det sista avslutande empiriska nerslaget 
under rubriken 5.4 Utvärdering och formandet av policy belyser jag hur 
arbetsgruppens arbete tolkas i utvärderingen och hur policyn i relation till 
denna slutgiltigt tar form. Kapitlet avslutas med en analys där jag blickar 
tillbaka på policyprocessen och frågar mig vad det är som gör att olika 
problemformuleringar och strategier har företräde framför andra.   

5.1 Bakgrund 
År 2008 ingår Öjbo kommun ett samverkansavtal med regeringen om urban 
utveckling. Regeringen uttrycker att målet för den urbana utvecklingspolitiken 
”är att minska antalet individer och stadsdelar i utanförskap och att öka 
förutsättningarna för att också fler stadsdelar på sikt ska bidra till ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling” (Regeringen, 2007). Ett led i att bryta 
utanförskap är utbildning, men också andra sociala insatser i relation till hälsa, 
boende och inte minst medborgarnas delaktighet i beslut (Regeringen, 2008, s 
55). 

Den 6 februari 2007 har kommunstyrelsen i Öjbo kommun möte (Öjbo-
kommun, 2007) och då beslutas att kommunen ska teckna utvecklingsavtal 
med staten ”avseende stadsdelen Byarp”. Undertecknandet sker den 22 
februari och gäller under 2007 (Öjbo-kommun, 2007). Bland annat förbinder 
sig Öjbo kommun inom ramen för det första utvecklingsavtalet att ta fram en 
så kallad strategisk stadsdelsplan (Öjbo-kommun, 2008). Denna godkänns i 
januari 2008. Planen kommer att ligga till grund för utvecklingsarbetet. I Öjbo 
kommuns strategiska stadsdelsplan framgår det hur politiker och tjänstemän 
tänker att det urbana utvecklingsarbetet ska organiseras, hur arbetsgrupperna 
ska sättas samman och vad de ska arbeta med.  Alla arbetsgrupper ska arbeta 
med fem övergripande mål: 
 
• Minska den etniska och socio-ekonomiska segregationen i Öjbo kommun 
• Byarp ska vara en hållbar stadsdel; ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
• Skapa attraktiva miljöer i Byarp och ytterligare förstärka servicen i Byarp 
• Skapa goda livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter för boende i Byarp 
• Skapa mötesplatser som bidrar till kontakter över gränserna (Öjbo-

kommun, 2008, s 7) 
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Kapitlet består av fyra delar. Jag börjar med att i stycke 5.1 Bakgrund beskriva 
vad urbant utvecklingsarbete i en formell juridisk mening är, hur det är tänkt 
att fungera och varför Tallskolan kom att involveras. I stycket 5.2 Att definiera 
samverkansuppdraget redogör jag för vad aktörerna i förbättringsarbetet 
inledningsskede anser att de vill åstadkomma. I stycket 5.3 Föräldramötet 
beskriver jag vad som händer när föräldrar på Tallskolan, skolpolitiker och 
skolledning träffas för att samverka. I det sista avslutande empiriska nerslaget 
under rubriken 5.4 Utvärdering och formandet av policy belyser jag hur 
arbetsgruppens arbete tolkas i utvärderingen och hur policyn i relation till 
denna slutgiltigt tar form. Kapitlet avslutas med en analys där jag blickar 
tillbaka på policyprocessen och frågar mig vad det är som gör att olika 
problemformuleringar och strategier har företräde framför andra.   

5.1 Bakgrund 
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utveckling. Regeringen uttrycker att målet för den urbana utvecklingspolitiken 
”är att minska antalet individer och stadsdelar i utanförskap och att öka 
förutsättningarna för att också fler stadsdelar på sikt ska bidra till ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling” (Regeringen, 2007). Ett led i att bryta 
utanförskap är utbildning, men också andra sociala insatser i relation till hälsa, 
boende och inte minst medborgarnas delaktighet i beslut (Regeringen, 2008, s 
55). 

Den 6 februari 2007 har kommunstyrelsen i Öjbo kommun möte (Öjbo-
kommun, 2007) och då beslutas att kommunen ska teckna utvecklingsavtal 
med staten ”avseende stadsdelen Byarp”. Undertecknandet sker den 22 
februari och gäller under 2007 (Öjbo-kommun, 2007). Bland annat förbinder 
sig Öjbo kommun inom ramen för det första utvecklingsavtalet att ta fram en 
så kallad strategisk stadsdelsplan (Öjbo-kommun, 2008). Denna godkänns i 
januari 2008. Planen kommer att ligga till grund för utvecklingsarbetet. I Öjbo 
kommuns strategiska stadsdelsplan framgår det hur politiker och tjänstemän 
tänker att det urbana utvecklingsarbetet ska organiseras, hur arbetsgrupperna 
ska sättas samman och vad de ska arbeta med.  Alla arbetsgrupper ska arbeta 
med fem övergripande mål: 
 
• Minska den etniska och socio-ekonomiska segregationen i Öjbo kommun 
• Byarp ska vara en hållbar stadsdel; ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
• Skapa attraktiva miljöer i Byarp och ytterligare förstärka servicen i Byarp 
• Skapa goda livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter för boende i Byarp 
• Skapa mötesplatser som bidrar till kontakter över gränserna (Öjbo-

kommun, 2008, s 7) 
 

899221_Henrik Nilsson.indd   129 2015-01-13   09:22



125 

och ansvar till rektorerna (jfr Nihlfors & Johansson, 2013). Erik har avvecklat 
en stor del av förvaltningsövergripande stöd och instrument att fördela 
resurser med. En del av skolpengen som tidigare vikts åt den övergripande 
organisationen destineras rektorernas budget istället. Istället för att söka 
ekonomiskt och professionellt stöd i specifika frågor har Erik satt i verket en 
modell där rektorerna köper tjänsterna som de anser sig behöva 
(Lokaltidningen, 2011-05-31). Äskandet av centrala medel för barn i behov av 
särskilt stöd var svårt att administrera eftersom det enligt Erik gynnat rektorer 
som varit duktiga på att formulera sig skriftligt. Vidare har det varit svårt att 
prioritera bland ansökningarna, berättar Erik för mig. Erik menar också att han 
har stöd i skolpolitiken och de erfarenheter han har av skolinspektionens 
arbete när det gäller hur skolornas arbete ska styras på kommunal nivå. 
 

I utvecklingen av skolpolitiken pekar man på rektors viktiga roll, att 
det är rektor som måste ta ansvar, och lösa olika saker. Det är 
rektor som blir kritiserad, när skolinspektionen kommer med sina 
rapporter. Kommunen blir kritiserad, men det pekas oftast på rektor 
och då måste alla överbyggnader tas bort med. Mängder av 
resurser finns utan att rektor riktigt kan förfoga över dem, och 
lägga ut både ansvar och befogenheter. Det är min strategi kring 
det där (Erik). 

 
Erik har antagligen även tagit intryck av Skolverkets rapporter och den 
forskning som poängterat rektorns roll (Berg, 2011; Skolinspektionen, 2010b; 
Skolverket, 2011). Det är dessa berättelser som han använder tillsammans med 
praktiska erfarenheter av Skolinspektionen när han talar om rektorer och 
lärarrollen och den innehållsliga avgränsningen som han gjort i förhållande till 
Tallskolans inre arbete. 

Eriks sätt att skapa mening om hur förbättringsarbetet ska bedrivas ska 
således förstås med denna bakgrund. Den underliggande meningen med 
delegerandet är emellertid en social historia som sträcker sig längre tillbaka i 
tiden och härrör från statsmakters svårigheter med att finna legitimitet 
(Habermas, 1976) för sina beslut – en social historia om hur välfärdssystemet 
omformats (Pierre, 1999, 2007, 2011).  Samverkan kan betraktas som ett led i 
denna sociala historia. Jag skulle emellertid säga att samverkan som idé är en 
tolkning av legitimitetsproblemet och ett exempel på hur legitimitetsproblemet 
får en konkret mening. Denna mening i sin tur formas på lite olika sätt och 
Erik gör det på sitt sätt. Samverkansformen får sin specifika form i relation till 
hur Erik uppfattar styrning inom offentlig sektor. Innehållsmässigt framstår 
trygghet, eftersom det är ett allmänt och vitt koncept, vara ett praktiskt 
innehållsligt val som gör det möjligt att samverka mellan olika myndigheter. 
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barnomsorgsförvaltningen i kommunen. I gruppen sitter förutom 
representanter från utbildning även representanter för socialtjänst och 
gymnasieorganisationen. Tallskolans representeras av den biträdande rektorn 
Niklas. När Niklas och även hans efterträdare 2010 får andra tjänster i 
kommunen blir rektorn Alicia Tallskolans representant. Arbetsgruppernas 
sammansättning är sektorsövergripande i enlighet med förordningen. 

5.2 Att definiera samverkansuppdraget 
I den här delen beskriver jag vad Erik, Niklas och Alicia hösten 2008 uppfattar 
är syftet med arbetsgruppen och samverkansmodellen. Det visar sig att de 
tolkar samverkansmodellen på olika sätt liksom vilket innehåll den ska fyllas 
med.  

Trygghet – ett övergripande mål att samverka kring 
Erik har med utgångspunkt i det avtal som arbetsgruppen har att förhålla sig 
till gjort vissa innehållsliga och organisatoriska avgränsningar. Till att börja 
med menar Erik att det inte är arbetsgruppens sak att intervenera Tallskolans 
inre arbete. Erik har hittat förbättringsområdet trygghet som han tolkar vara ett 
vidare mål som inte bara skolan har ansvar för och därför är lämpligt. 
Trygghet är också tillräckligt generellt att fungera som samlande tema för de 
olika professionerna som är samlade i Barn och Ungdom.  

 
Det är ju ändå grunden: trygga harmoniska barn som kommer till 
skolan kan säkert lära med. Men motsatsen hjälper det inte med 
vilka pedagogiska knep som helst (Erik).   

 
Trygghet är en förutsättning för lärande menar Erik. Skolorna är viktiga, 
menar Erik, men tror inte att arbetsgruppen kan tillföra något när det gäller 
rektors och lärares trygghetsarbete. Arbetsgruppen ska inte arbeta med 
skolornas undervisning. Det är upp till rektorer på respektive skola.   

"Tjänstemannagrupper" ska således inte involvera sig i skolans inre arbete. 
Forskning tyder på att skolorna behöver både frihet att göra det de tycker är 
bäst och ges ansvar att förvalta friheten menar Erik. Det är därför som 
arbetsgruppen kommer arbeta med frågor som i en mer generell mening rör 
barns och ungdomars fritid. Därigenom drar Erik också upp en norm för hur 
förbättringsarbetet ska fortskrida. Inga aktörer ska in och klampa på varandras 
respektive ansvarsområden. 

 

Delegering och decentralisering av medel 
Det sätt som Erik tolkar samverkansuppdraget ligger i linje med hur han de 
senaste åren skapat en förvaltning som decentraliserat och förskjutit resurser 
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Nu handlar det om inkludering. Ibland kan man kalla det 
tomtebloss. Men ändå påtagligt, att man politiskt är intresserad av 
integrationsfrågor. Egentligen kan man fråga sig hur mycket det 
ger. Men det är ett sätt att visa att man gör inom det här området 
(Erik).  

 
Eriks förväntningar skruvas ner på grund av det sätt som det presenteras på 
och avsaknaden av pengar i så väl symbolisk (Collins, 2008) som materiell 
mening. Detta budskap förmedlar han även till arbetsgruppen. Vidare verkar 
det som om Erik tolkar politiken som ett sätt att kamouflera den sociala 
verkligheten på Tallskolan och i Byarp. Ett kamouflage som Erik är medveten 
om. Till skillnad från hur Lunneblad (2010) tolkar skolledarna att omedvetet 
bedriva symbolpolitik menar jag att Erik är medveten om att 
förbättringsarbetet åtminstone delvis är ett sätt att visa upp att man bryr sig om 
skolan och området.  Å andra sidan vet inte Erik vid det här laget vad "att bry 
sig" kan resultera i. Han är som jag visat, inte direkt förtjust i upplägget på 
men anpassar sig och använder sig av de strategier och symboler som finns till 
förfogande (jfr Swidler, 1986).  Samtidigt ska man ta uttalandet med en nypa 
salt eftersom Erik under förbättringsarbetets gång genomför en rad konkreta 
aktiviteter. Sättet Erik resonerar på kan också vara en strategi att skruva ner 
omgivningens förväntningar: vänta ut de andra aktörerna, stämma av läget och 
låta andra ge sig till känna, vilket i så fall ligger i linje med att förflytta 
ansvaret till rektorer, lärare, föräldrar och elever. 

Samverkan – men vem äger problemen? 
Inom ramen för projektet är det tänkt att samverkan inte bara ska ske mellan 
parter i den offentliga sektorn och medborgare, utan också mellan olika parter 
inom den offentliga sektorn, exempelvis skolpolitik, skolförvaltning och 
enskilda skolor. Detta ska stärka möjligheterna att komma till rätta med 
problemen i Byarp. Niklas har förhoppningar om att det ska gå att använda 
arbetsgruppen till att nå en samsyn om situationen på Tallskolan och ta ett 
vidare grepp om problemen vilka Niklas menar inte bara är skolproblem. 
Detta sätt ligger väl i linje med vad som avses med den urbana 
utvecklingspolitiken. Till skillnad från Erik så tänker sig Niklas att olika parter 
ska kunna enas om vad som är problem och hur dessa ska hanteras. Niklas ser 
förbättringsarbetet mer som en arena än ett sätt att delegera ansvar. Niklas sätt 
att resonera skiljer sig från den tendens urbant utvecklingsarbete enligt annan 
forskning tolkas ha, i termer av att reduceras till en fråga om att attrahera 
elever genom effektiv marknadsföring (Lunneblad & Carlsson, 2009).   

Niklas har förvisso lagt märke till att det bara är drygt hälften av eleverna i 
upptagningsområdet som börjar i Tallskolans förskoleklass. Han funderar över 
om det har med skolans arbete att göra eller om det är andra mer övergripande 
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Att göra det som ändå skulle bli gjort 
Niklas som är Tallskolans representant i arbetsgruppen är tveksam till om 
förbättringsarbetet har lett till något under det första året. De aktiviteter som 
man talar om på mötena är inte en konsekvens av det urbana 
utvecklingsarbetet berättar Niklas.  
 

Om det har lett till något det tror jag inte. Saker och ting som har 
hänt hade ändå skett.  Mentorsprojektet tillsammans med universitet 
är med i vår handlingsplan och det står om sommarskolan som vi 
ändå genomfört. Det står om Byarpskolans ombyggnation. Den 
hade skett oavsett och byggandet av allaktivitetshuset likaså 
(Niklas). 

 
Arbetet i gruppen med att ta fram åtgärder framstår redan vid detta stadium i 
utvecklingsarbetet som en efterhandskonstruktion och det är Erik och Niklas 
medvetna om (jfr Bunar, 2011, s 2856).  
 
Jag frågar Erik vad han anser om vad arbetsgruppen hittills uppnått. 

 
Det här arbetet är kanske rätt, men det finns inte tjugofem öre. Förr 
har man haft storstadssatsningar där man har lastat ut ganska 
mycket pengar. Allting som ska ske, ska ske i någons budget. Det 
gör att det inte finns några större utrymmen att göra saker. Faktiskt 
så är det svårt, i min grupp har vi jobbat med mer enkla saker, med 
sådant vi har haft råd att finansiera. Det har kommit ut något. Jag 
får fixa. Politikerna tycker det är bra att det händer något och de 
räknar med att man fixar saker och ting. Men det är ju inte några 
stora saker som har hänt och det är väldigt svårt. Och tanken med 
det här var också att komma i kontakt med medborgarna, få dem att 
vara med i processen, men det är ju ett sådant här, kommunalt 
tjänstemanprojekt (Erik). 

 
Även om medborgarna ska involveras i projektet så är det ändå fortfarande ett 
"sådant här, kommunalt tjänstemannaprojekt". Som sådant framstår det inte ha 
så högt värde för Erik. Han benämner sitt eget arbete som "fixa". Vidare 
saknar projektet budget. Det gör det tungrott. Avsaknaden av budget innebär 
förhandlingar med andra aktörer, politiker och andra förvaltningar. Att 
projektet saknar budget gör också att dess symbolvärde är lågt i Erik ögon. 
Vid mötena brukar bristen på pengar vara ett återkommande tema. Erik är 
fundersam över om politikerna menar allvar med att de vill åstadkomma 
förändringar.  
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Att göra det som ändå skulle bli gjort 
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inte detta faktum öppet i gruppen (Goffman, 1956/2009).  Oftast sker det efter 
och mellan möten.  

Niklas har förhoppningar om att den urbana utvecklingspolitikens 
samverkansmodell kan bli ett forum att diskutera gemensamma frågor i. 
Innehållsmässigt vill han diskutera hur ansvaret för vad som uppfattas som 
Tallskolans problem.  

Att samverka med föräldrar 
Samverkan är inget nytt för Tallskolan och som jag beskrev i förra kapitlet har 
det förekommit med lite olika inramning. Alicia, Niklas, Erik och Astrid som 
är lärare på Tallskolan befinner sig på olika platser i meningslandskapet för 
samverkan. De betraktar därmed samverkan på olika sätt utifrån sina 
respektive utsiktspunkter. Niklas är inte nöjd med innehållet i samverkan och 
vill att lärarna engagerar sig mer för att fördjupa relationerna till föräldrarna. 
Astrid och Anita som är lärare är mer för en småskalig föräldrasamverkan. De 
betonar också att skola och hem ibland måste hållas isär för att skolan ska 
kunna fungera som en frizon för barnen.  Alicia som är rektor vill att lärarna 
tar ett större eget ansvar för att lära sig om föräldrarnas skiftande bakgrunder. 
Dessutom vill hon använda samverkan som instrument för att informera 
föräldrar om skolsystemet. En del föräldrar med barn som enligt Alicia 
behöver stöd av experter i eller utanför skolan är inte odelat positiva. Hon vill, 
som jag tolkar det, få föräldrarna att inse att de resurser som skolan har i form 
av kurator och skolpsykolog är viktiga för barnen. Alicia själv är nämligen 
övertygad om detta och att lärarna behöver renodla sitt läraruppdrag till att 
handla om kunskapsförmedling. Inte socialt arbete. För att den nya 
arbetsdelningen ska fungera behöver även föräldrarna acceptera den.   

Att få föräldrarna till skolan räcker inte 
Niklas berättar att Tallskolan försöker att engagera föräldrarna. 
Förhoppningen är att de på olika sätt ska kunna hjälpa sina barn i skolan. Men 
innan skolledningen ska samverka måste föräldrarna komma till skolan menar 
Niklas. Eftersom föräldrarna inte kommer till föräldramöten så har detta i sig 
blivit ett problem (jfr Bouakaz, 2009). Däremot kommer föräldrarna när 
skolan organiserar internationella kvällar. Föräldrarna bjuder då varandra, 
elever och lärare på mat som de tillagat. Men det är inte riktigt vad Niklas vill 
med samverkan.  
 

Vi har svårt att få ett föräldraengagemang på skolan och när man 
hör hur det är på andra skolor med föräldraförening och 
föräldrainflytande så känns det som om vi har ovanligt lite på 
Tallskolan. Ovanligt lite i de traditionella skolfrågorna som man 
tänker på som att vara med och påverka innehållet i skolan. Man 
(föräldrarna) har ganska stort förtroende för oss i svenska skolan. 
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faktorer som spelar in. Men han har ingen färdig lösning och vet inte ens om 
det är problem. 
 

Det är en speciell situation som inte är diskuterad eller analyserad. 
Jag vet inte om man kan analysera den på enhetsnivå eller om man 
måste titta på övergripande nivå. Varför är det så här? Får det 
några konsekvenser? Ska vi göra någonting åt det? Eller tycker vi 
att det är bra? Något vi som skola inte kan göra någonting 
åt?(Niklas). 

 

Och om det är ett problem att elever väljer andra skolor, vems är ansvaret att 
göra något åt det (jfr Vranken, 2002, s 21)? Han har svårt för att adressera 
problemet till någon specifik aktör. Förvaltningen och politikerna har inte haft 
något svar när Niklas konfronterat dem. Niklas spekulerar ifall det beror på att 
skolan under en kort tid fått tre nya rektorer. Kanske är det så att förvaltningen 
vill att rektorerna ska få möjlighet och frihet att bilda sig en uppfattning om 
Tallskolan. Samtidigt menar Niklas att problemen är sådana att det inte går att 
vänta och att som förvaltning frånsäga sig ansvaret för kontinuiteten. Jag 
förstår på Niklas att han hoppas att förvaltningen ska ta mer ansvar. Men det 
verkar som om ingen vill äga frågan och leda processen att enas kring hur den 
ska hanteras.  

När förvaltningen hör av sig är det för att rapportera att skolan inte 
presterar tillräckligt bra. Skolprestationerna är ett bekymmer för Niklas. Han 
efterlyser ett stöd för att analysera varför skolresultaten ser ut som de gör. Det 
går inte avvakta för att skolan byter ledning. Problemen är allvarliga.  

 
Om vi velat diskutera skolan på en nivå ovan enhetsnivå så är det 
alltid skolan som tagit initiativ till det. Någon gång när vi haft ett 
dåligt resultat på nationella prov har vi fått ett mail eller så. Att det 
här är inte acceptabelt, gör det bättre. Men inte varför är det så här 
och vi kan göra åt det och så. Man (förvaltning, politiker) har inte 
rekommenderat någonting och jag vet inte hur mycket man ska göra 
det heller. Men det har varit mycket ledningsbyte på skolan. En ny 
ledning måste få möjlighet att sätta sig in i det också ha frihet att 
hantera det. Men när det går under långa tider är det kanske någon 
som bör reagerar (Niklas).  

 
Problemen är Niklas och Alicia övermäktiga. Niklas menar att förvaltningen 
lägger både problem och frågan om hur de ska lösas i knäet på Tallskolan. 
Erik däremot pekar på att Tallskolans ledning och lärare är de som förstår 
problemen bäst eftersom de är så att säga närmast verksamheten. Även om 
Niklas och Erik inte är riktigt är överens om vilka problemen är så diskuteras 
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saker för att de numera är medvetna om kulturella olikheter. Alicia har en 
annan bild av lärarna. Hon berättar att lärarna efterlyser kunskaper om 
föräldrarnas kultur men är kritisk till deras inställning.  

 
Ibland möter jag lärare som vill lära sig mer om somalisk kultur. 
Vem säger att du (som lärare) inte själv kan ta reda på saker och 
ting. Det finns ju gott om somalier. Prata med dem. Fråga dem. Läs 
en bok eller vad som helst. Ingen säger emot (Alicia). 

 
Även mellan Alicia och lärare uppkommer fenomenet delegering som ett sätt 
att tackla svårigheter. Alicia vill att lärarna själva ska ta tag i problemet.  

Lärarna om föräldrasamverkan 
Jag talar med tre lärare på Tallskolan om samverkan. De ifrågasätter om 
föräldrarna alltid behöver involveras. Anita som arbetat på Tallskolan i ett 
tiotal år är en av dessa lärare. Hon menar att föräldrasamverkan ofta leder till 
att det som inte fungerar i skolan fokuseras. "Istället för att det blir positivt blir 
det negativt" även om "alla [föräldrar/elever] inte har det svårt". Astrid, Anitas 
kollega, ser Tallskolan som ett "friområde" som inte alltid behöver involvera 
föräldrar i allt (jfr Ziehe, 1989). Skolan är inte, och ska inte vara synonym 
med familjens fostrande närhet.  

Istället för samverkan talar Astrid och Anita om goda relationer till 
familjerna. Astrid säger att det är viktigt att familjerna "känner att vi vill". Att 
samverka med familjerna är en balansgång. "Vi kanske betyder lite mer för 
föräldrarna än på andra skolor. På andra skolor är inte läraren så viktig" 
resonerar Anita och menar att hon därför måste tänka extra noga över 
relationen. "Man måste vara på samma nivå. Man kan ju inte ta över hemmet 
vilket vi tror ibland eller att vi kan lösa allt om vi bara får samtala och prata". 
Jag pratar även med en tredje lärare som instämmer i vad Anita och Astrid 
menar.  

Lärarna företräder en småskalig samverkan med familjerna och talar mer 
om hur de ska nå ut till föräldrarna i vissa specifika ärende och hur de ska få 
dem till känna tillit i just dessa sammanhang. För lärarna är innehållet i 
samverkan med föräldrarna situationsbundet. Lärarna närvarar på de 
gemensamma kvällar där föräldrar bjuds in i samband med att eleverna 
presenterar sina skolarbeten eller uppträder. De är emellertid inte odelat 
positiva till denna form av samverkan och funderar över i vilken utsträckning 
som föräldrar ska involveras. Som jag tolkar lärarna kan det i den småskaliga 
föräldrasamverkan ibland vara svårt att sätta en gräns för vad som rör skolan 
och vad som är hemmets ansvar. För lärarna är inte problemet att föräldrarna 
inte kommer till skolan utan snarare att sätta upp vissa gränser för vad 
samverkan ska inbegripa.  
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Man (föräldrarna) har inte riktigt kunskap om det svenska 
skolsystemet och inte riktigt vågar ifrågasätta det. Däremot kan 
man vara väldigt engagerad i olika happenings eller nu när vi hade 
öppet hus med kakbak (Niklas). 

 

När föräldrarna väl kommer vill Niklas att tiden ska ägnas åt traditionella 
skolfrågor. Föräldrarna har förtroende för skolan menar Niklas. men när man 
väl träffar föräldrarna fylls samverkan inte med det innehåll som Niklas hade 
hoppats på. Istället ordnar skolan "happenings" och "kakbak". Denna typ av 
föräldrasamverkan har kopplingar bakåt i Tallskolans historia. I kapitel fyra 
berättade jag om att skolan bjöd in föräldrarna för att titta på deras barns 
skolarbete samtidigt som de själva ordade med godsaker att bjuda på.  

Intresset och förhoppningar är dämpade i jämförelse med hur 
föräldrasamverkan i början av 90-talet på bred front engagerade både föräldrar 
och personal. Niklas hade hoppats att föräldrarna skulle ha mer åsikter om 
skolan än vad de har. En förklaring till att föräldrarna inte har så mycket 
åsikter tror Niklas har att göra med att föräldrarna har ”förtroende” för skolans 
personal. Detta förtroende kan vara kopplat till tidigare erfarenheter som 
föräldrarna har av skolsystem i hemländerna. I mina samtal med föräldrar från 
Irak bland annat förstår jag att lärarna där betraktas som auktoriteter. Det som 
av skolledningen på Tallskolan uppfattas som förtroende kan således bygga på 
att föräldrarna sedan tidigare har en vana att betrakta lärare och skolledning 
som auktoriteter. Att föräldrarna inte engagerar sig behöver således inte bero 
på att de har förtroende för lärare, snarare speglar det ett internaliserat sätt att 
förhålla sig till auktoriteter. Att föräldrarna inte upplevs lika engagerade som 
tidigare kan således bero på att föräldrarna har andra erfarenheter av kontakter 
med skola men antagligen beror det också på vilket sätt som Tallskolans 
personal och skolledning visar att samverkan är viktig.  

Alicia, som är rektor på Tallskolan, berättar på ett liknande sätt om 
föräldrasamverkan som Niklas, men är aningen mer kritisk. "Vi kan äta 
varandras mat, men det är inte tillräckligt".  

Niklas och Alicia vill således uppnå ett slags djupare relation till 
föräldrarna. Hur den ska etableras råder det olika meningar om. Det är också 
oklart om vad skolledningen vill samverka  

Skolledningen om lärarnas engagemang för föräldrasamverkan 
Niklas menar att relationerna till hemmen kan utvecklas om lärarna blir bättre 
på att relatera till föräldrarnas olika bakgrunder. Lärarna å sin sida är inte 
särskilt positiva till samverkan på en övergripande skolnivå utan föredrar att 
arbeta enskilt med familjerna.  

När lärarna gör så kallade självvärderingar så uppskattar lärarna emellertid 
att de blivit bättre på att samverka. Men Niklas ser ingen förändring och 
reflekterar över vad det kan bero på. Han menar att lärarna upplever att de gör 
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inte på eftersom föräldrarna inte alltid vill ta emot det stöd som erbjuds. 
"Föräldrarna är rädda för samhället. Ett vanligt missförstånd bland föräldrarna 
är att de tror att socialtjänsten kommer att ta deras barn ifrån dem". För att 
förstå vad skolan kan hjälpa till med menar Alicia att föräldrar behöver 
utbildas.  

Tallskolan är den första låg- och mellanstadieskola i kommunen som 
anställt en kurator berättar Alicia stolt. Arbetsdelningen för att arbeta med det 
"sociala" på Tallskolan har således ökat. Men det hjälper inte ha experter till 
hands om inte föräldrarna ger sitt medgivande berättar Alicia. Därför finns ett 
behov av samverkan. För Alicia innebär således samverkan att få det dagliga 
arbetet att fungera. På detta sätt menar Alicia att hon även hjälper lärarna att 
ägna sig åt vad hon menar är deras uppdrag. Det är en stor utmaning för 
lärarna att "transformera sig själva till att bli lärare som lär barnen svenska 
[från] att [varit] snälla socialarbetare" menar Alicia. Lärare ska i första hand 
vara lärare som undervisar "samtidigt som de tar hand om barnen".  

Lärarna på Tallskolan är av samma mening. Anita, en av lärarna instämmer 
i vad Alicia tycker, och anser att "det är bra att man ändrar på trenderna, 
fokuserar på kunskap när det är skola, och lämnar det sociala till 
socialarbetare". Astrid som också är lärare bekräftar detta. "Det är dit vi måste 
komma. Det blir bättre gentemot föräldrarna".  

Det är inte bara elever som söker stöd och hjälp utan även föräldrar. Astrid 
berättar om en förälder som hade en tendens att prata illa om andra familjer 
och att hon då bad henne kontakta "rektorn, kuratorn, psykologen eller 
socialen".  

 
Ibland kan det kännas smickrande för oss personal att vi kan 
uppfattas som någon som föräldrar med problem vänder sig till. 
Men jag tycker att vi ska lita på varandras yrkesroller och låta 
professioner ta hand om problemet, för att mina råd är bara 
baserade på mina egna erfarenheter och kanske inte så nyttig för 
någon annan (Astrid). 

 
Istället för att fokusera orsaker till att det sociala inte fungerar så menar Alicia 
att intresset bör kretsa kring att ringa in var eleverna befinner sig 
kunskapsmässigt.  
 

Lärarna behöver intressera sig för när barnen kom till Sverige, hur 
gamla de var då och när de började lära sig svenska. Lärarna måste 
fråga dem och de måste förstå att kommer man till Sverige vid tre, 
fyra eller fem års ålder så har det betydelse för hur man lär sig 
språket och hur man anpassar sig till kulturen (Alicia). 

 
Det lärarna behöver veta om föräldrar och barn är främst till för att kunna 
kalibrera inlärningen rent kognitivt. Detta sätt att styra lärarna på och 
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Erik om föräldrasamverkan 
Erik som är förvaltningschef träffar inte föräldrar så ofta som lärarna och 
skolledningen på Tallskolan gör. Men han förväntas på något sätt, inom ramen 
för förbättringsarbetet organisera och förbättra samverkan mellan offentliga 
myndigheter och de boende i Byarp. Erik har vid ett tillfälle ordnat ett möte 
med en mindre grupp bestående av boende i Byarp. Han är emellertid inte 
nöjd med vad som kom ut av mötet.  
 

Då sa de ungefär så här att det är bra allting det här men det här 
löser inga problem. Och så talade vi lite mer om de här större 
frågorna, bostadssegregering och sådant. Det finns ingen som äger 
sanningen. Skulle man välja ut tre personer som skulle vara med i 
sådant här arbete, det finns ju inte tre som är representativa. De är 
olika varelser (Erik). 

 
De boende hade inte varit avvisande, men samtidigt hade de inte heller varit 
positiva, snarare likgiltiga till handlingsplanen som enligt dem inte skulle lösa 
de stora problemen med "bostadssegregering". Förutom att det var svårt att 
komma fram till någon gemensam mening så ifrågasätter Erik hur 
representativa "ungdomarna och de äldre" är för området i sin helhet. 
Samverkan framstår som en liten demokrati (jfr Englund, 1993) för Erik. Detta 
verkar bidra till att Erik inte är särskilt entusiastisk när han berättar om sin 
erfarenhet. Erik kritiserar den nya modellen för styrning ungefär på samma 
sätt som Dahlstedt (2010) gör. Den tidigare styrningen uppfattade antagligen 
Erik som lättare att administrera, en modell som baserades på "centralism och 
universalism och samförstånd som bärande element" (Dahlstedt, 2010, s 84).  

Inom ramen för den urbana utvecklingspolitiken är det emellertid Eriks 
uppgift att koordinera och sammanföra olika aktörer från olika organisationer 
och civilsamhället och få dem till att samarbeta. Det framstår som svårt när 
Eriks ledningsprincip är delegering. Även den politiska rollen att lyssna till 
medborgarna är Erik ovan vid. Att det för tjänstemän på kommunal nivå kan 
vara en helt ny uppgift att skapa sociala band för att nå ut till medborgare och 
involvera dem i planeringen är något som det sällan talas om i forskningen 
(Lichterman, 2005).  

Att göra skolans arbetsdelning funktionell genom samverkan 
Till skillnad från Erik och Niklas så har Alicia bekymmer som är mer 
överhängande och motiverar henne att driva ett specifikt innehåll inom ramen 
för det urbana utvecklingsarbetet och dess samverkansmodell. Alicia menar att 
det slags samverkan som hon ägnar mest tid åt är möten som handlar om barn 
i behov av särskilt stöd. Alicia berättar: "Vi har många elever som får hjälp 
ifrån barn och ungdomspsykiatrin". Hon pratar mycket med föräldrarna till 
dessa elever. Men arbetet med att hjälpa barnen i behov av särskilt stöd flyter 
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Dessa svårigheter pratar inte Alicia och Niklas som någon föräldrasamverkan 
kan hantera.  
 
Det är således med ganska olika föreställningar som några av Tallskolans 
representanter och ordförande i arbetsgruppen ska forma en policy för 
samverkan. För Alicia handlar det om att få skolans organisation att fungera 
särskilt i relation till experter: psykologer, kuratorer och sociala myndigheter. 
För Niklas handlar samverkan om att bryta den kulturella och sociala 
isoleringen på Tallskolan. Erik kämpar med att hitta en form för samverkan. I 
kommande del av detta kapitel ska vi, genom att följa vad som sägs när 
skolledningen på Tallskolan, lokala skolpolitiker och föräldrar träffas i 
Tallskolans matsal, titta närmare på den övergripande samverkan som den 
urbana utvecklingspolitiken efterlyser.  

5.3 Föräldramötet 
Uppmuntrade av Alicia har föräldrarna bjudit in ordförande Lars och vice 
ordförande Sven i den politiska nämnden med ansvar för skolorna i Öjbo 
kommun. Mötet speglar de svårigheter parterna har att enas om vad som är 
problem, vad/vem som orsakar problemen och därför också hur problem ska 
hanteras och av vem? I fokus är således vilket innehåll som föräldrar, politiker 
och skolledningen anser sig kunna samverka kring och enas om för att 
förbättra utbildningen på Tallskolan. 

En stor del av diskussionerna kommer på föräldrarnas initiativ att kretsa 
kring de ekonomiska resurserna som tillförs skolan. Fördelningen är 
uppenbarligen viktig för föräldrarna. Varken skolledning eller skolpolitiker 
vill emellertid diskutera resursfördelningen61. I det första temat som 
föräldrarna tar upp på mötet kommer jag att belysa på vilka sätt politikerna 
försöker att tona ner frågans vikt och få föräldrarna till att släppa taget. Jag 
kommer även att tolka varför skolpolitikerna inte vill diskutera 
resursfördelning.  

Ett andra tema som föräldrarna menar är kopplat till elevernas skolresultat 
är hur undervisningen organiseras. Föräldrarna har synpunkter på om lärarna 
är behöriga, enligt vilka principer elever delas in i grupper och huruvida 
indelningen gynnar deras kunskapsutveckling. De vill uppenbarligen utöva 
inflytande över undervisningen som Niklas efterfrågat. Men när de ger uttryck 
för detta visar skolledningen inte något intresse.  

                                                        
61 Kommunaliseringen innebar att "specialdestinerade statsbidrag ersattes av sektorsbidrag vilket 1993 
uppgick i utjämningsbidrag till kommunerna" (Skolverket, 2009, s 24). Enligt Skolverket rapport från 
år 2009 om resursfördelning fanns det inte då någon övergripande kunskap om vilka principer som 
gäller för resursfördelningen i kommunerna. Det konstateras att det är en mycket liten del av budgeten 
som omfördelas utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, kön och utländsk bakgrund. 
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organisera vad som ska ingå i deras arbetsuppgifter ligger i linje med en 
snävare syn på vilken kunskap som är viktig att eleverna lär sig (Lund & 
Sundberg, 2012). 
 
Vad vi ser här är alltså en tilltagande arbetsdelning inom skolan som kräver 
föräldrarnas acceptans. Denna arbetsdelning implicerar även en starkare 
klassificering av skolans uppdrag i termer av fostran och ämneskunskaper. Det 
framstår som om skolans fostrande uppgifter delvis glider över i händerna på 
beteende-experter medan lärarnas uppdrag blir mer kunskapsmässigt. Detta 
sätt att organisera utbildning på har gett upphov till problem med föräldrar 
som inte alltid accepterar den hjälp som experterna erbjuder. Detta problem 
ser Alicia att hon kan lösa inom ramen för samverkan. I denna kontext är 
innehållet för samverkan givet. 
 
Alla problem på Tallskolan betraktas emellertid inte som beteendemässiga i en 
smal psykologisk eller socialpsykologisk intern mening. Alicia berättar efter 
att ha läst en elevs sommarlovsberättelse om hur hon blivit uppmärksam om 
sina egna föreställningar om barnen på Tallskolan och de ekonomiska 
skillnaderna i uppväxtvillkor mellan dem och andra barn. I berättelsen skrev 
eleven att det bästa som hänt henne på sommarlovet var ett besök på en 
nöjespark. Alicia föreställde sig att nöjesparken låg i Köpenhamn eller 
Stockholm och frågade om det var så. Flickan förklarade emellertid att hon 
och hennes familj besökt en cirkus som kom till Öjbo.  

Alicia har inte någon utvecklad teori om hur strukturella skillnader av detta 
slag ska hanteras. Niklas däremot talar om samma fenomen i relation till koder 
som olika grupper i samhället använder sig av för att ta sig fram i livet. Sådana 
skillnader kan utjämnas så att elever får samma aptit på livet menar bland 
annat Bourdieu & Darbel (1991). Om dessa koder berättar Niklas på följande 
sätt: 
 

Vi har pratat om möjligheterna för våra elever att ta sig ut i 
samhället. Att man inte bara har undervisning på skolan utifrån en 
lärobok utan träffar människor i samhället. Det är ju i den 
interaktionen som man kan lära sig koder. Jag tror man måste ut. 
Ha samarbete med andra skolor. Det är ett värde för både våra 
elever och andra elever. Skolor som inte har elever med 
invandrarbakgrund (Niklas). 

 
Niklas resonemang implicerar att koderna är svåra att lära sig på Tallskolan 
och att det är eleverna på Tallskolans som ska lära sig den kulturella och 
ekonomiska elitens koder. Niklas pratar inte om skillnad i kultur när 
föräldrarna saknar högre utbildning och därför inte heller om 
interkulturella/intersociala strategier. Istället handlar det om att kompensera 
eleverna för det familjerna saknar på grund av deras utbildningsbakgrund. 
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61 Kommunaliseringen innebar att "specialdestinerade statsbidrag ersattes av sektorsbidrag vilket 1993 
uppgick i utjämningsbidrag till kommunerna" (Skolverket, 2009, s 24). Enligt Skolverket rapport från 
år 2009 om resursfördelning fanns det inte då någon övergripande kunskap om vilka principer som 
gäller för resursfördelningen i kommunerna. Det konstateras att det är en mycket liten del av budgeten 
som omfördelas utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, kön och utländsk bakgrund. 
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organisera vad som ska ingå i deras arbetsuppgifter ligger i linje med en 
snävare syn på vilken kunskap som är viktig att eleverna lär sig (Lund & 
Sundberg, 2012). 
 
Vad vi ser här är alltså en tilltagande arbetsdelning inom skolan som kräver 
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Alicia har inte någon utvecklad teori om hur strukturella skillnader av detta 
slag ska hanteras. Niklas däremot talar om samma fenomen i relation till koder 
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Vi har pratat om möjligheterna för våra elever att ta sig ut i 
samhället. Att man inte bara har undervisning på skolan utifrån en 
lärobok utan träffar människor i samhället. Det är ju i den 
interaktionen som man kan lära sig koder. Jag tror man måste ut. 
Ha samarbete med andra skolor. Det är ett värde för både våra 
elever och andra elever. Skolor som inte har elever med 
invandrarbakgrund (Niklas). 

 
Niklas resonemang implicerar att koderna är svåra att lära sig på Tallskolan 
och att det är eleverna på Tallskolans som ska lära sig den kulturella och 
ekonomiska elitens koder. Niklas pratar inte om skillnad i kultur när 
föräldrarna saknar högre utbildning och därför inte heller om 
interkulturella/intersociala strategier. Istället handlar det om att kompensera 
eleverna för det familjerna saknar på grund av deras utbildningsbakgrund. 
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[den] kan omfördela mer”. Lars verkar för en stund öppna upp för föräldrarna 
att kunna delta i diskussionen om omfördelning men berättar istället om att en 
utredning bestående av politiker och tjänstemän kommer att tillsättas.  

Nämnden ska enligt Lars “titta på andra kommuner”. Ett vad jag förstår 
vanligt förekommande tillvägagångssätt inom kommunal verksamhet 
(Siwerbo, 2012) Vidare betonar Lars att nämnden inte får mer pengar från 
kommunens totala budget. Vad han menar är att kommunfullmäktige inte 
skjuter till några medel utöver den budget som nämnden tilldelas. Med detta 
vill Lars antagligen ha sagt att nämnden endast har makt att omfördela inom 
dess budget. Dessa teknikaliteter ska föräldrarna emellertid inte fundera över 
menar Lars.  

Fördelningssystemet framstår som en fråga för experter och politiker. Inte 
för föräldrarna på Tallskolan (jfr Velásques, 2005). Varken andelen av den 
totala budgeten som omfördelas, eller hur stor budgeten i sin helhet är eller 
själva utformningen av omfördelningssystemet vill Lars tala om. Eftersom 
föräldrarna på Tallskolan inte ställer några vidare frågor om hur 
omfördelningen fungerar så förklarar inte Lars det heller.  

Samtidigt fortsätter Lars att uppehålla sig vid resursfrågan. Lars känner 
antagligen på sig att föräldrarna hade förväntat sig mer eftersom de ger uttryck 
för att inte vara nöjda med de svar som de får. Han betonar att om Tallskolan 
tilldelas mer pengar är det andra skolor som får mindre. Om han skulle ta 
initiativ till en omfördelning fruktar han antagligen att trigga igång sociala 
mekanismer som kan påverka honom själv. Mekanismer som är kopplad till 
hur socioekonomiskt starkare grupper kan tänka visa sig solidariska med hans 
politik eller inte62.  

Vad som motiverar Lars att agera som han gör tolkar jag således att dels ha 
att göra med den sociala makt som andra föräldrar på andra socialt starka 
skolor utövar men också vilka föräldrar han har framför sig (Dahlstedt & 
Hertzberg, 2005). Kanske är det detta som gör att Lars är försiktig med 
detaljerna. De sociala relationerna till starka väljargrupper motiverar Lars till 
att sätta upp specifika ramar för vad han kan prata om inom ramen för den 
urbana utvecklingspolitiken. Lars är uppenbarligen inte beredd att försöka 
övertala andra väljargrupper om att skapa andra principer för omfördelning. 
Gramsci (1971) förklarar att politiker engagerar sig i att stödja ett samhälles 
dominerande gruppers intresse och för Lars del handlar det om att få, i det här 
fallet föräldrarna på Tallskolan att acceptera den sociala ordningen som 
formar fördelningssystemet.  

 

                                                        
62 Erik  berättar för mig vid ett annat tillfälle "att man tonat ner pojkinflytandet, och istället höjt, 
variabeln utlandsfödd, utländska föräldrar". Och när man gjorde detta stärktes resurserna till Tallskolan 
men "Vikskolan som tidigare fick pojkpengar...fick mycket mindre... när vi tog bort pojkar helt som 
variabel, då blev det ett himla liv" Med tanke på att omfördelning väckt starka känslor tidigare så finns 
det all anledning att tolka Lars agerande motiverat på dessa grunder. 
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Ett tredje tema är elevernas kunskaper i svenska språket. Här är de olika 
aktörerna ganska överens om att elevernas kunskaper i svenska språket är 
otillräcklig. Däremot är aktörerna inte överens om vem som har ansvaret för 
hur kunskaperna ska förbättras. Är det skolans ansvar eller ett delat ansvar 
mellan hem och skola? 

Resursfördelning 
Till föräldramötet i Tallskolans matsal har föräldrarna bjudit in politikerna för 
att tala om situationen på Tallskolan. Mötet har för föräldrarnas del föregåtts 
av ett annat möte med Alicia som är rektor på Tallskolan. Alicia berättar när 
hon hälsar alla välkomna att hon i ett tidigare möte med föräldrarna inte 
kunnat svara på frågor som rör skolans budget och hoppas att politikerna kan 
hjälpa dem att få svar. Inför mötet pratar jag med Niklas, som berättar att det 
på politisk nivå pågår diskussioner om en omfördelning av den totala budgeten 
som elevpengen genererar. Även Erik har i samband med mötena i 
arbetsgruppen sagt att det sker en kontinuerlig översyn men att det är knepigt 
att omfördela eftersom politikerna som kan fatta sådana beslut backar när de 
uppvaktas av starka föräldraföreningar som ser att deras barns skolor förlorar 
pengar. Erik hävdar att Tallskolan fått ekonomiskt stöd under många år men 
att det inte gjort någon skillnad. Niklas är av en annan uppfattning och menar 
att förvaltning och politiker aldrig har utvärderat vilka effekter stödet 
egentligen har haft. Hur vet man vad som fungerar när man aldrig utvärderar 
systemet. Resursfördelningen är en internt omdebatterad fråga och nu vill 
föräldrarna diskutera den.  

Föräldrarna på Tallskolan menar att det saknas tillräckligt många lärare i 
förhållande till antalet barn och det märks på skolprestationerna berättar 
ordförande i föräldraföreningen. Lars som är ordförande i nämnden berättar att 
det är nämnden som “ansvarar för hur resurser fördelas till skolorna” men det 
är rektorerna som har ”ett stort ansvar för hur man använder resurserna”. Lars 
vill redan så här inledningsvis ta udden av det direkta sambandet mellan antal 
lärare och skolprestationer. Lars fortsätter med att förklara hur Öjbo kommuns 
resursfördelningssystem fungerar. 

 
Vi har ett resursfördelningssystem där det blir lite mer pengar per 
elev om vi använder det uttrycket, om du inte har svenskspråkig 
bakgrund, och om det är pojkar, eftersom pojkar brukar kräva mer 
resurser, inte på individnivå men som grupp och när man slår ihop 
det där så blir det blir det lite mer pengar per elev på Tallskolan än 
på många andra låg- och mellanstadieskolor (Lars). 

 
Lars berättar emellertid varken om hur mycket mer pengar omfördelningen 
genererar eller hur stor del av nämndens totala budget som omfördelas. 
Föräldrarna ställer inte heller några frågor till Lars men upprepar på olika sätt 
den inledande frågan. Tills slut säger Lars att "nämnden ska [ ] undersöka om 
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På mellanstadiet har de plockat bort hemkunskapen och 
musikläraren har de plockat bort (förälder).  

 
Sven som är oppositionspolitiker svarar och medger att resurserna har 
betydelse men fogar in en passus "ska vi lägga mer resurser här och minska 
någon annanstans eller hur ska vi göra"? och ställer därmed på ett explicit sätt 
Tallskolans behov i relation till andra skolors, men utan att tala om vad för 
slags behov andra skolor har, hur dessa ska relateras till Tallskolans och vilka 
konsekvenser omfördelningar skulle ha för Tallskolan och andra skolor.  

De försök som föräldrarna gör för att etablera kopplingar mellan 
undervisningens kvalitét och ekonomiska resurser avväpnas även av rektorn 
Alicia som svarar att hemkunskapen fungerar bra och att i musik undervisar 
klasslärare med behörighet i musik. Allt enligt gällande skollag. Att kvalitén 
på en utbildad musiklärare och en grundskollärare med musik som tillval 
antagligen skiljer sig åt är inget som föräldrarna påpekar. 

 
Varken skolpolitiker eller skolledningen är beredda att föra upp 
resursfördelningen på agendan för samverkan. När föräldrarna ställer frågor 
hamnar de således i underläge. Resursfördelningssystemet är en sak för 
ekonomer och experter, information om systemet undanhålls föräldrarna och 
Sven får Tallskolans föräldrar att framstå som att bara se om sitt eget hus när 
de begär att få prata om hur stora summor det rör sig. John Dewey 
(1927/2012, s 119-141) talar om detta fenomen i sin bok "The public and its 
problems" som en "social patologi". Detta fenomen hindrar offentligheten från 
att undersöka sociala institutioner. Den sociala patologin "opererar och 
övertygar på ett subtilt och omedvetet sätt". Min tolkning är att skolledningen 
och skolpolitikerna delvis är omedvetna om hur de agerar, men detta förklarar 
inte allt. Uppenbarligen agerar politikerna på andra sätt i förhållande till andra 
sociala grupper. De kan i och för sig även vara omedvetna om att de gör 
skillnad på olika sociala grupper, men jag håller det inte för troligt. Istället 
tolkar jag att de är skickliga på att få sina handlingar att bli socialt effektiva 
oavsett grupp. De har lärt sig hur olika väljargrupper fungerar. Även om 
skolpolitikerna inte valt ut en publik som ska ge så lite besvär som möjligt i 
det agerande som de vill visa upp (Goffman, 1959/2000, s 191) så klarar 
politikerna av situationen. Skolpolitiker och skolledning kodar om de problem 
och lösningar på problem som föräldrarna presenterar. Att föräldrarna å sin 
sida inte lyckas få skolledning och skolpolitiker att lyssna och bli en del av 
deras samtal förstår jag vara strukturerat av de kulturella resurser som de 
besitter. De har inte tillräckliga kunskaper om det politiska systemet. Men 
detta förklarar inte allt. För även om de hade kunskaper skulle de också 
behöva behärska olika sätt att rama in sina problem på (Alexander, 2011). 
Föräldrarnas frågor och argument förs över till politikernas planhalva där de 
förblir olösta.  
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Om sambandet mellan ekonomi och skolresultat 
Lars fortsätter att tona ner pengarnas betydelse när föräldrarna för på tal att 
mer pengar skulle gör skillnad. Hur pengarna används är enligt Lars viktigare 
än summan. Detta sätt att koda att det inte finns något orsakssamband mellan 
resurser och skolresultat är en berättelse som har sitt ursprung i kritiken av den 
gamla universella modellen för välfärdsstyrning (Borevi, 2011). Implicit 
tillbakavisar Lars den gamla modellens kompensatoriska logik. Lars använder 
kritiken av den gamla modellen för att punktera argumenten om att pengar 
faktiskt spelar roll för skolresultaten63. Istället är det hur pengarna används 
som är det viktigaste. “Jag har ett ganska stort förtroende för hur våra rektorer 
gör och använder sig av de ekonomiska resurser som nämnden fördelar". 
Samtidigt som Lars framhåller att skolledning och skolpolitik står enade visar 
han sin autonomi genom att inflika att det rör sig om ett "ganska stort 
förtroende". Förtroendet är inte gjutet i sten. Kanske är det ett sätt att även 
signalera till föräldrarna att han inte bara följer i rektorns ledband utan 
kontrollerar hur pengarna används. 

Föräldrarna protesterar och menar visst att ekonomiska resurser har effekt 
på den pedagogiska verksamheten. Det märks i verksamheten. En förälder 
berättar att det istället för förskolepersonal är servicepersonalen som på 
morgonen tar emot barnen på fritids. Enligt föräldern ska det vara en 
förskollärare som är tillsammans med barnen och servicepersonalen ska duka 
fram frukosten. Vidare kritiseras Tallskolan för att "plockat bort musikläraren" 
och dragit ner på hemkunskapsundervisningen. 
 

Jag tror inte att det går. Det är för lite personal…som service på 
fredagar de både städar, lagar frukost till barn och fullt ansvar för 
barnen. Är det bra att jobba tvåhundra procent. Det går inte. De 
gör det på ett ordentligt och bra sätt men det ska vara förskollärare 
som tar hand om barn. Du ska inte laga mat och samtidigt ta hand 
om barn. Det gör hon (servicepersonal) eftersom det inte finns nog 
med resurser (förälder). 

                                                        
63 Redan 1962 skriver Rayjond E. Callahan om utbildning och effektivitetskult. I sin bok studerar han 
hur sociala krafter formar styrningen av offentliga skolor i USA. Han konstaterar att amerikansk 
utbildning fångats av en "övertygande marknadsideologi" och i synnerhet av en "effektivitetskult" och 
att det i kölvattnet av denna utveckling uppkommit lokal support och kontroll av skolor som gjort 
skolledningar utsatta för påverkan och att denna situation är en dominerande kraft som underminerar 
den intellektuella standarden i amerikansk utbildningsväsende. Huruvida den intellektuella standarden 
har sjunkit eller ej inom svenskt utbildningsväsende låter jag vara osagt men att "effektivitetskulten" 
utgör ett argument för att pengar inte har någon betydelse förekommer i resursfördelningssammanhang 
är jag desto säkrare på, framför allt i förhållande till Tallskolan. Grundskolan generellt har emellertid 
inte avsevärt mindre med pengar att röra sig med. Däremot har omfördelningen av pengar i förhållande 
till skolors sociala sammansättning framstått som en  icke-fråga när effektivitet kopplat till ekonomi 
varit i förgrunden (se Skolverket, 2009, för hur resursfördelningssystem över tid har förändrats).  
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På mellanstadiet har de plockat bort hemkunskapen och 
musikläraren har de plockat bort (förälder).  
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skillnad på olika sociala grupper, men jag håller det inte för troligt. Istället 
tolkar jag att de är skickliga på att få sina handlingar att bli socialt effektiva 
oavsett grupp. De har lärt sig hur olika väljargrupper fungerar. Även om 
skolpolitikerna inte valt ut en publik som ska ge så lite besvär som möjligt i 
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och lösningar på problem som föräldrarna presenterar. Att föräldrarna å sin 
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Om sambandet mellan ekonomi och skolresultat 
Lars fortsätter att tona ner pengarnas betydelse när föräldrarna för på tal att 
mer pengar skulle gör skillnad. Hur pengarna används är enligt Lars viktigare 
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gamla universella modellen för välfärdsstyrning (Borevi, 2011). Implicit 
tillbakavisar Lars den gamla modellens kompensatoriska logik. Lars använder 
kritiken av den gamla modellen för att punktera argumenten om att pengar 
faktiskt spelar roll för skolresultaten63. Istället är det hur pengarna används 
som är det viktigaste. “Jag har ett ganska stort förtroende för hur våra rektorer 
gör och använder sig av de ekonomiska resurser som nämnden fördelar". 
Samtidigt som Lars framhåller att skolledning och skolpolitik står enade visar 
han sin autonomi genom att inflika att det rör sig om ett "ganska stort 
förtroende". Förtroendet är inte gjutet i sten. Kanske är det ett sätt att även 
signalera till föräldrarna att han inte bara följer i rektorns ledband utan 
kontrollerar hur pengarna används. 

Föräldrarna protesterar och menar visst att ekonomiska resurser har effekt 
på den pedagogiska verksamheten. Det märks i verksamheten. En förälder 
berättar att det istället för förskolepersonal är servicepersonalen som på 
morgonen tar emot barnen på fritids. Enligt föräldern ska det vara en 
förskollärare som är tillsammans med barnen och servicepersonalen ska duka 
fram frukosten. Vidare kritiseras Tallskolan för att "plockat bort musikläraren" 
och dragit ner på hemkunskapsundervisningen. 
 

Jag tror inte att det går. Det är för lite personal…som service på 
fredagar de både städar, lagar frukost till barn och fullt ansvar för 
barnen. Är det bra att jobba tvåhundra procent. Det går inte. De 
gör det på ett ordentligt och bra sätt men det ska vara förskollärare 
som tar hand om barn. Du ska inte laga mat och samtidigt ta hand 
om barn. Det gör hon (servicepersonal) eftersom det inte finns nog 
med resurser (förälder). 

                                                        
63 Redan 1962 skriver Rayjond E. Callahan om utbildning och effektivitetskult. I sin bok studerar han 
hur sociala krafter formar styrningen av offentliga skolor i USA. Han konstaterar att amerikansk 
utbildning fångats av en "övertygande marknadsideologi" och i synnerhet av en "effektivitetskult" och 
att det i kölvattnet av denna utveckling uppkommit lokal support och kontroll av skolor som gjort 
skolledningar utsatta för påverkan och att denna situation är en dominerande kraft som underminerar 
den intellektuella standarden i amerikansk utbildningsväsende. Huruvida den intellektuella standarden 
har sjunkit eller ej inom svenskt utbildningsväsende låter jag vara osagt men att "effektivitetskulten" 
utgör ett argument för att pengar inte har någon betydelse förekommer i resursfördelningssammanhang 
är jag desto säkrare på, framför allt i förhållande till Tallskolan. Grundskolan generellt har emellertid 
inte avsevärt mindre med pengar att röra sig med. Däremot har omfördelningen av pengar i förhållande 
till skolors sociala sammansättning framstått som en  icke-fråga när effektivitet kopplat till ekonomi 
varit i förgrunden (se Skolverket, 2009, för hur resursfördelningssystem över tid har förändrats).  
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elever i varje åldersgrupp har gjort det svårt att organisera eleverna i 
åldershomogena grupper utan att skapa stora klasser. Istället för två stycken 
åldershomogena klasser med omkring trettio elever i varje klass har eleverna 
delats upp i tre åldersintegrerade klasser med drygt tjugo elever i respektive 
klass. Alicia menar att organisation är det enda sättet att skapa grupper med 
färre elever i varje grupp. Föräldrarna känner uppenbarligen inte igen sig i 
sättet att dela in elever på. En förälder påpekar att hon har egna erfarenheter av 
att vara lärare. Inom en klass så finns det en viss variation i kunskaper och den 
ökar ifall olika åldersgrupper slås samman menar hon. Eleverna får sitta länge 
och vänta på att få hjälp eftersom det är fler som behöver individuell hjälp. 
Det blir också svårare att organisera kollektiva genomgångar. Föräldern 
försöker på detta sätt upprätta en kausalitet mellan social oro och att eleverna 
är åldersintegrerade.  
 

Förälder: För läraren är det svårt att undervisa två klasser och två 
nivåer samtidigt. Det är ingen utveckling för ett barn att sitta och 
lyssna på undervisning för barn i trean när barnet går i fyran.  Den 
som går i fyran tycker att den redan har fått den här 
undervisningen. Även om eleverna befinner sig på olika nivåer inom 
samma klass så är det inte samma sak som olika nivåer när elever 
från trean och fyran går tillsammans. Jag är själv lärare i grund i 
botten. Även om jag kommer från ett annat land och inte vet hur det 
är här så vet jag att det är svårare att undervisa i två klasser och 
två nivåer samtidigt (förälder).  

 

Föräldern talar på ett säkert och initierat sätt. Hon medger att det alltid finns 
"olika nivåer" i en klass. Men det är en stor skillnad att hantera nivåer inom en 
åldershomogen grupp och en grupp som består av olika åldrar. Det är lärarens 
ansvar att hantera denna spridning men det finns gränser för vad som är en 
lämplig kognitiv heterogenitet. Föräldern poängterar att hon kanske inte 
förstår den svenska utbildningskontexten men står på sig att det likväl är 
skillnader i förutsättningarna för läraren. Som svar på förälderns utspel 
markerar Alicia att även hon arbetat som lärare.  
 

Jag har också jobbat som lärare och jag har även sett att om man 
går i trean och fyran så är skillnaden väldigt stor i varje klass. 
Varje barn ska få undervisning så att det passar barnet. Sen vet jag 
att det inte alltid fungerar men det är så det ska fungera, 
undervisningen ska vara anpassad till varje barn. Det ska inte ha 
någon betydelse om det står trean, fyran, femman eller sexan 
(Alicia).  
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Organisering av eleverna i åldersintegrerade grupper 
På föräldramötet framkommer det att eleverna enligt föräldrarna har svårt att 
koncentrera sig eftersom de undervisas i åldersintegrerade grupper. Detta är en 
spridd uppfattning bland föräldrarna. En av föräldrarna menar att det dels har 
att göra med att det är för få lärare. Samtidigt kritiserar föräldern även att 
eleverna delas in i åldersintegrerade klasser. Denna organisation försvårar 
undervisningen för lärarna. Andra föräldrar nickar och instämmer i kritiken 
som föräldern riktar till skolledningen och skolpolitikerna.  
	  

Alla är vi invandrare och vi har problem. Den här skolan fungerar 
inte bra på grund av det inte finns tillräckligt med pengar eller att 
det behövs fler lärare. Ett problem som är kopplat till detta är ett 
stort bekymmer för barnen att kunna koncentrera sig. Lärarna 
undervisar på olika nivåer samtidigt [eftersom elever ifrån olika 
åldersgrupper går i samma klass (förälder). 

 

Att vara invandrare är inte ett problem i sig själv utan i kombination med hur 
skolan fungerar blir det ett problem. Eleverna kan inte koncentrera sig 
eftersom rektorn bestämt att lärarna ska arbeta i åldersintegrerade klasser. 
Föräldrarna försöker nu från ett annat perspektiv, som har med den konkreta 
undervisningen att göra, att påverka sina barn skolsituation. Till sin hjälp 
använder en av föräldrarna det annars stigmatiserade invandrarskapet 
(Andersson, 1998) för att förstärka problematiken och på så sätt få 
skolledningen till att inse det orimliga i att kombinera åldersintegrerad 
undervisning och elever med invandrarbakgrund. Detta är kanske 
överraskande eftersom stigma oftast knyts till en positionell faktor, något 
socialt negativt vi försöker dölja för att ha möjlighet att skaffa oss en mer 
önskvärd identitet.  

Jag tror att vi ska förstå föräldrarnas sätt att prata om att vara invandrare på 
ett annat sätt. Dels som ett sätt att förklara att problematiken inte är 
invandraren utan det sätt majoritetssamhället hanterar problemen på 
Tallskolan. Samtidigt kan användandet också vara ett sätt att neutralisera 
termen invandrare eller att använda det i en praktisk mening. I boken "In other 
worlds" kallar Gayatri Spivak (1988) det för strategisk essentialism. Wikström 
(2009, s 75) förklarar att det "handlar om att tillfälligt och i vissa pragmatiska 
syften hävda sin egenart för att kunna ställa sociala och politiska krav på 
grundval av att man känner sig förfördelad utifrån till exempel hudfärg, ras 
eller kulturell tillhörighet".  Jag lutar mig mot denna tolkning. Istället för att ta 
avstånd från stigmat används det således aktivt av föräldrarna. Människor 
hanterar således stigma på olika sätt (Goffman, 2011). 
 
Rektorn, Alicia förklarar att hon inte primärt haft elevernas utländska 
bakgrund i tankarna vid organisationen utan förklarar att det olika antalet 
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Genom att ifrågasätta såväl undervisning och den policy som styr 
undervisning så pressas politikerna allt mer på att svara på vem som har 
ansvar för utbildning. Föräldern ställer politiker mot skolledning och lärare. 
Lars slår ifrån sig och påpekar att han inte beskyllt någon eller utkrävt någons 
ansvar. Förvisso är det “ytterst” politiken som bär ansvaret, samtidigt betonar 
Lars att det är rektors ansvar att organisera undervisningen på enhetsnivå och 
lärarens ansvar att agera på bästa sätt.  

Föräldrarna om lärarnas arbetssituation 
Bland föräldrarna småpratas det och stämningen är uppriven. Kanske är 
föräldrarna irriterade eftersom deras förklaringar till varför det är problem 
avvisas och således också deras förslag om hur situationen på Tallskolan ska 
förändras. Skolledning och skolpolitiker lyssnar men de bjuder inte in till 
någon dialog. Kanske är det mot den bakgrunden vi ska förstå att en av 
föräldrarna tar upp lärarnas arbetssituation. En av lärarna har uppenbarligen 
talat med en av föräldrarna och berättat att personalen inte är nöjd med skolans 
organisation och att arbetsklimatet därför inte är bra. Med denna 
insiderinformation tolkar jag att föräldern försöker visa på att skolledning och 
lärare inte drar jämt (jfr Becker, 1953) och att det även finns olika interna 
perspektiv på varför situationen är som den är på Tallskolan.  
Generaliserbarheten i förälderns information om att arbetsmiljön skulle vara 
dålig ifrågasätts emellertid av den biträdande rektorn Niklas som berättar att 
pensionerade lärare återvänder för att vikariera. Varför skulle lärare komma 
tillbaka till Tallskolan om arbetssituationen inte var bra frågar Niklas 
föräldern.  

För att diskussionen inte ska handla om huruvida informationen är sann 
eller ej byter en annan förälder fokus till det faktum att läraren överhuvudtaget 
vände sig till en förälder.  
 

Förälder: när lärare kommer och berättar om hur det är på skolan 
så känner man som förälder, vad kan jag göra för att barnen ska 
trivas? man känner sig maktlös som förälder. 
 
Niklas (biträdande rektor): Det är inte ditt bekymmer utan rektors. 
 
Alicia (rektor): Dom lärare som tycker det är besvärligt och att de 
inte hinner med kommer till mig och pratar, de vågar prata med mig 
om dom sakerna och det är klart att de ska prata med er föräldrar, 
men jag kan känna att det kan bli för mycket, ni kan ju inte lösa 
situationen, det är skolan som måste lösa det. 

 
Föräldrarna visar att de har kunskaper om arbetsförhållandena på skolan och 
rektorn väljer att medge att det finns problem och att hon pratar med lärarna 
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Det framstår som organiseringen av elever har mindre betydelse så länge 
läraren individualiserar. Detta är vad Alicia och många andra offentligt 
anställda inom skola, sjukvård och äldrevård lär sig att säga, tro på och arbeta 
för (se Lipsky, 1980). I praktiken måste läraren hantera grupper eftersom det 
är på det sättet elever organiseras. Lärare ska vara lyhörd för de individuella 
behoven hos barnen men måste utveckla tekniker att respondera på eleverna 
som grupp.  Efter samma princip måste Alicia organisera eleverna även om 
hon försvarar sin organisering utifrån idealet om individualisering. Föräldrarna 
däremot talar och argumenterar utifrån eleverna som grupp.   

 
Nu är det invandrare här. Du säger att det är bra med tjugo barn. 
Men det är inte svenska barn. Det är invandrarbarn. De (svenska 
barnen) har undervisning i svenska även hemma och det har de inte 
hemma hos mig. De pratar ibland på svenska men inte hela tiden 
(förälder). 
 

Föräldern har inte några invändningar mot att det är ett färre antal elever i 
klassen. Men kombinationen åldersintegration och elever med utländsk 
bakgrund är fortfarande inte någon bra kombination. Alicia fortsätter att 
argumentera fast nu utifrån de ekonomiska förutsättningar hon har. Om det 
hade varit en annan "svensk" skola hade eleverna delats in i grupper om trettio 
barn menar Alicia. Antagligen menar Alicia att de extramedel som skolan får 
via resursfördelningssystemet har gjort det möjligt att dela grupperna vilket 
inte skulle vara möjligt på en "svensk" skola. Organiseringen av elever har 
gjorts just med tanke på att det är barn med annat språk än svenska menar 
Alicia.  

 
Men det kanske är så här. Hade det bara varit svenska barn så hade 
kanske gått att ha trettio barn i klassrummet. men jag tror att det är 
för många ändå. Färre elever per lärare vill vi ha (Alicia).  

 
Föräldrarna vänder sig nu till Lars.  
 

Förälder: Det är stor skillnad att 30 elever istället för 20. Det är ert 
ansvar att se till så att våra barn lär sig (riktat till politikerna). 
 
Lars: Helt riktigt ytterst är det alltid vårt ansvar. 
 
Förälder: ni borde satsa mer och inte skylla på lärare och rektor 
 
Lars: Jag har inte skyllt på någon utan det är rektor och biträdande 
rektors ansvar men det handlar också om hur varje lärare agerar.  
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Genom att ifrågasätta såväl undervisning och den policy som styr 
undervisning så pressas politikerna allt mer på att svara på vem som har 
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Lars att det är rektors ansvar att organisera undervisningen på enhetsnivå och 
lärarens ansvar att agera på bästa sätt.  
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Föräldrarna visar att de har kunskaper om arbetsförhållandena på skolan och 
rektorn väljer att medge att det finns problem och att hon pratar med lärarna 
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Det framstår som organiseringen av elever har mindre betydelse så länge 
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bakgrund är fortfarande inte någon bra kombination. Alicia fortsätter att 
argumentera fast nu utifrån de ekonomiska förutsättningar hon har. Om det 
hade varit en annan "svensk" skola hade eleverna delats in i grupper om trettio 
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gjorts just med tanke på att det är barn med annat språk än svenska menar 
Alicia.  

 
Men det kanske är så här. Hade det bara varit svenska barn så hade 
kanske gått att ha trettio barn i klassrummet. men jag tror att det är 
för många ändå. Färre elever per lärare vill vi ha (Alicia).  

 
Föräldrarna vänder sig nu till Lars.  
 

Förälder: Det är stor skillnad att 30 elever istället för 20. Det är ert 
ansvar att se till så att våra barn lär sig (riktat till politikerna). 
 
Lars: Helt riktigt ytterst är det alltid vårt ansvar. 
 
Förälder: ni borde satsa mer och inte skylla på lärare och rektor 
 
Lars: Jag har inte skyllt på någon utan det är rektor och biträdande 
rektors ansvar men det handlar också om hur varje lärare agerar.  
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klappar till en metronom följer man inte klicket utan känner in rytmen. Skulle 
man följa klicket så skulle man hamna i otakt. Istället klappar man med en 
"förväntan" om rytmen. Till slut hör man inte metronomen. Något liknande 
händer när skolledning och skolpolitiker pratar om Tallskolans problem. De 
märker inte hur de pratar och att inte föräldrarna lyssnar. Att "flytta 
elever...det är klart att det kräver mycket", säger Lars. Och vad jag förstår så 
syftar inte Lars bara på Tallskolans föräldrar och elever utan hur de skolor, 
rektorer, lärare, elever och föräldrar som skulle ta emot Tallskolans elever 
skulle reagera. De vet att det är svårt att blanda elever med olika bakgrund 
eftersom föräldrar från socioekonomiskt etablerade bostadsområden tidigare 
har protesterat och gör det årligen då elever från Tallskolan förs samman med 
andra elever när de börjar på högstadiet (jfr Trondman, 2012).  

Hur kommer det sig då att politikerna pratar om åtgärder som föräldrarna 
på Tallskolan egentligen inte är intresserade av. Min tolkning är att politikerna 
gör detta för att visa sig handlingskraftiga. Samtidigt visar de också på ett visst 
socialt mod i förhållande till socioekonomiskt starka grupper. Men eftersom 
inte föräldrarna vill stänga Tallskolan eller att deras barn ska åka skolskjuts till 
andra skolor riskerar politikerna inte att behöva göra vad de säger sig kunna 
göra. 

 
Vikten av att ha ett fungerande språk 
Istället för att lösa Tallskolans geografiska vill föräldrarna med hjälp av 
samhällets ingrupper att undervisningen i svenska språket förbättras. Språket 
är viktigt för att bli integrerad menar föräldrarna. Deras barn behöver ett språk 
som de kan kommunicera med.  
 

Vi är invandrare, vi talar olika språk och barnen får sämre 
undervisning. De får inte det som behövs. De kommer hem och talar 
hemspråk. Dom [barnen] utvecklas inte med oss och dom utvecklas 
inte med samhället. Våra barn behöver både 
hemspråksundervisning och undervisning i svenska annars kommer 
de hamna i fängelse, de kan hamna i slagsmål för att de inte kan 
förklara (förälder) 

 
Utan språk är det svårt att kommunicera och risken för missförstånd är 
överhängande. När språket är bristfälligt menar föräldrarna att risken att 
barnen använder andra medel för kommunikation ökar. Vad jag förstår är det 
långt ifrån alla barn som vill tala föräldrarnas modersmål och de går inte gärna 
på modersmålsundervisningen. Förälderns vädjan om modersmåls-
undervisning möts med tystnad från de andra föräldrarna. När eleverna enligt 
föräldrarna inte heller får tillräckligt bra undervisning i svenska är risken stor 
att deras barn blir utan språk. Politikerna instämmer i föräldrarnas åsikter om 
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om dessa. Men även detta sätt att påvisa för skolledning och skolpolitiker att 
det finns bekymmer glider föräldrarna ur händerna. Lärarnas bekymmer 
framställs som individuella av skolledningen, och inte orsakade av strukturella 
faktorer.  

Föräldrar och skolledning enas inte om vad som orsakar elevernas 
okoncentration. Inte förrän elevernas kunskaper i svenska kommer på tal 
lyckas man enas om en orsak och reducera Tallskolans problematik och 
förbättringsåtgärder till denna. Andra orsaker som skulle kunna diskuteras 
förblir tysta. 

Skolans elevsammansättning och svenska språket 
Ju längre kvällen lider desto mer etablerad blir kausaliteten mellan problem 
och skolans elevsammansättning och elevernas kunskaper i svenska språket en 
etablerad problematik.  

 
Lars: Vi har hoppat lite fram och tillbaka men alla frågor hänger 
ihop. Vi skulle diskutera elevsammansättningen på skolan. Det är 
många som tycker att det inte är bra och jag tycker inte heller det.  

 
Det framstår som om Lars gör dessa problemassociationer per automatik. 
Exempelvis frågar en förälder vid ett annat tillfälle hur många av eleverna som 
har svensk bakgrund. Rektorn svarar på frågan medan Lars börjar tala om 
"problematik" och om Tallskolan "ska finnas kvar".   

 
Förälder: Hur många elever har du här och hur många svenskar 
har du? 
Rektor: 200 stycken. Mer än 90 % av eleverna har utländsk 
bakgrund. 
Lars: Eftersom skolan ligger i bostadsområdet kommer skolan alltid 
spegla bostadsområdet. För ett par år sedan hade vi en diskussion 
om skolan skulle finnas överhuvudtaget.  Jag tycker det ska finnas 
en skola. Det fanns utifrån den problematik du talade om en 
diskussion om det överhuvudtaget skulle finnas en skola här. Jag 
anser inte det skulle lösa några problem över huvud taget av två 
skäl. 

 
Denna numera, på mötet etablerade problemkultur är egentligen inte något 
som utbildningspolitiken genererat utan bostadspolitik menar Lars. Indirekt 
säger Lars att det inte går att göra något åt. Det är inte första gången jag hör 
denna dialog. Skolledningen och Lars framstår som "nöjda" med denna 
problembild. Den kräver inte några förändringar från deras sida. När 
Tallskolans problem kommer på tal triggas denna berättelse igång, gång på 
gång. Det är en berättelse som alla förväntar sig höra. Garfinkel (2002) liknar 
fenomenet vid vad det innebär att klappa i takt till en metronom. När man 
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om dessa. Men även detta sätt att påvisa för skolledning och skolpolitiker att 
det finns bekymmer glider föräldrarna ur händerna. Lärarnas bekymmer 
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faktorer.  
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förbättringsåtgärder till denna. Andra orsaker som skulle kunna diskuteras 
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Skolans elevsammansättning och svenska språket 
Ju längre kvällen lider desto mer etablerad blir kausaliteten mellan problem 
och skolans elevsammansättning och elevernas kunskaper i svenska språket en 
etablerad problematik.  

 
Lars: Vi har hoppat lite fram och tillbaka men alla frågor hänger 
ihop. Vi skulle diskutera elevsammansättningen på skolan. Det är 
många som tycker att det inte är bra och jag tycker inte heller det.  

 
Det framstår som om Lars gör dessa problemassociationer per automatik. 
Exempelvis frågar en förälder vid ett annat tillfälle hur många av eleverna som 
har svensk bakgrund. Rektorn svarar på frågan medan Lars börjar tala om 
"problematik" och om Tallskolan "ska finnas kvar".   

 
Förälder: Hur många elever har du här och hur många svenskar 
har du? 
Rektor: 200 stycken. Mer än 90 % av eleverna har utländsk 
bakgrund. 
Lars: Eftersom skolan ligger i bostadsområdet kommer skolan alltid 
spegla bostadsområdet. För ett par år sedan hade vi en diskussion 
om skolan skulle finnas överhuvudtaget.  Jag tycker det ska finnas 
en skola. Det fanns utifrån den problematik du talade om en 
diskussion om det överhuvudtaget skulle finnas en skola här. Jag 
anser inte det skulle lösa några problem över huvud taget av två 
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Denna numera, på mötet etablerade problemkultur är egentligen inte något 
som utbildningspolitiken genererat utan bostadspolitik menar Lars. Indirekt 
säger Lars att det inte går att göra något åt. Det är inte första gången jag hör 
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problembild. Den kräver inte några förändringar från deras sida. När 
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gång. Det är en berättelse som alla förväntar sig höra. Garfinkel (2002) liknar 
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Föräldrarna menar att det svaga intresset för "språkbad" orsakades av att 
eleverna inte erbjöds skolskjuts fram och tillbaka. När det väl begav sig var 
det emellertid inte av denna anledning som de flesta föräldrarna inte var 
intresserade.  

Inga konstruktiva förslag formas. En förälder och ordförande i 
föräldraföreningen känner antagligen av det kritiska och det i viss mån 
självmarginaliserande sättet att prata på i relation till politikernas förslag (jfr 
Lichterman, 2005). Antagligen är det därför de och några andra av föräldrarna 
börjar tala om vad de själva kan göra. Gräver vi ännu djupare kan vi också 
förstå dem som motiverade av pedagogiska diskurser i samhället. Diskursiva 
formationer som betonar att individen ska reflektera över sig själv och ta 
ansvar (jfr Dahlstedt & Olson, 2014).  
 

Förälder: Invandrare måste också själv vilja ha integration. 
Invandrare måste satsa på egen hand att utnyttja samhället att 
bedriva integration. 
 
Föräldraföreningens ordförande: Vad kan vi föräldrar göra för att 
hjälpa alla barn? Alla säger att dom inte kan svenska och så, men 
det finns andra saker vi kan hjälpa till med.  
 

De diskursiva formationerna fungerar inte av sig själva utan behöver 
igångsättare. Interaktionen mellan föräldrar och politiker har så att säga bäddat 
för detta förslag. En annan förälder menar emellertid att det är orimligt att 
lägga över ansvaret för inlärningen av svenska på föräldrarna.  
 

Hem och skola är olika saker. I skolan måste de ha bra lärare för 
att lära sig svenska. Hemma kan vi hjälpa dem att gå på idrott, 
hjälpa dem med matematik, men vi kan inte förklara på svenska, det 
blir sämre (förälder).  

 

Flera av föräldrarna tvivlar på att aktiviteter efter skolan kan hjälpa eleverna i 
skolan. En av föräldrarna, som har svårt att hitta de svenska orden när han tar 
till orda, ger intryck av att vara rejält irriterad. Han höjer rösten och avbryter 
ordförande vid mer än ett tillfälle.  
 

Förälder: (riktat till föräldraföreningens ordförande) Du sa att barn 
kan göra saker [hemma]. Vilka saker är det du tror [att de kan 
göra]. 
 
Föräldraföreningens ordförande: Man kan göra saker utanför 
skolan, det finns musikskola 
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att eleverna behöver förbättra sin svenska men kommenterar inte hemspråket 
(jfr Tuomela, 2002).  

 

Att skapa förutsättningar för elevernas språkutveckling - vems ansvar? 
Det praktiska arbetet med att stärka undervisningen i svenska har ett 
ekonomiskt pris enligt föräldrarna. Lars kommenterar inte längre de 
ekonomiska aspekterna utan svarar att ”det behövs andra elever och vuxna 
som kan prata svenska”. Vidare menar Lars att det behövs ”ordna 
förutsättningar för att kunna prata svenska, att mötas och prata svenska med de 
som har svenska som modersmål, där har vi ett uppdrag” säger Sven som är 
vice ordförande i nämnden. En förälder föreslår att förlänga skoldagen ”från 
halvåtta till fyra” så att eleverna får möjlighet att använda svenskan ännu mer 
än vad som är fallet när de går hem efter skolans slut. Sven menar emellertid 
att eleverna behöver lära sig svenska genom ”svenska kontakter”.  
 

Sven: Jag ska inte säga hur ni ska lösa era problem men det är så 
att det är svenska kontakter man behöver för att lära sig språket 
genom att prata svenska.  Det är alla överens om. Och här har vi en 
sammansättning där mer än 95 procent av barnen som inte har 
svenska som förstaspråk och det är inte den bästa lösningen och då 
måste vi hitta sätt för att ge en möjlighet att komma i kontakt med 
vanliga svenskar. Och när vi ska fördela våra resurser så är det 
språket vi måste prioritera. Hur gör vi för att eleverna som har 
lättare för att kunna tala svenska talar med de som inte pratar 
svenska. Där har vi dom här resurserna.  
Lars: Vi har talat om utbyte med andra skolor. Vi har talat om att 
flytta elever vissa dagar under vissa moment men vi har inte tänkt 
mer på det.  

 
En förälder påminner politikerna om att det tidigare förekommit försök att 
skjutsa barn från Tallskolan till andra skolor men att detta har misslyckats. 
Föräldrarna kritiserar förslaget men vad Sven föreslår är inte något språkbad 
utan "utbyte".  Föräldrarna ifrågasätter om det verkligen är möjligt att skapa 
mångfald på detta sätt. 
 

Jag tänkte på mångfald och jag hoppas verkligen att ni tänker på 
den saken. Det har provats att skjutsa ut barn från den här skolan 
men det har misslyckats eftersom det inte har funnits skolskjuts 
tillbaka till skolan. Det ska ordnas skjuts fram och tillbaka. Och vem 
ska mäta mångfald? Att säga en sak och sen i själva verket blir det 
inte så (förälder)  
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att eleverna behöver förbättra sin svenska men kommenterar inte hemspråket 
(jfr Tuomela, 2002).  
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situation Sven har försatt föräldrarna i. Istället är det erfarenhet av att även 
elever på Tallskolan kan lära sig svenska om det ges möjlighet.  
 

Jag har jobbat på skolan i jättemånga år. För många år sedan hade 
vi öppen verksamhet. Matsalen var öppen för elever för att kunna 
spela spel och gymnastiksalen öppen för idrott. Men som sagt det är 
också resurser. Då hade barnen möjlighet, nästan varje dag från 
åtta på morgonen till klockan sex på kvällen möjlighet att prata 
svenska hela tiden och det är något viktigt att ta fram (lärare). 

 

Politikerna tonar ner sina försök att övertyga föräldrarna om att ta en del av 
ansvaret för deras barn språkutveckling. Mötet i Tallskolans matsal slutar här 
men förbättringsarbetet fortsätter.  
 
Vad vi kan konstatera är att det inte är någon självklarhet vad föräldrar, 
skolledning och politiker anser sig kunna samverka om. Vad som händer på 
föräldramötet visar på att samverkan som praktik triggar igång sociala mönster 
för vad samverkan innehållsligt ska handla om. Att politikerna inte vill 
samverka om resursfördelning tolkar jag har att göra med den byråkrati som 
växt upp kring fördelningssystemet (Hall, 2012) men också den 
socioekonomiska maktstruktur som upprätthåller resurssystemet i Öjbo 
kommun. Politikerna befarar antagligen att förändringar i 
resursfördelningssystemet kan ha effekter på deras politiska karriär. Vidare 
speglar antagligen situationen också att politikerna tolkar att föräldrarna 
saknar kompetens att delta i diskussioner som rör resursfördelningen (jfr 
Persson, 1986, Bouakaz, 2009). Vidare speglar samtalet om undervisningen 
nedärvd organisatorisk makt i termer av inflytande och bestämmanderätt över 
undervisningens utformning (Hughes, 1994) som skolledning och lärare 
betraktar sig ha.  Skolledningens avoghet att lyssna på föräldrarna kan också 
spegla en tradition som skolinstitutionen präglas av i termer av att rätta till det 
som hemmet misslyckas med (Sandin, 1986). Den omvända relationen mellan 
skola och föräldrar är av relativt sent datum och inte alls lika etablerad 
(Erikson, 2004). Samtidigt som föräldrarnas idéer marginaliseras så ser vi 
också att deras förmåga att rama in problem och strategier i vissa avseenden är 
verkningsfulla. De motarbetar politikernas förslag om att de borde ta större 
ansvar för deras barns kunskaper i svenska. Detta visar på att den generella 
underordnade sociala position som föräldrar till barn på mångkulturella skolor 
tillskrivs inom en hel del forskning (se kapitel tre) inte gäller alltid och 
överallt.  

 
I den del som nu följer återvänder vi till arbetsgruppen. Till Erik, Niklas, 
Alicia arbete med den policy för förbättring som ska formas inom ramen för 
samverkan med föräldrar och andra intressenter. Genom att beskriva 
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Förälder: För att lära sig svenska? Du kan inte lära dig svenska 
[där]. 
 
Föräldraföreningens ordförande: Jo det kan du? 

 
Vad jag förstår så har samma man ifrågasatt föräldraföreningens ordförande i 
andra sammanhang. Även andra föräldrar reagerar emellertid på att 
diskussionen börjat handla om vad de, istället för Tallskolans, lärare, 
skolledning och skolpolitiker har för ansvar. Föräldrarna motarbetar aktivt 
detta slags familjediskurs. Att ordna med fritidsaktiviteter kräver oftast också 
en aktiv insats ifrån föräldrarnas sida. En del föreningar kräver att föräldrarna 
förutom att de ska betala avgifter också ska arbeta frivilligt för föreningen 
(Ungdomsstyrelsen, 2008). För föräldrarna på Tallskolan kan en sådan uppgift 
upplevas övermäktig av såväl ekonomiska som praktiska skäl. Att dels lära sig 
svenska men också hur Sveriges föreningsliv fungerar kräver tid. Det är 
emellertid inget föräldrarna talar om eftersom de vill visa upp sig som bra 
föräldrar i förhållande till vad den rådande samverkanskoden föreskriver (jfr 
McGowan, 2005). Vissa av föräldrarna försöker emellertid vända 
diskussionen till att handla om skolan. Men politikerna insisterar på att 
diskutera vad föräldrarna kan göra tillsammans med sina barn utanför skoltid. 
 

 
Förälder: Det är inte mitt problem att dom inte lär sig språk i 
skolan.  
 
Lars: Men språk lär vi genom att prata. Det är väl inget fel i det att 
lära sig språk på aktiviteter utanför skolan. Det finns all anledning 
att även diskutera vad andra än skolan också ska göra.  

 
Sven: Vi har diskuterat det här att man ska ha bättre svenska-
undervisning men vi har också pratat om hur man kan förbättra 
språket efter skolan. Vad kan vi då göra tillsammans och där! Är vi 
intresserade?  Vad har ni för förslag? Vad gör vi efter skolans slut? 
Vad kan vi göra eftersom skolan är slut? 

 

Lars försöker att medla mellan de olika ståndpunkterna och menar att det ena 
sättet att lära sig svenska på behöver inte utesluta ett annat. Sven är 
entusiastisk och uppmanar föräldrarna att komma med förslag på aktiviteter 
som barnen kan delta i. Även om Sven till viss del lyckas trigga igång 
föräldrarnas motivation att vilja visa upp sig som ansvarsfulla föräldrar så 
lyckas han inte riktigt med detta. Föräldrarna som är kritiska till förslaget får 
också oväntat stöd ifrån en av lärarna. Läraren reagerar antagligen inte på den 
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En ovanlig förbättringsåtgärd  
Processutvärderingen presenteras för alla arbetsgrupper i en stor samlingssal 
men Erik ordnar ett möte där arbetsgruppen på förhand får träffa experten som 
berättar om den kritik som kommer i rapporten. I utkastet till 
halvtidsutvärderingen (Öjbo-kommun, 2009a) som arbetsgruppen får ta del av 
inför mötet framgår det ut över kritiken av underlag och analys att experten 
också är bekymrad över Niklas, den biträdande rektorn på Tallskolan, attityd 
till den egna verksamheten. Det handlar om en av de åtgärderna som Niklas 
gör för att förbättra utbildningen för familjer som står i begrepp att välja 
Tallskolan. Om detta skriver experten på följande sätt: ”Till och med skolans 
biträdande rektor tyckte att de föräldrar som valde bort hans skola gjorde rätt 
med argumentet att det finns forskning som tyder på att de har rätt” (ibid. s 
2)65. Detta är en ovanlig förbättringsåtgärd som egentligen inte riktar sig till 
skolan som organisation utan till enskilda presumtiva elever som inte ens 
börjat på Tallskolan. På mötet med experten aktualiseras kritiken och Niklas 
vidhåller sin strategi. Niklas berättar att föräldrar som kommer till skolan och 
ber om råd hur de ska välja skola rekommenderas av honom att välja andra 
skolor än Tallskolan. Han säger sig ha stöd inte bara från forskningen utan 
också det faktum att Öjbo kommun fått positiv kritik för att placera nyanlända 
barn på skolor med elever som har svenska som modersmål.  

Niklas menar att denna strategi även överensstämmer med såväl 
kommunens integrationspolitiska policy och praxis vad gäller nyanländas 
placering på andra skolor än Tallskolan. En strategi som kommunen fått 
beröm av experten i andra sammanhang:  

 
Det som är speciellt i Öjbys fall är att förvaltningen har fördelat de 
nyanlända, oavsett var de bor (och många bor i Byarp) till ett antal 
skolor i kommen…[Detta har gjort] att de mottagande skolorna mer 
präglade av mångfald och dels gett de nyanlända fysisk tillgång till 
miljöer där majoriteten av eleverna har svenska som modersmål, 
vilket i många sammanhang uppfattas vara nyckeln till 
skolintegration. (Öjbo-kommun, 2009 s 66) 

 

Niklas menar att han handlar i enlighet med detta sätt att betrakta utbildning 
och integration. Förvisso består inte Tallskolan av bara nyanlända men 
principen är den samma. Om experten själv betonar vikten av att ge ”fysisk 
tillgång till miljöer där majoriteten av eleverna har svenska som modersmål" 
kan det inte vara fel att rekommendera föräldrar (med utländsk bakgrund) att 
inte välja Tallskolan menar Niklas.  
                                                                                                                               
liknande elevsammansättning som Tallskolan. Att andra skolor som har en stor andel elever från Byarp 
inte diskuteras antar jag har att göra med att de fortfarande inte är lika svenskglesa som Tallskolan.   
 
65 Denna kritik tas bort i den slutgiltiga versionen av rapporten (Öjbo-kommun, 2009b). 
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arbetsgruppens reaktioner på processutvärderingen av det arbete som gruppen 
gjort under 2007 och 2008 samt den slutliga utvärderingen 2011 belyser jag 
hur de olika intressena slutligen formas. 

5.4 Utvärdering och formandet av policy 
Förbättringsarbetet utvärderas vid två tillfällen av en extern expert på 
integrationspolitiska interventioner. Jag belyser hur utvärderingarna eller 
rättare sagt experten i sin interaktion med gruppen får gruppen till att arbeta i 
vissa innehållsliga och formmässiga riktningar.  

Att ta fram kunskaper för skolförbättring 
Den första utvärderingen av arbetsgruppens arbete presenteras i slutet av 2008 
och är en processutvärdering. I samband med att den presenteras uppkommer 
två diskussioner. Den ena diskussioner handlar om vad som ska räknas som 
underlag för den policy med konkreta förslag som gruppen ska lägga fram. 
Experten som Öjbo kommun hyrt in för att utvärdera arbetsprocessen, och 
framför allt Niklas i arbetsgruppen tolkar på olika sätt, ifall arbetsgruppen 
tagit fram kunskaper på det sätt som statens politik för samverkan föreskriver. 
Dels rör sig diskussionen om föräldrar och ungdomar blivit involverade. Dels 
handlar det också om, frikopplat från denna diskussion, om förslagen på 
förbättring har vetenskaplig och erfarenhetsmässig förankring. Vilket innehåll 
som experten menar att det är bra att ha föräldrastöd för och vilket innehåll 
som ska legitimeras med hjälp av forskning och erfarenheter varierar. 
Experten bedömer inte bara vilken konkret policy som arbetsgruppen tar fram 
utan även hur den arbetar med att ta fram denna. 
 
Istället för att fokusera på Tallskolans undervisning och samverkan med 
föräldrar har arbetsgruppen ägnat sig åt informationsutbyte mellan olika 
myndigheter och organisationer menar experten. Arbetsgruppen har i alltför 
liten grad involverat elever och föräldrar. De förslag som arbetats fram har 
varken varit kunskap- eller erfarenhetsbaserade. Experten benämner resultatet 
som "klent" i utvärderingen (Öjbo-kommun, 2009b, s 64). "Handlingsplanen 
innehåller ingen analys av vilka styrkor de institutionella och individuella 
aktörerna i området aktivt arbetar med och med vilka effekter för att utveckla 
möjligheterna" (ibid. a.a.). "Dokumentationen är med andra ord mycket 
bristfällig" (ibid. s 65). Experten kritiserar också arbetsgruppen för att inte ha 
involverat Jibrilskolan, den muslimskt profilerade skolan som även den har en 
stor del elever från Byarp64.  

                                                        
64 Exakt hur många elever från Byarp som en skola behöver ha för att kunna bli en del av den urbana 
utvecklingspolitiken och arbetsgruppen definieras inte i utvärderingen (Öjbo-kommun, 2009b, s 61). 
Anledningen till att experten uppmärksammar Jibrilskolan tolkar jag har mer att göra att den har en 
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liknande elevsammansättning som Tallskolan. Att andra skolor som har en stor andel elever från Byarp 
inte diskuteras antar jag har att göra med att de fortfarande inte är lika svenskglesa som Tallskolan.   
 
65 Denna kritik tas bort i den slutgiltiga versionen av rapporten (Öjbo-kommun, 2009b). 
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arbetsgruppens reaktioner på processutvärderingen av det arbete som gruppen 
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innehåller ingen analys av vilka styrkor de institutionella och individuella 
aktörerna i området aktivt arbetar med och med vilka effekter för att utveckla 
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64 Exakt hur många elever från Byarp som en skola behöver ha för att kunna bli en del av den urbana 
utvecklingspolitiken och arbetsgruppen definieras inte i utvärderingen (Öjbo-kommun, 2009b, s 61). 
Anledningen till att experten uppmärksammar Jibrilskolan tolkar jag har mer att göra att den har en 
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privata aktörer få lov att öppna skolor? Även det faktum att Öjbo tecknar ett 
avtal med staten om urbant utvecklingsarbete signalerar att något inte står rätt 
till.   

Niklas agerande strider mot den generellt styrande marknadslogik som 
präglar svensk grundskola. Egentligen borde han tala väl om sin produkt. 
Istället försöker Niklas som jag tolkar det, hantera två olika och motstridiga 
sätt att styra utbildningssystemet. Han gör vad han tycker är bra dels för 
enskilda elever när de frågar honom om vilken skola de ska välja samtidigt 
som han försöker erbjuda en så bra utbildning som möjligt för de som inte kan 
eller inte vill välja någon annan skola än Tallskolan.  

Det finns emellertid också risker för Tallskolan med detta agerande. Den 
redan ojämna fördelningen av sociala och kulturella resurser mellan skolor i 
Öjbo tätort förstärks när föräldrar från Tallskolan som håller på att bygga upp 
sitt kapital väljer andra skolor. Niklas agerande kan spä på en starkare 
uppdelning av elever med olika socioekonomiska bakgrunder på olika skolor. 
Forskning tyder nämligen på att föräldrar som överväger att byta skola oftast 
har högre utbildning och ett utvecklat socialt nätverk (Hansen & Gustafsson, 
2012).  

När elever med olika socioekonomiska förutsättningar fördelas på ett 
ojämnt sätt implicerar detta olika kompensatoriska utgångsläge för skolor att 
jämna ut skillnader ifrån. Barnen genom deras föräldrar är nämligen också 
bärare av olika resurser i termer av de kunskaper som värderas högt i 
samhället (Coleman, 1988). Skolledningen på Tallskolan vet att barnen 
socialiserar varandra på ett sätt som inte alltid överensstämmer med de 
intressen som skolan har. Och när barn med de mest eftertraktade resurserna 
till stor del saknas på Tallskolan blir det svårt för skolan att kompensera, trots 
förbättrande insatser. Allt detta har även experten kunskap om, men det 
normativa rättesnöret för analysen och utvärderingen är emellertid den urbana 
utvecklingspolitiken som implicerar att experten måste tro på att det är möjligt 
att vända utvecklingen på Tallskolan och andra liknande skolor.  

Vilka kunskaper räknas som underlag för framtagandet av policy? 
Drygt en vecka efter mötet med experten bjuder kommunen in alla 
arbetsgrupper, involverade myndigheter, förvaltningar inom kommunen, 
boende och andra intressenter till ett stormöte där experten presenterar 
processutvärderingen i sin helhet. Ett femtiotal sitter i publiken. Experten tar 
upp en generell kritik som riktas till alla arbetsgrupper. 
 

Utvecklingsarbetet ska vara kunskapsbaserat vilket innebär att det 
ska bygga på analyser av bakgrundsförutsättningar, en 
sammanställning och analys av våra styrkor och svagheter. Givetvis 
ska man ta hänsyn till tidigare erfarenheter: forskning och 
utvärderingar. Man ska veta vad man ska göra. Man behöver inte 
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Experten vidhåller emellertid att Tallskolan måste på alla möjliga tänkbara sätt 
stärka sin attraktivitet genom att undersöka varför elever söker sig till andra 
skolor i närheten. De elever som ska hämtas hem till Tallskolan ifrån andra 
skolor är de som en gång sökt sig från Tallskolan menar experten. Detta tror 
inte Niklas på. Om en hög andel av dessa elever som har utländsk bakgrund 
skulle komma tillbaka till Tallskolan skulle man riskera ta ifrån dem ”nyckeln 
till skolintegration” som de precis erövrat menar Niklas. Samtidigt om man 
lyckas med detta skulle man också försämra integrationen på de skolor som 
barnen lämnar. Skolor med elever från Byarpområdet skulle bli mer ”svenska” 
och skulle då i mindre grad spegla det generella integrationsindexet som 
kommunen satt upp för dess arbetsplatser. Experten å sin sida menar att det: 
 

"... finns bara ett rimligt svar, som jag ser det. Skolorna [i Byarp] 
måste fortsätta kämpa för att behålla sina elever därför att de då 
tvingas kontinuerligt se över sin verksamhet och aktivt jobba med 
utveckling. I samma ögonblick som skolledning och lärarna kommer 
fram till att de elever som väljer bort är smarta och agerar helt rätt, 
bör de lämna sina poster eller föreslå att skolan stängs ned"  (Öjbo-
kommun, 2011, s 32).  

 
Expertens beskrivning av verkligheten implicerar att rektorer och lärarna inte 
kan ha motsägelsefulla motiv när det gäller sitt arbete och vad de vill 
åstadkomma. Antagligen är det också svårt att föreställa sig att en biträdande 
rektor rekommenderar tänkbara elever andra skolor än sin egen, och att detta 
kan betraktas som ett sätt att förbättra utbildning, inte Tallskolans, men för det 
enskilda barnet. Lärare och rektorer kan inte samtidigt vilja utveckla och 
förbättra utbildningen på Tallskolan och uppmuntra presumtiva elever att välja 
andra skolor. Niklas agerar enligt experten som om han vet att Tallskolan 
försämrar chanserna för Byarpbarnens integration i samhället. Detta går 
tvärsemot vad experten med den urbana utvecklingspolitikens syfte i ryggen 
menar att man ska göra i termer att förstärka förortens offentliga institutioner.  

Att Niklas uppmanar nyanlända elever att välja andra skolor behöver inte 
betyda att han anser att föräldrar och barn som valt Tallskolan inte får en bra 
utbildning. Detta är emellertid vad experten antyder. För experten är det en 
ytterst motstridig logik. Experten har som uppgift att se till så att Öjbo 
kommuns tjänstemän och offentlig anställda ska erbjuda Byarps invånare en 
så god service som möjlig och utbildning åt barn och ungdomar med hjälp av 
befintliga institutioner i Byarp. Detta är vad den urbana utvecklingspolitiken 
går ut på.  

Det finns ytterligare en dimension i Tallskolans dilemma. Niklas och andra 
rektorer kan förvisso påstå att deras utbildning är minst lika bra som alla andra 
skolors. Samtidigt implicerar skolvalet och fristående skolor, att alla skolor 
inte är lika bra och/eller att alla skolor inte matchar alla elevers behov och 
intressen lika bra. Varför skulle annars föräldrar och elever få välja skola och 
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som Erik organiserade gruppen och arbetet. Det är ett nederlag att behöva 
börja om igen och inte få någon uppskattning och erkännande för det arbete 
som den tidigare gruppen åstadkommit. Men det är ändå med viss tillförsikt 
som Erik tar sig an det nya uppdraget. Han medger att det var svårt att planera 
meningsfulla möten i arbetsgruppen när den bestod av representanter från 
skilda verksamheter inom kommunen (förskola, grundskola, gymnasieskola 
och socialtjänst). Rektorerna däremot, som gruppen består av nu, förutom min 
egen och Eriks medverkan, menar att det kanske ändå fanns en poäng med att 
det i gruppen fanns representanter för olika verksamheter. Erik diskuterar 
emellertid inte om kritiken som framkommit i utvärderingen är riktig utan är 
inställd på att få det att fungera i enlighet med expertens rekommendationer. 
Gruppen går istället snabbt över till att diskutera hur den ska planera arbetet 
för att kunna följa de rekommendationer som utvärderaren kommit med. En 
agenda för gruppens fortsatta arbete tar form. En rad aktiviteter ska 
genomföras. Förbättringsarbetet ska vara kunskapsbaserat och Niklas får i 
uppdrag att samla in kunskaper. Och rektorn på Jibrilskolan ska kontaktas. 

Samverkan mellan Jibrilskolan och Tallskolan  
På expertens inrådan rekommenderas arbetsgruppen förutom att ta fram 
strategier på vetenskaplig och kunskapsmässig grund att involvera Jibrilskolan 
i det fortsatta arbetet. Enligt experten är Jibrilskolan duktig på 
föräldrasamverkan. Arbetsgruppen kan få en viktig input därifrån. Samtidigt 
säger experten att barnen på Jibrilskolan i egenskap av att vara från Byarp 
också har rätt att ta del av de resurser som samverkan genererar.  

Jibrilskolans rektor, Anwar kommer till mötena i skolförvaltningens 
byggnad. Han berättar om Jibrilskolan och föräldrasamverkan. Föräldrarna 
kommer till mötena enligt Anwar och arbetsgruppen undrar varför. Det visar 
sig medan Tallskolan både har föräldramöten i klasserna och större möten med 
alla föräldrar, har Jibrilskolan i princip endast stormöten. Till dessa kommer 
samtliga föräldrar. Och om de inte kommer, berättar Anwar, ringer han eller 
någon av lärarna och frågar varför. Föräldrarna kan ha glömt bort tiden eller 
haft svårt att ordna med barnpassning menar Anwar. Ibland handlar det om att 
de inte kan ta sig till skolan. "Vi försöker ordna så att de kan komma. Ibland 
åker vi och hämtar dem" berättar Anwar. Tallskolans ledning lyssnar och 
arbetsgruppen diskuterar efteråt om det är möjligt att göra på samma sätt på 
Tallskolan. Alicia och Niklas menar emellertid att skolorna skiljer sig åt på en 
rad sätt. Föräldrarna på Jibrilskolan har aktivt valt skolan. Föräldrarna är 
engagerade i skolan på ett helt annat sätt. Det ligger i deras intresse att den 
fungerar och det finns så mycket mer som gör att föräldrarna har tillit och 
förtroende, framför allt genom skolans profil och flerspråkiga lärarkår. Det 
kan ligga något i detta men Niklas och Alicias tolkning kan också vara en 
förevändning till att inte fördjupa samarbetet. Att döma av Tallskolans historia 
tror jag nämligen inte att föräldrarna på Tallskolan och Jibrilskolan skiljer sig 
så mycket åt vad gäller deras känslomässiga band till respektive skola. Det 
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uppfinna hjulet på nytt. Man behöver inte brainstorma fram det man 
har gjort… Man måste ta fram åtgärder, riktlinjer, handlingsplaner 
på basis av genomtänkta strategier och tidigare forskning, göra 
ordentliga analyser och beskrivningar. Och hur mycket har ni gjort 
av det här innan ni tog fram den strategiska stadsdelsplanen och 
arbetsgruppernas handlingsplaner? Vilket betyg skulle ni ge er 
själva på den punkten? Hur mycket analyser har ni gjort om 
svårigheter och möjligheter (experten). 

 
Åter är det Niklas som reagerar. Han menar att experten får det att låta som 
om rektorernas kunskaper inte är värda något eftersom den är empirisk. Även 
om kunskaper kommer från rektorerna behöver det inte betyda att den saknar 
teoretisk grund menar Niklas.  

 
Du får det att låta som om det bara är en empirisk kunskap. Det är 
det ju inte. När vi som rektorer på en skola i området analyserar 
våra resultat har vi en teoretisk grund… Så även om den blir 
empirisk i sammanhanget när vi sitter i barn och ungdomsgruppen 
så finns det ändå en teoretisk grund någonstans. 

 
Niklas gör inte samma särskiljning av teori och erfarenheter som utvärderaren. 
Kunskaperna som rektorerna har menar Niklas är teoretisk informerade. För 
utvärderaren däremot hämtas teori från ett vetenskapligt sammanhang. Den 
kan inte uppkomma i ett samtal mellan tjänstemän och rektorer även om detta 
samtal i sig implicit refererar till vetenskapliga teorier. Om analyser baseras på 
teorier så måste dessa teorier härledas till källor och inte till en vardagspraktik 
där det inte framgår explicit vilka dessa källor är. Det räcker således inte med 
att vad rektorerna talar om är vedertagen akademisk kunskap. Denna kunskap 
måste också härledas och framför allt skrivas fram i underlaget för de konkreta 
insatserna. Att kunskapen som produceras i samtal om erfarenheter inte räknas 
tolkar jag också har med en föreställning om att endast akademins icke-styrda 
grundforskning är fri från subjektivitet. Endast den kan därför fungera som 
"motor för [   ] den praktiskt orienterade kunskapsproduktionen" (Beckman, 
et.al., 2008, s 266).   

 

Policyn tar form 
Vid det första mötet som arbetsgruppen har på våren 2011 efter att 
processutvärderingen presenterats är Erik besviken. ”Vi sysslade inte med det 
som han (utvärderaren) tyckte vi skulle syssla med: ”skola och barn”. Erik 
försvarar emellertid sitt sätt att organisera arbetet så här långt. 
Lokalpolitikernas sätt att tolka statens intentioner var att förbättringsarbetet 
skulle vara övergripande och inte inkräkta på de enskilda verksamheternas 
(skola, gymnasieskolan, socialtjänstens) inre arbete. Och det var på det sätt 
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uppfinna hjulet på nytt. Man behöver inte brainstorma fram det man 
har gjort… Man måste ta fram åtgärder, riktlinjer, handlingsplaner 
på basis av genomtänkta strategier och tidigare forskning, göra 
ordentliga analyser och beskrivningar. Och hur mycket har ni gjort 
av det här innan ni tog fram den strategiska stadsdelsplanen och 
arbetsgruppernas handlingsplaner? Vilket betyg skulle ni ge er 
själva på den punkten? Hur mycket analyser har ni gjort om 
svårigheter och möjligheter (experten). 

 
Åter är det Niklas som reagerar. Han menar att experten får det att låta som 
om rektorernas kunskaper inte är värda något eftersom den är empirisk. Även 
om kunskaper kommer från rektorerna behöver det inte betyda att den saknar 
teoretisk grund menar Niklas.  

 
Du får det att låta som om det bara är en empirisk kunskap. Det är 
det ju inte. När vi som rektorer på en skola i området analyserar 
våra resultat har vi en teoretisk grund… Så även om den blir 
empirisk i sammanhanget när vi sitter i barn och ungdomsgruppen 
så finns det ändå en teoretisk grund någonstans. 

 
Niklas gör inte samma särskiljning av teori och erfarenheter som utvärderaren. 
Kunskaperna som rektorerna har menar Niklas är teoretisk informerade. För 
utvärderaren däremot hämtas teori från ett vetenskapligt sammanhang. Den 
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samtal i sig implicit refererar till vetenskapliga teorier. Om analyser baseras på 
teorier så måste dessa teorier härledas till källor och inte till en vardagspraktik 
där det inte framgår explicit vilka dessa källor är. Det räcker således inte med 
att vad rektorerna talar om är vedertagen akademisk kunskap. Denna kunskap 
måste också härledas och framför allt skrivas fram i underlaget för de konkreta 
insatserna. Att kunskapen som produceras i samtal om erfarenheter inte räknas 
tolkar jag också har med en föreställning om att endast akademins icke-styrda 
grundforskning är fri från subjektivitet. Endast den kan därför fungera som 
"motor för [   ] den praktiskt orienterade kunskapsproduktionen" (Beckman, 
et.al., 2008, s 266).   

 

Policyn tar form 
Vid det första mötet som arbetsgruppen har på våren 2011 efter att 
processutvärderingen presenterats är Erik besviken. ”Vi sysslade inte med det 
som han (utvärderaren) tyckte vi skulle syssla med: ”skola och barn”. Erik 
försvarar emellertid sitt sätt att organisera arbetet så här långt. 
Lokalpolitikernas sätt att tolka statens intentioner var att förbättringsarbetet 
skulle vara övergripande och inte inkräkta på de enskilda verksamheternas 
(skola, gymnasieskolan, socialtjänstens) inre arbete. Och det var på det sätt 
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på skolmarknaden och motverkar deras gemensamma mobilisering66 på grund 
av konkurrenssituationen som de befinner sig i. Marknadskrafterna fungerar 
emellertid inte av sig själv utan måste aktiveras av aktörer för att denna 
situation ska uppkomma. Hade inte pengar tillförts Tallskolan skulle kanske 
inte heller mekanismen som påminde rektorerna om att de var konkurrenter 
triggats igång. 

Eriks gör ett nytt försök att samverka med skolföräldrarna i 
Byarp 
Innan Anwar slutar att komma till arbetsgruppens möte så hjälps 
skolledningen på Tallskolan och Jibrilskolan emellertid åt att arrangera ett 
möte med en grupp föräldrar från respektive skola. Denna gång har Erik inte 
med någon färdig handlingsplan som vid ett tidigare möte. Vi sitter i 
Tallskolans biblioteks på stolar i en ring. Det är ett tiotal föräldrar samt jag, 
Alicia och Erik. Denna gång är det är Erik som hälsar alla välkomna. Han 
inleder försiktigt och berättar kort om det urbana utvecklingsarbetet och 
arbetsgruppens uppgift. Han berättar också att arbetsgruppen vill att 
föräldrarna ska medverka och komma med idéer. Föräldrarna från Jibrilskolan 
avvaktar och istället är det Tallskolans föräldrar som tar ordet. I likhet med 
mötet i Tallskolans matsal drygt två år tidigare bildas det två grupper. En 
grupp föräldrar är ytterst kritiska till situationen på Tallskolan och Byarp och 
en annan grupp som överlag är positiv till både skola och bostadsområde.  

De föräldrar som upplever att det är svårt för barnen och ungdomarna i 
Byarp fokuserar främst på vad som händer utanför skolans väggar. De 
ifrågasätter polisens agerande i Byarp. ”Varför stoppar man inte svenska barn 
som har kul på fritiden, varför stoppar man (polisen) inte svenskarna som bor 
här. Vi blir stoppade för att jag heter på ett visst sätt”. Vidare upplever 
föräldrarna att bostadsområdet har låg status i samhället.  

 
Det är synd och plågsamt, det är lägre status. Det är inte alls 
likadant som i resten av samhället. Arbetslösheten är större. Det ska 
vara mångkulturellt men det börjar likna Rinkeby och Rosengård.  

 
Segregationen är ett misslyckande. Föräldrarna vill ha ett mångkulturellt 
område med många olika nationaliteter, även svenskar (jfr Vincent & Ball, 
2006). Även skolan bidrar till den låga statusen menar föräldrarna.  
 

Vad är viktigt med skola? Skolor ska vara lika värdiga. Skolan 
[Tallskolan] ska vara likvärdig. Skolan ska värderas som en svensk 
skola. Det är en svensk skola på svensk mark.  

                                                        
66 Att staten inom den urbana utvecklingspolitiken valt att inte stödja kommunerna ekonomiskt kan ha 
flera anledningar. En kan emellertid vara att sådana stöd till exempelvis skolor kan snedvrida 
konkurrensen mellan skolor och leda till att samverkan mellan skolor försvåras.   
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finns antagligen föräldrar på båda skolorna som uppfattar skolan som en trygg 
plats för sina barn oavsett om den har profil eller ej. Sedan finns det föräldrar 
som väljer respektive skola av andra anledningar så som socialt tryck, av 
praktiska skäl eller av vana. En del föräldrarna med barn på Tallskolan har 
haft andra barn på skolan och i vissa fall också själv gått på Tallskolan.  

 
Mötena på skolförvaltningen kommer allt mindre att handla om 
föräldrasamverkan och undervisning och allt mer om de ekonomiska resurser 
som skolpolitikerna aviserar ska komma skolorna och förskolorna till del. Alla 
blir upptagna med att fundera över och berätta vad de vill att pengarna ska 
användas till. De förbättringsåtgärder som diskuteras betraktar Anwar och 
Niklas alltmer som företagshemligheter. Man försöker förvisso överskrida 
denna konkurrenssituation genom att hävda att det är olika elever och familjer 
som vänder sig till respektive skola – eller som en av rektorerna uttrycker det 
”skolorna vänder sig till olika kundsegment”. Även experten (Öjbo-kommun, 
2009, s 62) tonar i sin utvärdering ner konkurrensen mellan fristående och 
kommunala skolor: "Konkurrensen på Öjbos lokala skolmarknad är med andra 
ord inte särskilt stark". För Tallskolan framstår den emellertid som stark. 
Tallskolan konkurrerar både med Jibrilskolan och de kommunala skolorna om 
eleverna. Expertens sätt att betrakta konkurrenssituationen övertygar varken 
Jibrilskolans rektor, eller Tallskolans biträdande rektor. Uppmaningen från 
experten övertrumfas till slut av den konkurrenssituation som skolorna 
befinner sig i och grusar därmed samverkansambitionen. Samverkan mellan 
Jibrilskolan och Tallskolan rinner därför ut i sanden. Anwar pratar med mig 
efter ett möte med arbetsgruppen. Han förstår inte vad han har ut av 
samarbetet när allt kretsar kring Tallskolan. När det dessutom står klart för 
honom att de pengar som tilldelas skolorna inom ramen för utvecklingsarbetet 
uteslutande destineras de kommunala skolorna avgår han ifrån gruppen. Så väl 
Anwar som Tallskolans ledning blir föremål för konkurrens mellan olika 
skolor.  

Det är emellertid först när pengarna som politikerna bestämmer sig för att 
kommunens skolor och förskolor ska tilldelas som konkurrensmekanismen 
triggas igång. Samverkan som strandar har således inte primärt med Anwar 
och Niklas ovilja att samverka, utan snarare med att skolor, lärare och elever 
bedöms, jämförs och rankas.  Det är därför inte så märkligt att Anwar när 
Tallskolan tillförs medel tolkar att detta ger Tallskolan en fördel i 
konkurrensen mellan de båda skolorna om elever, och därför inte ser någon 
anledning till att längre delta på mötena.  

Samtidigt sitter de båda skolorna i samma båt. De är båda konkurrensens 
offer. De kämpar båda på botten av rankinglistorna och vill inte hamna längst 
ner. Ur ett marxistiskt perspektiv speglar den uppkomna situationen den som 
marxister menar att global konkurrens implicerar när arbetare ställs mot 
arbetare. Två skolor som redan befinner sig i ett underläge ställs mot varandra 
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Jag känner delvis igen de olika sätten att representera och ge betydelse åt 
Tallskolan och Byarp ifrån föräldramötet som jag beskrev tidigare i detta 
kapitel.  På det här mötet med föräldrarna blir det emellertid ännu tydligare att 
föräldrarna tillskriver Tallskolan och Byarp olika betydelser. Uppenbarligen 
har föräldrarna olika levda erfarenheter av platsen som de använder för att 
generalisera dess faror och möjligheter. En rad institutioner: skolval, 
ordningsmaktens, arbetsmarknadens och bostadssegregationens sociala 
konsekvenser tolkas på olika sätt.  

De föräldrar som är kritiska upplever att deras barn bor på fel plats. En 
plats som utgör ett hot mot dem. Föräldrarna talar inte om integration. Den 
integration som de och deras barn redan är involverade i skyms av sättet de 
talar om problemen på Tallskolan och Byarp.  

Det mångkulturella skapar emellertid också skillnader för de föräldrar som 
upplever möjligheter för integration.  Men till skillnad från föräldrarna som 
tolkar det mångkulturella negativt kodas skillnaderna som positiva. Vidare är 
föräldrarna som tillskriver skolan och bostadsområdet positiva betydelser, 
beredda på att förändra sig. Det kan förvisso också den andra gruppen 
föräldrar vara beredda på. Men för dem är det viktigt att även samhället ändrar 
sig. En av föräldrarna vänder sig emellertid till Erik och föreslår att skolan 
borde ”förbjuda barnen att prata modersmål” i samband med att eleverna 
kunskaper i svenska diskuteras. Föräldrar från den grupp som tillskriver 
området och skolan positiva betydelser protesterar. En av dem förklarar att 
”man kan inte förklara egna känslor” på något annat språk än modersmålet. 
Antagligen vill föräldern att barnen ska kunna prata både modersmål och 
svenska.  

Erik har fram tills nu varit ganska lågmäld och tar till orda ”jag tror mycket 
på svenska språket för att få en bra framtid” och börjar tala om språkutbyte 
mellan Tallskolan och andra skolor. Han tycker också att Tallskolan ska 
införskaffa ”tekniska prylar för att skapa kontakter”. Erik lyssnar 
uppenbarligen selektivt. Han ställer inga frågor till föräldrarna om hur de 
känner och vad de upplever att det innebär att fostra och hjälpa sina barn. 
Hade Erik lyssnat hade han upptäckt att föräldrarna dras mellan konfliktartade 
sociala och kulturella krav som de konfronteras med när de försöker förstå sig 
själva och hur de kan hjälpa sina barn.  

Det som antagligen gör det svårt för Erik att urskilja vad föräldrarna vill är 
att de upplever svårigheter på olika sätt. På en och samma gång framstår 
föräldrarna både att acceptera majoritetssamhällets kultur och system och 
konfrontera det. Antagligen befinner de sig på olika vägar in i det svenska 
samhället. Portes & Zhou (1993) menar exempelvis att det förekommer 
åtminstone tre typer av assimilering: en gradvis anpassning och parallell 
integration med den vita medelklassen, en motsatt riktning som leder till 
permanent fattigdom och assimilering med underklassen och en tredje väg 
som genom etnisk gemenskap eller den gemenskap som finns i 
bostadsområdet gör det möjligt att ekonomiskt avancera. Varken jag eller Erik 
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För dessa föräldrar har det skapats ett alltför stort glapp mellan den offentliga 
retoriken och tolkningarna av den levda vardagen. Dessa bilder har glidit isär. 
Sammantaget verkar det som om polisens agerande, arbetslösheten, den 
fysiska segregeringen och skolans bristande likvärdighet skapar en symbolisk 
gräns. Föräldrarna upplever att deras bostadsområde, för att använda 
Waquants (1993) begrepp, är territoriellt stigmatiserat. Detta symboliska rum 
stänger in föräldrarna, samtidigt som föräldrarna också reproducerar det i sina 
föreställningar om sig själva och den situation som de upplever. Föräldrarna 
upplever att arbetslöshet, diskriminering och olikvärdig utbildning skapar ett 
utanförskap. Tallskolan upplevs som en skola för ”de andra” (Parszyk, 1999). 
Föräldrarna ser inte att myndigheter och stadens övriga stadsdelar använder 
sin makt till att skapa och bygga broar. Tvärtom vad Sennet (1993) menar att 
staden kan erbjuda i termer av möten och behålla skillnader utan att skapa 
segregation och exkludering. 

 

Föräldrarna tillskriver Tallskolan och Byarp olika betydelser 
Föräldrarna tillskriver Tallskolan och Byarp olika betydelser och därmed 
också deras barns möjligheter att genom skolans försorg skaffa sig fördelar i 
samhället. Även om föräldrarna genomskådat instängningen symboliskt så är 
det svårt att överskrida den praktiskt exempelvis genom skolval (jfr 
Skawonius, 2005). En förälder säger att politikerna borde förbjuda att svenska 
föräldrar i området att välja andra skolor på samma sätt som svenska föräldrar 
förbjuder honom att välja deras skolor och syftar på att det nästintill är 
omöjligt att få en plats på de ”svenska” skolorna eftersom det inte ryms fler 
elever i klasserna (jfr Kallstenius, 2011).  

En annan grupp föräldrar håller emellertid inte med om den negativa 
beskrivningen av bostadsområdet och barnens situation. ”Vad ska man göra?" 
frågar en förälder de andra föräldrarna. "Min son har inga problem och min 
son är också svensk. På gården leker de på svenska men inte på skolgården”. 
Föräldern känner inte igen sig i de negativa beskrivningarna. Andra barn leker 
med hans son på svenska och föräldern betraktar det som ett bevis på 
integration. Även om föräldern är positiv till området så erbjuder Tallskolan 
inte någon integration.  

En annan förälder som har en dotter på mellanstadiet berättar: ”För mig 
finns det inget problem. Min dotter har kompisar från Tjetjenien och 
Afghanistan. Tallskolan har många fördelar. Jag har en svensk granne. Jag har 
rätt att välja skola”. Samhället erbjuder möjligheter istället för problem. 
Samma förälder uppmanar de andra föräldrarna till att inte bara klaga utan 
också att göra något åt den situation som de inte är nöjda med. En förälder 
instämmer delvis i uppmaningen och säger att det: ”hörs inte från skolan utan 
området” och ”det finns en ärlig vilja (hos politikerna) att skolan (Tallskolan) 
blir en annan skola”.  
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representationer och meningar de tillskriver vad det innebär att leva och 
utbilda sig i Byarp bygger också deras identiteter.  

Nulägesanalys - policyn tar form 
I utvärderingen har experten ifrågasatt varför inte gruppen åstadkommit några 
konkreta aktiviteter. Detta har gjort rektorerna otåliga och det ryktas om att 
politikerna kommer att skjuta till ekonomiska medel för att något ska hända. 
Några av rektorerna har talat med Lars, ordförande i den politiska nämnden 
med ansvar för skolfrågorna. Varför de gjort detta blir oklart men det verkar 
hänga ihop med att de vill påbörja det konkreta förbättringsarbetet så fort som 
möjligt. En av rektorerna berättar att man lagt fram idéer, men att de inte 
uppfattats som ”tillräckligt stora”. ”Inte förrän jag föreslog att vi skulle bygga 
en swimmingpool” förstod politikern vinken med att vi behöver vi sätta fart, 
säger en av rektorerna.  Det hörs några spridda kommentarer om att det är val 
till hösten och att det är därför ”plånboken öppnas”. Erik påpekar som han 
gjort tidigare, risken med att projektet ”blir ett tomtebloss”. En rektor faller 
Erik i talet och säger att förbättringsarbetet just av den anledningen ”måste 
vara något som är långsiktigt och något vi tror på”. På så sätt stoppar 
rektorerna sin egen iver.   

Niklas får i uppdrag att göra det som experten uppmanat gruppen till. 
Under våren 2010 arbetar Niklas med att ta fram en analys av pågående 
aktiviteter inom skolorna och förskolorna som leder till förbättring samt göra 
en analys av de brister som skolorna har och hur dessa ska åtgärdas. I slutet av 
vårterminen 2010 lägger Niklas fram sin nulägesanalys (Öjbo-kommun, 
2010a). Han inleder med att referera till Nyamko Sabunis tal vid "Nationell 
konferens om urban utveckling". Med detta tal ramas situationen in. I likhet 
med vad Nyamko deklarerar ska förbättringsarbetet leda till förbättringar som 
är varaktiga, bygga på delaktighet och motivation från de boende, minska 
antalet individer i utanförskap och ytterligare ta initiativ till åtgärder för de 
elever som från början har sämre förutsättningar (Öjby-kommun, 2010a, s 4). 

Vidare stödjer Niklas sig på den uppdragsbeskrivning som 
ledningsgruppen för det urbana utvecklingsarbetet tagit fram och återger den. 
Projektledaren dvs. Niklas ska bedriva ett "pedagogiskt utvecklingsarbete för 
flerspråkiga elever", vara ett "stöd till förvaltningschefen i den operativa 
delen", "ta fram nya möjligheter för det pedagogiska uppdraget som är 
anpassat till elever med annan kulturell bakgrund. Vidare ska han bidra till att 
utforma ett "gemensamt arbete från förskolan till högstadiet i hur vi når 
föräldrarna" kartlägga vilka kontakter utanför skolorna som kan fungera som 
stöd i strävan att så många elever som möjligt utvecklas och når målen". Det 
ska också "kraftsamla[s] kring hur vi ska behålla eleverna" och därigenom "ta 
vara på områdets unikhet på ett positivt och upplyftande sätt" (Öjby-kommun, 
2010a, s 4).  

Niklas konstaterar i sin rapport att det är en självklarhet att all utbildning 
strävar efter att elever utvecklas och når målen. Vidare har han tagit intryck av 
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vet vilka vägar föräldrarna befinner sig på. Vi frågar inte heller vad det 
innebär att vara arbetslös, att se ungdomarna i Byarp bli stoppande av polisen 
bara för att de identifieras som icke-svenskar eller vilka resurser och 
möjligheter som det mångkulturella Byarp erbjuder. Vad är det för värderingar 
och normer som guidar deras barn? Vilka försöker föräldrarna att överföra? 
Vad betyder svaren på frågorna för föräldrarnas möjligheter att ingjuta hopp 
och självförtroende i sina barns förmåga att prestera i skolan?  

Kanske är Erik överrumplad över föräldrarnas motsägelsefulla bilder eller 
så skiljer han deras upplevelser ifrån vad det innebär att skapa förutsättningar 
för lärande på Tallskolan. Föräldrarna tystnar när Erik berättar om det 
pågående en till en-projekt som ska ge eleverna datorer och som kommer 
lanseras i kommunen. Det blir inte så mycket mer sagt på mötet. Föräldrarna 
börjar fråga om var datorerna ska placeras, förvaras och om eleverna ska få ta 
hem dem.  

Efter mötet kommer Erik fram till mig.  Han är överraskad och berättar att 
detta inte var alls vad han förväntat sig. ”Det jag slogs mest av var att de 
(föräldrarna) var oerhört nöjda”. Mötet stämmer inte överens med 
föreställningar om invandrare som kräver och känner sig diskriminerade”. 
Även om föräldrarna uppenbarligen pratade om diskriminering så är det inte 
något Erik registrerade.  

 
Hur kommer det sig att Erik inte lyssnar på erfarenheterna som föräldrarna 
har. Lichterman (2005) menar att kommunikation kan vara 
självmarginaliserande och aktörer kan mista sig på den publik de har framför 
sig. De reflekterar inte över sin relation till publiken. Lichterman (2005) 
menar att istället för att intressera oss för vilka diskurser som är framgångsrika 
i relation till publiken eller vad publikens ideologier betyder bör vi istället 
fråga oss vad som får människor att bli medvetna om sin publik och vad denna 
relation betyder för de som försöker initiera den. Erik är uppenbarligen inte 
van vid sin publik. Han är inte någon politiker, utan ser snarare som sin 
uppgift att neutralisera politiken, "att reducera det okända till det kända, att 
göra den politiska processen icke-politisk genom att göra den helt och hållet 
förutsägbar" (Bailey, 2001, s 80). Detta stänger ner kommunikationen för 
Erik. Samtidigt stänger även föräldrarna som är kritiska ner sin 
kommunikation. De väljer på samma sätt som Erik att inte se dilemman. 
Istället skapar de dikotomier. Att analysera samhället kritiskt är inte detsamma 
som att tala reflexivt om hur ens egen grupp relaterar till människor och andra 
grupper menar Lichterman (2005, s 101).  

Genom att kritisera grundproblemen med att bo i Byarp hindrar föräldrarna 
sig själva från att fråga sig vad som gör saker och ting möjligt. Erik å sin sida 
begränsar föräldrarnas möjligheter att tala om sina svårigheter och 
möjligheter. De kritiska föräldrarna vill ge sig på strukturerna och detta 
hindrar dem från att byta strategi och få Erik att lyssna. Erik och föräldrarna är 
övertygade om vad de tycker och vad de vill ha uträttat redan från början. De 
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tyngsta delen" (ibid. s. 15). Detta är som ett eko ifrån Alicias idéer om att 
lärarna ska ägna sig åt kunskapsuppdraget och att det därför är viktigt att få 
föräldrarna att acceptera de nya professionerna i skolan. Vidare önskar 
personalen att utöka samarbetet med samhällets övriga offentliga institutioner, 
frivilligorganisationer, föreningar samt föräldrarna som de menar har "behov 
av kunskaper om det svenska samhället".   
 
Efter denna beskrivning av verksamheterna, deras upplevda problem och vad 
de vill göra åt dem återger Niklas forskning som bekräftar att skillnaderna i 
resultat har ökat och att det råder en socialt ökad differentiering på skolorna 
och mellan skolor generellt i Sverige. Den kunskapsmässiga differentieringen 
beror på föräldrarnas utbildningsbakgrund, bortval av skolor i socialt utsatta 
bostadsområden, position på arbetsmarknaden och trångboddhet. De 
förbättringar som han föreslår finner han stöd i olika slags rapporter: 
Ungdomsstyrelsen Fokus 08 som menar att "högpresterande lärare är nyckeln 
till framgångsrika skolor", att de ska vara "kunniga i sitt ämne", "förmåga att 
skapa intresse", anpassa undervisningen efter elevens behov", ha 
"organisationsförmåga och disciplin". Dessutom rekommenderas att "lärare 
med utländsk bakgrund" anställs och fungerar som brobyggare med sin 
interkulturella kompetens men att även lärare behöver utveckla en sådan 
kompetens.  

Slutligen lyfts "samverkan och språkinsatser" som viktiga (ibid. s 18). 
Framgångsreceptet som Fokus 08 rekommenderar kompletteras med de som 
presenteras i "Konsten att nå resultat - Erfarenheter från framgångsrika 
skolkommuner" - en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting tagit 
fram. I denna rapport upprepas en del av rekommendationerna i Fokus 08 
tillkommer gör vikten av ett "ledarskap på politisk nivå som inte ändrar mål 
och strategier alltför ofta", "aktiv förvaltningschef", "inrätta utvecklings- och 
karriärtjänster", "följa upp och återkoppla verksamhet" samt "tydlig ansvar 
och rollfördelning" (ibid. s 22). Därutöver refererar Niklas till erfarenheter i 
Haninge kommun. På grundval av dessa referenser och empirin (beskrivande 
fakta och tidigare kompetensanalyser) rekommenderar Niklas följande 
åtgärder:  
 

att återuppta arbetet med en tidigare genomförd kompetensanalys,  
att organisera modersmålslärarna så att de finns på skolorna under 
skoldagen  
ta vara på modersmålslärarnas kulturkompetens och få insikt i 
familjernas socioekonomiska förhållanden inte för att förklara 
misslyckande utan för ”att hjälpa eleverna att lyckas” (ibid. s 26)  
att tillsammans med föräldrarna skapa ”gemensam kunskap om vad 
som krävs för att lyckas i segregerade skolor” (ibid. s 26),  
att visa på elevernas individuella progression,  
att tillföra kompetens  
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expertens kritik vilket föranleder det teoretiska vägval som Niklas gör. Redan 
i rapportens inledning ställer han två rapporter om utbildning mot varandra. 
Först refererar han "Den svenska skolans nya geografi", en artikel skriven av 
Bo Malmberg. 

 
segregeringen är den bidragande orsaken till sämre resultat, att det 
främst är elevernas sammansättning och inte skolornas kvalitet som 
påverkar resultat, att om mer än hälften av eleverna kommer från 
minoritetsbakgrund/socioekonomiskt svaga familjer presterar 
samtliga elever sämre och disciplinproblem ökar drastiskt, att 
ovanstående gäller oavsett om resurstillgången i övrigt är bra eller 
dålig (ibid. s 5). 

 
Därefter refererar Niklas Skolverkets kunskapsöversikt "Vad påverkar 
resultaten i svensk grundskola" samt en rapport "Resursfördelning utifrån 
förutsättningar och behov"? Niklas skriver att  
 

till skillnad från Bo Malmbergs slutsats menar man i Skolverkets 
rapport att resurser har betydelse för resultaten och då särskilt för 
yngre barn/elever och för barn/elever med en mindre gynnsam 
socioekonomisk bakgrund, men hur resurserna används, dvs. 
omvandlas till verksamhet, är viktigast. Lärarkompetensen har 
störst betydelse (ibid. s 5). 
 

Niklas väljer att gå på Skolverkets linje. Om inte han hade gjort detta hade han 
behövt rekommendera en nerläggning av Tallskolan. Skolverkets tolkning 
passar bättre in i kontexten att ta fram ett underlag som syftar till att förbättra 
verksamheten på Tallskolan. Han använder sig av vetenskap som passar bäst 
in i situationen (jfr Swidler, 1986). Om Niklas valt att lyssna till Bo Malmberg 
hade han inte följt det uppdrag som formulerats.  
 
Efter det teoretiska avstampet beskriver Niklas sedan förskolorna, grundskolan 
(Tallskolan) och högstadieskolan i Byarp. Han skriver också om Jibrilskolan. 
Han återger fakta om verksamheterna; antalet barn, anställda och kompetens, 
elevernas skolprestationer. Han refererar till en kompetensanalys i vilken det 
framkommit att lärarna behöver utveckla "förståelse och öppenhet kring 
kulturer och sina egna värderingar" och kunskaper om "språk och 
språkutveckling" (ibid. s 13). Dessa behov motiverades med "att många elever 
som inte når målen" och "bristande svenskkunskaper" (ibid. s 15). De 
bristande kunskaperna förklarades bero på elevernas "korta vistelsetid i 
Sverige". I analysen framgår det att lärarna menar att svårigheterna att hantera 
en del sociala relationer är kopplat till "personella resurser". Därför önskar 
lärarna istället fler yrkeskategorier "kuratorer, fritidspedagoger, fritidsledare 
och sociala coacher" eftersom de "sociala insatserna [är] den största och 
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tyngsta delen" (ibid. s. 15). Detta är som ett eko ifrån Alicias idéer om att 
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språkutveckling. Under 2012 anställer Tallskolan en språkutvecklare med 
uppgift att utveckla undervisningen i svenska som andraspråk.  

5.5 Sammanfattande analys 
Vad är det som gör att samverkansprojektet tar de vägar som det tar? Till att 
börja med kan jag konstatera att det inte finns ett svar på denna fråga. Det går 
inte att peka ut enskilda aktörers motivationer eller strukturer som orsaker. 
Vad som händer behöver relateras till meningslandskapet som bäddar in 
sociala mekanismer och meningsystem som gör det möjligt för politiker, 
föräldrar, skolledning och föräldrar att agera som de gör.   

Innehåll och strategier 
Alicia, rektorn ville mest av allt att föräldrarna skulle lära sig om 
skolsystemet. Samverkan för Alicia var ett medel för att uppnå andra mål. I 
den färdiga policyn finns Alicias önskan. Var det då Alicias förtjänst att det 
blev så. Uppenbarligen var det Alicia som förde policyn på tal. Samtidigt så 
hade hon inte gjort det ifall hon inte känt sig motiverad. Att Alicia är 
övertygad om att det krävs en arbetsdelning mellan social och kunskapsmässig 
utbildning är inte en slump. Lärarna menar att de ska ägna sig åt 
ämneskunskaper. Även förvaltningen som mäter skolans kvalité förstärker 
fokus på ämneskunskaper. Samtidigt växer det fram ett psykologibaserat sätt 
att hantera barnens sociala relationer och nya arbetsgrupper får en mer 
framträdande roll på Tallskolan.  

Berättelsen om behovet av en ökad arbetsdelning i skolan är utbredd och 
inte unik för Tallskolan. I en omfattande undersökning av vad lärare trodde 
om hur deras arbete skulle utvecklas i framtiden var specialiseringen en 
framträdande berättelse (Kairos Future, 2011). Även i massmedia har 
organisationsforskare i efterdyningarna av PISA-resultaten påpekat att en ökad 
specialisering skulle kunna förbättra skolprestationer (DN, 2014-02-02). I 
utbildningspolitiken finns också samma uppfattning (Rapport från 
utbildningsutskottet, 2012/13, RFR10) samt inom kommunala och fackliga led 
(Skolvärlden, 2012). Sociala konflikter som tidigare hanterats av lärare blir 
istället kuratorns eller psykologens sak. Och för att dessa arbetsgrupper ska 
kunna sköta sitt arbete behövs föräldrarnas medverkan. Det finns således 
motiv som kan spåras till en större omvälvning inom utbildning som har att 
göra med synen på kunskaper och hur de uppmärksammas. Den starkare 
klassificeringen av kunskaper tolkas behöva specialister på utbildningen olika 
innehåll. Således uppkommer även en starkare klassificering av professioner. 
Alicias mål med samverkan motiveras med bakgrund av denna förändring.  

Eleverna på mellanstadiet får datorer såsom Erik utlovat. Denna insats ska 
förstås mot bakgrund av de generella IT-satsningarna i Öjbo kommun och 
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att ”eventuellt” ta fram en profil för Tallskolan 
 
Niklas får emellertid en annan tjänst i kommunen och ersätts i sin roll som 
projektledare av sin efterföljare på tjänsten som biträdande rektor på 
Tallskolan. Med "Nulägesanalysen" som främsta underlag föreslår en 
koordinator ett antal konkreta åtgärder. Det blir också klart att det finns 
ekonomiska medel att förverkliga dessa åtgärder med. Drygt 10 miljoner 
avsätts. Fler lärare ska anställas. De drygt 10 miljonerna ska fördelas på flera 
skolor och förskolor under ett begränsat antal år. Någon förändring av 
resursfördelningssystemet åstadkoms inte. Den efterfrågade varaktigheten i 
insatserna uteblir därmed.   

Skolledningen på Tallskolan är inte nöjd. Förvaltningen reagerar på 
missnöjet. Under våren 2011 skapas spänningar mellan förvaltningen och 
rektorerna i Byarp. Lokaltidningen rapporterar om Tallskolan och skriver att 
skolans resultat har varit kända och undrar varför inget har gjorts tidigare. I 
Lokaltidningen (2011-06-07) svarar Erik på kritiken att Tallskolan är ett 
misslyckande. ”Det handlar om att tända gnistan. Kan någon tända gnistan hos 
alla vuxna kan man nå långt” (Lokaltidningen, 2011-06-07). Uttalandet väcker 
förstämning bland lärarna på Tallskolan som reagerar och tillbakavisar att det 
skulle handla om bristande engagemang. De tar rektorn Alicia i försvar och 
vidhåller att det handlar i likhet med tidigare att det behövs fler lärare i varje 
klass för att skapa bättre förutsättningar för eleverna (Lokaltidningen 2011-06-
09).  

När förvaltningen kritiserar verksamheten mobiliserar Tallskolans lärare 
och rektor på samma sätt som skett tidigare i historien. Personalen upplever 
sig stressade och det urbana utvecklingsarbetet kritiseras för att inte leda 
någon vart. De frågar sig om det inte är ”dags att sluta med dessa 
brandkårsutryckningar och i stället satsa genomtänkt och långsiktigt”. Den 
dåliga arbetsmiljön beror på bristande resurser och att ingen lyssnar. Att det 
saknas gnista tillbakavisas. ”Det finns en stor vilja bland lärarna, men de 
känner att tiden inte räcker till. Varenda sak vi gör här tar dubbelt så lång tid. I 
kontakten med föräldrarna måste vi använda oss av tolk. Och det tar tid” 
berättar rektorn Alicia. Alicia berättar också att arbetsmiljön ”upplevs som 
mycket dålig” vilket hon kopplar ”samman med att eleverna inte når målen” 
(Lokaltidningen, 2011-06-07).  
 
Under hösten 2011 börjar emellertid de 10 miljonerna att användas. 
Arbetsgruppen som består av rektorerna och förvaltningschefen bestämmer sig 
för att använda dem till att hålla biblioteket på Tallskolan öppet två kvällar i 
veckan för att på så sätt stärka relationerna till föräldrarna. Barnens skoldag 
förlängs genom att erbjuda språkligt stöd inom fritidshemmets verksamhet. 
Skolnämnden väljer att prioritera eleverna i årskurs 4-6 i ett så kallat en till en-
projekt som innebär att eleverna tilldelas de datorer som Erik fört på tal 
tidigare. Vidare beslutas att lärarnas kompetensutveckling ska fokuseras mot 
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med utländsk bakgrund är lägre i jämförelse med befolkningen i övrigt tolkar 
jag också att ha göra med att ekonomisk teoribildning (se Lundh, 2010, s 73, 
exempelvis) och att politiska utvärderingsinstrument som intresserar sig för 
arbetsmarknaden använder sig av metoder som i första hand mäter vad 
arbetsgivarna anser problematiskt. Forskning som främst utgår från 
"ekonomiska överväganden och problemställningar" och bortser från andra 
aspekter än de som inte är direkt synliga skriver exempelvis Beckman m.fl. 
(2008, s 264). Av denna anledning har orsakerna till exkludering generellt allt 
mindre kommit att handla om diskriminering till att ha att göra med 
immigranternas kunskaper i svenska.  

Framgångsreceptet för integration är således inte lika mycket att bekämpa 
diskriminering eller att hävda minoriteters språkliga rättigheter som att 
behärska svenska språket (Regeringen, 2008, SOU 2010:88). De diskurser 
som betonar migranters modersmål finns inte med i diskussionen varken på en 
nationell nivå eller i förbättringsarbetet (jfr Spolsky, 2006). Det är mot denna 
diskursiva bakgrund jag menar att vi kan förstå att svenska språket betonas på 
Tallskolan. Föräldrarna som efterfrågar förbättringar som ska leda till att 
eleverna lär sig bättre svenska får sin önskan uppfylld. Fler lärare anställs och 
lärare fortbildas i svenska som andraspråk.  

Således tonas modersmålsundervisningens betydelse ner. Modersmålet 
används främst som studiestöd för att elever som ännu inte lärt sig svenska 
inte kunskapsmässigt ska halka efter i matematik, no- och so-ämnen. 
Studiestöd på modersmål ges inte för att modersmål har ett egenvärde. 
Modersmål blir ett medel för skolprestationer i andra ämnen. Samtidigt ska det 
betonas att svenska språket inte helt och hållet dominerar i policy. I 
nulägesanalysen skriver Niklas att ett alltför ensidigt fokus på svenska språket 
kan vara kontraproduktivt för elevernas lärande. Detta kan förklara att 
biblioteket enligt policy ska köpa in tidningar på elevernas modersmål.  

Sociala framträdande och sociala mekanismer 
Aktörerna samlade sig kring svenska språket som meningssystem och medel 
för social integration. Men hur integrationen i detta avseende skulle 
förverkligas fanns det olika meningar om. Att föräldrarna inte fick gehör har 
jag förklarat bero på det sätt som samtalen med skolledning, politiker och 
tjänstemän fördes. Bland annat har jag pekat ut en självmarginaliserande 
samtalsstil som en möjlig orsak. Men detta fenomen kan inte lastas de enskilda 
aktörerna. Snarare berodde det på de identiteter som de utvecklade som 
tjänstemän respektive boende i Byarp. Identiteter som spelade in på vilket sätt 
aktörer uttryckte sig och samspelade med varandra.  
Vidare visade jag att politiker och skolledning ramade in olika teman 
(resursfördelning och undervisning) på ett sådant sätt att föräldrarna inte 
involverades. Genom att länka samman olika påståenden om resurssystemet 
fick politikerna det att framstå som en sak för experter. Detta i relation till 
föräldrarnas avsaknad av resurser i termer av kunskaper om det politiska 
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skolor i Sverige generellt67. Erik menar att man ska införskaffa datorer så att 
eleverna ska etablera kontakter utanför skolan och därigenom förbättra sitt 
svenska språk. Detta motiv har förekommit tidigare i Tallskolans historia då 
skolan anställde extra fritidspedagoger med uppdrag att ta eleverna utanför 
bostadsområdet. Denna gång ska det ske virtuellt enligt Erik. Men att eleverna 
på Tallskolan får datorer är inte för att arbetsgruppen tror att de är överlägsna 
medel att förbättra kunskaperna i svenska språket. På mötena jag deltog 
diskuterades inte datorerna på detta sätt och det finns inte heller något skrivet i 
analysen som Niklas skrev. Min tolkning är att anledningen till att målet att ge 
eleverna på mellanstadiet datorer snarare formulerades eftersom det redan 
fanns resurser att göra det. Erik upptäcker med andra ord "att vissa medel är 
tillgängliga och med dessa upptäcker [han] mål som [han] inte vetat om 
tidigare” (Joas, 1996, s 154). 

 
Att skolbibliotekets öppettider förlängs, att expertlärare i språkutveckling 
anställs och att lärarna ska kompetensutvecklas i svenska som andraspråk är 
inte bara en följd av att så gott som alla tycks vara överens, i alla fall på 
föräldramötet, om att svenska språket är en viktig nyckel till integration. 
Motiven tas för givna eftersom svenska som enhetsspråk har haft en 
grundmurad ställning i Sverige under modern tid. Enhetsspråket har ett 
nationellt tänkande som grund. Att svenska språket som integrationsfaktor fått 
en framträdande roll i integration- och utbildningspolitik, bygger framför allt 
på de sociala och ekonomiska övervägande som blivit framträdande de senaste 
tio åren i svensk politik. I den urbana utvecklingspolitiken betraktas goda 
kunskaper i svenska som en förutsättning för att Tallskolans elever ska passa 
in i samhället som medborgare, kunna studera vidare och så småningom skaffa 
sig ett arbete. Det är alltså inte frågan om en direktverkande 
språknationalistiskt diskursiv formation som gör att föräldrar och politiker 
sluter upp kring detta mål.  

Istället tolkar jag att anledningen till att enhetsspråket som innehåll 
betraktat är socialt effektivt och kan kopplas till en diskurs om att nyanländas 
chanser att etablera sig på arbetsmarknaden hänger på om de behärskar 
svenska språket (Brekke & Borchgrevink, 2007). Vikten av att 
arbetsmarknaden fungerar kopplas i sin tur till produktivitet och 
konkurrenskraft på en global marknad som också den blivit en alltmer 
framträdande diskurs. Även välfärdssystemet funktion, legitimitet och 
beständighet har kopplats till betydelsen av att invandrare kommer i arbete. En 
kausalitet mellan svensk industris framgång, arbete och välfärd har på detta 
sätt upprättats. Orsakerna till att arbetsmarknadsetablering bland medborgare 
                                                        
67 Perselli (2014, s 2) skriver att man inom EU strävar efter att "överbrygga den digitala klyftan, det vill 
säga ojämlikheten mellan medborgarna" alla ska få " IT-utbildning och tillgång till digital teknik" och 
hänvisar till rapporter skrivna Europeiska kommissionen och OECD. Vidare skriver Perselli att "som 
grund för satsningarna finns bland annat de internationella undersökningarna PISA  och TIMMS  som 
kontinuerligt följer upp och jämför elevers resultat" (Perselli, 2014, s 2). 
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med utländsk bakgrund är lägre i jämförelse med befolkningen i övrigt tolkar 
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67 Perselli (2014, s 2) skriver att man inom EU strävar efter att "överbrygga den digitala klyftan, det vill 
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kritisera all samverkan för att underminera demokrati om man inte har 
empiriska belägg för att den inte fungerar som sådan. I empirin förekommer 
utsagor och handlingar som visar att samverkan som demokratisk praktik inte 
nödvändigtvis behöver vara manipulativ och därigenom ett mindre 
demokratisk sätt att styra på (Dahlstedt, 2006). Och även om utfallet inte 
förändrar något i social eller kulturell mening behöver det i sig inte betyda att 
samverkanspraktiken i sig är odemokratisk. Ordväxlingen mellan föräldrar och 
politiker om huruvida de skulle hjälpa sina barn med att lära sig svenska så 
som politikerna föreslog visade på att föräldrarna var delaktiga och att det 
bland föräldrarna både fanns propagandister och antagonister i relation till 
politikernas förslag. Även om en del föräldrar attraherades av tanken och 
sättet som politikerna ramade in sin idé och bäddade för den genom att tala om 
att eleverna behövde förbättra sin svenska så räckte det inte till för att övertyga 
hela gruppen. Politikerna var inte tillräckligt skickliga i att sammansmälta sin 
egen normativa ram med vad föräldrarna ville och önskade. Det sätt som 
aktörer ramar in sina meningar är således avgörande ifall de ska vara 
lyckosamma.  
 
Föräldramötet visar också på att det finns rum för föräldrarna att lägga fram 
egna förslag på förändringar och att kritisera skolans pedagogiska praktiker. 
Föräldrarna på Tallskolan som vill återinföra åldershomogena klasser försöker 
på olika sätt att få skolledningen till att tänka om. Först använder de sig av råa 
fakta om att eleverna inte får den hjälp de behöver och att lärarna är missnöjda 
med undervisningens organisering. Vidare använder de sig av mer generella 
teorier om lärande och undervisning för att påvisa orimligheten att blanda barn 
med olika åldrar på grund av den kognitiva spridningen som då uppstår. En av 
föräldrarna refererar till professionell erfarenhet av undervisning. Föräldrarna 
ifrågasätter skolledningens förmåga att leda verksamheten och organiseringen 
av eleverna. De använder vedertagna diskurser om att invandraren är socialt 
utsatt för att trigga igång känslor av solidaritet. Ingenting biter på 
skolledningen. Även föräldrarnas implicita begäran om att skolpolitikerna 
åtminstone ska överväga möjligheterna att förändra resursfördelningssystemet 
möter hårt motstånd. Politikerna relaterar till hårda fakta om den byråkrati 
som omgärdar resursfördelningssystemet, den expertis som krävs och de 
politiska svårigheter som förändringar innebär.  

Även mötet mellan experten och Niklas speglar hur aktörer använder sig 
av olika kulturella medel. Niklas använder sig av expertens egna argument för 
mer etniskt och socialt blandade skolor, kommunens egen integrationspolicy 
och forskning. Experten ifrågasätter emellertid på ett effektivt sätt om Niklas 
verkligen fullgör sina åtagande som offentlig tjänsteman. Men andra ord får 
experten det att framstå som om Niklas i sin roll som rektor inte har någon 
juridisk legitimitet att göra som han gör. Därmed rycker experten effektivt 
undan mattan för Niklas argument som därför framstår som ogiltiga. Att 
Niklas förslag bemöts med tystnad från resten av förbättringsgruppen tolkar 

168 

systemet men också förmågan att rama in problem och deras retoriska 
möjligheter menar jag bidrog till att vissa förslag aldrig materialiserades. Men 
även politikernas önskan om att föräldrarna skulle ta ett större ansvar för sina 
barns språkutveckling stoppades på ett omvänt sätt av föräldrarna.  

Även Niklas agerande och förslag motarbetades av den urbana 
utvecklingspolitiska diskursen. Niklas kunde inte agera på ett sätt som stred 
mot att de utsatta områdenas offentliga institutioner borde förbättras och 
stärkas. Och även om Niklas inte explicit talade om en nerläggning så triggade 
hans sätt att tala och handla på igång ett starkt motstånd, inte minst hos 
experten.  

Således måste verksamma orsaker, det vill säga mekanismer och sociala 
aktörers motivationer sammanfalla med meningslandskapet som är för handen. 
Samtidigt måste vi hålla öppet för att även meningslandskapet som gör 
mekanismer och diskursiva formationer möjliga också förändras av kreativa 
aktörer. När föräldrarna tillskrivs ansvar för sina barns utbildning uppfinner de 
argument i stunden. Tillsammans med lärare med känsla för timing stoppade 
föräldrarna meningar som skulle pålägga dem ett ansvar för deras barns 
kunskaper i svenska. Aktörers kreativa argumentation och timing kan således 
förändra meningslandskapet för vilka handlingar som är socialt möjliga.   

 
Detta aktualiserar frågor om hur det kommer sig att aktörer kan övertyga 
varandra eller stoppa varandra från att vissa sociala handlingar materialiseras.  
Teorin om socialt framträdande uppmärksammar att aktörers positioner och 
förmågor att förändra saker inte är förutbestämda av materiell, social och 
kulturell makt (Alexander, 2011). Aktörer har en relativ frihet. Även om de 
inte besitter den formella makt och de kunskaper som kan följa med social och 
institutionell position, kan de rubba föreställningar om hur utbildning ska 
tolkas och därmed också omsättas i praktik. Tillgång till användbar kunskap 
genom sociala nätverk avgör således inte om en utmanare och institutionell 
outsider är framgångsrik i att skapa policy. Aktörer kan använda sig av sin 
förmåga att rama in, diagnostisera problem och utforma prognoser för vad 
som kommer att hända. Motståndet som föräldrarna på Tallskolan mobiliserar 
visar på vikten av att kunna diagnostisera problem som behöver 
uppmärksammas. Att diagnostisera för förändring handlar om att kunna rama 
in händelser och fenomen som problematiska och kunna formulera ett 
trovärdigt normativt alternativ. Det vill säga ge förslag på vad som behöver 
göras och att dessa förslag skapar resonans och får publikens att identifiera sig 
med problemen och de aktörer som problemen rör. Genom att vara teoretisk 
öppna för att gemensamma övertygelser inte bara behöver vara resultatet av 
diskursiva formationer som blivit så vardagliggjorda att vi inte uppfattar dem 
längre, kan vi upptäcka att policy och pedagogisk praktik ibland också föregås 
av vad jag tidigare benämnt som kulturella sammansmältningar (Alexander, 
2011). Det går exempelvis inte att reducera all samverkanspraktik till att 
handla om styrning som befäster sociala hierarkier. Det går inte heller att 

899221_Henrik Nilsson.indd   174 2015-01-13   09:22



169 

kritisera all samverkan för att underminera demokrati om man inte har 
empiriska belägg för att den inte fungerar som sådan. I empirin förekommer 
utsagor och handlingar som visar att samverkan som demokratisk praktik inte 
nödvändigtvis behöver vara manipulativ och därigenom ett mindre 
demokratisk sätt att styra på (Dahlstedt, 2006). Och även om utfallet inte 
förändrar något i social eller kulturell mening behöver det i sig inte betyda att 
samverkanspraktiken i sig är odemokratisk. Ordväxlingen mellan föräldrar och 
politiker om huruvida de skulle hjälpa sina barn med att lära sig svenska så 
som politikerna föreslog visade på att föräldrarna var delaktiga och att det 
bland föräldrarna både fanns propagandister och antagonister i relation till 
politikernas förslag. Även om en del föräldrar attraherades av tanken och 
sättet som politikerna ramade in sin idé och bäddade för den genom att tala om 
att eleverna behövde förbättra sin svenska så räckte det inte till för att övertyga 
hela gruppen. Politikerna var inte tillräckligt skickliga i att sammansmälta sin 
egen normativa ram med vad föräldrarna ville och önskade. Det sätt som 
aktörer ramar in sina meningar är således avgörande ifall de ska vara 
lyckosamma.  
 
Föräldramötet visar också på att det finns rum för föräldrarna att lägga fram 
egna förslag på förändringar och att kritisera skolans pedagogiska praktiker. 
Föräldrarna på Tallskolan som vill återinföra åldershomogena klasser försöker 
på olika sätt att få skolledningen till att tänka om. Först använder de sig av råa 
fakta om att eleverna inte får den hjälp de behöver och att lärarna är missnöjda 
med undervisningens organisering. Vidare använder de sig av mer generella 
teorier om lärande och undervisning för att påvisa orimligheten att blanda barn 
med olika åldrar på grund av den kognitiva spridningen som då uppstår. En av 
föräldrarna refererar till professionell erfarenhet av undervisning. Föräldrarna 
ifrågasätter skolledningens förmåga att leda verksamheten och organiseringen 
av eleverna. De använder vedertagna diskurser om att invandraren är socialt 
utsatt för att trigga igång känslor av solidaritet. Ingenting biter på 
skolledningen. Även föräldrarnas implicita begäran om att skolpolitikerna 
åtminstone ska överväga möjligheterna att förändra resursfördelningssystemet 
möter hårt motstånd. Politikerna relaterar till hårda fakta om den byråkrati 
som omgärdar resursfördelningssystemet, den expertis som krävs och de 
politiska svårigheter som förändringar innebär.  

Även mötet mellan experten och Niklas speglar hur aktörer använder sig 
av olika kulturella medel. Niklas använder sig av expertens egna argument för 
mer etniskt och socialt blandade skolor, kommunens egen integrationspolicy 
och forskning. Experten ifrågasätter emellertid på ett effektivt sätt om Niklas 
verkligen fullgör sina åtagande som offentlig tjänsteman. Men andra ord får 
experten det att framstå som om Niklas i sin roll som rektor inte har någon 
juridisk legitimitet att göra som han gör. Därmed rycker experten effektivt 
undan mattan för Niklas argument som därför framstår som ogiltiga. Att 
Niklas förslag bemöts med tystnad från resten av förbättringsgruppen tolkar 

168 

systemet men också förmågan att rama in problem och deras retoriska 
möjligheter menar jag bidrog till att vissa förslag aldrig materialiserades. Men 
även politikernas önskan om att föräldrarna skulle ta ett större ansvar för sina 
barns språkutveckling stoppades på ett omvänt sätt av föräldrarna.  

Även Niklas agerande och förslag motarbetades av den urbana 
utvecklingspolitiska diskursen. Niklas kunde inte agera på ett sätt som stred 
mot att de utsatta områdenas offentliga institutioner borde förbättras och 
stärkas. Och även om Niklas inte explicit talade om en nerläggning så triggade 
hans sätt att tala och handla på igång ett starkt motstånd, inte minst hos 
experten.  

Således måste verksamma orsaker, det vill säga mekanismer och sociala 
aktörers motivationer sammanfalla med meningslandskapet som är för handen. 
Samtidigt måste vi hålla öppet för att även meningslandskapet som gör 
mekanismer och diskursiva formationer möjliga också förändras av kreativa 
aktörer. När föräldrarna tillskrivs ansvar för sina barns utbildning uppfinner de 
argument i stunden. Tillsammans med lärare med känsla för timing stoppade 
föräldrarna meningar som skulle pålägga dem ett ansvar för deras barns 
kunskaper i svenska. Aktörers kreativa argumentation och timing kan således 
förändra meningslandskapet för vilka handlingar som är socialt möjliga.   

 
Detta aktualiserar frågor om hur det kommer sig att aktörer kan övertyga 
varandra eller stoppa varandra från att vissa sociala handlingar materialiseras.  
Teorin om socialt framträdande uppmärksammar att aktörers positioner och 
förmågor att förändra saker inte är förutbestämda av materiell, social och 
kulturell makt (Alexander, 2011). Aktörer har en relativ frihet. Även om de 
inte besitter den formella makt och de kunskaper som kan följa med social och 
institutionell position, kan de rubba föreställningar om hur utbildning ska 
tolkas och därmed också omsättas i praktik. Tillgång till användbar kunskap 
genom sociala nätverk avgör således inte om en utmanare och institutionell 
outsider är framgångsrik i att skapa policy. Aktörer kan använda sig av sin 
förmåga att rama in, diagnostisera problem och utforma prognoser för vad 
som kommer att hända. Motståndet som föräldrarna på Tallskolan mobiliserar 
visar på vikten av att kunna diagnostisera problem som behöver 
uppmärksammas. Att diagnostisera för förändring handlar om att kunna rama 
in händelser och fenomen som problematiska och kunna formulera ett 
trovärdigt normativt alternativ. Det vill säga ge förslag på vad som behöver 
göras och att dessa förslag skapar resonans och får publikens att identifiera sig 
med problemen och de aktörer som problemen rör. Genom att vara teoretisk 
öppna för att gemensamma övertygelser inte bara behöver vara resultatet av 
diskursiva formationer som blivit så vardagliggjorda att vi inte uppfattar dem 
längre, kan vi upptäcka att policy och pedagogisk praktik ibland också föregås 
av vad jag tidigare benämnt som kulturella sammansmältningar (Alexander, 
2011). Det går exempelvis inte att reducera all samverkanspraktik till att 
handla om styrning som befäster sociala hierarkier. Det går inte heller att 

899221_Henrik Nilsson.indd   175 2015-01-13   09:22



171 

de professioner som tar plats vid sidan av de ordinarie klasslärarna och det sätt 
som skolans uppdrag fördelas på dessa.  

 
Vad som händer med Tallskolans utbildning från 70-talet fram till 2011 är ett 
komplext samspel mellan strukturella förändringar motiverade aktörer, deras 
projekt och interaktioner situerade i ett meningslandskap. Konfigurationen av 
de tolkningar som förändringar ger upphov till påverkar hur Tallskolans 
mångfald representeras. Initialt uppmärksammas inte mångfalden på 
Tallskolan. Under 80- och 90-talet representerar den något positivt som kan 
bidra till samhället. Ju mer utbildningssystemet generellt fokuserar skolresultat 
desto mindre talar man om mångfald som något positivt på Tallskolan. De 
skolämnen som mäts relaterar till specifika färdigheter och kunskaper.  
Fokusen på dessa gör att andra värderelaterade hamnar i bakgrunden. Den 
kunskapssyn som är i omvandling (Forsberg, 2012) får en specifik social 
konsekvens. När politikerna talar om att eleverna på Tallskolan ska engagera 
sig i föreningslivet är det inte för att barn- och ungdomar med olika 
bakgrunder ska lära känna varandra och utan för att barn och ungdomar med 
migrationsbakgrund ska lära sig svenska. Som praktik och symbol sträcker 
svenska språket ut sig i tid och rum och har i sig själv en oerhörd social kraft 
som står oemotsagd. Denna kraft betraktar jag triggas igång i ett 
meningslandskap där svenskan som institution framstår så naturlig och 
självklar att den inte diskuteras. Det som gör så gott som alla övertygade om 
att svenska språket bör prioriteras triggas igång av interaktioner som är 
kopplade till vikten av att Tallskolan visar upp kunskapsmässiga resultat. 
Svenska språket som inkorporeringsstrategi behöver inte rättfärdigas snarare 
är den självskriven i det meningslandskap som aktörerna rör sig i.  

Meningslandskapet för hur eleverna ska lära sig svenska är däremot 
heterogent. Aktörer framträder och försöker att övertyga varandra genom att 
koppla ihop just sina lösningar med positiva symboler som signalerar att deras 
förslag är bättre än andra. Niklas som uppmanar föräldrar att välja andra 
skolor än Tallskolan använder sig av kommunens egna mål om att 
kommunens arbetsplatser ska spegla den generella mångfalden i resten av 
kommunen. Vidare använder han sig av fysisk integration av elever med olika 
bakgrunder. Experten och förvaltningschefen däremot använder sig av 
lokalsamhället och lokalsamverkan som symboler. Lösningen på Tallskolans 
problem är att förbättra undervisning och rykte genom samverkan. Samverkan 
är emellertid begränsad till lokalsamhällets civilsamhälle och olika 
välfärdsinstitutioner.  Föräldrarna på Tallskolan vill både förbättra skolans 
undervisning och förändra elevsammansättningen. 
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jag bero på expertens framträdande men också ett ointresse för den sortens 
okonventionella lösningar. 

Även om det empiriska materialet bekräftar att institutioner förblir 
opåverkade och deras insiders oftast går segrande ut ur de utmaningar som 
outsiders initierar är det viktigt att förstå när, hur och varför det sker. Detta 
fenomen aktualiserar hur aktörer agerar med institutioner i ryggen men också 
hur institutioner triggas igång och omedvetet formar olika typer av 
policyutfall. 

5.6 Sammanfattning av kapitel fyra och fem                  
Innan vi förflyttar oss geografiskt till Jibrilskolan i nästa kapitel ska jag 
sammanfatta kapitlen om Tallskolan. I kapitlet Tallskolan och Byarp 
identifierade jag ett antal strukturella förändringar i samhället och hur dessa 
tolkades av Tallskolans aktörer. Förändringarna handlade om en förändrad 
migrationspolitik, arbetsmarknad, utbildningspolitik som på olika sätt 
påverkade den social sammansättning av invånarna i Byarp. Lärare och rektor 
tolkade att dessa strukturella förändringar tillsammans med nya pedagogiska 
strömningar försvårade undervisningen av de kvarvarande eleverna.  

Under 90-talet betraktas Tallskolan allt mer som segregerad. 
Mångkulturalismen som inkorporering prövas parallellt med att en förändrad 
kunskapssyn får genomslag (SOU 1992:94). I undervisningen betonas vikten 
av att eleverna interagerar med varandra och att inlärningsmiljön i skolan 
behöver likna hur man lär sig utanför skolan (Carlgren, 1999). Eleverna ska 
lära sig ta ansvar, ta egna initiativ, samarbeta men också visa på 
självständighet.  

Drygt hälften av familjerna väljer inte ens Tallskolan utan andra skolor i 
mitten av 2010-talet. Omkring hälften av de boende står utanför 
arbetsmarknaden och/eller omfattas inte av arbetsmarknadsåtgärder. I detta 
läge uppmärksammas Tallskolan ännu mer på grund av en tilltagande 
intensitet i kommunala och statliga kunskapsmätningar. Elevernas kunskaper i 
svenska, matematik och engelska mäts, jämförs och görs offentliga. I 
massmedia uppmärksammas skolan för sina dåliga resultat och det är mot 
denna bakgrund som förslag om extra fritidspedagoger, skolans nerläggning, 
språkbad och det ovan beskrivna förbättringsarbetet uppkommer.  

Inom förbättringsarbetet som jag beskrev i föreliggande kapitel kan vi se 
att de skolförbättrande strategierna motiveras på olika sätt. De flesta kretsar 
kring vikten av att stärka elevernas språkutveckling. Andra insatser handlar 
mer om att eleverna på Tallskolan i en bredare mening ska lära sig om världen 
utanför Byarp. Samtidigt ser vi också interna organisationsförändringar som 
kräver sitt stöd ifrån föräldrarna för att fungera. Den samlande faktorn för de 
förbättrande insatserna är att de fokuserar framför allt svenska språket. Deras 
sociala utveckling verkar därtill att alltmer reduceras till psykologi att döma av 
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6. Jibrilskolans tillblivelse 

Detta kapitel handlar om hur rektorn Anwar bestämmer sig för att i Öjbo 2002 
öppna Jibrilskolan – en fristående skola med islamisk profil. I relation till de 
föregående kapitlen om Tallskolan kommer jag i detta att visa på Anwars sätt 
att tolka utbildning av muslimska elever. Anwar prioriterar att eleverna känner 
sig trygga i sin identitet. Vidare betonar Anwar vikten av att eleverna förstår 
att samhället är mångkulturellt och respekterar detta. Frågan som jag tänker 
närma mig i detta kapitel är varför Anwar poängterar mångkulturell 
inkorporering och vad han gör för att övertyga andra om denna.  
 
Med teorin om socialt framträdande (Alexander, 2006) belyser jag på vilket 
sätt Anwar agerar i relation till majoritetssamhällets aktörer och få dem till att 
förstå att en islamisk profilerad skola behövs (jfr Åhlund & Reichel, 2007). 
Och att skolan inte har en kulturkonserverande funktion utan en 
samhällsintegrerande funktion som syftar till att motarbeta negativa attityder 
och praktiker (jfr Kings, 2011; Trondman, 2012).  

6.1 Anwars projekt 
Jibrilskolan väckte en hel del uppmärksamhet i Lokaltidningen. I maj 2003 
hade skolan varit verksam i ett år och på ett mittuppslag i Lokaltidningen 
intervjuas rektor, lärare och föräldrar. En lärare som arbetat sedan skolan 
öppnade är mycket kritiskt. ”En klar segregering och isolering av barnen 
märks, vilket samhället annars skall motverka”. Barnen utsätts för en  
 

ensidig islamisk påverkan” och ”övervägande delen av dagen hör 
[eleverna] ett bristfälligt språk eftersom alla är tvåspråkiga”. ”Som 
jag ser det väljer vissa invandrare på det här sättet att segregera 
sig, de väljer isolering. Varför är de så rädda för annat än vad 
deras tradition och religion står för (Lokaltidningen, 2003-05-19) 
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5.7 Inför nästa kapitel  
Höstterminen 2003 saknar Tallskolans rektor Sonja trettiotalet elever vid 
terminens början. Det visar sig att eleverna har börjat på en nyöppnad 
muslimskt profilerad fristående skola Jibrilskolan. Vi har redan mött dess 
rektor Anwar inom ramen för förbättringsarbetet. I de två nästkommande 
kapitel kommer jag att berätta varför Anwar etablerar Jibrilskolan och hur 
hans visioner omsätts i pedagogisk praktik på Jibrilskolan. I det första kapitlet 
berättar jag om Anwars mångkulturella projekt som han menar är möjligt att 
förverkliga genom Jibrilskolan. Vidare berättar jag vad Anwar har för motiv 
att etablera skolan och hur han arbetar för att få den accepterad. I det andra 
kapitlet om Jibrilskolan Jibrilskolans kultur undersöker jag hur lärare och 
skolledning tolkar vad som händer på Jibrilskolan. 
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elever från årskurs ett till årskurs sex till drygt hundra stycken. Reportagen i 
den lokala tidningen som inledningsvis är kritiska till själva idén om 
Jibrilskolan blir efter ett tag alltmer beskrivande och mindre polemiska i 
tonen. De flesta reportagen handlar inte om de delar av skolans verksamhet 
som kan knytas till islam. Även Anwars sätt att hantera frågor och påståenden 
bemöts på ett annat sätt. Istället för att betrakta traditioner med kristna 
förankringar som ett hot får de ta plats i skolans undervisning berättar han i 
massmedia. Kristna institutioner och kristen kultur utgör inget hot. Anwar 
uttalar sig i massmedia positiv till att kristendomen betraktas att ingå i 
kulturarvet som skolor ska förmedla. "Jag kan förstå att kristendomen ska ha 
en större roll i den svenska skolan. Jag tycker att det är bra eftersom de flesta i 
det här landet är kristna" (Lokaltidningen, 2010-10-12).  

Även innehållsmässigt förändras reportagen om Jibrilskolan och vad 
journalister vill att Anwar ska kommentera. Ibland handlar det inte om skolan 
i sig utan hur dess elever och personal ser på omvärldshändelser eller specifika 
debatter som blossar upp i Sverige eller omvärlden. Alltifrån bärandet av hijab 
till Jyllandspostens teckningar av profeten Mohammed och terrorattacken i 
Stockholm. Inte förrän år 2010, drygt sju år efter det första reportaget, skrivs 
ett mer skolspecifikt reportage igen. Istället för att betona skillnader mellan 
Jibrilskolan och andra skolor skrivs alla likheter fram (Lokaltidningen 2010-
03-23).  

Anwar syns också i Lokaltidningen i samband med att planerna på att 
bygga en moské i Byarp blir kända. Han uttalar sig om religionsfrihet och 
kulturell mångfald. Anwar blir också allt mer en talesperson för muslimer i 
allmänhet, inte bara i Öjbo utan även nationellt när han blir intervjuad av en 
nationell kvällstidning. I artikeln framställs han som proaktiv. Han gör 
gemensam sak med svenska kyrkan och deltar i opinionsbildning för 
religionsfrihet.  

När andra muslimska skolor och imamer utsätts för kritik uttalar han sig. 
Han kritiserar sällan, pratar om att man behöver förstå, tar inte någon i försvar 
utan talar istället om behov av utbildning av imamer i moskéer och personal 
på muslimskt profilerade skolor. "Mina barn och andras barn behöver någon 
som kan samhället. Någon som kan islam, språket och det skulle vi kunna 
åstadkomma lätt, om vi hade en imamutbildning här i Sverige" säger Anwar 
efter att andra imamer kritiserats för de råd som de gett vid 
äktenskapsrådgivning.  

När andra muslimer kritiserar Anwar för att spä på fördomar om och lägga 
på än mer bränsle på högerextremas diskriminerande åsikter betonar han 
vikten av att rätta till saker som blivit fel. "Vi ska inte ursäkta oss utan vi 
måste bättra oss på hur vi visar vår religion" (Nyhetskanalen, 2012-05-17). 
Till skillnad från Hassan, rektorn på Al Zehraskolan vinner Anwar således allt 
mer förtroende i lokalsamhället.  

Det är denna sociala och kulturella process som Anwar är involverad i som 
jag tolkar att Alexander (2004, 2006) kan hjälpa oss att förstå. Anwar vill 
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Inte heller finns det någon ”rättvisa mellan könen” berättar läraren och syftar 
på uppdelningar av pojkar och flickor när eleverna har simundervisning. 
Anwar, rektorn på den nyöppnade skolan, försvarar sig och menar att flickor 
och pojkar visst får samma undervisning men att de undervisas separat. 
”Enligt islam kan vuxna män och kvinnor inte klä av sig nakna inför varandra” 
förklarar Anwar. ”Principen är att man och kvinna inte skall vara sexiga och 
exponera sig inför varandra”. Varpå reportern som på uppmaning av de 
kritiska lärarna frågar: ”Men om muslimska flickor inte kan delta tillsammans 
med pojkar och alla dessa barn inte får gå i kyrkan eller höra luciasången, 
vilken inblick i svensk kultur får de då?” ”De får en bra bild ändå” svarar 
Anwar och berättar att på Jibrilskolan läser man om alla religioner och 
påpekar att det inte är skolans uppgift att fira Lucia. Anwar tillägger ”Att gå 
till en svensk kyrka som är så stor och vacker jämfört med en moské i en 
källare ger också ett för starkt intryck”.  

När reportern frågar föräldrarna om inte deras val av skola innebär att de 
segregerar sina barn ifrån det svenska samhället så svarar de att 
 

Barnen får gå i en skola med svensk inriktning och utbildning, men 
här finns också språken, kulturen och islam. De får alltså en bra 
grund att stå, samtidigt som de lär sig svenska och andra ämnen.  

 
Mammorna förklarar att de inte alls isolerar barnen ifrån samhället. Tvärtom 
så är det samhället som isolerat deras barn på andra skolor. ”På Jibrilskolan 
behöver barnen inte känna sig annorlunda. Här blir det trygghet och 
gemenskap”. Även Anwar, rektorn tillfrågas om det inte finns ”risk för 
isolering och ökad segregation" då "invandrarbarn med viss tro och kultur går 
på en skola där de inte naturligt under vardagen umgås med svenska elever”. 
Anwar svarar att det inte finns någon som ”helst risk". För att förklara detta 
använder sig Anwar sig av en liknelse: "Om vi har en liten planta som vårdas 
fint blir den stark i roten och klarar att växa sig stor sedan”.  

 
Den kritik Jibrilskolan får påminner om den som Kristina Gustafsson (2004) 
berättar att Al Zehraskolan i Jönköping blir föremål för. Al Zehraskolan 
motarbetades av de flesta lokalpolitikerna i Jönköping redan i 
planeringsstadiet. Kritiken fortsatte också efter att skolan öppnat hösten 1998 
fram till nerläggningen 2004. Drygt sex år kämpar Al Zehraskolan med ett 
vikande elevunderlag och därmed också ekonomiska och organisatoriska 
svårigheter.  

I likhet med vad som händer på Al Zehraskolan speglar reportaget att 
Jibrilskolans första år präglas av både tillförsikt, oro och säkerhet. Elevantalet 
går lite upp och ner och lärarna vet inte från år till år om de kommer att få 
behålla sin anställning. Skolan utsätts för både intern och extern kritik. Men 
till skillnad från Al Zehraskolan stabiliserar sig situationen för Jibrilskolan och 
antalet elever blir allt fler. Tio år efter att Jibrilskolan öppnade uppgår antalet 
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elever från årskurs ett till årskurs sex till drygt hundra stycken. Reportagen i 
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jag integration som pågående samhälleliga interna sociala och kulturella 
processer som kan ha olika karaktär.  

6.2 Anwars motiv - en tillbakablick 
När jag besöker Jibrilskolan första gången i början av 2010 är det tyst och 
stilla i korridoren endast skorna innanför ytterdörren avslöjade att det pågår 
undervisning.  
 

Strax till vänster om entrén står en soffgrupp. På tv: n framför 
soffgruppen rullar en video från en av profillärarnas semester i 
Palestina. På videon dansar en grupp män. I väntan på rektorn som 
jag har bestämt möte med ser jag mig omkring i skolan. På 
väggarna finns bilder ifrån pilgrimsfärder till Mecka. Jag blir 
stående vid en av bilderna som är tagen på kvällen. Ett myller av 
människor, de flesta klädda i vitt vandrar runt helgedomen 
omgärdad av pelargångar och minareter. Till vänster om bilderna 
sitter foto tagna på eleverna när de ber sin fredagsbön och 
undervisas i olika sammanhang. Medan jag går tillbaka ser jag 
genom fönstren in till klassrummen att det pågår undervisning för 
de yngre barnen. Barnen sitter i bänkarna och hade det inte varit 
för bilderna i korridoren och videon som stod på skulle lektionen 
likaväl kunna ha pågått på Tallskolan (ur dagboken januari 2010). 

 
Anwar tar emot och en av skolans anställda bjuder mig på kaffe och en 
småkaka. Jag märker att mannen inte pratar svenska och Anwar förklarar för 
mig att den anställde nyligen kommit till Sverige ifrån Somalia. Detta gäller 
många av skolans anställda. Utanför rektorns expedition sitter några andra 
män med utländsk bakgrund. De kör skolbussarna förklarar Anwar. Bussarna 
hämtar eleverna i Byarp men också elever som bor i andra tätorter utanför 
Öjbo stad.  

På rektorsexpeditionen sätter vi oss ner vid ett avlångt bord. Framför mig 
på en hylla ser jag Koranen bredvid skollagen och annan litteratur av 
pedagogisk och sociologisk art. På väggarna hänger inramade islamiska texter. 

År 2002 slog skolan upp sina dörrar, berättar Anwar. Av de drygt 30 
eleverna som började kom 22 från den närliggande kommunala skolan 
Tallskolan. Öppnandet var en dag Anwar gått och väntat på länge. I mitten av 
90-talet hade tankarna på en fristående islamiskt profilerad skolan börjat gro.  

 

Att känna igen sig  
Redan 1975 besökte Anwar Sverige. Han bodde då i Egypten tillsammans 
med sina föräldrar och syskon. I Sverige mötte han sin nuvarande fru med 
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åstadkomma samhällelig integration i den mening att muslimer ska känna sig 
inkluderade i vad Alexander kallar civil-sfären. I denna solidariska vi-hets-sfär 
vill han att muslimer blir respekterade och uppskattade som alla andra 
identiteter. Anwar försöker därför ändra förutsättningarna för inkorporering. 
Han arbetar för att ändra bilden av muslimer och deras institutioner.  
 
Att överhuvudtaget i teoretisk mening fundera över att belysa en enda aktörs 
sociala framträdande och på vilket sätt denne arbetar med att förändra 
strukturer skulle i det realistiska och normativa dystopiska perspektivet 
betraktas som otänkbart. Men som jag kommer visa med empiri är det just vad 
som pågår här. I sin teori om socialt framträdande betonar Alexander (2006) 
att det inte går att reducera integration till makt, struktur eller utopi.  

Kortfattat menar Alexander att om aktörer som Anwar som företräder en 
grupp och kämpar mot diskriminering av denna grupp inte nödvändigtvis 
behöver begränsas av strukturer. Det manus som personen använder och 
framträder med kan förändra majoritetssamhällets negativa inställning till 
minoritetsgrupper. Manuset är att betrakta som handlingsrepertoar. Det är inte 
förutbestämt av materiella förhållanden eller av kulturell bakgrundsstruktur 
även om dessa variabler kan spela in. Manus upprättas av aktören med hjälp 
av symboler. Alexander skiljer på bakgrunds- och förgrundssymboler. Alla 
samhällen har sin uppsättning av bakgrundssymboler. Dessa kopplas till 
berättelser som ett samhälles medlemmar identifierar sig med oavsett social 
tillhörighet. Bakgrundssymbolerna är demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet 
och öppenhet. Dessa symboler kopplas på ett individplan till att handla om 
egenskaper så som att vara ansvarig, självverksam, öppen och ärlig.  

Samtidigt vet vi att alla i samhället inte tillskriver varandra egenskaper 
som överensstämmer med de positiva bakgrundssymbolerna. De som inte 
anses demokratiska eller tolkas begränsa individuell frihet, kommer att 
kritiseras och kanske till och med hindras från att delta i demokratiska 
processer. Så även deras sociala nätverk och institutioner. Hassan, rektorn på 
den muslimska skolan i Jönköping blir i massmedia konstruerad och 
symboliskt representerad för att utnyttja demokratin när han berättar om 
planerna att starta Al Zehraskolan (Gustafsson, 2004). Anwar på Jibrilskolan 
lyckas emellertid med att omkoda de negativa betydelser som Jibrilskolan 
tillskrivs genom att väva samman samhällets positiva bakgrundssymboler med 
vad han vill att Jibrilskolan ska uppnå.  

På detta sätt menar Alexander (2006) att aktörer som Anwar kan lyckas 
med att få antagonister till att byta sida och börja uppskatta tidigare 
diskriminerade identiteter och deras institutioner. Jag intresserar mig således 
för hur Anwars tolkar och försöker förändra majoritetssamhällets interna sätt 
att skapa annorlundahet. Vidare intresserar jag mig vad det är för slags 
inkorporering som Anwar förordar i allmänhet och i synnerhet för Jibrilskolan. 
Jag betraktar således inte integration i termer av ett möte mellan ett integrerat 
samhällssystem och den andra (jfr Westin, 1997, s 118-120). Istället betraktar 
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gick i skolan. De är stora nu så det är ett tag sen. Det var också lite 
problem. Jag fick höra från min dotter som gick i fyran. Det var 
ramadan. Hon ville fasta eftersom vi var muslimer. Hon vågade inte 
säga till. På den tiden var det inte så många invandrare och det var 
inte naturligt att prata om sådana här grejor. När det var dags för 
lunch åt hon på låtsas. Vilken rädsla. Det var en sak som vi 
(föräldrar) fick veta. Det kan finnas andra saker som vi inte fick 
reda på. (Att inte kunna berätta) det måste påverka henne och 
hennes koncentration. Är hon koncentrerad och lyssnar på läraren 
eller tänker på annat. Det var illa nog att inte kunna prata om 
saken, att acceptera saken, att svenskar skulle kunna acceptera en 
muslims vanor och sätt att leva. Det var grundtanken till 
Jibrilskolan (Anwar).  

 
Erfarenheten av att se sina barn och andras barn behöva gömma delar av sin 
identitet gjorde Anwar upprörd. Anwars menar förvisso att den kommunala 
skolan inte medvetet diskriminerade. Istället handlade det om okunskap. 
Lärarna visste inte bättre. Men känslan av att behöva smyga och inte kunna 
vara sig själv gör att man som barn blir upptagen med andra tankar än de som 
har med skolarbetet att göra.  

Att inte kunna handla i enlighet med de sociala mönster som ens identitet 
relaterar till skapar således oro. Inte bara bland barnen utan även bland 
föräldrar. När Anwar planerade för Jibrilskolan så var det lösningen på sådana 
problem som han hade i åtanke. Han var övertygad om att behöva uppleva sig 
som annorlunda och i andras ögon bete sig annorlunda gör att barn och 
ungdomar begränsar sin kapacitet (jfr Nussbaum, 2011). Man kan tolka 
Anwars projekt som ett svar på samhällets misslyckade integration av barn 
och ungdomar genom utbildning. Hans barns identitet förpassas till 
privatlivets osynlighet Alexanders (2006) ord när de tvingades dölja att det var 
ramadan. Den kommunala skolan lyckades inte med att överbrygga avståndet 
mellan de utopiska löftena om medborgerlig likvärdig fostran och 
verklighetens stigma.  

Islam 
Det var emellertid inte bara upplevelser av att egna och andras barn och deras 
föräldrar haft det svårt i skolan som gjorde att Anwar skapade Jibrilskolan. 
Anwar är också övertygad om att islam kan stärka barn och ungdomars 
identitet. Islam är den moral med vilken ungdomarna ska lära sig navigera och 
kunna skilja mellan bra och dåligt.  
 

Att förstå sin religion och kultur ger stolthet och trygghet, som är 
nödvändigt för att eleverna skall vara öppna mot samhället samt 
överbrygga motsättningar mellan deras ursprungliga kultur och det 
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svenska rötter. Han utbildade sig till civilingenjör och arbetade ett tag som 
detta. Efter ett tag startade han ett eget företag. Eftersom han hade matematik 
och fysik i sin utbildning började han så småningom att undervisa på 
gymnasieskolan. Han utbildade sig till lärare i matematik och datateknik och 
började därefter arbeta på Komvux och gymnasieskolor i Öjbo. I arbetet mötte 
han många muslimska ungdomar. Han uppmärksammade att de hade svårt att 
förena familjens åsikter om hur deras liv skulle levas med den livsstil som de 
mötte när de var tillsammans med jämnåriga svenska kompisar i skolan. 
Genom sina barn upplevde han också hur besvärligt det kan vara för barn som 
inte kan praktisera sin religion. 
 

Jag träffade då muslimska elever, både tjejer och killar hade det 
svårt. När jag kom till Öjbo fanns inte heller någon moské. Jag 
startade första församlingen 1988. Som imam hälsade jag på hos 
folk hemma. Jag träffade eleverna i både hem- och skolmiljö. Jag 
såg att det fanns ett problem där som kan definieras på många olika 
sätt. De hade liksom två roller. I skolan ska man försöka vara 
”svensk” på det sättet man uppfattat att vara svensk och det mesta 
är överdrivet. Hemma ska man leva upp till förväntningar från 
mamma och pappa (Anwar). 

 
Anwar upplevde att barnen och ungdomarna han mötte levde ett liv där de 
varken ”hittade sig själva” hemma eller i skolan. Denna uppfattning är inte 
Anwar ensam om att ha. I såväl svensk som internationell forskning om 
islamiska skolor är just farhågorna om att barn och ungdomar kommer i kläm 
mellan kulturer ett vanligt förekommande motiv till att etablera en skola 
Francia, 1998; Gustafsson, 2004; Zine, 2007).  

I likhet med migrationssociologen Abdelmalek Sayad (2004) blev Anwar 
medveten om att ungdomarnas kultur inte bara handlar om familjen eller det 
land som de utvandrat ifrån utan lika mycket det lands kultur som de kom till. 
För ungdomarna innebar det enligt Anwar att de måste lära sig om såväl den 
svenska ungdomskulturen som hemmets kultur. Erfarenheterna av mötena 
med muslimska elever väckte således en idé om att Jibrilskolans skulle hantera 
en ”både-och-identitet”.  

En annan upplevelse som också var en bidragande kraft till att öppna 
Jibrilskolan var Anwars upplevelse av sina egna barns skolgång. Anwar 
berättar att skolan som de gick i inte hade någon kunskap om muslimska 
traditioner. Anwars dotter gick i fyran och ville fasta men vågade inte fråga 
om hon fick. Hon kände sig också ensam eftersom det var få invandrare såväl i 
skolan som generellt i Sverige. Den osäkerhet och skam som infann sig 
menade Anwar påverkade hans dotters skolarbete.  
 

Barnen ska känna sig naturligt trygga i sin identitet som muslimer. 
Det är inget jag behöver lämna. Jag kom ihåg när mina egna barn 
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Den svenska ungdomskultur som föräldrarna får ta del av genom deras egna 
barn är inte representativ. Och varken de muslimska föräldrarna eller deras 
barn genomskådar eller förstår att det sätt på vilket svenska ungdomar 
framträder inte stämmer överens med hur de, för att använda Goffmans 
(1956/2009) ord, beter sig bakom scenen. Oftast hör de muslimska 
ungdomarna bara om festandet och inte om svenskarnas vardagsliv menar 
Anwar.  

De fragment de muslimska ungdomarna får sig till livs av svensk 
ungdomskultur på kvällar och helger i stadens uteliv stämmer illa överens med 
de traditioner som de muslimska föräldrarna företräder.  
 

Jag jobbade med gymnasie- och högstadieungdomar. Det var 
mycket relationer och en uppfattning om att man ska ha vara tuff, 
vara ute och festa. Många gånger ser barnen bara den där sidan. 
När vi är på en fest. Man dricker mycket och man ska härja. Det är 
ett slags stolthet om vem som dricker mest. Det blir en överdriven 
uppfattning om vad det innebär att ha roligt. Det är väldigt lätt och 
beskriva det som att det är det svenska sättet. Att dricka ingår 
överhuvudtaget inte i vår (muslimska) livsstil. Det blir konflikt. 
Flickorna och pojkarna försöker hitta ursäkter. Att jag ska läsa med 
min kompis. De vill inte och kan inte bryta med föräldrar och de vill 
inte förlora kompisar. 

 
Föräldrarna förstår inte alltid vad som pågår menar Anwar. De är endast ett 
partiellt genomskådande av den svenska ungdomskulturen för att använda 
Willis (1983) begrepp (se även, Sernhede, 2010, s 10; Schwartz, 2010, s 57;) 
om ens det, som Anwar menar att föräldrarna gjort. När föräldrarna så 
småningom upptäckter vad som pågår vet de inte hur de ska hantera 
ungdomarnas åsikter och handlingar eftersom de inte vet något om svensk 
ungdomskultur. Föräldrarna förstår inte heller hur de ska tolka den frihet som 
de anser att svenska ungdomar har och som deras egna barn och ungdomar har 
som referens när de berättar. Vidare så vet de inte heller hur de skulle hantera 
friheten i den svenska uppfostran. Föräldrarna saknar också arenor där de kan 
prata med andra föräldrar och få stöd i uppfostringsfrågor menar Anwar.  

Anwars idé med skolan var och är inte bara att ensidigt överföra kunskaper 
och värden med islam som grund. Det handlar lika mycket om att hjälpa 
föräldrarna att överskrida sin förståelse av sig själva som föräldrar. 
Föräldrarna behöver lära sig att den nya samhällskontexten inte är 
endimensionell. Att de inte kan bedöma svenska ungdomar utifrån vad de hör 
om deras kultur. Muslimska föräldrar måste förstå att fester och sena kvällar 
bara är en del av många andra delar av ungdomars liv. Detta betyder 
emellertid inte att Anwar uppmuntrar föräldrarna att acceptera dessa sociala 
praktiker. Men för att klara av uppfostran av deras barn behöver de ha en mer 
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svenska samhället. Detta ger en stolthet och trygghet som kommer 
alla till godo (Anwar). 

 
Islam är en resurs för att bli en del av samhället menar Anwar (jfr Trondman, 
2011). När eleverna upplever sig säkra på sig själva har de också möjlighet att 
kunna reflektera över samhället på ett annat sätt än vad de skulle gjort ifall de 
var osäkra på sin egen identitet. Och om eleverna upplever sig säkra på sig 
själva kan de också utveckla mer förståelse för samhället och alla de 
identiteter som redan har en plats där. Detta proaktiva och utåtriktade sätt att 
använda religion på skiljer sig från uppfattningar om att religionen i första 
hand kan mildra negativa psykologiska effekter som migration kan ha (Mella, 
1996, s 37). 

Anwar ville således inte bara sätta unga muslimer i kontakt med religionen 
utan också ge dem styrka och mod att med hjälp av religionen hantera de 
motsättningar som kan uppstå då olika människor med olika kulturella 
bakgrunder kommer i kontakt med varandra. Detta är en av anledningarna till 
att eleverna har islam på schemat, berättar Anwar. Tanken är att de ska känna 
till islam, dess praktik men också dess filosofiska grund. Svenska skolor 
förmår inte att använda sig av islam på detta sätt menar Anwar.  

Vad jag förstår finns det inget självändamål med Jibrilskolan i denna 
mening, men tills dess att det svenska samhället och utbildningen ändrat sig 
anser sig Anwar behöva förstärka den muslimska identiteten. Hade inte en hel 
del barn och ungdomar upplevt sig som annorlunda på andra skolor hade inte 
Jibrilskolan behövts. För då hade den samhälleliga kollektiva identiteten - den 
civila sfären (Alexander, 2006) redan varit beskaffad på ett sådant sätt att 
eleverna skulle kunna känna stolthet och trygghet i samhället.  

6.3 Att forma muslimsk uppfostran 
Föräldrarna spelar en viktig roll för ungdomarnas förmåga att navigera i det 
nya samhället förklarar Anwar. Men de har enligt Anwar inte tillräcklig insyn 
i svenska ungdomars liv. Anwar fick denna insyn när han jobbade som lärare 
på gymnasiet och Komvux i Öjbo kommun. 

 
Man [muslimska barn, ungdomar och föräldrar] ser inte att den 
svenska killen som härjat hela natten är en hårdjobbare. Den bilden 
ser man inte eller vill man inte se som muslimsk ungdom. Det är ett 
[livsstils-] mönster som inte stämmer riktigt bra med föräldrarnas 
och särskilt om de är praktiserande muslimer. De vill att pojken 
eller flickan kommer hem i tid. De ska absolut inte vara ute på 
natten (Anwar). 
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Att modernisera muslimsk barnuppfostran 
Anwar är således inte bara kritisk till vad han uppfattar som en extrem frihet 
för barnen utan också många muslimska föräldrars sätt att göra skillnad på 
barndom och vuxendom. Han vill reformera föräldrarnas barnuppfostran 
genom att sätta islam i en svensk kontext. Anwar menar att Jibrilskolan i 
förhållande till andra skolor faktiskt har möjlighet att komma tillrätta med den 
i hans ögon alltför strikta generationsuppdelningen som förekommer i 
muslimska familjer. Andra skolor utan förförståelse kan inte bemöta 
föräldrarna utan riskerar istället förstärka den ”traditionella uppfostran” i 
förhållande till ”svensk” uppfostran menar Anwar.  
 

Familjer (muslimer) behöver moderniseras och många blir allt mer 
moderniserade. I Koranen finns en hadith som säger att barn och 
föräldrar ska vara mer jämlika. Den följs inte.  

 
Distansen mellan barn och vuxna gör att vuxna med muslimsk bakgrund 
ibland uppträder på ett sätt som inte respekterar barnen. För att övertyga de 
muslimska föräldrarna kopplar Anwar samman sådana religiösa texter som 
överensstämmer med vad han menar är något slags mellanväg. På detta sätt 
försöker Anwar få en del föräldrar och lärare att ändra sina vanor. Ett konkret 
sätt menar Anwar är att ändra på middagsvanorna i familjen. I en del familjer 
sitter vuxna och barn åtskilda.  
 
Anwar framträder för olika publiker. I förhållande till de konservativa 
föräldrarna använder han Koranens mer liberala texter om uppfostran för att 
övertyga dem varför de behöver utveckla en mer symmetrisk relation med 
barnen. I relation till majoritetssamhället behöver Anwar skapa förståelse för 
att föräldrarna i muslimsk uppfostran betonar gemenskapen inom familjen. 
Han vill samtidigt i förhållande till föräldrarna på Jibrilskolan tona ner bilden 
av den totala frihet som många muslimska föräldrar tror att svenska barn och 
ungdomar ges. Anwar balanserar således mellan två ytterlighetsperspektiv på 
barndom och uppfostran som egentligen har samma konsekvenser fast än de 
framstår som varandras motsatser. I det ena fallet verkar gränserna mellan 
barndom och vuxenliv att suddas ut. Barnen framstår därför som ensamma 
eftersom de fortfarande är barn och behöver av den anledningen stöd i att bli 
vuxna. I det andra fallet isoleras barn och vuxna dels på grund av en 
omhändertagande skyddande attityd men också en föreställning om att barn 
inte ska involvera sig i vuxenlivet. Det är mellan dessa två extremer som 
Anwar vill att Jibrilskolan ska erbjuda en väg (jfr Trondman, 2012).  

Denna balansgång och utbildning av föräldrarna på Jibrilskolan har som 
jag uppfattar det lite olika syften. Å ena sidan fungerar samspelet mellan lärare 
med svensk bakgrund och föräldrarna bättre ifall man förstår varandras sätt att 
betrakta, uppfostran, barn och relationer mellan barn och vuxna. Vidare 
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fullständig förståelse. Först då kan de hantera konflikterna med sina ungdomar 
och förklara för dem vad som är rätt och fel.  

Resurser i svensk barnuppfostran 
I förhållande till vad Anwar vill i en normativ mening med skolan kan den 
som plats vara kontraproduktiv. På Jibrilskolan tenderar en del föräldrar och 
lärare efter att bott i Sverige ett tag att bli mer auktoritära i sitt förhållningssätt 
till barnen berättar Anwar. Anledningen till detta är att föräldrar med en 
konservativ syn på barnuppfostran förstärker varandras åsikter när de strålar 
samman på Jibrilskolan förklarar Anwar. Föräldrar som tidigare varit mindre 
auktoritära och börja använda sig av uppfostringsmönster som de inte använt 
sig av tidigare (jfr Mella, 1996, s 24). Anwar försöker på olika sätt motarbeta 
dessa trender. Anwar talar bland annat om det ”svenska sättet” att uppfostra, 
på ett föräldramöte jag observerar. Bland annat betonas vikten av att lyssna till 
barnen. Anwar berättar också om det ”svenska” sättet att fråga och be barnen 
förklara när de gör sina läxor. Det är extra angeläget att påtala vikten av att 
hjälpa barnen med läxorna. En del föräldrar på Jibrilskolan gör läxorna åt 
barnen. Med koppling till den individuella utvecklingsplanen påtalar Anwar 
också att barn lär sig i olika takt och att föräldrarna inte får hasta fram utan 
måste lyssna på dem. I detta sammanhang påpekar Anwar också vikten av att 
lyssna på vad barnen har att säga i andra sammanhang.  

 
Anwar är emellertid också kritisk till svensk barnuppfostran. Friheten ges 
alltför tidigt och i allt för stor omfattning. 
 

De [barnen] kan inte riktigt ha kontroll. Det gäller även i lägre 
åldrar, barn som går på låg- och mellanstadiet.  

 
Att lägga ansvaret på barnen och ungdomarna är fel, menar Anwar. Man kan 
inte bara låta barnen vara (jfr Trondman, 2013) och lämnas åt sitt öde. De är 
barn och behöver stöd. Barnen har ingen möjlighet att utveckla självdisciplin 
och självkontroll utan vuxnas stöd. De vuxna behöver gripa in menar Anwar. 
Sättet att resonera på kan uppfattas som auktoritärt men Anwar betonar att 
detta är inte vad det är frågan om. Han betraktar uppfostran som en praktisk 
nödvändighet.  

Å andra sidan kritiserar Anwar som sagt även ett överdrivet 
skillnadsskapande mellan barn och vuxna som förekommer i muslimsk 
uppfostran.  

 
Det brister väldigt mycket hos våra föräldrar när det gäller se 
barnens behov eller när det gäller att sänka sig till barnens nivå. 
Vad barnen tycker struntar de totalt i. De menar att de är äldre, 
ansvariga och vet därmed vad som är det bästa för sitt barn särskilt 
när barnen är små.  
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Anwar menar att det är knepigt att skapa konsensus kring skolans pedagogiska 
riktning när anledningen till skolvalet mer är en effekt av ett socialt tryck än 
av inre övertygelse om att islam är den rätta vägen68.  

De icke-konservativa högutbildade föräldrarna, som placerar sina barn på 
skolan pga. socialt tryck är svårast att övertyga om att Jibrilskolan kan vara 
bra för deras barn. Oftast har dessa föräldrar andra mål som är överordnad 
muslimsk fostran, i alla fall den som förmedlas i skolans regi. De är enligt 
Anwar så övertygade, om att ”svenska” skolor är bättre och det är bara 
svenska skolor som egentligen kan hjälpa deras barn. Dessa föräldrar väntar 
bara på att något ska gå fel” för att få en ursäkt att välja en annan skola.  

Ytterligare en knepig grupp föräldrar är de nyanlända föräldrar som jämför 
Sverige med sitt ursprungsland menar Anwar. De gör direkta jämförelser utan 
att fundera över den sociokulturella och historiska bakgrunden. ”Sverige” och 
”svenskarna” har hunnit så mycket längre i deras ögon och Jibrilskolan 
representerar för dem det omoderna och outvecklade enligt Anwar.  

Det som förenar föräldragrupperna och som skapar besvär för Anwar, är 
deras sätt att skapa skillnader mellan gammalt och nytt, modernt och 
omodernt, auktoritärt och antiauktoritärt. Händelser på skolan kategoriseras av 
föräldrarna med dessa olika koder. En och samma händelse, exempelvis en 
tillrättavisning kan tolkas representera både auktoritär och antiauktoritär 
uppfostran.  

Även om Anwar betonar att Jibrilskolan inte bara uppfyller föräldrarnas 
önskan om trygghet och muslimsk uppfostran utan även ger eleverna en god 
grund i skolämnena så är det inte alla föräldrar som litar på detta. Det är 
således inte bara majoritetssamhällets representationer utan även skolinterna 
representationer av hur händelser på skolan kan tolkas, som Anwar behöver 
förhålla sig till. Det är således samma frågor om huruvida Jibrilskolan både 
kan vara samhällsintegrerande och identitetsstärkande som förekommer i 
föräldragruppen. 

6.5 Anwars sätt att förhålla sig till inkorporering 
Anwars strategi tolkar jag var att undvika att spä på en ”vi och dom” kultur, 
oavsett om det gällde kritik ifrån föräldrar och lärare som önskar strängare 
tolkning av islam eller kritik ifrån lärare som önskade mindre religiöst 
inflytande. Det var i mina ögon med osedvanlig självkontroll som Anwar 
navigerade inte bara i skolan utan också i det vidare offentliga rummet. På 
skolan var naturligtvis Anwar inte ensam utan anställde från början, vilket han 
påpekade flera gånger för mig, lärare med svensk bakgrund som behärskade 

                                                        
68 Det finns naturligtvis andra sätt för muslimska föräldrar att hantera muslimsk uppfostran på. Valet av 
en annan skola än Jibrilskolan behöver inte innebära att föräldrarna upphör att fostra sina barn enligt 
sin tolkning av islam. Jag träffar bland annat en muslimsk förälder som berättar att hennes barn efter att 
bytt till kommunal skola fortsatt att gå i koranundervisning och lär sig om islam via Internet.  

184 

hjälper det barnen att lära sig att kommunicera med vuxna och delta i 
samhällslivet. För det tredje tolkar jag att Anwars syfte är att föräldrarna 
behöver lära sig att visa upp en mer jämställd barnuppfostran för att bli 
lyssnade på i kontakten med myndigheter, detta oavsett om de redan 
praktiserar en sådan eller inte.  

6.4 Föräldrars olika motiv att välja Jibrilskolan 
Det finns olika motiv att välja Jibrilskolan berättar Anwar. Många föräldrar 
väljer Jibrilskolan för att de vill skydda sina barn från samhället:  
 

Anwar: Det finns olika typer av föräldrar. Vi har föräldrar som 
absolut ska ha islamisk skola. De flyttar till Öjbo bara för skolans 
skull. Det är oftast praktiserande muslimska föräldrar med högre 
utbildning.  

 
Dessa föräldrar är mer konservativa i sin tolkning av islam. De sätter inte 
islam i den svenska samhällskontexten. Det kan vara svårt att styra skolan när 
föräldrar gör en mer konservativ tolkning av islam och önskar att den ska 
praktiseras i skolans undervisning berättar Anwar. De konservativa föräldrarna 
har en hel del synpunkter på olika inslag i undervisningen, i synnerhet med 
praktiker som på något sätt är kopplat till kön och sexualitet (jfr Högdin, 
2007).  

De konservativa föräldrarna har önskat förlänga tiden på skolan för sina 
barn. Bland annat uppmanade de skolans styrelse att inrätta ett högstadium 
2007. Familjerna var oroliga för den socialisation som deras barn skulle bli 
föremål för på de kommunala högstadieskolorna. Och dessa familjer finns 
kvar på skolan. Skolan fick tillstånd men Anwar har argumenterat för att det 
inte behövs något högstadium. Och något högstadium har det inte blivit även 
om föräldrarna är oroliga för om deras barn utvecklat den moraliska kompass 
som de anser nödvändig. Någon gång måste även eleverna betraktas som 
vuxna och få lov att ta ställning till vad som är rätt och fel, även om det kan 
strida mot vad de uppfostrats till menar emellertid Anwar.  

Samtidigt finns det andra föräldrar som egentligen inte är övertygade om 
att skolan är bra för deras barn men ändå har valt skolan. Även dessa föräldrar 
är ett "bekymmer" för Anwar.  

 
Sedan har vi föräldrar som är lättpåverkade. De vill göra som sina 
grannar. Kan grannens pojke läsa Koranen så vill de att sina barn 
också läser Koranen. Det har med samvete och skuldkänsla att 
göra. Kanske inte riktigt med eget val 
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säger och tar sig för. Att Anwar lärt sig denna civila diskurs för socialt 
framträdande för att få tillgång till samhällets maktcentra (Alexander & Smith, 
2003) är inte något han nämner. Det är emellertid denna civila diskurs som 
Anwar har som projekt att överföra till elever och föräldrar men också få 
majoritetssamhällets representanter att tolka muslimer med. Anwar använde 
inte bara denna diskurs för att få framträda offentligt och passa in utan även 
till att få andra att lyssna på honom.  

Anwar har förekommit flitigt i både Lokaltidningen och den Lokala Tv-
kanalen men även vid något tillfälle i Rikstidningen. Anwar har på detta sätt 
fått tillgång till kommunikativa arenor där han använt sig av sin förmåga att få 
ut budskap med förhoppning om att påverka den samhälleliga inkorporeringen 
av muslimer. Anwar har då passat på att slå hål på en del fördomar om 
muslimer som de frågor som han fått har implicerar. Exempelvis ställde 
reportern i ett större reportage (Rikstidningen, 2003-10-13) följande fråga 
”Vad tänker du om jag säger talibaner? Och Anwar svarade: ”Till en del 
missförstådda och vilseledda. De fick aldrig rätta till sina misstag. Jag gillar 
det svenska sättet att se på dem som gör fel, att man försöker fråga varför och 
så”. I samma reportage får Anwar frågan om vad han anser om övergrepp mot 
elever på muslimskt profilerade skolor som då nyligen hade avslöjats av TV-
programmet "Uppdrag granskning": "Skolor som inte sköter sig ska inte få 
fortsätta, vare sig de är islamiska eller inte". Anwar refererade oftast till det 
svenska och gav det en positiv betydelse när han förklarade olika sätt att 
hantera problem. När islamiska skolor eller företrädare för islamiska 
institutioner bröt mot juridiska regler betonade han att deras fel skulle 
bedömas som alla andra. På så sätt frikopplade Anwar handlingar ifrån 
partikulära identiteten och jämställde den med andra identiteter. Även om 
detta slags frågor i och med att de riktades till Anwar som företrädare för 
muslimer indirekt implicerade att det fanns problem med den sociala 
identiteten muslim och islam som institution, så talade Anwar aldrig om att 
frågorna skulle vara diskriminerande eller stereotypa. Detta sätt att tackla 
frågor, problem och ifrågasättande av ”muslimsk kultur” genom att tala 
uppskattande om ”antagonistens kultur” och använda deras perspektiv var en 
strategi som Anwar använde sig av ganska frekvent (jfr Alexander, 2006). Att 
sätta samman manus på detta sätt på var avväpnade och tog udden av frågor 
som annars skulle kunna upplevas som polariserande. 

 
När jag undersöker det utrymme Anwar har i massmedia så framstår det som 
om han har lyckats föra fram sina utbildnings- och integrationsambitioner tack 
vare sin förmåga att använda sig av "svenskheten". Istället för att framstå som 
en antagonist i förhållande till det svenska samhället har han skapat sig 
kommunikativt offentligt utrymme att föra ut sin syn på integration. Under de 
två längre sammanhållna perioderna som jag tillbringar på Jibrilskolan noterar 
jag att Anwar kontaktas av utomstående. Det rör sig om allt ifrån studenter 
som ska skriva uppsatser, till religiösa organisationer, organisationer som 
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det svenska språket och förstod sig på det svenska samhället. Samtidigt 
betonade han också vikten av att ha lärare som kunde tala barnens modersmål 
och hade flera kulturella kunskaper som sträckte sig bortom det svenska 
samhället. Detta påminner om Tallskolans intentioner i mitten av 90-talet då 
skolledningen tog initiativ till kulturprojektet. 

Alla frågor tolkas inte med islam som kulturell bakgrund men det händer 
berättar Anwar. Eleverna har en viss benägenhet, i relation till lärare med 
svensk bakgrund, att använda sig av islam för att förhandla om vad som är 
möjligt att göra och inte göra i klassrummet. När lärare gör, påstår något eller 
tillrättavisar elever kan elever ifrågasätta genom att referera till Koranen och 
de praktiska råden om rätt och fel, berättar Anwar. Vad jag förstår så är det 
inte alltid eleverna refererar till Koranen direkt. Många gånger är det egna 
uppfattningar eller ganska löst kopplade tolkningar av islam. Några lärare 
hanterar elevernas påstående på samma sätt som alla andra åsikter. En del 
lärare tycker emellertid att elevernas kreativa användning av islam ibland kan 
störa dem på samma sätt som föräldrarnas refererande till islam kan göra, 
förklarar Anwar. På samma sätt som Anwar tolkar och handleder föräldrar in i 
svenska samhället försöker han också skapa förståelse för muslimska föräldrar 
och elevers agerande bland lärarna.  

Anwar vill tona ner de mest konservativa tolkningarna av islam. Anwar har 
nämligen själv lärt sig att vissa sätt och vissa praktiker inte är förenliga med 
vad han tolkar vara svenska normer exempelvis hur gränsen mellan barndom 
och vuxenliv tolkas. Några av föräldrarna vill påtvinga barnen muslimska 
normer för klädsel alldeles för tidigt. Vissa föräldrar med konservativ tolkning 
av islam vill också förbjuda tjejer att delta i skolans eftermiddagsaktiviteter 
som bland annat erbjuder dans. Anwar poängterar att islam måste tolkas i 
relation till samhällskontexten och dess förändrade syn på barn och vilka 
vuxennormer man kan överföra till barn. Samtidigt tolkar jag det också som 
att Anwar vill att föräldrarna ska lära sig, inte bara för att deras sätt att 
uppfostra är fel ur ett barnperspektiv, utan också för att de och deras barn ska 
kunna passa in i samhället. I viss mån arbetar således Anwar för en 
inkorporering i civilsfären bygger på anpassning till dominerande kulturella 
mönster. Men anpassningen har precis som skolan, inget självändamål utan är 
ett medel för att göra muslimska föräldrar delaktiga i samhällskontexter som 
förväntar sig att de kan visa upp svenska uppfostransattityder.  

Att förändra bilden av muslimer och islam  
När Anwar hamnat i situationer där han utåt representerat muslimer och islam 
så framstår det både som naturligt och ärligt. Att Anwars beteende tolkats på 
detta sätt bekräftas också av en journalist som beskrev honom som 
"eftertänksam", "välformulerad" och "välklädd" (Rikstidningen, 2003). Även 
företrädare för andra organisationer i samhället som svenska kyrkan har uttalat 
sig om Anwars egenskaper i termer av "intelligent", "tydlig", "ihärdig”, 
"öppen" "inte låter sig provoceras", "konsekvent" och "milt ihärdig" i vad han 
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försöka ändra bilden av muslimer och islam och därigenom också muslimers 
faktiska inkorporering. 

 
Det större projektet för Anwar handlar således inte bara om att barn och vuxna 
på Jibrilskolan ska lära sig det svenska samhället och samtidigt stärka sin 
identitet utan också om att de ska bli accepterade som muslimer av samhället.  
 

Jag är muslim och kan gå till bönehallen och be och ändå bo i 
Sverige, umgås med mina svenska vänner och kompisar och umgås 
på eftermiddagar. Det är inga konstigheter. Det behöver inte 
polarisera saken. Jag behöver inte vara antingen eller. Jag kan vara 
både och. Och enligt mitt sätt är det bra sätt att integreras på i 
samhället. Jag behöver inte göra mig till. Jag är som jag är och jag 
kan ändå vara en del av samhället (Anwar).  

6.6 Sammanfattande analys 
Den som kommer till ett nytt land lämnar släkt och vänner samtidigt som 
denne begärs att anknyta till sitt nya sammanhang upplever ofta en social, 
kulturell och psykologisk dislokalisering (Cox & Marland, 2013). Det är 
denna mening- och känslostruktur som Anwar genom att etablera Jibrilskolan 
försöker hantera. Han liknar utbildningen vid en liten planta som om den 
vårdas fint blir stark i roten och klarar att växa sig stark. Anwar vill överskrida 
den mörka bild som bland annat Oscar Handlin (1951) beskriver i sin bok 
”The Uprooted” som handlar om immigranternas möte med det nya urbana 
och industrialiserade samhället och den dramatiska brytning i deras 
medvetande som det har. Den identitet som är rotad i en traditions-orienterad, 
religiös, familje- och gemenskapsorienterad kultur och dras upp med rötterna 
är, enligt Handlin, svår att omplantera (Kivisto & Faist, 2010).  

Att förändra jordmånen utan att dra upp rötterna 
I den här sammanfattande analysen kommer jag på ett mer principiellt plan 
belysa vad som motiverat Anwar att etablera Jibrilskolan men också varför 
han lyckats med detta. Jag gör denna belysning med hjälp av Alexanders 
teorier om socialt framträdande (Alexander, 2011).  
 
Anwar är inte övertygad om att det är nödvändigt att dra upp rötterna för de 
muslimer som migrerar. I Jibrilskolan ska elever och föräldrar både ha kvar 
rötterna och växa upp i en jord som ser till att de kommer att trivas och lära sig 
om Sverige och svensk kultur. För Anwar handlar det också om att få elever 
och föräldrar att förstå det svenska samhället och samtidigt övertyga dem att 
de inte behöver lägga undan sin identitet som muslimer. Detta är svårt 
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sysslar med folkbildning till journalister. Även om reportagen oftast handlar 
om att Anwar ombes tolka och förklara fenomen som är kopplade till islam 
och muslimer som grupp så använder han dessa tillfällen även till att påverka 
bilden av muslimer.  

Min tolkning när jag läser reportagen är att detta även ligger i 
journalisternas intresse att bredda bilden av muslimer, deras organisationer 
och institutioner. Med andra ord verkar även journalister till att ha en ambition 
att omdefiniera relationen mellan majoritetssamhället och muslimerna som 
grupp. En del reportage har karaktären av att vara en lärobok om muslimska 
traditioner medan andra sätter muslimska traditioner och institutioner i en 
svensk kontext. Ur ett postkolonialt perspektiv skulle denna typ av fokusering 
vid det partikulära tolkas som skapandet av stereotyper. Jag tolkar emellertid 
det som att Anwar vill vara öppen med den muslimska identiteten oavsett vad 
det rör sig om och att den uppmärksamhet som han får i massmedia kan gynna 
inkorporeringen av muslimer. På det sätt som reportagen är skrivna tyder på 
att journalisterna inte begär att Anwar ska lägga sin identitet åt sidan.  

 
Anwars sätt och motiv till att använda massmedia som en kommunikativ arena 
menar jag har att göra med att han försöker åstadkomma en diskursiv 
omvärdering av muslimer och islam. Att berätta om traditioner och sedvänjor 
behöver inte betyda att den sociala identiteten reduceras. Istället tolkar jag 
Anwars ihärdiga informerande som ett sätt att vänja samhället vid muslimer 
och deras institutioner. Vidare tolkar jag det som ett sätt att avmystifiera 
islam. Muslimer liksom andra träffar sina familjer och firar högtider. De 
liksom andras liv består av både glädje och bekymmer. Även om jag inte vet 
något om effekterna av reportagen så kännetecknas sättet som de är skrivna på 
i vissa avseende som en dialogisk uppmaning om att den som läser dem ska 
känna igen sig. Att sättet på vilket journalisterna rapporterar om islam och 
muslimer förändras tyder på en viss förskjutning på vilket sätt de värderas i 
den civila sfären. 

 
Vidare försöker Anwar också skapa band mellan islam och andra institutioner. 
När skolan precis hade öppnat hade Anwar talat om kristendomen som allt för 
dominant. När Anwar i den Lokala Tv-kanalen några år senare ombes att 
kommentera hur han ser på att kristendomen ställning stärks i skollagen svarar 
Anwar att det är viktigt att elever får lära sig om kristendomen eftersom det är 
en del av det svenska kulturarvet. När reportern försöker pressa Anwar på hur 
han ser på att inte islam får samma utrymme svarar han att "religionen över 
lag ska ha en större plats i undervisningen" (Lokaltidningen, 2010-10-12). 
Även om Anwars framträdande i massmedia framstår som lyckade så behöver 
det inte betyda att andra inte förmedlar en ensidig bild av muslimer och deras 
institutioner i svenska samhället och i världen (jfr Hvitfelt, 1998). Och 
antagligen är detta en bidragande orsak till vad som motiverar honom till att 
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faktum att Anwar tillägnat sig den civila diskurs som sociala framträdande 
tolkas med. Det är antagligen därför Anwar är lyckosam i jämförelse med 
Hassan på den muslimska skolan i Jönköping (Gustafsson, 2004). Anwar 
förmår att skapa legitimitet för skolan. Både i förhållande till muslimska 
föräldrar och i förhållande till lokalsamhället. Skolans legitimitet innebär att 
Anwar kan föra ut ett alternativt synsätt kring hur utbildning för nyanlända 
kan skapa integration. De meningssystem som motiverar Anwar att sätta 
samman sitt projekt tolkar jag vara både egna och andras erfarenheter av att 
både känna sig innanför och i marginalen av samhället.  

6.7 Inför nästa kapitel  
I nästa kapitel kommer jag berätta om hur Anwars projekt fungerar i 
undervisningen när lärare och föräldrar tolkar det. För att förstå hur 
Jibrilskolans utbildning formas, följer och i viss mån deltar jag i det dagliga 
arbetet på skolan. Jag undersöker på vilket sätt olika aktörer förhåller sig till 
varandra givet hur de uppfattar deras uppdrag som lärare och uppfostrare. I 
och med jag följer olika aktörer i deras dagliga arbete på Jibrilskolan kan jag 
visa på hur deras interaktion formar olika sätt att tolka och genomföra 
utbildning på.  

Kapitlet belyser således Jibrilskolan med ett annat empiriskt lokus för att 
bättre förstå den komplexitet som formar undervisningen. Samtidigt som 
föreliggande kapitel och nästa kapitel på detta sätt överlappar varandra så 
bildar vartdera kapitlet om respektive skola en helhet som innefattar på vilket 
sätt olika meningar, meningssystem och inkorporeringsprocesser formas och 
relaterar till varandra.  
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eftersom majoritetssamhället inte talar om muslimer på ett sätt som väcker 
tillit. Anwars förhoppning är att skapa förutsättningar för detta på Jibrilskolan. 

För Anwars del är det därför flera parallella processer som pågår samtidigt 
i relation till olika sociala grupper i och utanför skolan. Det övergripande 
projektet är att övertyga majoritetssamhället om att muslimer är lika värdiga 
som alla andra medborgare i samhället. Tills detta är uppnått arbetar Anwar 
med att förklara hur islam och det sätt som muslimer använder sig av islam 
kan tolkas. Han både förklarar och ibland kritiserar islam och dess företrädares 
praktiker men försöker framför allt omskapa de egenskaper som muslimer och 
islam tillskrivs av samhället.  
 
Det vanligaste sättet för människor som är nyanlända (vars språk, sätt att klä 
sig, att praktisera sin religion, uttrycka sin sexuella identitet, att tolka världen 
på, är nytt för samhället de kommer till) att passa in, är att dölja de delar av 
den identiteten som av majoritetssamhällets identifieras som negativ. 
Exempelvis berättar Anwar att han uppmanats byta namn på skolan för att den 
ska smälta in mer. Även om Anwar motarbetar denna påtryckning från 
majoritetssamhället så anser han att den ibland kan vara nödvändigt att 
anpassa sig för att kunna inta en position ifrån vilken man har möjlighet att 
förändra samhällets sätt att definiera muslimer och muslimska identiteter.  

Han har själv lärt sig hur man passar in. Han beskrivs av journalister att 
vara eftertänksam, lugn och lyssnande. Han talar ofta om det svenska på ett 
positivt sätt och poängterar vilka möjligheter det svenska samhället erbjuder. 
Även om Anwar inte talar om sin egen samhälleliga anpassning på detta sätt 
försöker han applicera erfarenheten i relationen till andra muslimer. 
Exempelvis uppmanar han föräldrarna att anpassa sig till vissa delar av den 
svenska uppfostran. I relation till sitt "eget skolprojekt" använder han sig av 
denna retorik för att vinna legitimitet utåt och inåt, för att i förlängningen 
bidra till rätten att vara olik i det offentliga livet. Vi skulle kunna uttrycka det 
som att Anwar använder sig av assimileringsmodellens logik i syfte att uppnå 
mångkulturellt erkännande. Kravet på anpassning har ett känslomässigt pris 
som är moraliskt svårt att försvara, menar Anwar. Det är känslan av att hela 
tiden som elev behöva vara på sin vakt för att passa in som är jobbig. Det är 
därför som Anwar använder sig av islam, dess moral och etik i fostran av 
elever. Jag tolkar det som om att Anwar har förhoppningen att eleverna så 
småningom också kan bli ambassadörer för muslimer och påverka den 
offentliga bilden av muslimer och islam. 

 
Jag har visat på att journalister och svenska kyrkans representanter hjälper 
honom att skapa en positiv bild av muslimsk identitet och islam. De 
journalister och organisationer som stödjer Anwar ställer inte frågor som gör 
att Anwar behöver försvara islam. Istället implicerar frågorna möjligheter att 
framföra positiva sidor av islam. Anwars framgångsrika framträdande hänger 
emellertid inte bara på journalisternas attityder till islam utan också på det 
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ifrån stadsdelen Byarp, andra delar i Öjbo stad, samt ifrån andra tätorter i en 
två mils radie från skolan.  

Skolans lärare är organiserade i tre arbetslag. Klasslärarna i förskoleklass 
till och med årskurs två bildar ett arbetslag. Klasslärarna från årskurs tre till 
och med årskurs sex ett andra och det tredje arbetslaget består av lärarna i 
profilämnena. Klasslärarna undervisar mestadels i den klass de är 
klassföreståndare för. Profillärarna är lärare som undervisar i arabiska, koran 
och islam som är skolans profilämnen69. Samtliga profillärare är praktiserande 
muslimer. De har ingen formell lärarutbildning men civilingenjörsutbildning. 
På skolan arbetar förutom lärarna, rektorn Anwar, en kanslist, ett antal 
busschaufförer och skolmåltidspersonal. 

Klasslärarna har företrädesvis en svensk bakgrund och en svensk 
lärarutbildning. I arbetslag två ingår även en lärare med ansvar för 
förberedande verksamhet. Undervisningen i denna klass riktar sig till 
nyanlända elever. Syftet med undervisningen i förberedelseklassen uppfattar 
jag främst att vara att eleverna ska lära sig så pass mycket svenska att de kan 
följa den reguljära undervisningen efter ett tag.  

Förutom de skolämnen som är fastlagda i läroplan och kursplaner 
undervisas som sagt eleverna i respektive profilämnen fyrtio minuter i veckan. 
Detta sker inom ramen för det som i skollagen kallas skolans och elevens val 
(Skolverket, 2013).  

Skolbyggnaden är byggd på 90-talet och inhyste tidigare ett dataföretag. 
Storleken på klassrummen varierar. De större rummen rymmer drygt ett 
tjugotal elever. De mindre mellan tio och femton elever. Antalet elever har 
tredubblats sedan skolan öppnade 2002. Eftersom det är många elever på en 
ganska liten yta kan det på morgnarna vara högljutt. Alla elever går in genom 
samma entré efter att de tagit sig till skolan gående, cyklande, med skolans 
bussar eller föräldrar som skjutsat dem. Eftersom skolan ligger någon 
kilometer från den ringväg som omsluter Byarp är det mest äldre elever som 
tar sig själv till skolan.  

Skolan omges av villor och mindre nybyggda bostadsrätter. Vad jag förstår 
är det få av barnen som bor i bostadsområdet där skolan ligger. De allra flesta 
kommer från Byarp. Enligt SCB:s statistik klassificeras alla elever ha utländsk 
bakgrund. Antingen är de födda i ett annat land än Sverige eller har föräldrar 
som är det. Lärarna säger att hela Jibrilskolan är "en enda stor 
förberedelseklass". Eleverna kommer huvudsakligen från Palestina, Irak, 
Somalia och Tjetjenien. Med detta menar de att en stor andel av eleverna har 
kommit till Sverige de senaste fem åren. De flesta av dem har bott en kortare 
tid i andra kommuner innan familjen bestämt sig för att flytta till Byarp. Ifrån 
vilka länder barnens familjer kommer beror på den aktuella situationen i 
omvärlden men också de lagar som styr migrationen till Sverige. En del barn 

                                                        
69 När jag skriver klasslärare menar jag de lärare som är klassföreståndare. När jag skriver lärare 
inbegriper detta både klasslärare och profillärare. 
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7. Jibrilskolans kultur 

I det här kapitlet undersöker jag på vilket sätt lärarna förhåller sig till varandra 
och Anwars sätt att organisera utbildningen på Jibrilskolan. För att blottlägga 
motivationer, mekanismer och meningslandskap som upprätthåller och/eller 
skapar utbildningspolicyn på Jibrilskolan har jag fokuserat fenomen och 
situationer som på något sätt uppfattas som problematiska av lärare och 
Anwar. Jag visar vad det innebär att arbeta som lärare på en islamiskt 
profilerad skola, hur Jibrilskolans meningslandskap formas, och vad för slags 
undervisning och inkorporeringsprocess det implicerar.  
 
Kapitlet är organiserat i tre delar. Syftet med de två första delarna är att 
översiktligt beskriva, organisation, lärare och elevernas bakgrunder samt 
övergripande pedagogiska mönster för undervisning. I den tredje och 
avslutande delen återger jag intervjuutdrag och interaktioner för att förstå vad 
det är för motivationer och sociala mekanismer som bidrar till vad som händer 
på Jibrilskolan. Med teorier som belyser enspråkighet (Sjöstedt, 2001), och 
sexualitet (Hirdman, 2003), osäkerhet (Bauman, 1992) belyses sociala 
mekanismer och motivationer. Jag använder teorier om hur människor socialt 
försöker påverka varandra (Garfinkel, 1956) och försöker förändra 
meningslandskapets meningar för vad som händer (Alexander 2006, 2004) 
och därmed också handlingarna. På detta sätt förstår jag vad som ger form åt 
motivationer och mekanismer. För att förstå hur nya institutioner uppkommer i 
ett meningslandskap använder jag mig institutionell teori som "tar konflikter 
för oundviklig del av organisering, men [också] påpekar att organisationer 
utvecklar olika formella strukturer för att hantera konflikter" (Eriksson-
Zetterqvist, 2009, s 154).  

7.1 Skolans formella organisation och 
elevsammansättning 
När jag gör min etnografi går det ett hundratal elever ifrån förskoleklass upp 
till årskurs sex på Jibrilskolan. Varje morgon hämtas eleverna med minibussar 
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texterna. Innan det enskilda arbetet avslutas följer lärarna upp vissa frågor. 
Detta mönster ser jag också för andra ämnen, även i profilämnet islam och 
koran. Det finns förvisso skillnader för hur stor del av lektionen som består av 
enskilt arbete. Vissa lärare ägnar mer än hälften av lektionen åt att gå genom 
texter. Eleverna läser högt inför klassen. Därefter kontrollerar läraren att 
eleverna förstått ord och begrepp i texten. Det är sällan som lärare avviker från 
textens innehåll för att göra jämförelser, sätta den i en samhällelig, historisk 
eller politisk text (jfr Gustafsson, 1980, som också visar att ideologiska 
resonemang sällan förekommer när läromedel styr).  

Bland eleverna i årskurs sex som jag följer i samhällsvetenskap och 
geografi råder det inga tveksamheter om vad som ska göras på lektionerna. 
Generellt skriver lärarna vilka sidor eleverna ska läsa och vilka sidor i 
arbetsböckerna som tillhörande frågor ska besvara. Jag ser inte att eleverna 
frågar mycket om texterna som de läser. Eleverna är sysselsatta och vet vad 
som förväntas av dem (jfr Svingby, 1982). När jag vid ett tillfälle vikarierar 
som lärare vet eleverna vad de ska arbeta med. De tar upp sina text- och 
studieböcker i geografi och börjar arbeta utan att jag behöver instruera dem. 
När jag efter en stund ber dem att förklara med andra ord vad de svarat i sina 
studieböcker märker jag att många av eleverna inte vet hur de ska svara. Ännu 
svårare blir det om jag ställer frågor som kräver andra faktakunskaper än de 
som går att läsa till sig i boken.  

Trots att en del av eleverna är relativt nyanlända så arbetar de med samma 
läromedel som övriga elever. För vissa av eleverna är texternas svårighetsgrad 
oöverstigliga. Det finns flera betydelsefulla begrepp som de inte vet vad de 
betyder. Att de trots allt verkar lösa uppgifterna beror på att de övat upp en 
studieteknik i den mening att de genomskådat hur läromedlet är uppbyggt. De 
vet hur de ska hitta svaren på frågorna. Många av frågorna handlar om att 
räkna upp fakta. Studieböckerna ger ledtrådar var det går att finna svaren i 
textböckerna och eleverna kopierar ord från ett till ett annat ställe. Det är 
synligt för föräldrarna att eleverna arbetar och producerar någon typ av 
kunskap när de skriver svaren i studieböckerna. Vilket är viktigt för 
föräldrarna på Jibrilskolan enligt lärarna. Även på lågstadiet går lärarna 
igenom ord och begrepp på svenska och uppgifter vilket följs med eget arbete 
i studieböcker och uppföljning.  

Arbetsgången är förutsägbar. Förutom den relativt starka inramningen med 
hjälp av läromedel är interaktionen också starkt inramad och består 
huvudsakligen av att lärarna ställer frågor och eleverna svarar (jfr Granström, 
2003). En anledning till att undervisningen behöver vara förutsägbar beror på 
att det börjar nya elever ganska ofta i klassen. Enligt lärarna tar det tid att 
upprätta rutiner. Om det finns en transparent social ordning så är det lättare för 
dem att lära sig denna berättar lärarna. Detta minskar antalet möjliga 
alternativa beteenden som kan bryta den arbetskultur som skapas. Lärarna är 
medvetna om att de arbetar med vad de själva benämner som traditionell 
undervisning. Det traditionella arbetssättet menar lärarna att eleverna och 
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har redan sina anhöriga i Sverige. De kommer således inte som flyktingar utan 
som anhöriginvandrare.  

När eleverna kommer till Jibrilskolan kan det vara stora kunskapsmässiga 
skillnader. En del av eleverna kan exempelvis ha arbetat med betydligt mer 
avancerad matematik än vad som normalt förväntas av elever i samma årskurs 
i Sverige. Andra elever har en ytterst sporadisk skolgång bakom sig. I 
synnerhet de som kommer ifrån krigsdrabbade områden eller ifrån länder där 
utbildningssystemet inte alltid är utbyggt.  

Eleverna får studiehandledning på sina hemspråk för att kunna arbeta 
vidare på sin nivå i skolämnena under tiden som de lär sig svenska. Timmarna 
för studiestöd räcker emellertid inte till enligt lärarna. Och som jag uppfattar 
det används studiestödet i huvudsak som stöd för elever som kunskapsmässigt 
befinner sig längst ifrån de mål som finns för årskursen de går i.  

Elevernas familjer har således olika etniska bakgrunder, de talar olika 
språk och föräldrarnas utbildningsbakgrund varierar70. Det som förenar 
familjerna är att alla har erfarenhet av att ha migrerat och att de är 
praktiserande muslimer. I skolans vardag märks det av på olika sätt. Eleverna 
ber varje dag. Detta är frivilligt men alla elever deltar.  

7.2 Övergripande pedagogiska mönster  
I stycket som följer gör jag olika empiriska nerslag för att exemplifiera 
övergripande sätt som lärarna organiserar undervisningen och dess innehåll 
på. 

Socialt samspel och lärande 
Många samtal med lärarna handlar om elevernas uppförande och deras 
förkunskaper i olika ämnen. I undervisningen noterar jag att de frekvent 
använder sig av läromedel. Jag uppfattar att läromedel inte bara fungerar som 
en innehållslig utgångspunkt utan också disciplinerande (jfr Svingby, 1982). 
Den arbetsordning som läromedel implicerar bildar en ram för hur eleverna 
kan röra sig och tala i Jibrilskolans klassrum. När eleverna på mellanstadiet 
exempelvis undervisas i geografiämnet läser de i en textbok och svarar sedan 
på frågor i en studiebok med frågor som relaterar till vad de läst. Interaktionen 
mellan lärare och elever i klassrummet begränsas i stort sett till lektionens 
inledning och avslutning. Eleverna arbetar nämligen enskilt i böckerna. 
Interaktionen som inleder lektionen innebär att läraren kontrollerar att 
eleverna förstått instruktioner och grundläggande begrepp som används i 

                                                        
70 Kristina Gustafsson (2004, s 49) noterar att de högutbildade muslimska föräldrarna inte väljer den 
muslimskt profilerade Al Zehraskolan i Jönköping eftersom de vill ha en skola med endast muslimska 
lärare och en utbildning som genomsyras av islam. I likhet med rektorn på Al Zehraskolan väljer 
Anwar att anställa lärare med både svensk och muslimsk bakgrund . En del högutbildade muslimska 
föräldrar väljer emellertid Jibrilskolan.  
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Undervisningens innehåll är inte alltid starkt klassificerad. Ibland lyfter 
lärarna in egna eller andras perspektiv, gör jämförelser och visar på likheter 
och skillnader. I profilämnet islam gör exempelvis läraren jämförelser mellan 
islam och kristendom. Det finns också lärare som är övertygade om att 
eleverna behöver en mer varierad och mindre inramad undervisning. Dessa 
lärare tror att varierande metoder är mer motiverande. Lektionerna är därför 
inte lika starkt inramade. 

De tillfällen då kunskaper från andra kontexter än läromedlet involveras är 
framför allt sexualkunskap, nutidsorientering, estetiska ämnen som bild och 
musik samt etiska överväganden om hur elever bör förhålla sig till varandra. 
Det förekommer också att eleverna tar upp aktuella saker i omvärlden och ger 
sitt perspektiv exempelvis inom ramen för vad man kallar för 
nutidsorientering. Vid ett tillfälle diskuteras konflikten mellan Israel och 
Palestina och då använder eleverna sig av egna kunskaper, erfarenheter och 
har åsikter. De andra lärarna talar också om de nyheter som eleverna tar med 
sig hemifrån. Det går liksom inte undvika. Många av eleverna är relativt 
nyanlända från Irak, Palestina och Somalia eller har släkt och vänner i dessa 
länder. Det som händer långt ifrån Sverige blir ytterst påtagligt för eleverna 
och diskuteras i undervisningen. Även om det varierar i vilken utsträckning 
som lärarna pratar med eleverna om sådant som inte förekommer på svenska 
nyheter så gör man det. Därför känner jag inte igen mig i den forskning som 
beskriver hur lärare på mångkulturella skolor medvetet/omedvetet talar och 
tillskriver det "svenska" en viktigare betydelse eller helt enkelt utelämnar 
andra kontexter än den svenska (Runfors, 2003, 2006).  

Förvisso betonar lärarna vikten av att eleverna behöver lära sig specifika 
kunskaper som är mer kopplade till det svenska samhället och framför allt 
svenska språket men det betyder inte att nyheter och därmed perspektiv på 
händelser i omvärlden exkluderas. I vissa klassrum kan jag också höra att 
eleverna använder sig av sina respektive modersmål och att de hjälps åt att 
översätta till svenska. Vid dessa tillfällen är det inte läromedel och den 
betydelse som lärarna tillskriver svenska språket som formar innehållet och 
sättet som undervisningen bedrivs på.  

En tredje kontext som inte heller den ramas in av läromedel eller några 
specifika rutiner som är gemensamma är hur lärarna hanterar sociala 
konflikter som uppkommer på raster, i korridorer och klassrum. Konflikter 
hanteras på relativt olika sätt. Det finns inte någon specifik policy. När jag är 
ute på rasterna och det uppstår konflikter är det ibland den lärare som är 
rastvakt som hanterar konflikten. Ibland tillkallas klasslärarna för de elever 
som är i konflikt med varandra. Vid andra tillfällen tillkallas profillärarna. Att 
profillärarna tillkallas förstår jag beror på att de kan elevernas språk. Hur 
själva hanteringen av konflikter ser ut och de generella mönster för 
tillrättavisningar av elever som bryter mot de normer som lärarna upprätthåller 
i sina respektive klassrum ser lite olika ut. En del lärare ägnar mycket tid till 
att lösa sociala konflikter. Andra nöjer sig med att tillrättavisa eleverna. Några 
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föräldrarna känner igen. Det kan således finnas lite olika förklaringar till 
varför undervisningen organiseras som den gör (Lindblad & Linde, 1999).  

Rutinmässigheten verkar också kopplad till lärarnas övertygelse om att 
eleverna behöver lära sig svenska enligt ett visst mönster. När lärarna har 
lektioner ägnar de en hel del tid åt att gå igenom ord och begrepp som 
förekommer i texterna. Att kontrollera och eller förklara ord och begrepp 
framstår att vara en vedertagen metod. Lärarna förklarar för mig att de vill 
försäkra sig om att eleverna förstår innehållet för att de ska kunna lösa de 
uppgifter de får. Denna ordning uppkommer som en konsekvens av att 
läromedel är skrivet på svenska och att lärarna har svenska som modersmål. 
Kombinationen av att lärarna sätter svenska språket i första rummet och en 
viss didaktik för svenska som andraspråk gör att de behöver ägna mycket tid i 
alla ämnen åt svenska språket. Lärarna behöver ta reda på vilka svenska ord 
eleverna behärskar för att uttrycka och utveckla kunskaperna i respektive 
ämne.  

I skolämnet koran ges undervisningen på arabiska. Om övrig undervisning 
är relativt starkt inramad och klassificerad är denna ännu mer inramad. I stort 
sett läser läraren högt ur koranen och eleverna upprepar. Det förekommer att 
en viss del av lektionen ägnas åt vad orden betyder inom ramen för textens 
kontext (jfr Berglund, 2009). Till skillnad från hur Dovemark (2008) och 
Bernstein (1996)71 tolkar denna typ av mönster går således 
motiven/strukturerna till stark/svag inramning och klassificering av 
undervisningens förmedling respektive skolämne inte att reduceras till lärarnas 
tolkning av elevernas socioekonomiska bakgrund och den struktur som 
implicerar denna (jfr Lindblad., et al, 1999). Här handlar det snarare om deras 
lingvistiska bakgrund och den tradition som omgärdar koranläsning 
(Berglund, 2006).  

Sättet på vilket det enskilda arbetet organiseras har således olika 
funktioner. Å ena sidan skapar det tydlighet och därmed underlättar för 
nyanlända elever att finna sig till rätta och å andra sidan kan det begränsa 
lärandet. Specifika didaktiska traditioner spelar också in hur undervisningen 
ramas in. 
 

                                                        
71 Stark klassificering refererar i Bernstein (1996) teoretiska ramverk till en läroplan vars 
ämnesmässiga innehåll i hög grad är kopplat till traditionella sätt att kategorisera kunskaper på. En 
svag klassificering refererar till en läroplan där gränserna mellan ämnen (kategorierna) är mer porösa. 
Inramningen refererar till överföringen av kunskaper i pedagogiska praktiker. Dessa kan i likhet med 
klassificering vara starka och svaga. Inramningen "refererar till medel vilka genom legitima budskap 
kan konstrueras" (1996, s 101). Klassificering kan enligt Bernstein (1996) också referera till 
relationerna inom en kategori, exempelvis mellan objekt, uppgifter och personer i ett klassrum. Här 
använder jag mig inte av Bernsteins realistiska förklaringar till varför olika slags inramning och 
klassificering uppkommer. Vad som förankrar respektive karaktär som inramning och klassificering är 
en empirisk fråga.  
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71 Stark klassificering refererar i Bernstein (1996) teoretiska ramverk till en läroplan vars 
ämnesmässiga innehåll i hög grad är kopplat till traditionella sätt att kategorisera kunskaper på. En 
svag klassificering refererar till en läroplan där gränserna mellan ämnen (kategorierna) är mer porösa. 
Inramningen refererar till överföringen av kunskaper i pedagogiska praktiker. Dessa kan i likhet med 
klassificering vara starka och svaga. Inramningen "refererar till medel vilka genom legitima budskap 
kan konstrueras" (1996, s 101). Klassificering kan enligt Bernstein (1996) också referera till 
relationerna inom en kategori, exempelvis mellan objekt, uppgifter och personer i ett klassrum. Här 
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samhället är inte någon fråga längre för lärarna på Jibrilskolan. Konflikterna 
rör inte längre den övergripande idén med skolan utan handlar om hur 
religionen konkretiseras i normer inom ramen för undervisningen i olika 
ämnen, vidare handlar de om normer för undervisningen i svenska språket och 
vem som ska ha inflytande över skolans pedagogiska ledning. Låt oss titta 
närmare på de olika meningar som triggar igång konflikter inom Jibrilskolan.  

7.3 Lärarna om vad som kännetecknar Jibrilskolan 
På ett övergripande plan verkar det som om att de inre konflikterna om 
skolans profil som hade förstorats upp i Lokaltidningen den öppnade har lagt 
sig och ersatts av tolkningar av situationer och händelser på skolan som tolkas 
som problematiska. När jag frågar om detta i mina inledande gruppintervjuer 
visar det sig att lärarna inte anser att skolans profil är ett problem. Tvärtom så 
pratar de om den som en tillgång. Några av lärarna som varit med från början 
berättar att mycket har förändrats och kritiken av skolan har lagt sig. Flickor 
och pojkar är fortfarande uppdelade i simundervisningen men arrangemanget 
fungerar överlag väl menar lärarna och för dem är det inte något problem. 
Frågan om hur svenska traditioner ska uppmärksammas är inte någon 
kontroversiell fråga längre.  

Från en ganska trevande och turbulent etableringsperiod verkar skolans 
personal således samlats kring vissa gemensamma meningar om motiven till 
en islamisk profil. Lärarna vet varför elevernas familjer väljer att placera sina 
barn på skolan. De har accepterat och respekterar rektorns vision och 
föräldrarnas motiv till att de placerar sina barn på skolan. Det finns ingen 
lärare som anser att idén med skolan och dess religiösa profil står i något slags 
motsättning till vilka kunskaper som barn behöver ha med sig för att så 
småningom läsa vidare, skaffa arbete och fungera som medborgare i 
samhället.  

När jag frågar varför profilen är bra är det vanligaste svaret att det kan vara 
svårt för muslimska barn på andra skolor och därför är skolan viktig (jfr 
Gustafsson, 2004, Aretun, 2007, Parker-Jenkins, 1998). På Jibrilskolan kan 
barnen ”vara en bland många andra” och de ”utmärker sig inte” förklarar en av 
klasslärarna. Eleverna känner sig trygga när de känner igen sig och har lärare 
som förstår dem. Eleverna känner sig generellt sett inte utpekade av andra 
elever på grund av sin religion, etnicitet eller hudfärg. När jag frågar eleverna 
om hur de trivs är ett svar som ganska ofta förekommer "att det känns som 
hemma". Att stärka den muslimska identiteten är bra tycker lärarna och de 
anser inte att det sker på bekostnad av exempelvis svensk kultur. Frågan om 
att en stark identitet ska isolera och störa elevernas integration i samhället 
verkar således inte oroa lärarna.  
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lärare ber sina kollegor om hjälp så att de under tiden konflikten hanteras tar 
hand om undervisningen i klassen. Andra lärare verkar tolka sociala konflikter 
vara något som förvisso specifikt rör de elever som varit involverade men 
också en sak för klassen som helhet. Förutom att reda upp konflikten talar de 
mer generellt och diskuterar vilka lärdomar man kan dra av vad som hänt. I 
likhet med hur C. Wright Mill's (1959/2000) betraktar personliga problem som 
offentliga frågor betraktar lärarna således elevernas personliga problem även 
att vara klassens problem. Detta är emellertid inte något dominerande mönster 
för att skapa social ordning. Det vanligaste är att lärarna pratar med de elever 
som varit direkt involverade i konflikten.  

De innehållsliga medel som lärarna använder sig av när de hanterar 
konflikter är olika72. De flesta lärare refererar till vedertagna principer för hur 
man ska uppträda gentemot varandra. Dessa metoder kan närmast beskrivas 
som tjat och tillfälliga tillrättavisningar. Lärarna som praktiserar islam 
använder sig av islam. Det finns också enstaka lärare som använder sin egen 
och klassens erfarenheter för att belysa konflikter.  

Vilka normer som lärarna har för elevernas uppförande och samspel och på 
vilket sätt lärarna upprätthåller normer varierar. I deskriptiv mening arbetar de 
emellertid på ett likartat sätt när det gäller kunskapsöverföringen. Att alla 
lägger stor vikt vid att barnen förstår svenska språket präglar också 
inramningen av lektionerna. Det samarbete som förekommer är utbyte av 
lektionstips och läromedel på fikapauser eller efter lektionernas slut.  

Mitt intryck är att Jibrilskolan som organisation består av lärare som 
arbetar relativt ensamt med klassen som de har ansvar för. När det 
förekommer samarbete handlar det mer om att tillfälligt vikariera för sin 
kollega eller hjälpa till när elever har hamnat i konflikt med varandra och 
lärarna vill reda ut det med eleverna ifråga.  

På ytan verkar skolan vara en organisation som funnit sin form. Lärarna 
har bestämda arbetsuppgifter knutna till sina respektive klasser. Det 
gemensamma arbetet är begränsat. Jag funderar på om skolans balkaniserade 
organisation är ett sätt att hantera den interna lärarkritik som artikeln från 
2003 rapporterade om. Men det visar sig att jag har fel i denna sak. 
Konflikterna om huruvida skolan arbetar för segregation eller integration i 

                                                        
72 Upprinnelsen till konflikter av olika slag. Jag noterar emellertid att en hel del konflikter har etnisk 
grund. Elevgrupperna som formas på mellanstadiet är etniska och språkliga. Till viss del verkar även 
hudfärg och kön spela in. Pojkarna tycks i högre grad röra sig över gränserna än flickorna. Flickorna 
från Somalia håller sig för sig själva. Enligt rektor och lärare händer det ganska ofta att de är 
involverade i sociala konflikter. Vad jag förstår så bryter de normerna för hur flickor ska bete sig. 
Lärarna berättar också för mig att syskonbanden är starka och att det märks framför allt när yngre 
syskon tas i försvar av äldre syskon när de hamnar i bråk med andra barn (jfr Aretun, 2007). 
Religionen som Anwar menar kan förena och skapa samhörighet fungerar inte alltid utan barnen 
identifierar sig med andra symboliska och sociala strukturer och skapar därför skillnader mellan 
varandra. Skillnader som uppkommer exempelvis mellan olika etniska grupper. leder inte alltid till 
konflikter. I vissa klasser verkar skillnader av dessa slag vara accepterade. I andra klasser tillskriver 
eleverna varandra mindre fördelaktiga egenskaper som kan kopplas till etnicitet och hudfärg. 
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det kommer kritik utifrån eller skolan utsätts för hot73. Att bli betraktad som 
en annorlunda skola utifrån framstår att stärka den inre gemenskapen. På 
mötena faller man varandra i talet när man talar om saker ting man har varit 
med om på skolan. Även personliga berättelser sammanfaller. Marianne 
berättar att när hon fick tjänsten möttes hon av blandade reaktioner från 
omgivningen. De flesta var negativa. De frågade henne hur hon kunde arbeta 
på en skola med islamisk profil och om skolan var ”riktig…med utbildad 
personal”. Liknande berättelser får jag höra ifrån andra lärare. Ifrågasättandet 
av detta slag och negativa berättelser och diskurser om islam svetsar samman 
lärarkollektivet. De berättar om dessa och förstår inte varför exempelvis man 
inte talar om kristna skolor och andra profilerade skolor på samma sätt. Jag 
noterar emellertid att de muslimska lärarna och Anwar inte talar på samma sätt 
om detta fenomen. När jag frågar Anwar varför han inte går ut i massmedia 
och diskuterar hur massmedia gör skillnad på skolor menar han att det kan 
skapa än mer skillnad mellan Jibrilskolan och samhället (jfr Thobani, 2011, s 
531).  

Lärarna talar och delar också en berättelse om att vilja hjälpa och stödja 
barnen på skolan. Känslan av att skolan är annorlunda, att man som lärare 
definieras som annorlunda när man arbetar där och att eleverna har olika 
bekymmer är något som uppenbarligen skapar en känsla av gemenskap 
(Collins, 2004). Händelser i skolans historia, skolans utsatthet, annorlundahet, 
globala diskurser om islam framstår att ha förändrat hur lärarna idag tolkar 
Jibrilskolan (Sewell, 2005, s 101).  
 
På vilket sätt kan då rektor, lärarnas varierande språkliga, religiösa, etniska 
och kulturella bakgrund praktiskt fungera tillsammans? Kristin som är 
mellanstadielärare berättar för mig om hur några elever vid ett tillfälle 
förbjöds att följa med på en skolutflykt till ett lekland i närheten av skolan. 
Även om hon ingående berättat om aktiviteten så lyckades hon inte övertyga 
föräldrarna om att det inte var något som stred mot islam.  
 

Då hittade jag en koranlärare som älskar leklandet. Jag sa till 
honom att du som älskar leklandet, förklara för föräldrarna. Om jag 
förklarar kommer de inte att komma. Men om en som kan hela 
koranen utantill säger till föräldrarna att deras barn ska komma så 
kommer de. Hade det varit på en vanlig skola så hade jag varit 
säker på att de aldrig kommit (Kristin).  

 
Hur ofta klasslärarna ber profillärarna och Anwar om hjälp att förstå varför 
barn och deras föräldrar reagerar på olika sätt varierar. Alla lärare anser 

                                                        
73 Under tiden jag gör min etnografi brinner en del av förskoleverksamheten ner efter en anlagd brand. 
Branden klassificeras som mordbrand av polisen. Ingen tar på sig ansvaret. När Anwar kommenterar 
händelsen i media konstaterar han kort att någon inte tycker om muslimska barn.  
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Eleverna känner trygghet och bygger en självkänsla och skapar sin 
identitet (Kristin).  

 
Gemenskapen har enligt lärarna gett upphov till ett bra socialt klimat.  
 

Vi har mycket lite av fördomar bland barnen på Jibrilskolan. Visst 
blir de arga på varandra och säger ord som vi reagerar på. Vi har 
ingen mobbing, i alla fall inte vad vi vet om (Agnes). 

 
Lärarna upplever jag som engagerade i eleverna. De berättar om elevernas 
motgångar och framgångar så väl kunskapsmässigt som socialt. Det religiösa 
inflytandet som tidigare kritiserats betraktas mer som en resurs än ett hinder i 
arbetet med barnen och föräldrarna (jfr Trondman, 2011).  
 

Vi kan använda religionen som inspiration och få hjälp av 
religionen. På många sätt är religionen sund och vi kan använda 
religionen för att tala med föräldrarna om deras missuppfattningar 
om islam (Agnes). 

 
Profillärarna som alla är praktiserande muslimer och undervisar i islam, 
religion, koran och arabiska framhåller också religionen, inte bara som resurs 
utan något som  
 

genomsyrar hela skolan. Hur vi bemöter varandra, hur vi klär oss. 
Vi tar hänsyn till religionen. När barn inte beter sig korrekt kan vi 
använda religionen. Att vara lärare och muslim kan innebära att 
eleverna lyssnar på ett annat sätt (Ahmed). 

 
Alla lärare accepterar att religionen kan hjälpa dem på olika sätt i deras 
dagliga arbete. Lärarna med svensk bakgrund menar att islam och profillärarna 
kan hjälpa dem att lösa problem som uppkommer i vardagen. Islam är man 
också övertygad om är viktig för elevernas identitetsutveckling och trygghet. 
Det finns emellertid också skillnader mellan hur profillärarna tolkar och 
använder religionen och hur klasslärarna tolkar vad den har för roll. Ahmed 
menar att islam är något som genomsyrar hela skolan men instämmer också i 
att det är praktiskt att använda sig av islam i fostran. 
 
Lärarna som arbetar på Jibrilskolan anser att skolan är speciell. Det är inte 
bara en fristående skola utan en muslimsk sådan. På personalmöten märker jag 
hur lärarna, särskilt klasslärarna med svensk bakgrund tar skolan i försvar när 
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73 Under tiden jag gör min etnografi brinner en del av förskoleverksamheten ner efter en anlagd brand. 
Branden klassificeras som mordbrand av polisen. Ingen tar på sig ansvaret. När Anwar kommenterar 
händelsen i media konstaterar han kort att någon inte tycker om muslimska barn.  
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Eleverna känner trygghet och bygger en självkänsla och skapar sin 
identitet (Kristin).  
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annat diskuterar man behovet av språkpolicy för svenska. Även om Anwar 
inte är stressad över skolans ranking så poängterar Anwar att undervisningen 
måste diskuteras för att förbättra resultaten. I dessa diskussioner uppkommer 
olika tolkningar av händelser och fenomen som är kopplad till både 
undervisning och lärarnas sätt att skapa social ordning i klassrummet. Jag 
kommer att berätta om dessa kontroverser och samtidigt belysa de meningar 
som ger upphov till olika slags inramning och klassificering av innehåll och 
förmedling i undervisningen. 

Islam 
Islam kommer inte bara till uttryck inom ramen för profilämnena utan 
påverkar även aspekter i andra skolämnen exempelvis sex- och samlevnad, 
musik och bild, idrott och till den kopplad dans och rörelse. Islam används för 
att överföra och rama in normer, regler och konventioner för olika skolämnen. 
Klasslärarna uppskattar, som jag berättade ovan, islam när den hjälper dem att 
lösa konflikter. Men ibland tolkar vissa klasslärare att profillärarna och 
föräldrarna använder islam till att få flickor att göra sådant som de egentligen 
inte vill eller att avstå från aktiviteter som de egentligen vill delta i. Detta 
skapar sociala spänningar mellan en del klasslärare och Anwar som de menar 
har ansvaret undervisningen. Det är dock inte alla klasslärare som tycker att 
islams inflytande är problematiskt. Även detta faktum gör relationerna mellan 
klasslärarna socialt ansträngd. 

Klädkoder 
Kristin och Lotta som är lärare på mellanstadiet menar exempelvis att en del 
flickor tvingas bära hijab mot sin vilja. De anser att profillärarna påverkar 
flickorna genom att påpeka att de inte följer islam när de inte bär hijab. Kristin 
och Lotta menar att Anwar bör agera mer kraftfullt gentemot konservativa 
föräldrar och profillärare som styr i undervisningen med hjälp av islam på 
detta sätt. En del andra lärare, Marianne och Tomas menar emellertid att 
kritiken är överdriven. Händelserna uppfattar de som enstaka fall. De menar 
också att det är svårt att säga exempelvis om flickor bär hijab på eget initiativ 
eller för att föräldrarna vill det. Vissa barn bär hijab för att deras kompisar gör 
det. Hijab kan således också vara en normativ klädkod bland eleverna på 
mellanstadiet (jfr Morris, 2012). Jag pratar inte med eleverna om huruvida de 
påverkar varandra när det gäller hijab men konstaterar att bland de flickor som 
bär hijab finns olika stilar vilket kan tyda på att eleverna själva driver att de 
vill bära hijab. Marianne har också erfarenhet av att vissa barn kan bära hijab 
mot föräldrarnas vilja. Slutligen finns det också tjejer som vill följa reglerna i 
koranen och därför bär hijab. Dessa olika motiv för hijab stämmer överens 
med annan forskning (se exempelvis, Collet, 2007).  

Vad jag förstår på Kristin och Lotta så undersöker inte Anwar huruvida de 
äldre tjejerna bär hijab för att de känner sig tvingade. Anwars avvaktande 
attityd stör. Det finns emellertid tillfällen då Anwar intervenerar. Marianne 
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emellertid att skolans vision om att erbjuda en utbildning och ett socialt klimat 
där eleverna kunde vara sig själva och känna sig trygga är en god idé kan 
uppfyllas med de samlade resurserna. ”Vi har möjligheten att låta tjejerna 
simma för sig själva. Vi kan prata med föräldrarna på ett annat vis. Det kan 
vara en fördel” berättar Agnes. ”Vi gör inget som är haram (fel enligt islam). 
En del andra anpassningar som att halalkött serveras nämner inte lärarna ens. 
Dessa uppfattas som normala. När föräldrarna är trygga så tillåter de också 
sina flickor att delta på simningen”. Lärarna berättar hur deras oro för att göra 
eller säga något olämpligt i religiös mening gått över. ”Vi var rädda för att 
trampa dem på tårna och diskriminera någon”. Nu vet vi ”nio av tio gånger 
vad som är haram” (fel) enligt islam”, berättar Kristin. Religionen har blivit en 
naturlig del av skolans kultur. Den framstår inte längre att stå i motsats eller i 
vägen till svensk kultur som var fallet tidigare (jfr Lahmar, 2011, s 492). 
Lärarna accepterar och respekterar att andra kulturella narrativ än det svenska 
guidar eleverna (jfr Chan, 2006, s 164). Genom att tala med föräldrarna, 
ibland med hjälp av muslimska lärarna och ibland på egen hand menar lärarna 
att de lycktas skapa ett förtroende som gör att föräldrarna litar på att eleverna 
inte blir föremål för aktiviteter som inte är förenliga med islam (jfr Niyozov & 
Plum, 2009, s 657). Lärarna på Jibrilskolan verkar därför inte uppleva sig 
osäkra i möten med muslimer och deras ”symboliska identitet…handlingar 
eller åsikter” så som Otterbeck (2000, s 33) rapporterar. 

Det förekommer således samarbete på skolan men det är av mer praktisk 
art och jag får en känsla av att lärarna uppskattar profilen när den fungerar 
som medel för att lösa pedagogiska problem. 

7.4 Kontroverser  
Ju mer jag lär känna lärarna och rektorn desto mer förstår jag att de vill forma 
något slag konsensus kring hur man bör ta sig an olika problematiker som är 
kopplade till elevernas lärande och skolans undervisning. Anwar är bekymrad 
över skolans generellt låga resultat på kommunala och nationella tester som 
mäter elevernas prestationer i olika skolämnen. Skolan har generellt sett haft 
sämst skolresultat bland kommunens skolor. Vissa år har det funnits undantag. 
Anwar talar emellertid inte så mycket om att klättra i kommunens tabeller. 
Han är mer bekymrad över elevernas framtida utbildning och varför lärarna 
kommit att arbeta var för sig. Lärarna berättar i sin tur att de saknar 
nybyggarandan från förr. Klasslärarna har förvisso på ett mer generellt plan 
börjat uppskatta skolans övergripande idé och samlats kring denna. Men för 
klasslärarna verkar det inte vara tillräckligt för att återskapa gemenskapen som 
de upplevde under skolans första år.  

När jag skrapar på ytan kring samförståndet om hur islam men också 
teorier om lärande praktiskt kommer till uttryck i skolans arbete finns det olika 
slags tolkningar. Det finns också diskussioner om enskilda ämnen. Bland 
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Lärarnas kritik av slöjan kan på ett djupare plan tolkas på lite olika sätt. Ur ett 
postkolonialt perspektiv har exempelvis kritiken av slöjan tolkats vara en 
fortsättning på ett kolonialt förtryck. När den vita och västerländska 
majoriteten kritiserar slöjan tolkar den postkoloniale teoretikern det att vara en 
fråga om att det västerländska samhället vill befria den "andra" från dess 
traditionella kultur på samma sätt som minoriteter i kolonialväldet befriades 
från sina religioner, seder och bruk. Jag är tveksam till att motiven som 
underbygger lärarnas kritik har en sådan (post)kolonial källa. Scott (2007, s 7) 
menar exempelvis att ”rasismen är undertexten till kontroversen om hijab, 
men att sekulärismen [är] dess explicita rättfärdigande”. I det här perspektivet 
tolkar Scott (2007) etablissemangets slöjförbud i Frankrike vara en fråga om 
assimilering enligt republikansk tradition med ursprung i den franska 
revolutionen. Kring förrförra sekelskiftet strävade nämligen republikanerna i 
Frankrike att befria styrningen av samhället från kyrkans inflytande. Framför 
allt var man inriktad på att skapa ett utbildningsväsende fritt från kyrkans 
grepp menar Scott (2007 s 90). Slöjförbudet triggades snarare igång av 
sekulärismen än av postkolonial rasism enligt denna tolkning. Denna tolkning, 
istället för den postkoloniala borde vara mera applicerbar på Jibrilskolans 
kontext. Jag kommer att visa att det kan finnas belägg för att den ofrihet som 
lärarna förknippar med hijab kan kopplas till sekulärismen men framför allt till 
demokratiseringen och kvinnors kamp för jämställdhet inom politik, 
utbildning, i hemmet, i det offentliga, sexuell frihet osv.  

Undervisning i sexualkunskap 
Enligt Kristin och Lotta börjar "tjejer och killar upptäcka varandras kroppar på 
mellanstadiet". Det har blivit en del "gruff" mellan pojkar och flickor menar 
de. Därför vill de undervisa om vad som händer med pojkar och flickors 
kroppar när de kommer i puberteten. Lärarna vill bilda en tjejgrupp där de kan 
prata om dessa saker. Anwar har begärt att det ska finnas en profillärare med 
vid sådana gruppdiskussioner. Kristin säger däremot att det är viktigt att som 
kvinna tala enskilt med flickorna angående sexualitet och relationer.  
 

Vi har önskat tjejgrupper. Tjejer och killar brukar upptäcka 
varandras kroppar i mellanstadiet. De vet att det är förbjudet att ta 
på varandra så det blir gärna gruff istället. Vi har diskuterat på 
skolan att ha en tjejgrupp fast då krävde Anwar att det skulle finns 
med någon profillärare. Det kändes som övervakning och då tror 
jag att samtalet inte blir fritt (Kristin). 

 
Kristin, Lotta och Agnes ser det som sin uppgift att lotsa flickorna när de är på 
väg att forma och upptäcka sin sexuella identitet. Jag tolkar att lärarna menar 
att pojkar och flickors intresse för varandra är biologiskt betingat men att 
dessa mekanismer går att hantera med undervisning. Jag uppfattar att Anwar 
och profillärarna har en liknande tolkning av problemet. Det som skiljer 
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berättar att ett barn på lågstadiet kom till skolan klädd i långärmade tröjor och 
byxor under några varma dagar i början av höstterminen. Anwar pratade då 
med föräldrarna om att reglerna för klädsel måste anpassas till barnets ålder 
och fick dem att ändra sig. När jag frågar Anwar om händelsen poängterar han 
att islam är en förnuftig och rationell religion. Man behöver ta hänsyn till yttre 
omständigheter och barnets ålder. Islam tvingar inte unga flickor att 
exempelvis bära hijab eller fasta om det kan inverka på deras hälsa och 
allmänna välmående.  

Att det likväl finns klädkoder för kvinnor har sin praktiska förklaring 
menar Anwar. I det offentliga ska inte kvinnor ha alltför åtsittande kläder. 
Kvinnor och män kan klä upp sig för varandra inom familjen men inte utanför 
familjen. Reglerna handlar således om att skydda familjen som institution. 
Kvinnor som klär sig i åtsittande kläder kan dra till sig mäns intresse menar 
Anwar. När jag frågar om inte män kan styra sig själva menar han att det inte 
går eftersom, som jag tolkar det, rör sig om biologiska mekanismer. 
 

Anwar: Jag har mina erfarenheter och det finns praktiska 
förklaringar som rör sexualitet. Jag vet inte hur du fungerar men 
det här är en förberedelse inför vuxenlivet. Jag skulle ha svårt för 
att koncentrera mig om tjejer skulle knäböja sig framför mig. 
Tankarna går inte mot bönen. Jag förnekar inte kvinnor sin 
sexualitet. Kvinnor får visa sin sexualitet för sin man (Anwar). 

 
Kvinnors kroppar framstår att utöva ett slags osynlig kraft som män är 
oförmögna att kunna stå emot. Detta aktualiseras i hur pojkar och flickor 
organiseras när de ber, då pojkarna befinner sig framför flickorna. Bland 
lärarna diskuteras emellertid inte denna sak. Bönen sker inte på lektionstid och 
jag antar att det är därför som lärarna som annars reagerar på 
könssegregeringen inte reagerar. När lärarna har synpunkter på klädkoder och 
andra könssegregerade fenomen framstår det därför som kontextuellt bundet. 	  

Det sätt på vilket koder för kläder och den fysiska organisering av pojkar 
och flickor motiveras av en blandning av motiv som således inte bara relaterar 
till familjen och äktenskapet som institution utan också mäns påstådda 
oförmåga att kontrollera sin sexualitet.  

Att Agnes, Kristin och Lotta reagerar som de gör, tolkar jag vara kopplat 
till hur de sociala relationerna mellan pojkar och flickor arrangeras för 
”uppvisandet av offentlig anständighet” (jfr Zine, 2008, s 190). Att undvika 
onödig kontakt med pojkar, att klä sig enligt vissa koder exempelvis 
långärmade tröjor och huvudbonaden hijab är kännetecken för den 
anständighetsanordning som tillskrivs muslimska flickor menar Zine (2008). 
När den kopplas till påtryckningar ifrån koranlärare så blir den i lärarnas ögon 
en symbol för förtryck (jfr Kreinath, 2012).  
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Vi har önskat tjejgrupper. Tjejer och killar brukar upptäcka 
varandras kroppar i mellanstadiet. De vet att det är förbjudet att ta 
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med någon profillärare. Det kändes som övervakning och då tror 
jag att samtalet inte blir fritt (Kristin). 

 
Kristin, Lotta och Agnes ser det som sin uppgift att lotsa flickorna när de är på 
väg att forma och upptäcka sin sexuella identitet. Jag tolkar att lärarna menar 
att pojkar och flickors intresse för varandra är biologiskt betingat men att 
dessa mekanismer går att hantera med undervisning. Jag uppfattar att Anwar 
och profillärarna har en liknande tolkning av problemet. Det som skiljer 
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berättar att ett barn på lågstadiet kom till skolan klädd i långärmade tröjor och 
byxor under några varma dagar i början av höstterminen. Anwar pratade då 
med föräldrarna om att reglerna för klädsel måste anpassas till barnets ålder 
och fick dem att ändra sig. När jag frågar Anwar om händelsen poängterar han 
att islam är en förnuftig och rationell religion. Man behöver ta hänsyn till yttre 
omständigheter och barnets ålder. Islam tvingar inte unga flickor att 
exempelvis bära hijab eller fasta om det kan inverka på deras hälsa och 
allmänna välmående.  

Att det likväl finns klädkoder för kvinnor har sin praktiska förklaring 
menar Anwar. I det offentliga ska inte kvinnor ha alltför åtsittande kläder. 
Kvinnor och män kan klä upp sig för varandra inom familjen men inte utanför 
familjen. Reglerna handlar således om att skydda familjen som institution. 
Kvinnor som klär sig i åtsittande kläder kan dra till sig mäns intresse menar 
Anwar. När jag frågar om inte män kan styra sig själva menar han att det inte 
går eftersom, som jag tolkar det, rör sig om biologiska mekanismer. 
 

Anwar: Jag har mina erfarenheter och det finns praktiska 
förklaringar som rör sexualitet. Jag vet inte hur du fungerar men 
det här är en förberedelse inför vuxenlivet. Jag skulle ha svårt för 
att koncentrera mig om tjejer skulle knäböja sig framför mig. 
Tankarna går inte mot bönen. Jag förnekar inte kvinnor sin 
sexualitet. Kvinnor får visa sin sexualitet för sin man (Anwar). 

 
Kvinnors kroppar framstår att utöva ett slags osynlig kraft som män är 
oförmögna att kunna stå emot. Detta aktualiseras i hur pojkar och flickor 
organiseras när de ber, då pojkarna befinner sig framför flickorna. Bland 
lärarna diskuteras emellertid inte denna sak. Bönen sker inte på lektionstid och 
jag antar att det är därför som lärarna som annars reagerar på 
könssegregeringen inte reagerar. När lärarna har synpunkter på klädkoder och 
andra könssegregerade fenomen framstår det därför som kontextuellt bundet. 	  

Det sätt på vilket koder för kläder och den fysiska organisering av pojkar 
och flickor motiveras av en blandning av motiv som således inte bara relaterar 
till familjen och äktenskapet som institution utan också mäns påstådda 
oförmåga att kontrollera sin sexualitet.  

Att Agnes, Kristin och Lotta reagerar som de gör, tolkar jag vara kopplat 
till hur de sociala relationerna mellan pojkar och flickor arrangeras för 
”uppvisandet av offentlig anständighet” (jfr Zine, 2008, s 190). Att undvika 
onödig kontakt med pojkar, att klä sig enligt vissa koder exempelvis 
långärmade tröjor och huvudbonaden hijab är kännetecken för den 
anständighetsanordning som tillskrivs muslimska flickor menar Zine (2008). 
När den kopplas till påtryckningar ifrån koranlärare så blir den i lärarnas ögon 
en symbol för förtryck (jfr Kreinath, 2012).  
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intimitet och fysisk njutning. Vidare har feminismen gjort att de roller som 
finns tillgängliga för män och kvinnor i olika kontexter har vidgats. Att ha 
känslor och drifter är inte längre förbehållet män. Med denna bakgrund 
betraktas islam representera en konservativ rörelse. Kritiken av denna rörelse 
har emellertid tolkats som postkolonial och därför inte diskuterats som sådan.  
 
När Anwar och profillärarna med hjälp av islam tolkar sex- och 
samlevnadsundervisningen utgör de normativa ramarna för tolkningen 
familjen och äktenskapet som institution. Att män och kvinnor intresserar sig 
för varandra och har sexuellt umgänge är för att upprätthålla dessa 
institutioner. Anwar vill därför i undervisningen påtala vikten om 
avhållsamhet innan äktenskapet och att makarna förblir varandra trogna för 
familjens skull. Människans sexualitet vill Anwar allrahelst avhandlas på 
biologilektionen och att det inte kopplas samman med det sociala samspelet 
mellan pojkar och flickor. Anwar föredrar också att eleverna undervisas av 
skolsjuksköterskan tillsammans med någon profillärare eller i alla fall en 
kvinna som är muslim. När jag frågar Anwar varför han vill att skolsköterskan 
och en lärare som praktiserar islam ska ha hand om detta moment förstår jag 
att hans åsikter förvisso grundar sig i konkreta erfarenheter men också har 
förankring i en generaliserad syn på västvärldens sätt att betrakta sexualitet 
som inte överensstämmer med muslimers normativa ramverk för sex och 
samlevnad.  

 
Det finns ett visst synsätt som muslimer har. En muslimsk tjej får 
gärna växa upp och tycka om någon. Men pojkar och flickor som är 
tillsammans ska inte trötta på varandra. Vi vill att (sex- och 
samlevnadsundervisningen) ska presenteras på ett sätt som är i linje 
med vårt sätt att se på saken. Biologi handlar om kroppen. De ska 
veta allt. Med det ska vara på ett sätt som inte leder till 
kommentarer och diskussion så att läraren säger så här: att det är 
rätt att alla har sex, men ni ska vara försiktiga och använda 
kondomer eller något sånt. Det ligger inte i linje med vad vi vill. 
Därför har vi valt att en muslimsk lärare tillsammans med 
skolsköterskan undervisar. Hon förstår oss. Tillsammans ser de till 
att det finns material på ett sätt som är informativt. En muslimsk tjej 
som är lärare förstår hur man ska introducera det och inte 
uppmuntra till något som vi och föräldrarna inte vill eller 
accepterar (Anwar).  

 
Jag tolkar Anwar som att sexualiteten uppkommer som en konsekvens av 
biologisk utveckling. Det är viktigt att eleverna får kunskaper om kroppen och 
hur den fungerar. Sexualitet är ett naturligt biologiskt förlopp. Däremot vill 
inte Anwar att lärarna talar om sexuellt umgänge på ett sådant sätt att det 
uppfattas som om det är accepterat att ha det innan man ingår äktenskap. 
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klasslärarna från profillärarna och Anwar är hur man hanterar det. 
Klasslärarna tolkar att profillärarna kommer hindra flickorna från att öppet 
tala om sexualitet och sexuella relationer. Anwar å sin sida är orolig för att 
klasslärarna ska tala om sådana beteenden som strider mot islams regler för 
sexuella relationer innan äktenskapet. När jag talar med profilläraren Ahmed 
om vad det är för fel med att pojkar och flickor träffas och är tillsammans 
innan äktenskapet menar han att det i länder med en liberal syn på detta inte 
tar något ansvar för barn för de konsekvenser som drabbar barn när män och 
kvinnor skiljer sig och när barn föds utanför äktenskapet. Andra sociala 
konsekvenser av att familjeinstitutionen håller på att krackelera är att antalet 
aborter ökar. Vidare menar han att västerländska samhällen i högre grad än 
muslimska länder drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar. Av den 
anledningen finns det skäl att poängtera vikten av att sexualitet är något som 
är förbehållet äktenskapet mellan man och kvinna. Att motivera avhållsamhet 
innan äktenskapet berättar även Kathleen Bogle (2012, s 454) om. Hon 
beskriver att USA:s universitetsadministrationer istället för att fokusera på 
sexuellt beteende har lagt resurserna på att varna studenter om sexuella 
övergrepp och sexuellt överförbara sjukdomar. Motiven för avhållsamhet har 
således ändrats från moraliska till biologiska. För att upprätthålla konservativa 
värderingar används således vetenskapliga motiv. De konservativa 
värderingarna på Jibrilskolan är inte specifikt knutna till islam utan bör snarast 
betraktas som "djupa ramar" som konservativa använder sig världen över (jfr 
Lakoff, 2006). 

 
Klasslärarna tror inte att samtalet med tjejerna kommer vara lika fritt och 
öppet om profillärarna involverar sig. Eftersom jag inte var med på dessa 
samtal vet jag inte om det var möjligt för flickorna att tala om alla typer av 
sexuell identitet eller om de kände sig tvingade att vara antingen progressiva 
eller konservativa. På samma sätt vet jag inte om de lektioner som 
profillärarna deltog på begränsade flickornas sätt att uttrycka sig på. 
Klasslärarna var emellertid inte bara bekymrade för att vissa innehåll inte 
skulle tillåtas av profillärarna. De trodde också att tjejerna skulle tycka att det 
skulle vara pinsamt med en manlig lärare. Jag antar att klasslärarna från början 
antar att tjejerna hemifrån fått lära sig att vissa ämnen är tabu att tala om och 
att detta understöds av en patriarkal struktur.  

Motiven till att klasslärarna inte vill att lektionerna ska "övervakas" tolkar 
jag uppkomma i interaktionen med Anwar men också till redan internaliserade 
sociala mönster, kopplade till deras identitet som kvinnor, kvinnlig frigörelse 
och rätten att bestämma över (D'Andrade, 1974, s 27) och äga sin kropp 
(Collins, 2008, s 127-159) och känslor. När klasslärarna talar om 
profillärarnas övervakning triggar det igång en social historia som hänger ihop 
med p-piller och en liberalisering av attityderna till sexualitet. Detta sociala 
mönster är en social historia om att sex har fått en vidgad betydelse. Från att 
ha betraktats som ett medel för reproduktion har det blivit synonymt med 
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identiteten skapar auktoritet som gör att eleverna gör skillnad på henne och 
andra lärare med muslimsk bakgrund.  

Även inom den eftermiddagsaktivitet som Marianne kallar för rytmik har 
det uppstått olika meningar om det är bra eller dåligt att tjejerna dansar. 
Bakgrunden till att Marianne tog initiativ till att erbjuda dans för tjejerna på 
Jibrilskolan var att hon upplevde att muslimska familjer inte tillät eller hade 
möjlighet att erbjuda sina barn eftermiddagsaktiviteter. Danslektionerna ligger 
utanför ordinarie schema och är således en frivillig aktivitet. Syftet är ”att 
tjejerna ska få röra på sig och göra något roligt tillsammans” berättar 
Marianne. Hon vill ”skapa en frizon för tjejerna där de kan känna 
gemenskap”. Benämningen dans var emellertid olycklig då dans är haram (fel) 
enligt islam, berättar Marianne. Marianne bytte namn och danslektionerna 
kom att benämnas rytmik och ”det accepterades bättre” berättar Marianne. 
Marianne fick stöd av rektorn Anwar i detta namnbyte.  

 
Rytmiklektionerna har blivit populära bland tjejerna. Eleverna samlas i ett 
klassrum och drar för gardinerna för att kunna dansa ostört berättar Marianne. 
På lektionerna ”tillåts tjejerna att vara sig själva”. De kan ta av sig sina sjalar. 
Marianne säger att hon kan se att de har roligt och att dansen och 
gemenskapen betyder mycket för tjejerna. De dansar folkdanser men rör sig 
även till pop-musik förklarar Marianne. Lektionerna har fått utökas på grund 
av sin popularitet. Men det händer fortfarande, trots namnbytet, att föräldrar 
förbjuder sina barn att delta när de får höra att de dansar till engelsk popmusik 
som Shakira. När jag frågar Anwar om hur han ser på att föräldrarna inte vill 
att deras flickor ska dansa så medger han att det finns ”extrema tankar, de som 
inte vill lyssna på musik alls, de som tycker det är okej med musik så länge det 
inte handlar om sex och så vidare”.  

Eftersom dansen är något som skolan erbjuder efter skoldagens slut så har 
man inte gjort något från skolans sida att försöka påverka de konservativa 
föräldrarna att ändra sig.  

 
Min tolkning är att de patriarkala koderna hanteras i likhet med tjejgrupperna i 
sexualkunskapsundervisningen genom särskilda arrangemang. Flickorna 
tränas i att utveckla kommunikativa och emotionella kompetenser genom den 
särskilda dansgruppen och tjejgruppen. Kompetenser som exempelvis Giddens 
(1995) menar är viktiga i vårt samtida samhälle och som pojkarna inte i lika 
hög grad tillskrivs vara i behov av. En antagligen oväntad konsekvens av att 
klasslärarna på detta sätt reagerar på den patriarkala strukturen och omsätter 
det i sociala praktiker är att flickorna tränas i kompetenser som antagligen i än 
högre grad skulle hjälpt pojkarna. Det varken talas eller skapas tillfällen för 
pojkarna att tala om känslor och vad det innebär att skapa sociala band i 
samma omfattning som för flickorna. Det är flickorna som ska tränas i att vara 
kännande, kommunikativa och med dessa antagligen hantera konflikter som 
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Samtidigt poängterar Anwar att varken han eller någon annan förbjudit lärarna 
att tala om något i klassen. Det har förvisso hänt att lärare visat ”en vågad film 
i och för sig i utbildningssyfte med bilder på samlag vilket kanske i ett svensk 
sammanhang är okej”, berättar Anwar. När det händer på Jibrilskolan så blir 
föräldrarna upprörda eftersom de valt Jibrilskolan för att de tror att 
utbildningen tar hänsyn till islam. Sexuella relationer och att visa upp sin 
sexualitet är inte ett mål i sig utan ett medel att upprätta 
äktenskapsinstitutionen. 
 
Sammanfattningsvis framstår de normativa meningssystem i relation till 
sexualitet som Anwar och profillärarna företräder med vara en blandning av 
biologism, mäns specifika sexualitet och motiv för att skydda familjen. 
Mannen framstår som normbärare (Hirdman, 2003). Historiskt sett är det män 
som konstruerat och fört religioner vidare och därmed också de praktiker som 
dessa konstruktioner konstituerar.  

Även om det framstår som klasslärarna (Kristin, Agnes och Lotta) å ena 
sidan och å andra sidan Anwar och profillärarna tolkar sexualitet på olika sätt 
så utgår de samtidigt ifrån att all sexualitet är heterosexuell per se. Några 
andra sexuella identiteter än heterosexuella diskuteras inte. En annan 
omedveten social konsekvens av problemet är att det inte finns någon som 
talar om pojkarna och deras behov av samtal på samma initierade sätt. Visst 
arrangeras killsamtal men vad de innehåller problematiseras inte.  

Om dans och musik 
Lärarna berättar att eleverna sitter och håller för öronen på musiklektionerna 
men att de egentligen älskar musik. Det är bara ”de som har en mer extrem 
kultur” som inte sjunger eller vill lyssna. Agnes menar att koranlärarna 
bevakar innehållet på musiklektionerna. Bland lärarna finns det även i det här 
fallet lite olika meningar om hur pass allvarligt och omfattande det religiösa 
inflytandet via koranlärarna är.  
 

Lotta: De (eleverna) suktar efter att sjunga och alla tycker det är 
roligt och vågar de så är det sådan glädje när de sjunger. 
Tomas: Det beror på vilken koranlärare de har.  
Henrik: Så du menar att det påverkar? 
Kristin: Vi har diskussioner med Anwar om detta. 

 
Lärarna framställer sig att stå på barnens sida. De vet att barnen tycker om att 
sjunga. Lotta antyder att de inte alltid vågar sjunga och Tomas kopplar ihop 
det med koranlärarens inflytande. Lärare med muslimsk bakgrund har fördelar 
menar Agnes. ”Det är lite lustigt, antingen protesterar de (genom att inte 
sjunga) när jag undervisar dem eller så sjunger de för glatta livet när Abia 
undervisar dem”. Abia är muslim och Agnes antyder att den religiösa 
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identiteten skapar auktoritet som gör att eleverna gör skillnad på henne och 
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Även inom den eftermiddagsaktivitet som Marianne kallar för rytmik har 
det uppstått olika meningar om det är bra eller dåligt att tjejerna dansar. 
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Samtidigt poängterar Anwar att varken han eller någon annan förbjudit lärarna 
att tala om något i klassen. Det har förvisso hänt att lärare visat ”en vågad film 
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Det finns också en praktisk dimension menar Agnes. "Vi behöver förstå vad 
det pratas om”.  

Jag frågar lärarna om vi verkligen kan förvänta oss att de som behärskar 
flera språk ska skifta till svenska bara för att en av oss talar svenska om vi 
exempelvis kommer in i skolans personalrum eller sätter oss äter med eleverna 
i matsalen. Lotta gör en distinktion. 
 

Lotta: Om jag satt där från början och de kommer och sätter sig och 
fortsätter att prata på sitt språk är det uppenbart att de inte vill 
prata med mig. 

 
Jag frågar Lotta hur hon kan veta att elever och kollegors motiv till att tala på 
sitt modersmål är att de inte vill prata med henne. Lotta svarar inte på frågan. 
Tomas menar att när andra pratar sina modersmål gör vi det till ett problem 
om vi känner oss osäkra på varför de gör så. Han berättar att det var 
"jättejobbigt" i början när barnen pratade och skrattade. Han visste inte om de 
skrattade åt honom. Tomas berättar 

 
Om man inte riktigt känner dem [eleverna] så är det en sak. När jag 
började jobba här tyckte jag att det var jättejobbigt. Barnen höll på 
och pratade med varandra på ett språk som jag inte förstod något 
utav. Och de skrattade. Det var klart att jag undrade över vad de 
skrattade åt. Åt mig? Det var för att man inte kände dem (som man 
undrade). Nu när man känner dem så vet jag. Jag bryr mig inte och 
tar inte åt mig när jag känner dem på ett annat sätt (Tomas). 
 

Tomas har inte samma erfarenheter som Agnes och säger att han inte känner 
igen sig i problemet. Han har lärt sig att eleverna inte talar bakom ryggen på 
honom om de talar på sitt modersmål. Om man känner barnen så känns det 
inte exkluderande att de pratar på sina hemspråk. Agnes däremot berättar för 
mig att hon har erfarenheter av att andra kan använda språk för att stänga ute 
och tala bakom ryggen.  

På vilket sätt lärarna hanterar flerspråkiga verkligheten struktureras således 
av konkreta erfarenheter som de gjort. Erfarenheter och berättelser kopplas 
samman med andra abstrakta meningsstrukturer i termer av mer eller mindre 
förgivit tagna nationella för- och bakgrundssymboler (Alexander & Smith, 
2003). Agnes använder sig exempelvis av förgrundssymboler som 
trovärdighet, hänsyn, gemenskap och inkludering för att övertyga mig och sina 
kollegor om vikten av att alla talar svenska. Förgrundssymbolerna kopplas 
samman med förgivet tagna bakgrundssymboler: Sverige och svenska språket. 
Användandet av det svenska språket görs analogt med den geografiska platsen 
Sverige. När dessa bakgrundssymboler och förgrundssymboler bakas samman 
med egna känslor om exkludering och andras exkluderande skapas en stark 
berättelse. Agnes och Kristins sätt att tolka situationen kan tolkas som om de 
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uppkommer. Pojkarnas undervisning får en slagsida åt att träna instrumentella 
förnuftiga kompetenser som undervisningen i övrigt domineras av.  

På ett principiellt plan framstår så väl klasslärare som profillärares sätt att 
tolka händelser att koppla flickor/kvinnors identitet till känsla (natur) och 
pojkarna/männens identitet till förnuft (kultur) (Douglas, 1966/2004). Denna 
uppdelning av känsla och förnuft överskrider religiösa och sekulära 
konventioner och normer på skolan. Att samtliga lärare på Jibrilskolan 
reproducerar den binära uppdelningen av kön i manligt och kvinnligt sker 
bakom ryggen på dem. Den formade orsaken är meningslandskapet och de 
verksamma orsakerna är det lärarna själva som triggar igång i termer av 
repetitiva sociala mönster.  

Språk 
Det är inte bara religion, kön, sexualitet och estetiska ämnen som är 
symboliskt laddade. Även språk är en mening- och känsloladdad struktur. 
Eftersom eleverna och lärarna är flerspråkiga och många språk används i 
undervisning och på raster diskuteras behovet av en språkpolicy. Detta är 
viktiga frågor för Kristin och Agnes. När de förklarar varför, refererar de till 
olika händelser. Bland annat berättar Kristin om hur hon känt sig utanför när 
andra lärare och personal på Jibrilskolan använder sina modersmål. ”De 
struntar i om jag är med i samtalet…det betyder att de inte bryr sig om (att) 
jag är delaktig eller inte”.  

Kristin tycker att det inte bara är fel i förhållande till henne. Även 
elevernas möjlighet att träna sig på att tala svenska begränsas. Andra i 
personalen bryter överenskommelser om att det språk som ska talas i skolans 
matsal är svenska berättar Kristin. En policy som har direkt bäring på 
elevernas språkutveckling menar Kristin. ”Vi har som regel att barnen ska 
försöka prata svenska, så gott det går just under pedagogiska lunchen”. Agnes 
är av samma åsikt. 
 

När vi sitter vid ett bord och om det är många som pratar olika 
språk vid samma bord så pratar vi det språk som vi har gemensamt. 
Eftersom vi bor i Sverige så är det svenskan som vi har gemensamt. 
Vi behöver alla förstå vad det pratas om så vi kan känna oss trygga 
och så behöver vi träna svenska (Agnes). 

 
Agnes menar att vikten av att alla talar svenska inte bara handlar om elevernas 
språkutveckling. Svenska språket kan man inte välja bort utan det hänger 
samman med den svenska nationen som implicerar att i Sverige talar man 
svenska. Det är det språk som medlemmarna i det svenska samhället har 
"gemensamt". I offentliga institutioner som skolor menar Agnes att alla därför 
ska tala svenska. Vidare menar hon att alla måste känna sig trygga och ett 
gemensamt språk gör att vi kan känna oss trygga. Och eftersom vi befinner oss 
i Sverige materialiseras gemenskapen bland annat genom att prata svenska. 
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lärare menar att det inte gör något att eleverna använder sitt modersmål på 
raster även om de själva inte förstår.  
 
Varken lärare som förordar att svenska talas hela tiden och överallt eller de 
lärare som tycker det är okej att eleverna pratar sitt modersmål sinsemellan 
talar explicit om att elever kan behöva känna sig uppskattade och få beröm för 
att de kan prata andra språk än svenska (Ogbu, 1992). Inte heller finns det 
någon som talar om flerspråkighet som norm och vad det kan betyda för 
eleverna (Sjögren, 2001). I likhet med heterosexuella normer är 
enspråkigheten som norm aktörerna generellt omedvetet motiverade av. 
Enspråkigheten är en social mekanism som aktiveras så fort eleverna börjar 
tala sina respektive modersmål. Det är endast i vissa flerspråkiga kontexter 
utanför klassrummet som klasslärarna blir uppmärksammade på denna 
enspråkiga struktur och då medvetet försöker övertyga sin omgivning att prata 
svenska. 

7.5 Skolans pedagogiska ledning – kamp och 
osäkerhet 
En återkommande punkt på de gemensamma konferenserna är hur skolan ska 
förbättra sina resultat. Precis som Tallskolan, kämpar Jibrilskolan med att fler 
elever ska bli godkända. Frågan är emellertid hur resultaten ska förbättras. När 
jag lyssnar på diskussionerna uppmärksammar jag att det för lärarna inte bara 
handlar om att förbättra sin undervisning. Det handlar också om att skaffa 
inflytande över skolans pedagogiska ledning. Detta är antagligen inte så 
märkligt eftersom det blir lättare att undervisa och uppfostra barnen om andra 
lärare ger sitt stöd.  

I formell mening är det Anwar som bestämmer hur resurserna ska fördelas. 
Men den lokala resursfördelningen föregås av diskussioner och ett lobbyarbete 
bland de lärarna som arbetat en längre tid på skolan. I dessa diskussioner 
försöker lärarna på olika sätt övertyga sina kollegor men framför allt Anwar 
om vad som är orsakerna till hur eleverna presterar. I samtalet ingår inte bara 
att tala om hinder och möjligheter utan också hur kollegor, skolledning, elever 
och föräldrar hindrar och möjliggör undervisningen.   

Föräldrarna – medspelare eller motspelare? 
Agnes, Kristin och Lotta förknippar barnens beteende och inställning till 
undervisning att vara kopplat till föräldrarnas. Föräldrarna ”tycker exempelvis 
att barnen inte behöver bry sig om vad vi (lärare) säger” och ”dom förminskar 
det vi säger” berättar Agnes. Kristin ger också uttryck för att föräldrarna 
antagligen är lite bekväma av sig. De lämnar barnen och försvinner snabbt 
från skolan. ”Dom ser inte att de kan bidra med något eller att de borde det” 
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vill visa alla omsorg. Hur långt enspråkigheten som princip för upptagning via 
utbildning i den större samhälleliga gemenskapen ska sträcka sig på 
Jibrilskolan är man inte överens om. Men även om det uppkommer 
diskussioner om att flerspråkighet borde tillåtas är det en marginell berättelse. 
Istället är det hur eleverna på bästa sätt ska lära sig svenska som 
diskussionerna handlar om på Tallskolan.  
 

Att få eleverna till att lära sig svenska 
Hur eleverna ska lära sig svenska finns det olika meningar om. Det diskuteras 
huruvida det är bra eller dåligt att alla nyanlända elever samlas i en så kallad 
förberedelseklass när de ska lära sig svenska. Marianne menar att det inte är 
bra eftersom eleverna där inte pratar några andra språk än sina modersmål. 
Börjar eleverna i de reguljära klasserna direkt så får de höra svenska språket 
från andra elever.  

 
Jag har en kille som började hos mig i klass ett. Han gick inte en 
enda dag i förberedelseklass. Ibland har vi haft (förberedelseklass). 
Ibland har vi dem enskilt (i klasserna). Jag pratade med Anwar om 
att det är ganska gynnsamt för dem att vara i sin (reguljära) klass 
också. Där är det ett kommunikativt språk, socialt samspel och det 
språk vi använder är svenska (Marianne). 

 
Lisa tycker inte heller att det är bra med förberedelseverksamhet. Hon berättar 
att de för tillfället har många arabisktalande barn och pekar på en del 
svårigheter som det medför ifall man samlar nyanlända i samma klass.  
 

Man får vara på dem hela tiden. (Men de säger om varandra) att 
han inte kan prata så mycket svenska. Han kanske inte kan prata 
men han förstår. Arbetet går mycket långsammare. Man kan inte 
vara överallt hela tiden. 
 

För att eleverna ska lära sig svenska har Lisa bestämt sig för att hon ska vara 
med i deras lek. 
 

Jag sitter och leker med dem. Jag visar att jag inte förstår (och 
frågar:) Vad leker vi nu? Jag tycker det är jätteviktig med de små, 
att man är med och leker…När de sitter och spelar ett spel och 
pratar på arabiska då försöker man säga hej. Får jag vara med? 
Vad har ni för regler här? Då blir de tvingade att prata med mig.  

  
Vad lärarna tycker i frågan är kontextuellt förankrat. Agnes och Kristin vill att 
eleverna ska tala svenska inte bara på lektionerna utan även när de äter. Andra 
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lärare menar att det inte gör något att eleverna använder sitt modersmål på 
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att tala om hinder och möjligheter utan också hur kollegor, skolledning, elever 
och föräldrar hindrar och möjliggör undervisningen.   
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vill visa alla omsorg. Hur långt enspråkigheten som princip för upptagning via 
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Vidare menar Agnes och Lotta att föräldrarna prioriterar barnens koranläsning 
framför skolarbete. Agnes menar att det överlag är så att det är ”de mest 
religiösa föräldrarna som sätter sina barn på Jibrilskolan” och ”för dom är 
koran och islamiska det viktigaste”. De barn som vill ”lära sig svenska lite 
bättre och ser det som viktigast” har redan av ”dom här lite mer frisinnade 
föräldrarna plockats bort”. Kvar är, enligt Agnes, föräldrar och barn som inte 
prioriterar svenska språket.  

 
Lotta: De (föräldrarna) tycker oftast att koran och islam är det 
viktigaste skolämnet och då kommer de andra lite i skymundan som 
vår svenska- och matematikläxa. 
Kristin: Det är inte alla föräldrar, det är vissa, det är en stor grupp 
som tycker så, sen finns det en stor grupp som verkligen tycker att 
de ska plugga allt. 
Agnes: Sen får man se det så också att vår skola är den enda skolan 
i området här som har islamisk profil. Naturligtvis sätter de som är 
mest religiösa sina barn här. För dom är koran och islam det 
viktigaste. Sen har vi sett att många efter ett tag flyttat sina barn och 
satt dem i en vanlig skola. Dom vill att dom ska lära sig svenska lite 
bättre…Så många av dom här lite mer frisinnade plockar bort sina 
barn. 

 
Kristin, Agnes och Lotta upplever att en hel del av föräldrarna hindrar dem i 
deras arbete. De upplever inte att Anwar hjälper dem att få föräldrarna att 
prioritera de skolämnen som de anser viktigare än koran och islam. Tvärtom 
så säger de att föräldrarna vänder sig till Anwar när de försöker påtala 
problem. Och då tar Anwar oftast föräldrarnas sida74. Detta skapar en 
osäkerhet bland lärarna. Problemet för Kristin, Agnes och Lotta är inte att alla 
lärare uppfattar föräldrarna på detta sätt. Det gör att de upplever att det är svårt 
få gehör för vad de uppfattar som problem. Marianne exempelvis menar att 
även föräldrarna tycker det är bekymmersamt med läxor i islam och koran. 
Enligt Marianne var det en förälder som gjorde henne uppmärksam på 
problemet. 
 

Pappan till en elev säger att hans pojke har för mycket läxor och att 
det inte bara ska vara skola. Han ringde och berättade att barnet 
har koran, islam och alla ämnen hos mig i läxa. Jag tänkte då, det 
är någon som ser barnet i allt det här (Marianne). 

 
                                                        
74 Detta kan tyckas motsägelsefullt med tanke på att klasslärarna också uppskattar att Anwar och 
profillärarna också hjälper dem med praktiska problem. Min tolkning av denna motsägelse är att detta 
sätt att tala om föräldrarna sker mot bakgrund av Anwars krav att skolresultaten måste förbättras. 
Samtidigt är min tolkning att det inte bara är ett sätt som Tomas, Inga, Kristin och Agnes pratar på. De 
arrangerar inte klassmöten eftersom de inte tror att de ska leda till något.  
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menar Kristin. Föräldrarna tror inte att de kan tillföra något och det är därför 
som det är svårt att samarbeta menar några av lärarna (jfr Bouakaz, 2009). 

När jag frågar klasslärarna om de ordnar föräldramöten för att prata med 
föräldrarna om sådant de tycker är problematiskt så berättar de samstämmigt 
att det inte är någon idé att ha föräldramöten i egen regi eftersom föräldrarna 
ändå inte kommer. Skolan arrangerar skolgemensamma möten och till dessa 
kommer föräldrarna (jfr kapitel 5). Den enda gången föräldrarna kommer till 
klassmöten berättar Kristin är när deras barn ska börja på högstadiet. 
 

Kristin: Då (i sexan) vet dom att barnen ska till högstadiet. Dom är 
rädda att barnen inte ska klara det riktigt. Då är det lättare att få en 
uppslutning och i klass ett. Men där emellan då kommer de hellre på 
gemensamma möten. 
Tomas: De blir bara nervösa. Förekommer det bråk i klassen 
mellan grupperingar och vi skulle kalla till ett stort föräldramöte så 
är det inte så att de sitter ner och löser det här. Det kan man inte 
räkna med. Då kan vad som helst hända. Många föräldrar tycker att 
mitt barn är en ängel. Alla andra är dumma mot henne. Och du vet 
hur det slutar om alla tänker så.  
Kristin: Och frågan om vem som började är den viktigaste och 
första frågan. Någon gång har (det) tågat in ilskna föräldrar här för 
att läxa upp elever.  
Agnes: Det kan också vara problem med föräldrar, så kommer de 
inte eller kommer en annan tid och så kommer de när jag har 
lektion.  

 
Alla föräldrar framstår inte som några medspelare i att förverkliga 
utbildningen på Jibrilskolan. När det blir konflikter så menar lärarna att de inte 
kan lösa dem på ett konstruktivt sätt. Det blir oftast bråk och de har svårt att 
kontrollera sin ilska. Föräldrarna håller inte heller tider. Även andra lärare 
berättar att det har hänt att föräldrar uppträtt på ett sätt som gjort dem rädda. 
Men det är mer undantag än regel.  

Den bild som målas upp i citatet däremot är en ganska ensidig bild av 
föräldrarnas förmåga. Oavsett hur ofta händelserna som lärarna refererar till 
verkligen händer riskerar lärarnas förståelse försvåra konstruktiva möten. Om 
man tänker att de man möter inte har de egenskaper som i ett demokratiskt 
samhälle betraktas som positiva blir det svårt att föra ett samtal. Om vi 
däremot förutsätter att de är ärliga, lyssnande, respekterar överenskommelser, 
är initiativrika och inte har bestämt sig på förhand vad som är rätt och fel lär vi 
lyssna på deras argument. Har vi redan på förhand bestämt oss för att de vi 
pratar med inte respekterar gemensamma överenskommelser, inte vill lyssna 
på oss för att de redan har bestämt sig, är nervösa och inte har några egna 
drivkrafter lär vi inte lyssna på dem (jfr Alexander & Smith, 2003).  
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gemensamma konferenserna att istället handla om mer generella faktorer som 
klasstorlekar, elevernas bakgrund, övergripande skolgemensamma tester, 
uppföljningssystem och policy för uppförande. På gemensamma möten märker 
jag att de lärare som intresserar sig mer för metoder och didaktik. Med 
ansiktsuttryck och kroppsuttryck visar att de inte är intresserade av dessa 
frågor. Samma ointresse signalerar Kristin och Agnes när det handlar om 
metoder. Kristin är en av de lärare som har svårt att acceptera Anwars sätt att 
tala om vad som orsakar skolan resultat 

 
Kristin: Och när du sa (Henrik) att det beror lite på vilken bakgrund 
eleverna har då sa han att det är ingen ursäkt (för att vi misslyckas). 
Nej, men det påverkar hur man arbetar och vilka resurser det 
kräver. Om du har flera som aldrig gått i skola i sina hemländer 
exempelvis de somaliska eleverna då blir det mer arbete med dem 
än de som tidigare har gått i skola. 
Lotta: Det har de flesta av oss förstått. Men det är inte alltid Anwar 
förstår vilka behov dom har, känner jag.  

 
Eleverna som inte har tidigare skolerfarenheter behöver mer hjälp och därför 
behöver klasser med många sådana elever mer resurser. De lärare som inte 
erkänner detta "faktum" upplever Kristin, Agnes och Lotta hindrar de 
förbättringar av undervisningen som kan åstadkommas med extra resurser. 
Om Anwar får stöd för sitt argument, att det är läraren som måste förbättra 
undervisningen, är Kristin, Agnes och Lotta rädda för att de inte får de 
resurser som de anser sig behöva.  

Finns stökiga klasser eller saknar lärarna stöd? 
När andra lärare säger att de inte behöver stöd menar Agnes att det stödjer 
Anwars uppfattning om lärarna är ensam ansvariga för undervisningen. Med 
denna individualisering av ansvar upplever Agnes att hon blir lämnad ensam 
med sina bekymmer. Det finns lärare på skolan som menar att det inte finns 
några stökiga klasser berättar Agnes. Vad hon syftar på är Mariannes 
individualiserade syn på lärande. 

 
Min tidigare syn var att alla barn var tvungna att anpassa sig för 
jag inte kunde ändra min undervisning på grund av olika viljor eller 
orsaker. Nu kan det räcka med att jag bara utgår från mig själv för 
att få en förståelse att barn inte alltid vill eller är intresserade 
(Marianne).  

 
Marianne menar att hon ändrat sitt sätt att skapa social ordning i klassrummet. 
Istället för att tillrättavisa elever säger Marianne att hon "ger dem argument" 
att komma fram till vad som är rätt. Ibland händer det att eleverna pratar om 
sig själv som bättre än andra och det är då hon "ger dem argument" för att 
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Barnens läxsituation diskuteras på konferenser och klasslärarna och 
profillärarna försöker planera så att eleverna inte får flera läxor varje dag. När 
jag pratar med Agnes och Lotta nämner de inte detta. När jag pratar med 
Anwar om vilken påverkan föräldrarna har på vad eleverna gör för läxor så 
säger han det förekommer att föräldrarna prioriterar koranläsningen.  

 

Vad påverkar elevernas skolprestationer? 
Anwar vill inte gärna tala om hinder utan poängterar att det viktigaste är 
lärarnas undervisning. Det är den som gör skillnad för resultaten och därför 
vill han hellre tala om den än om föräldrarnas bakgrund och vad de gör eller 
inte gör för sina barn. Detta upprepar han på gemensamma personkonferenser 
och i informella samtal med mig. Om läraren ägnar sig åt elevens lärande 
istället för hur deras bakgrund försvårar lärandet tror Anwar att det går bättre 
för eleverna. Han vill att lärarna diskuterar vilken undervisning som har effekt 
på lärande. Marianne som Anwar söker stöd hos, för sin politik, är något 
försiktigare med att dra slutsatser om på vilket sätt elevernas bakgrunder 
påverkar undervisningen. Barnen i klassrummet kommer från olika länder, 
olika familjer, pratar olika modersmål, och har olika personligheter menar 
Marianne. En del barn kommer ”från familjer med stora syskonskaror”. ”Jag 
försöker alltid att bära med mig att barn är olika, att de har olika 
förutsättningar och att deras hemförhållande kan se mycket olika ut”, berättar 
Marianne. Därför är det svårt att säga vilken klass eller grupp som ska ha mer 
eller mindre resurser, en diskussion som aktiveras då elevernas lärande och 
skolprestationer kommer på tal.  

Lotta, Kristin och Agnes har en annan uppfattning om hur man bör förstå 
elevernas lärande och deras skolprestationer. De anser att elever och klasser 
har olika behov av extra resurser och den extra tilldelningen i form av 
halvklassundervisning och specialundervisningstimmar har stor betydelse för 
skolprestationerna. De tycker att Anwar inte har de kunskaper som man 
behöver för att kunna ta beslut om hur resurserna ska fördelas.  

 
Vi tar upp att elever har olika behov, att de ligger på olika nivåer. 
Men jag vet inte om han har förståelse för vilka behov elever med 
svenska som andraspråk har. Jag tror inte att han är så insatt i det 
faktiskt (Lotta). 

 
Anwar å sin sida menar att budgeten är begränsad och upprepar att det är 
läraren som har mest inflytande över hur det går för eleven.  

Diskussionerna om sambandet mellan elevernas lärande och lärarnas 
undervisning upplever jag att Agnes, Kristin och Lotta inte alltid vill ha på 
grund av att de menar att vissa lärares metoder får oproportionerlig 
uppmärksamhet i förhållande till andra. För att få Anwar ändra fokus för hur 
man bör förstå elevernas skolprestationer försöker de få innehållet på 

899221_Henrik Nilsson.indd   222 2015-01-13   09:23



217 

gemensamma konferenserna att istället handla om mer generella faktorer som 
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Istället för att säga att vi har bestämt den här grejen så vill han inte 
vara negativ till den andra. Han tror att demokrati betyder att alla 
bestämmer vad dom tycker. Inte att vi bestämmer något gemensamt 
(Kristin).  

 
Den binära personlighet som Kristin och hennes kollegor i semiotisk mening 
skapar och tolkar Anwar med innehåller således både positiva och negativa 
sidor (jfr Mast, 2006) med en viss övervikt mot det negativa. Även de tillsynes 
positiva sidorna "snällhet" får en negativ prägel i termer av "obeslutsamhet". 
Man kan likna detta sätt som lärarna pratar om Anwar vid symboliska 
statushandlingar som iscensätter vad Garfinkel (1956) benämner som en 
sociokulturell degraderingsceremoni. Garfinkel skriver att 
degradaderingscermonier faller inom sociologin för moralisk indignation (s 
421). Själva ceremonin är en kommunikativ akt där en aktörs offentliga 
identitet görs om på ett sätt så att vi uppfattar honom eller henne i den sociala 
matrisen som sämre. Men eftersom Agnes och hennes kollegor inte får stöd av 
alla andra klasslärare så leder inte deras sociala framträdande till att Anwar 
ändrar sig vad gäller sitt sätt att tolka och sätta upp ramarna för hur 
skolprestationer ska förstås.  

Pedagogisk osäkerhet 
Sättet som klasslärarna talar om Anwar tolkar jag inte bara vara orsakat av att 
de vill få inflytande över pedagogiken på Jibrilskolan utan speglar också en 
allmän osäkerhet om hur undervisningen ska bedrivas. De stereotypa 
tolkningarna som en del klasslärare gör ska också förstås i ljuset av denna 
osäkerhet. Lärarna vet inte riktigt vad som förväntas av dem. Den pedagogiska 
praktiken är komplex och osäker (Surgue, 1997, se introduktion s X). När de 
söker erkännande och försöker förklara sina misslyckande har de tendens att 
kritisera föräldrarnas och Anwars beteende. Osäkerheten smittar av sig och det 
är svårt att upprätta konstruktiva dialoger eftersom även Anwar tolkas som 
osäker i sin ledarroll.  

 
Att utbildning i demokratiska samhällen implicerar osäkerhet aktualiserades 
ganska ofta på Jibrilskolan då man inte var säker på mot vilken bakgrund ens 
kollegor tolkade olika fenomen. Kritiken som riktades mot Anwar var 
motsägelsefull. Å ena sidan kritiserades ledarskapet för att vara otydligt. Å 
andra sidan kritiserades Anwar på grund av islam var alltför rigid. När jag 
pratade med Anwar om vad han ansåg om möjligheterna att ifrågasätta 
etablerade och förgivit tagna kunskaper svarade han på följande sätt  
 

Jag kan inte chansa med barnens liv för att det är demokratiskt. Jag 
har ansvar som förälder att lära dem vad jag tror på. Om det visar 
sig att jag har fel eller rätt är en annan sak men jag måste visa dem 
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skilja rätt från fel. Ett exempel på vad Marianne menar med att ge "dem 
argument" torde följande citat kunna illustrera.  

 
Jag förklarar att jag har en annan tro och jag frågar dem om de 
skulle tycka mer om mig och respektera mig mer om jag vore 
muslim. När jag ställer den här frågan, tystnar barnen och tänker 
efter. De svarar alltid nej  

 
Det sätt på vilket Marianne pratar om uppfostran och undervisningen 
implicerar indirekt att det är lärarens ansvar att få undervisningen och det 
sociala samspelet mellan elever och lärare att fungera. Så tolkar i alla fall 
Agnes och Kristin det som. När Anwar tar ställning för denna modell upplever 
antagligen de vad David Hargreaves (2003) beskriver som kompetensångest 
och stress över att inte kunna nå upp till förväntningarna som finns. Att så 
tydligt som Anwar ta ställning för vissa modeller och perspektiv på lärande 
menar Agnes drabbar alla lärares självförtroende. Man känner sig "nersulad 
hela tiden" när man inte kan mäta sig med de lärare och deras metoder som 
Anwar lyfter fram. I den sociala matris som klasslärare, profillärare och rektor 
utgör upplever Agnes att hon inte får något erkännande som lärare.  

Att skaffa sig inflytande över skolans pedagogiska ledning 
Agnes och hennes kollegor vill få Anwar att ändra sitt sätt att styra skolan. De 
vill få mer inflytande över hur Anwar ska uppfatta vad som kan hjälpa lärarna 
i deras arbete. Kritiken av Anwar blir allt tydligare under tiden jag är på 
skolan. Anwar upplevs inte att vara en ledare som ger stöd, skapar tillit och 
förtroende, och tolererar misstag. Lärarens auktoritet undergrävs när 
föräldrarna vänder sig till Anwar som är rektor menar Kristin (jfr Becker, 
1953). Det är osäkert, och ”man går runt och är nervös för att man gör fel” 
säger Kristin.  

När jag pratar med Kristin, Agnes och Lotta märker jag att de söker mitt 
stöd i kritiken av Anwars ledarskap. Vid ett tillfälle sitter vi och diskuterar hur 
de gemensamma personalkonferenserna fungerar. Jag frågar dem om det som 
bestäms på mötena antecknas. De berättar då att jag inte är den förste att påtala 
att det saknas protokoll. Kristin berättar för mig att ”Anwar hade handledare 
och han sa samma sak som du. Det är sådant vi också har sagt”. Agnes fyller i 
säger att ”Anwar inte håller i mötena” och respekterar inte mötena eftersom 
han svarar i telefon. ”Det betyder att våra personalmöten inte är så viktiga” 
konstaterar Kristin. Kristin drar paralleller mellan att svara i telefonen under 
mötena och ett ointresse för skolans personal. På samma gång som de är 
kritiska så menar de att Anwars beteende speglar hans oförmåga att "säga nej". 
Han är för "snäll" och vill vara alla till lags.  
 

Det är så otydligt. Om vi bestämmer något på mötet och någon 
annan kommer med en annan synpunkt. Då vill han inte säga nej. 

899221_Henrik Nilsson.indd   224 2015-01-13   09:23



219 

Istället för att säga att vi har bestämt den här grejen så vill han inte 
vara negativ till den andra. Han tror att demokrati betyder att alla 
bestämmer vad dom tycker. Inte att vi bestämmer något gemensamt 
(Kristin).  

 
Den binära personlighet som Kristin och hennes kollegor i semiotisk mening 
skapar och tolkar Anwar med innehåller således både positiva och negativa 
sidor (jfr Mast, 2006) med en viss övervikt mot det negativa. Även de tillsynes 
positiva sidorna "snällhet" får en negativ prägel i termer av "obeslutsamhet". 
Man kan likna detta sätt som lärarna pratar om Anwar vid symboliska 
statushandlingar som iscensätter vad Garfinkel (1956) benämner som en 
sociokulturell degraderingsceremoni. Garfinkel skriver att 
degradaderingscermonier faller inom sociologin för moralisk indignation (s 
421). Själva ceremonin är en kommunikativ akt där en aktörs offentliga 
identitet görs om på ett sätt så att vi uppfattar honom eller henne i den sociala 
matrisen som sämre. Men eftersom Agnes och hennes kollegor inte får stöd av 
alla andra klasslärare så leder inte deras sociala framträdande till att Anwar 
ändrar sig vad gäller sitt sätt att tolka och sätta upp ramarna för hur 
skolprestationer ska förstås.  

Pedagogisk osäkerhet 
Sättet som klasslärarna talar om Anwar tolkar jag inte bara vara orsakat av att 
de vill få inflytande över pedagogiken på Jibrilskolan utan speglar också en 
allmän osäkerhet om hur undervisningen ska bedrivas. De stereotypa 
tolkningarna som en del klasslärare gör ska också förstås i ljuset av denna 
osäkerhet. Lärarna vet inte riktigt vad som förväntas av dem. Den pedagogiska 
praktiken är komplex och osäker (Surgue, 1997, se introduktion s X). När de 
söker erkännande och försöker förklara sina misslyckande har de tendens att 
kritisera föräldrarnas och Anwars beteende. Osäkerheten smittar av sig och det 
är svårt att upprätta konstruktiva dialoger eftersom även Anwar tolkas som 
osäker i sin ledarroll.  

 
Att utbildning i demokratiska samhällen implicerar osäkerhet aktualiserades 
ganska ofta på Jibrilskolan då man inte var säker på mot vilken bakgrund ens 
kollegor tolkade olika fenomen. Kritiken som riktades mot Anwar var 
motsägelsefull. Å ena sidan kritiserades ledarskapet för att vara otydligt. Å 
andra sidan kritiserades Anwar på grund av islam var alltför rigid. När jag 
pratade med Anwar om vad han ansåg om möjligheterna att ifrågasätta 
etablerade och förgivit tagna kunskaper svarade han på följande sätt  
 

Jag kan inte chansa med barnens liv för att det är demokratiskt. Jag 
har ansvar som förälder att lära dem vad jag tror på. Om det visar 
sig att jag har fel eller rätt är en annan sak men jag måste visa dem 

218 

skilja rätt från fel. Ett exempel på vad Marianne menar med att ge "dem 
argument" torde följande citat kunna illustrera.  

 
Jag förklarar att jag har en annan tro och jag frågar dem om de 
skulle tycka mer om mig och respektera mig mer om jag vore 
muslim. När jag ställer den här frågan, tystnar barnen och tänker 
efter. De svarar alltid nej  

 
Det sätt på vilket Marianne pratar om uppfostran och undervisningen 
implicerar indirekt att det är lärarens ansvar att få undervisningen och det 
sociala samspelet mellan elever och lärare att fungera. Så tolkar i alla fall 
Agnes och Kristin det som. När Anwar tar ställning för denna modell upplever 
antagligen de vad David Hargreaves (2003) beskriver som kompetensångest 
och stress över att inte kunna nå upp till förväntningarna som finns. Att så 
tydligt som Anwar ta ställning för vissa modeller och perspektiv på lärande 
menar Agnes drabbar alla lärares självförtroende. Man känner sig "nersulad 
hela tiden" när man inte kan mäta sig med de lärare och deras metoder som 
Anwar lyfter fram. I den sociala matris som klasslärare, profillärare och rektor 
utgör upplever Agnes att hon inte får något erkännande som lärare.  

Att skaffa sig inflytande över skolans pedagogiska ledning 
Agnes och hennes kollegor vill få Anwar att ändra sitt sätt att styra skolan. De 
vill få mer inflytande över hur Anwar ska uppfatta vad som kan hjälpa lärarna 
i deras arbete. Kritiken av Anwar blir allt tydligare under tiden jag är på 
skolan. Anwar upplevs inte att vara en ledare som ger stöd, skapar tillit och 
förtroende, och tolererar misstag. Lärarens auktoritet undergrävs när 
föräldrarna vänder sig till Anwar som är rektor menar Kristin (jfr Becker, 
1953). Det är osäkert, och ”man går runt och är nervös för att man gör fel” 
säger Kristin.  

När jag pratar med Kristin, Agnes och Lotta märker jag att de söker mitt 
stöd i kritiken av Anwars ledarskap. Vid ett tillfälle sitter vi och diskuterar hur 
de gemensamma personalkonferenserna fungerar. Jag frågar dem om det som 
bestäms på mötena antecknas. De berättar då att jag inte är den förste att påtala 
att det saknas protokoll. Kristin berättar för mig att ”Anwar hade handledare 
och han sa samma sak som du. Det är sådant vi också har sagt”. Agnes fyller i 
säger att ”Anwar inte håller i mötena” och respekterar inte mötena eftersom 
han svarar i telefon. ”Det betyder att våra personalmöten inte är så viktiga” 
konstaterar Kristin. Kristin drar paralleller mellan att svara i telefonen under 
mötena och ett ointresse för skolans personal. På samma gång som de är 
kritiska så menar de att Anwars beteende speglar hans oförmåga att "säga nej". 
Han är för "snäll" och vill vara alla till lags.  
 

Det är så otydligt. Om vi bestämmer något på mötet och någon 
annan kommer med en annan synpunkt. Då vill han inte säga nej. 

899221_Henrik Nilsson.indd   225 2015-01-13   09:23



221 

7.6 Sammanfattande analys 
Vad för slags skola är Jibrilskolan? Vad är det som gör att skolan fungerar 
som organisation trots olika perspektiv på kön, sexualitet, uppfostran, sätt att 
tolka på vad som är bra undervisning och vad som påverkar den? I den här 
sammanfattande analysen utgår jag från att Jibrilskolan som skolinstitution är 
ett meningslandskap. Detta meningslandskap (Reed, 2011) är naturligtvis en 
del av ett vidare sammanhang, men får sina konkreta meningar av aktörer som 
skapar, strider, överskrider och skapar överlappande meningssystem av 
"symboliska sammanhang av redan existerande mening" (Lund & Trondman, 
2014, s 13). Jibrilskolans meningssystem är både binära och överlappande. Jag 
har identifierat tre övergripande meningssystem i Jibrilskolans 
meningslandskap: ett som relaterar till sexualitet, ett som relaterar till 
professionalitet och ett som relaterar till språk. Meningssystemen är kollektiva 
kluster av meningar som aktörerna samlar sig kring (Collins, 2008). De fylls 
på mening av aktörerna som tror på dem och skapar mening i relation till 
andra meningar. Samtidigt som meningssystem tolkas på olika sätt 
förekommer också meningar som överskrider meningsmotsättningar i 
Jibrilskolans meningslandskap. Dessa redovisar jag i relation till de 
meningsmotsättningar som finns inom respektive meningssystem.  
 

Sexualitet som meningssystem 
Meningssystemet för sexualitet relaterar till könsroller, sexuell identitet och 
sexuellt samliv. Inom meningssystemet för sexualitet finns två 
meningskluster: ett sekulärt och ett religiöst. Klasslärarna samlar sig kring det 
sekulära meningsklustret när de tolkar vad de uppfattar som religiös påverkan 
på sexualkunskapsundervisning, undervisning om pojkar och flickors sociala 
relationer, musikundervisning och dans. De sekulära meningarna formas ut av 
aktörers motivationer vars källor är meningar om jämställdhet, 
individualisering och sexuell frigörelse. Klasslärarna är emellertid inte någon 
homogen grupp som sluter upp och använder det sekulära klustret av meningar 
på ett och samma sätt. Inom gruppen viktas tolkningar av den religiösa 
påverkan som mer eller mindre negativ (Alexander, 2012). Lärarna som 
arbetar med de äldre eleverna uppmärksammar det religiösa inflytandet i 
större utsträckning eftersom elevernas ålder aktualiserar både det religiösa och 
sekulära meningssystemet för sociala relationer mellan pojkar och flickor. 
Även tidigare individuella erfarenheter och kunskaper om islam har betydelse 
för hur det religiösa meningssystemet viktas ur ett sekulärt perspektiv.  

 
På samma sätt som klasslärarna samlar sig kring vad jag kallar för sekulära 
meningar samlar sig Anwar och profillärarna kring islam när de tolkar de 
sekulära meningarnas inflytande över sexualiteten som meningssystem. Det 
religiösa meningssystemet formas av motivation vars källor är meningar om 
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vad jag tror på och leda in dem på rätt väg. Tiden kommer nog när 
de själva får välja och göra vad de tycker (Anwar).  

 
Den balansgång som Anwar utövade mellan olika intressenter gjorde att en del 
av lärarna saknade entydiga svar från Anwar i olika frågor. En del lärare hade 
utvecklat en egen etisk kompass medan andra upplevde att de behövde stöd av 
Anwar för att hantera situationer då eleverna använde sig av islam. Följande 
empiriska nerslag illustrerar detta. I koranen finns det 
levnadsrekommendationer för olika situationer och fenomen. Hur klasslärarna 
talar om situationer där eleverna refererar till koranen ger en viss inblick i den 
osäkerhet som kan uppkomma och hur lärarna agerar. Agnes berättar om det 
på följande sätt: 

 
Vi hade vattenkannorna inne och dom (eleverna) kunde inte stå och 
dricka ett glas vatten utan de skulle sitta. Det finns en 
rekommendation i islam om att man inte ska komma springande och 
sätta i halsen och det körde de stenhårt med. Jag tyckte det var 
absurt (Agnes).  

 

Agnes reagerar som om reglerna i koranen vore bokstavligt sanna och 
bedömer dem också därefter. Ett annat sätt att hantera en liknande situation 
berättar Marianne om.  
 

En gång kom några barn in och sa att det enligt islam är haram 
(förbjudet) att skoja när det är den 1 april. Jag svarade direkt att 
det inte stämmer, utan att det är skillnad på att skoja om exempelvis 
en bagatellartad sak och en allvarlig sak som exempelvis när någon 
varit med om en olycka (Marianne). 

 
Jag frågar Marianne hur det kommer sig att hon är så säker på sin sak säger 
hon att eleverna inte har så mycket kunskaper om islam. Vidare berättar hon 
att tidigare haft en muslimsk kollega som hjälpt henne att både förstå och 
kunna kritisera islam som praktik. Ett säkert agerande kräver kunskaper, 
erfarenheter och en förståelse från skolledningens sida för att dessa inte alltid 
finns och att det därför behövs utvecklas en sådan institutionell stödstruktur 
(jfr Niyozov, 2010, s 34-38). Institutionaliseringen av sådan stödstruktur på 
Jibrilskolan var svår att skapa eftersom aktörerna många gånger misstrodde 
varandras motiv.  
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"symboliska sammanhang av redan existerande mening" (Lund & Trondman, 
2014, s 13). Jibrilskolans meningssystem är både binära och överlappande. Jag 
har identifierat tre övergripande meningssystem i Jibrilskolans 
meningslandskap: ett som relaterar till sexualitet, ett som relaterar till 
professionalitet och ett som relaterar till språk. Meningssystemen är kollektiva 
kluster av meningar som aktörerna samlar sig kring (Collins, 2008). De fylls 
på mening av aktörerna som tror på dem och skapar mening i relation till 
andra meningar. Samtidigt som meningssystem tolkas på olika sätt 
förekommer också meningar som överskrider meningsmotsättningar i 
Jibrilskolans meningslandskap. Dessa redovisar jag i relation till de 
meningsmotsättningar som finns inom respektive meningssystem.  
 

Sexualitet som meningssystem 
Meningssystemet för sexualitet relaterar till könsroller, sexuell identitet och 
sexuellt samliv. Inom meningssystemet för sexualitet finns två 
meningskluster: ett sekulärt och ett religiöst. Klasslärarna samlar sig kring det 
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på sexualkunskapsundervisning, undervisning om pojkar och flickors sociala 
relationer, musikundervisning och dans. De sekulära meningarna formas ut av 
aktörers motivationer vars källor är meningar om jämställdhet, 
individualisering och sexuell frigörelse. Klasslärarna är emellertid inte någon 
homogen grupp som sluter upp och använder det sekulära klustret av meningar 
på ett och samma sätt. Inom gruppen viktas tolkningar av den religiösa 
påverkan som mer eller mindre negativ (Alexander, 2012). Lärarna som 
arbetar med de äldre eleverna uppmärksammar det religiösa inflytandet i 
större utsträckning eftersom elevernas ålder aktualiserar både det religiösa och 
sekulära meningssystemet för sociala relationer mellan pojkar och flickor. 
Även tidigare individuella erfarenheter och kunskaper om islam har betydelse 
för hur det religiösa meningssystemet viktas ur ett sekulärt perspektiv.  

 
På samma sätt som klasslärarna samlar sig kring vad jag kallar för sekulära 
meningar samlar sig Anwar och profillärarna kring islam när de tolkar de 
sekulära meningarnas inflytande över sexualiteten som meningssystem. Det 
religiösa meningssystemet formas av motivation vars källor är meningar om 
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vad jag tror på och leda in dem på rätt väg. Tiden kommer nog när 
de själva får välja och göra vad de tycker (Anwar).  

 
Den balansgång som Anwar utövade mellan olika intressenter gjorde att en del 
av lärarna saknade entydiga svar från Anwar i olika frågor. En del lärare hade 
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Anwar för att hantera situationer då eleverna använde sig av islam. Följande 
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levnadsrekommendationer för olika situationer och fenomen. Hur klasslärarna 
talar om situationer där eleverna refererar till koranen ger en viss inblick i den 
osäkerhet som kan uppkomma och hur lärarna agerar. Agnes berättar om det 
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rekommendation i islam om att man inte ska komma springande och 
sätta i halsen och det körde de stenhårt med. Jag tyckte det var 
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Agnes reagerar som om reglerna i koranen vore bokstavligt sanna och 
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En gång kom några barn in och sa att det enligt islam är haram 
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finns och att det därför behövs utvecklas en sådan institutionell stödstruktur 
(jfr Niyozov, 2010, s 34-38). Institutionaliseringen av sådan stödstruktur på 
Jibrilskolan var svår att skapa eftersom aktörerna många gånger misstrodde 
varandras motiv.  
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motgångar i sin egen undervisning. Meningarna som gör denna sociala 
mekanism effektiv är inte verbaliserade även om lärarna handlar efter dem. 
Att denna mekanism blir socialt effektiv på Jibrilskolan hänger samman med 
att ensamarbete är ett konventionellt sätt att arbeta på (Lortie, 1975) men det 
som gör att denna konvention passar in så väl i Jibrilskolan meningslandskap 
är att den även blir ett sätt att hantera meningsskiljaktigheterna om vad det 
innebär att vara professionell. Samtidigt som lärarna enskilt har olika åsikter 
om hur man som lärare bör undervisa och upprätthålla disciplinen i 
klassrummet så undviker det att tala med varandra om detta. Den höga grad av 
autonomi som lärarna tillskriver varandra gör att man tillåter varandra att 
arbeta på det sätt man tror är bäst. Samtidigt utövar lärarna ett visst socialt 
tryck på varandra genom att påverka Anwars syn på undervisning och fostran.  
 
Det är inte bara meningen om att undvika andras kommentarer på 
undervisningen som gör att lärarna ger varandra friheter i undervisningen. 
Även rädslan för att inte bli erkänd, "nersulad" som en lärare uttrycker, gör att 
lärarna inte pratar med varandra om undervisning (jfr Rozenholz, 1989).  

Den tysta överenskommelsen om att inte intervenera i varandras sätt att 
undervisa fungerar också som ett slags säkerhetsventil i relation till olika 
tolkningar av innehåll i undervisningen som jag skrev om ovan. Klasslärarna 
fortsätter exempelvis att undervisa om sociala relationer så som de tolkar dem 
samtidigt som sexualkunskapsundervisningen tas om hand av 
skolsjuksköterskan och en muslimsk lärare.  

 

Språk som meningssystem 
Meningssystemet för språkundervisningen är likhet med det professionella 
meningssystemet binärt. Det betyder att det finns olika meningar om språk och 
språkundervisning. En lärargrupp menar i princip att det ska råda enspråkighet 
på Jibrilskolan medan en annan löst sammansatt grupp av andra lärare gör 
vissa undantag beroende på egna erfarenheter och situationen. När aktörer gör 
undantag från enspråkighet som mening triggar det igång andra meningar 
kopplade till djupt liggande meningar om nationalitet, nationen som 
geografisk plats och gemenskap. Enspråkigheten är den generella normen på 
Jibrilskolan. Som symbol är den som sagt oerhört stark. Så pass stark att 
lärarna inte reflekterar över den. Några klasslärare tolkar dock lunchen som en 
situation då eleverna får tala sitt modersmål. Min tolkning är att lärarna 
uppfattar lunchsituation falla utanför den formella undervisningens 
institutionella inramning och därför accepterar flerspråkighet. Även om det 
förekommer meningar om flerspråkighet dominerar det enspråkiga 
meningssystemet. Samtliga lärare i Jibrilskolans meningslandskap tolkar att de 
som söker att bli del av den samhälleliga gemenskapen behöver förstå det 
svenska språket. Det enhetsspråkiga meningssystemet är så pass starkt att det 
nära på sammansmälter med meningslandskapet. Att vi likväl upptäcker det 
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familjen som institution och till den kopplad olika meningar om sexualitet, 
sexuell samlevnad samt de sociala roller som dessa implicerar. I 
meningsskapandet om sexualitet ingår försvaret av familjeinstitutionen som 
handlar om att koda sekulära samlivspraktiker negativt genom att hävda att de 
riskerar både familjen som institution, barnens trygghet inom denna, 
äktenskapet samt individers sexuella medicinska hälsa. 

I likhet med klasslärarna viktas emellertid det sekulära inflytande på olika 
sätt av Anwar och profillärarna. Anwar viktar det sekulära inflytandet som 
mindre negativt än vissa föräldrar och profillärare. Därför arbetar Anwar i 
vissa situationer för att förändra föräldrar och profillärares meningar så att de 
passar bättre in i samhället.  

Även om spänningar förekommer mellan religiösa och sekulära meningar 
om sexualitet sluter profillärare och klasslärare upp kring ett moraliskt 
meningssystem i vilket religion som mening betraktas som viktig för att 
erkänna och stärka elevernas identiteter. Religionen är således inte bara något 
negativt utan också något bra menar klasslärarna. Religionen betraktas som en 
resurs för att lösa sekulära praktiska problem exempelvis att få eleverna att 
delta på utflykter och i skolämnen av olika slag. Att islam på detta sätt tolkas 
som resurs för att förverkliga sekulära mål överbryggar 
meningsskiljaktigheterna mellan olika aktörer och gjuter olja på vågorna som 
uppkommer i relation till sexualitet som meningssystem. 

 

Professionalitet som meningssystem 
Meningssystem för professionalitet består av två olika sätt tolka 
professionalitet på. Jag kallar dem för individualiserad respektive kollektiv 
mening om professionalitet.  

Anwar och Marianne är de som tydligast samlar sig kring den 
individualiserade meningen om professionalitet. De betraktar undervisning 
först och främst vara lärarens ansvar. Det är läraren som ansvarar för elevernas 
lärande. Detta sätt att tolka undervisningen betraktar inte läranderesultatet som 
ett resultat av elevsammansättningen utan lärarens insats. 

Andra klasslärare tolkar undervisningen vara en kollektiv angelägenhet. De 
betonar vikten av gemensamma ordningsregler, system för bedömning av 
elevernas kunskaper och procedurer för att fördela resurser.  

Samtidigt finns en tyst underliggande struktur som överskrider ovan 
meningar om professionalitet. Denna struktur triggas igång av den sociala 
mekanismen: rädslan för att inte bli erkänd som professionell. 
Meningsstrukturen innebär att "man inte söker hjälp ifrån andra" eftersom det 
är liktydigt med "att ifrågasätta sin egen kompetens" (Seymour, 2003, s. 43-
44). Vidare handlar det om att den professionelle ska "hantera alla problem 
som uppkommer i klassrummet, och att det tolkas som ett tecken på svaghet 
om så inte är fallet" skriver Seymour (2003, s. 43-44). Rädslan att inte få ett 
socialt erkännande gör att man inte gärna pratar om framgångar och 
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8. Kultur och utbildning 

Syftet med avhandlingen var att fördjupa förståelsen för de sociala processer 
som föregår formandet av utbildning på två mångkulturella grundskolor: 
Tallskolan och Jibrilskolan. I det här sista kapitlet kommer jag att 
sammanfatta svaren på de empiriska frågorna jag ställde i början av 
avhandlingen. Jag kommer också ytterligare att fördjupa vilken social 
integration som Tallskolan och Jibrilskolan erbjuder och varför de gör som de 
gör. 
 
För att förstå hur utbildning formades på de båda skolorna, intervjuade och 
observerade jag rektorer, lärare, förvaltningstjänstemän, experter och politiker 
i deras dagliga arbete. Intervjuerna jag genomförde och interaktionerna jag 
lyssnade på och de praktiker jag observerade handlade om hur aktörer tolkade 
vad som var viktigt för eleverna på Tallskolan och Jibrilskolan att lära sig men 
också hur de menade att undervisningen och det lokala utbildningssystemet 
behövde organiseras för att förverkliga elevernas lärande.  

Berättelserna, interaktionerna och observationerna kompletterades med 
andra empiriska material, exempelvis lokala policytexter, rapporter och 
tidningsreportage. De empiriska underlagen har därefter tolkats med olika 
slags teorier. I inledningskapitlet beskrevs detta som en metodologiskt öppen 
ansats. 

I rekonstruktionen av de meningslandskap som aktörer medvetet eller 
omedvetet motiverats av och/eller formats genom, har jag använt mig av 
teorier som möjliggjorde en expanderad förståelse och förklaring av händelser 
och skeenden (Reed, 2011; Larsen, 2014). Användandet av olika slags teorier 
har också varit ett sätt att hantera gapet mellan hur och varför aktörer agerar 
som de gör. Teorierna har därför varit av ett sådant slag att det varit möjligt att 
gräva på olika djup i meningslagren som omslutit aktörernas handlingar. 
Poängen med detta förfarande har varit att gå från handlingarnas subjektiva 
innebörder, till ett "vidare meningssammanhang" så som Weber (1983, s 7) 
uttrycker det. Reed (2011) liknar detta analytiska förfarande vid minimala 
respektive maximala förklarande tolkningar. Själva tolkningsförfarandet rörde 
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som meningssystem beror på att det synliggörs i flerspråkiga kontexter. Det 
används då, som i det här fallet som symbol för att mobilisera, att försvara 
och/eller negativt koda flerspråkighet.    

7.7 Inför det sista kapitlet 
Detta och förra kapitlet har jag ägnat åt Jibrilskolan. I det förra kapitlet 
Jibrilskolans tillblivelse beskrev jag vad som motiverade Anwar till att 
etablera Jibrilskolan. Jag berättade om de erfarenheter som Anwar gjorde som 
skolförälder och lärare när han arbetade som Komvux. Dessa erfarenheter var 
för att använda Reeds (2011) begrepp motivationen som fick honom att 
etablera Jibrilskolan. Anwar hade emellertid inte reagerat och agerat om det 
inte vore för att han trodde han kunde förbättra förutsättningar för lärande och 
fostran med hjälp av islam. Islam var således källan till motivation. Inre 
motivationer om att skapa ett utbildningssammanhang där islam, muslimsk 
identitet och fostran erkändes kombinerade Anwar med meningar av senare 
datum om att detta skulle hjälpa föräldrar och elever att passa in i 
majoritetssamhället. Anwar kombinerade således symbolisk offentligt 
sanktionerade meningar och meningar om vilken han upplevde sig vara i en 
mer hel mening. För att göra dem socialt effektiva så gav han dem form 
genom sociala framträdande. Koderna han använde var meningar i termer av 
symboler och meningssystem som gjorde att Anwar nådde sin publik. Jag 
visade hur Anwar identifierade svenska sätt att tala om frågor och problem 
som relaterade till islam och muslimer. På detta sätt skapades igenkänning och 
sociala band med majoritetssamhället.  

I föreliggande kapitel Jibrilskolans skolkultur har jag visat vilka meningar 
och meningssystem som sociala praktiker på Jibrilskolan tolkas med. 
Meningssystem och dess binära meningar ramade in Jibrilskolans 
meningslandskap och gjorde de sociala handlingarna möjliga. Samtidigt som 
meningssystemen var binära fanns det också meningar som gjorde det möjligt 
att trots detta få det sociala livet på Jibrilskolan att fungera. Alla lärare slöt 
upp kring vikten av stärka elevernas identitet. De betonade också islams 
praktiska sida. Vid sidan av detta övergripande moraliska och praktiska 
meningssystem var svenska språket som meningssystem det som överskred 
och höll ihop ett annars fragmenterat meningslandskap.  

I det sista och avslutande kapitlet kommer jag på en mer teoretisk 
principiell nivå föra ett resonemang om hur vi kan förstå vad som formar 
utbildningen på Tallskolan och Jibrilskolan. För det andra kommer jag 
analysera vad för slags civilsfär och inkorporering som Tallskolans och 
Jibrilskolans meningslandskap implicerar. 
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andra empiriska material, exempelvis lokala policytexter, rapporter och 
tidningsreportage. De empiriska underlagen har därefter tolkats med olika 
slags teorier. I inledningskapitlet beskrevs detta som en metodologiskt öppen 
ansats. 

I rekonstruktionen av de meningslandskap som aktörer medvetet eller 
omedvetet motiverats av och/eller formats genom, har jag använt mig av 
teorier som möjliggjorde en expanderad förståelse och förklaring av händelser 
och skeenden (Reed, 2011; Larsen, 2014). Användandet av olika slags teorier 
har också varit ett sätt att hantera gapet mellan hur och varför aktörer agerar 
som de gör. Teorierna har därför varit av ett sådant slag att det varit möjligt att 
gräva på olika djup i meningslagren som omslutit aktörernas handlingar. 
Poängen med detta förfarande har varit att gå från handlingarnas subjektiva 
innebörder, till ett "vidare meningssammanhang" så som Weber (1983, s 7) 
uttrycker det. Reed (2011) liknar detta analytiska förfarande vid minimala 
respektive maximala förklarande tolkningar. Själva tolkningsförfarandet rörde 
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som meningssystem beror på att det synliggörs i flerspråkiga kontexter. Det 
används då, som i det här fallet som symbol för att mobilisera, att försvara 
och/eller negativt koda flerspråkighet.    

7.7 Inför det sista kapitlet 
Detta och förra kapitlet har jag ägnat åt Jibrilskolan. I det förra kapitlet 
Jibrilskolans tillblivelse beskrev jag vad som motiverade Anwar till att 
etablera Jibrilskolan. Jag berättade om de erfarenheter som Anwar gjorde som 
skolförälder och lärare när han arbetade som Komvux. Dessa erfarenheter var 
för att använda Reeds (2011) begrepp motivationen som fick honom att 
etablera Jibrilskolan. Anwar hade emellertid inte reagerat och agerat om det 
inte vore för att han trodde han kunde förbättra förutsättningar för lärande och 
fostran med hjälp av islam. Islam var således källan till motivation. Inre 
motivationer om att skapa ett utbildningssammanhang där islam, muslimsk 
identitet och fostran erkändes kombinerade Anwar med meningar av senare 
datum om att detta skulle hjälpa föräldrar och elever att passa in i 
majoritetssamhället. Anwar kombinerade således symbolisk offentligt 
sanktionerade meningar och meningar om vilken han upplevde sig vara i en 
mer hel mening. För att göra dem socialt effektiva så gav han dem form 
genom sociala framträdande. Koderna han använde var meningar i termer av 
symboler och meningssystem som gjorde att Anwar nådde sin publik. Jag 
visade hur Anwar identifierade svenska sätt att tala om frågor och problem 
som relaterade till islam och muslimer. På detta sätt skapades igenkänning och 
sociala band med majoritetssamhället.  

I föreliggande kapitel Jibrilskolans skolkultur har jag visat vilka meningar 
och meningssystem som sociala praktiker på Jibrilskolan tolkas med. 
Meningssystem och dess binära meningar ramade in Jibrilskolans 
meningslandskap och gjorde de sociala handlingarna möjliga. Samtidigt som 
meningssystemen var binära fanns det också meningar som gjorde det möjligt 
att trots detta få det sociala livet på Jibrilskolan att fungera. Alla lärare slöt 
upp kring vikten av stärka elevernas identitet. De betonade också islams 
praktiska sida. Vid sidan av detta övergripande moraliska och praktiska 
meningssystem var svenska språket som meningssystem det som överskred 
och höll ihop ett annars fragmenterat meningslandskap.  

I det sista och avslutande kapitlet kommer jag på en mer teoretisk 
principiell nivå föra ett resonemang om hur vi kan förstå vad som formar 
utbildningen på Tallskolan och Jibrilskolan. För det andra kommer jag 
analysera vad för slags civilsfär och inkorporering som Tallskolans och 
Jibrilskolans meningslandskap implicerar. 
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partikulära identitet i det offentliga. I privata sammanhang kan de vara mer 
öppna med sin identitet. Assimilering kräver anpassning. Som jag har visat 
förbjuder vissa lärare på Jibrilskolan elever att tala sitt modersmål på lunchen. 
Detta betyder emellertid inte att eleverna diskrimineras eller är föremål för 
rasism.  

Sammanbindning som inkorporering innebär exempelvis att när sociala 
band skapas på arbetsplatser och skolor börjar civilsfären uppmärksamma 
identiteter med annan bakgrund än svensk. Ett visst utbyte sker mellan 
civilsfärens kärna och dess marginaler. Nya bindestrecksidentiteter som 
sverige-somalier och kulturella kategorier som rinkeby-svenska kan 
uppkomma. Den offentliga diskursens nya kategorier signalerar att tidigare 
skilda kulturella kategorier och identiteter som svenskar och invandrare binds 
samman. Tidigare marginaliserade grupper tillskrivs positiva civila kvalitéer. 
Emellertid är det fortfarande majoritetsbefolkningens sociala ingrupper som i 
huvudsak definierar villkoren för inkorporering. I likhet med assimilering som 
inkorporering kan grupper som är involverade i sammanbindande 
inkorporering fortfarande nyttja sina rättigheter att ha åsikter och uttrycka dem 
i det offentliga. Samtidigt uppfattas deras identiteter och institutioner i den 
civila sfären inte lika bekymmersamma som tidigare. De representerar mindre 
problematiska civila kompetenser. Definitionerna av den ursprungliga 
gemensamma identiteten expanderar med sammanbindning men kan också 
krympa till snäva definitioner och restriktioner av civil kompetens.  

Den mångkulturella inkorporeringsformen innebär att civilsfärens kärna 
inte begär att samhällsmedlemmar med annan bakgrund ska dölja sin identitet 
i det offentliga livet. Istället börjar civilsfären uppskatta partikulära identiteter. 
De egenskaper som utgrupper tidigare behövt dölja blir nu kvalitéer som inte 
är stigmatiserande utan en variation på civila och utopiska teman (Alexander, 
2006, s 451). Vilka stilar och livserfarenheter som majoritetssamhället kan 
föreställa sig expanderas dramatisk (ibid. a.a.). Ett exempel är att fler sexuella 
identiteter i Sverige numera både uppskattas och kan tänkas som möjliga 
(Weisel, 2014) av civilsfärens kärna. Samtidigt som civilsfären erkänner och 
uppskattar olikhet är detta också vad som förenar - att alla individer tillhör 
samma mänsklighet. I relation till de meningslandskap och meningssystem 
som jag funnit att aktörer på de båda skolorna rör sig i, förhåller sig till, 
formar och formas av frågar jag mig vad det är för slags inkorporering som 
dessa civilsfärer erbjuder.  

Jag inleder emellertid det här slutkapitlet med att svara på de frågor som 
jag ställde till respektive empiriskt fall och som jag redovisat under 
kapitelrubrikerna Tallskolan och Byarp, Tallskolan (ännu) ett 
förbättringsarbete, Jibrilskolans tillblivelse och Jibrilskolans kultur. Under 
den sjätte rubriken Kultur och utbildning analyserar jag de empiriska kapitlen 
ur ett samhällsteoretiskt perspektiv med hjälp av begreppen civilsfär och 
inkorporering. Därmed svarar jag också på avhandlingens femte och sista 
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sig mellan att beskriva vad som hände och sades i olika situationer, till att med 
teorier tolka hur och varför vissa men inte andra saker var möjliga att göra och 
säga. För att belysa hur detta kom sig använde jag mig av begreppen 
meningslandskap och meningssystem. Med meningslandskapen har jag 
beskrivit givna meningar i en viss tid. Meningslandskapen är emellertid internt 
kulturellt heterogena och kulturen har inom dessa en relativ autonomi (Reed, 
2011). Det betyder att det förekommer olika meningssystem inom ett 
meningslandskap. Därför har jag i den utsträckning som det empiriskt visade 
sig, även beskrivit motstridiga och överlappande meningar och 
meningssystem. Urskiljandet av meningar som motiverade handlingar av olika 
slag möjliggjordes av täta empiriska beskrivningar som grund (Geertz, 2000). 
I avhandlingen har således ett särskilt fokus riktats mot meningar, 
meningssystem och meningslandskap. Det är genom dessa som 
rekonstruktionen av utbildning har genomförts.  

I de empiriska kapitlen har jag också närmat mig frågan om vad för slags 
samhälleligt vi som meningslandskapen och meningssystem speglar. Efter att 
jag sammanfattat svaren på de empiriska kapitlen kommer jag att fördjupa vad 
det är för slags inkorporering som meningslandskapen och civilsfärer erbjuder 
(Alexander, 2006). Jag frågar mig vilka förväntningar som samhällets 
medlemmar riktar mot sig själva som kollektiv, och i synnerhet mot elever 
med utländsk bakgrund och de mångkulturella skolor som förväntas att hjälpa 
dem in i samhället. Jag utgår från att utbildning på Tallskolan och Jibrilskolan 
speglar hur det samhälleliga viet – civilsfären – relaterar till olika identiteters 
sätt att bete sig och till hur de förstår institutioner som familj, individ, religion, 
sekularism osv.  

För att på empirisk väg förstå vad för slags social form skolornas 
civilsfärer antar har jag använt mig av begreppet inkorporering. Erbjudandet 
och tillägnandet av medlemskap som civilsfären erbjuder kan anta tre olika 
sociala inkorporeringsformer (Alexander, 2006). Dessa relaterar till hur 
civilsfärens dominerande sociala grupper tolkar andra identiteter, deras sociala 
relationer och institutioner. Inkorporeringsformerna benämns som 
assimilerande, sammanbindande och mångkulturell inkorporering.  

Assimilering är den vanligaste formen för inkorporering till civilsfären. 
Den innebär att civilsfärens dominerande grupper bestämmer det samhälleliga 
viets identitet. Det kan exempelvis innebära att elever med utländsk bakgrund 
förväntas dölja sin religiösa och språkliga identitet för att accepteras. 
Assimilering kan spegla att civilsfären förväntar sig anpassning till dess 
ursprunglighet exempelvis till vad som uppfattas som historiskt svenskt. I 
avhandlingen har det visat sig att det kan handla om att tala svenska med ett 
korrekt uttal och satsmelodi, att förstå och uppskatta välfärdssystemet, bidra 
till samhället genom arbete och att sätta individen i centrum (jfr Berggren & 
Trägårdh, 2009; Voyer, 2013; Weizel, 2014). Assimilering betyder emellertid 
inte utestängning. Grupper i civilsfärens marginal förväntas och uppmanas 
delta i det offentliga samtalet men samtidigt förväntas de också dölja sin 
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partikulära identitet i det offentliga. I privata sammanhang kan de vara mer 
öppna med sin identitet. Assimilering kräver anpassning. Som jag har visat 
förbjuder vissa lärare på Jibrilskolan elever att tala sitt modersmål på lunchen. 
Detta betyder emellertid inte att eleverna diskrimineras eller är föremål för 
rasism.  

Sammanbindning som inkorporering innebär exempelvis att när sociala 
band skapas på arbetsplatser och skolor börjar civilsfären uppmärksamma 
identiteter med annan bakgrund än svensk. Ett visst utbyte sker mellan 
civilsfärens kärna och dess marginaler. Nya bindestrecksidentiteter som 
sverige-somalier och kulturella kategorier som rinkeby-svenska kan 
uppkomma. Den offentliga diskursens nya kategorier signalerar att tidigare 
skilda kulturella kategorier och identiteter som svenskar och invandrare binds 
samman. Tidigare marginaliserade grupper tillskrivs positiva civila kvalitéer. 
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inkorporering kan grupper som är involverade i sammanbindande 
inkorporering fortfarande nyttja sina rättigheter att ha åsikter och uttrycka dem 
i det offentliga. Samtidigt uppfattas deras identiteter och institutioner i den 
civila sfären inte lika bekymmersamma som tidigare. De representerar mindre 
problematiska civila kompetenser. Definitionerna av den ursprungliga 
gemensamma identiteten expanderar med sammanbindning men kan också 
krympa till snäva definitioner och restriktioner av civil kompetens.  

Den mångkulturella inkorporeringsformen innebär att civilsfärens kärna 
inte begär att samhällsmedlemmar med annan bakgrund ska dölja sin identitet 
i det offentliga livet. Istället börjar civilsfären uppskatta partikulära identiteter. 
De egenskaper som utgrupper tidigare behövt dölja blir nu kvalitéer som inte 
är stigmatiserande utan en variation på civila och utopiska teman (Alexander, 
2006, s 451). Vilka stilar och livserfarenheter som majoritetssamhället kan 
föreställa sig expanderas dramatisk (ibid. a.a.). Ett exempel är att fler sexuella 
identiteter i Sverige numera både uppskattas och kan tänkas som möjliga 
(Weisel, 2014) av civilsfärens kärna. Samtidigt som civilsfären erkänner och 
uppskattar olikhet är detta också vad som förenar - att alla individer tillhör 
samma mänsklighet. I relation till de meningslandskap och meningssystem 
som jag funnit att aktörer på de båda skolorna rör sig i, förhåller sig till, 
formar och formas av frågar jag mig vad det är för slags inkorporering som 
dessa civilsfärer erbjuder.  

Jag inleder emellertid det här slutkapitlet med att svara på de frågor som 
jag ställde till respektive empiriskt fall och som jag redovisat under 
kapitelrubrikerna Tallskolan och Byarp, Tallskolan (ännu) ett 
förbättringsarbete, Jibrilskolans tillblivelse och Jibrilskolans kultur. Under 
den sjätte rubriken Kultur och utbildning analyserar jag de empiriska kapitlen 
ur ett samhällsteoretiskt perspektiv med hjälp av begreppen civilsfär och 
inkorporering. Därmed svarar jag också på avhandlingens femte och sista 

226 

sig mellan att beskriva vad som hände och sades i olika situationer, till att med 
teorier tolka hur och varför vissa men inte andra saker var möjliga att göra och 
säga. För att belysa hur detta kom sig använde jag mig av begreppen 
meningslandskap och meningssystem. Med meningslandskapen har jag 
beskrivit givna meningar i en viss tid. Meningslandskapen är emellertid internt 
kulturellt heterogena och kulturen har inom dessa en relativ autonomi (Reed, 
2011). Det betyder att det förekommer olika meningssystem inom ett 
meningslandskap. Därför har jag i den utsträckning som det empiriskt visade 
sig, även beskrivit motstridiga och överlappande meningar och 
meningssystem. Urskiljandet av meningar som motiverade handlingar av olika 
slag möjliggjordes av täta empiriska beskrivningar som grund (Geertz, 2000). 
I avhandlingen har således ett särskilt fokus riktats mot meningar, 
meningssystem och meningslandskap. Det är genom dessa som 
rekonstruktionen av utbildning har genomförts.  

I de empiriska kapitlen har jag också närmat mig frågan om vad för slags 
samhälleligt vi som meningslandskapen och meningssystem speglar. Efter att 
jag sammanfattat svaren på de empiriska kapitlen kommer jag att fördjupa vad 
det är för slags inkorporering som meningslandskapen och civilsfärer erbjuder 
(Alexander, 2006). Jag frågar mig vilka förväntningar som samhällets 
medlemmar riktar mot sig själva som kollektiv, och i synnerhet mot elever 
med utländsk bakgrund och de mångkulturella skolor som förväntas att hjälpa 
dem in i samhället. Jag utgår från att utbildning på Tallskolan och Jibrilskolan 
speglar hur det samhälleliga viet – civilsfären – relaterar till olika identiteters 
sätt att bete sig och till hur de förstår institutioner som familj, individ, religion, 
sekularism osv.  

För att på empirisk väg förstå vad för slags social form skolornas 
civilsfärer antar har jag använt mig av begreppet inkorporering. Erbjudandet 
och tillägnandet av medlemskap som civilsfären erbjuder kan anta tre olika 
sociala inkorporeringsformer (Alexander, 2006). Dessa relaterar till hur 
civilsfärens dominerande sociala grupper tolkar andra identiteter, deras sociala 
relationer och institutioner. Inkorporeringsformerna benämns som 
assimilerande, sammanbindande och mångkulturell inkorporering.  

Assimilering är den vanligaste formen för inkorporering till civilsfären. 
Den innebär att civilsfärens dominerande grupper bestämmer det samhälleliga 
viets identitet. Det kan exempelvis innebära att elever med utländsk bakgrund 
förväntas dölja sin religiösa och språkliga identitet för att accepteras. 
Assimilering kan spegla att civilsfären förväntar sig anpassning till dess 
ursprunglighet exempelvis till vad som uppfattas som historiskt svenskt. I 
avhandlingen har det visat sig att det kan handla om att tala svenska med ett 
korrekt uttal och satsmelodi, att förstå och uppskatta välfärdssystemet, bidra 
till samhället genom arbete och att sätta individen i centrum (jfr Berggren & 
Trägårdh, 2009; Voyer, 2013; Weizel, 2014). Assimilering betyder emellertid 
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kopplas samman med att de inte behärskar svenska språket (Ds:2004:22). 
Detta har i sin tur att göra med att ekonomiska vetenskaper och variabler 
alltmer kommer i förgrunden när samhällets kommunikativa institutioner 
(dagstidningar, tv och radio) förklarar integration (Brekke & Borchgrevink, 
2007). Till detta ska tilläggas att integrationen kritiseras från postkoloniala 
perspektiv (Kamali, 2005). Detta leder till att fokus förskjuts från integration 
till att upptäcka diskriminering. Av dessa olika perspektiv får det ekonomiska 
perspektivet en mer framskjuten plats i samhällsdebatten. Andra 
samhällsvetenskapliga variablers förklaringskraft tonas ner, så som 
civilsamhällets attityder till nyanlända och samhällsmedlemmar med utländsk 
bakgrund. Samtidigt tolkas multikulturalismen vid denna tid i Europa och i 
Sverige leda till segregation istället för integration (Carlbom, 2003; Kivisto, 
2010).  

Att skapa en fungerande assimilering på Tallskolan 
I det andra empiriska kapitlet Tallskolan - (ännu) ett förbättringsarbete 
frågade jag mig vad det är som gör att Tallskolan och andra skolor i Byarp 
inom ramen för ett samverkansprojekt bestämmer sig för att fokusera på 
elevernas svenskspråkiga utveckling och vad de gör för att åstadkomma 
denna. Förbättringsarbetet pågår mellan 2008 och 2012. Resultat visar att 
svenska språket som förbättringsstrategi dominerar. Den strategi behöver inte 
rättfärdigas utan är självskriven i det meningslandskap som aktörerna rör sig i. 
Som meningssystem sträcker svenska språket liksom andra enhetsspråk ut sig 
i tid och rum och har i sig själv en oerhörd stark social påverkanskraft 
(Sjögren, 2001; Cummins, 2000). Denna kraft aktiveras i ett meningslandskap 
där svenska språket som institution framstår så naturlig och självklar att den 
inte diskuteras. Det som gör så gott som alla övertygade om att svenska 
språket bör prioriteras triggas igång av interaktioner som är kopplade till 
vikten av att Tallskolan visar upp kunskapsmässiga resultat.  

Svenska språket som institution och social mekanism måste således 
aktiveras. Den har inte en direktverkande effekt. I Tallskolans 
meningslandskap formas en kausal koppling mellan elevernas skolprestationer 
och elevernas kunskaper i svenska språket. Denna koppling triggar igång 
svenska språket som en underliggande social struktur. Alla, inklusive barnens 
föräldrar, är övertygade om att elevernas resultat kommer förbättras ifall deras 
kunskaper i svenska förbättras. Däremot är man inte överens om hur detta ska 
gå till.  

I likhet med Tallskolans tidigare historia utkristalliseras två 
handlingsalternativ. Ett handlar om att fysiskt desegregera eleverna på 
Tallskolan från varandra. Tallskolans biträdande rektor Niklas företräder 
denna linje. Även kommunens policy för integration har som mål att 
kommunens arbetsplatser ska spegla mångfalden i kommunen. Tallskolan 
speglar inte mångfalden i kommunen menar Niklas eftersom så gott som inga 
elever med svenska som modersmål går på skolan. Det andra 
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fråga om på vilket sätt utbildning i tid och rum förväntas möjliggöra för barn 
och ungdomars samhälleliga integration. 

 

8.1 Avhandlingens empiriska frågor 
Tallskolans aktörers tolkningar av strukturella och symboliska 
förändringar 
I det första empiriska kapitlet Tallskolan och Byarp undersökta jag hur det går 
till när strukturella och symboliska förändringar bidrar till framväxten av en 
skola med ökad andel elever med utländsk bakgrund. Resultatet visar att 
skolans elevsammansättning förändras av att nya villaområden uppförs under 
80-talet. Dit flyttar socioekonomiskt etablerade nyanlända familjer och 
familjer med svensk bakgrund. I början av 1990-talet blir det möjligt för 
föräldrar att välja skola. I början av 2000-talet väljer drygt hälften av 
familjerna i bostadsområdet en annan skola än Byarp. De föräldrar som flyttar 
ifrån området har högre utbildning etablerat sig på arbetsmarknaden (jfr 
Kallstenius, 2011).  

Att allt fler föräldrar väljer andra skolor ska förstås mot bakgrund av 
elevernas skolprestationer börjar mätas och jämföras. Många föräldrar tror att 
Tallskolans resultat enbart har att göra med dålig undervisning och social oro 
på skolan. En annan anledning till de relativt sämre resultaten är emellertid att 
en stor andel av eleverna är nyanlända, att merparten av eleverna har annan 
bakgrund än svensk och att föräldrarna saknar högre utbildning (jfr Bunar, 
2004).  

Mot bakgrund av dessa strukturella förändringar tolkar skolledningen och 
kommunpolitiker på lite olika sätt vad som behöver göras. Skolledning och 
aktörer inom kultursektorn motiveras av multikulturella idéer i mitten av 
1990-talet. Elevernas historia och liv uppmärksammas i ett kulturprojekt. 
Projektet tolkar jag vara en konfiguration av antirasistiska meningar (Nordin, 
2004), integration som utbyte mellan minoritet och majoritetssamhälle samt 
ett delvis nytt sätt att förstå och förmedla kunskaper på (Carlgren, 1999).  

Merparten av de pedagogiska strategierna som aktörer tar initiativ till 
kretsar emellertid kring att förbättra elevernas kunskaper i svenska och om 
världen utanför Byarp. Extra fritidspedagoger anställs. De får i uppdrag att ta 
eleverna på studiebesök utanför Byarp. Inom språkbadsprojektet några år 
senare erbjuds eleverna under en termin undervisning på andra skolor. I början 
av 2000-talet vill lokalpolitikerna lägga ner skolans mellanstadium för att på 
detta sätt permanent desegregera skolans elever. Förslaget stoppas emellertid 
efter protester från föräldrar, elever och Tallskolans personal. Projekten växer 
fram i ett meningslandskap där svenska språket tolkas som allt viktigare. 
Denna viktning av svenska språket som institution ska förstås mot bakgrund 
av att anledningen till att utländska medborgare står utanför arbetsmarknaden 

899221_Henrik Nilsson.indd   234 2015-01-13   09:23



229 

kopplas samman med att de inte behärskar svenska språket (Ds:2004:22). 
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fråga om på vilket sätt utbildning i tid och rum förväntas möjliggöra för barn 
och ungdomars samhälleliga integration. 
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80-talet. Dit flyttar socioekonomiskt etablerade nyanlända familjer och 
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kommunala kan etablera grundskolor och att föräldrar får rätt att välja skola 
(Hwang, 2002). 

För att legitimera och förverkliga Jibrilskolan men framför allt ändra 
bilden av islam och muslimer framträder Anwar på såväl lokala som nationella 
kommunikativa arenor (dagstidningar och TV). I lokaltidningen och den 
nationella morgontidningen svarar Anwar på frågor om skolans profil. Men 
han får också frågor om hur muslimers konservativa tolkningar och sociala 
handlingar kan förstås. Sättet som massmedia förhåller sig till Anwar speglar 
den muslimska identitetens marginalisering. Ingen med svensk bakgrund får 
frågor om andra svenskars problem. Dessa uppfattas oftast som samhälleliga. 
Anwar strävar efter att muslimers problem också ska uppfattas på det här 
sättet. Inte som gruppspecifika utan samhälleliga. Men först måste muslimer 
som grupp uppfattas som andra grupper i civilsfärens kärna. Han försöker 
därför prata om muslimers problem på det sätt som man pratar om andra 
gruppers problem. När andra muslimska skolor och imamer utsätts för kritik 
kritiserar han inte dem utan pratar istället om att man behöver "förstå dem som 
man gör i Sverige". När islam kopplas samman med händelser som i 
civilsfären betraktas som odemokratiska påtalar han vikten av att "bättra...på 
hur...religionen visas". När imamer kritiseras i media för att inte kunna 
svenska lagar svarar Anwar att de behöver utbildas. "Mina barn och andras 
barn behöver någon som kan samhället. Någon som kan islam, språket och det 
skulle vi kunna åstadkomma lätt, om vi hade en imamutbildning här i Sverige" 
säger Anwar. Vid ett tillfälle får han fråga om vad man ska göra när muslimskt 
profilerade skolor inte följer skollagen och säger då att muslimer som gör fel 
ska "bedömas som alla andra". På detta sätt försöker Anwar övertyga 
civilsamhället om att muslimer är som alla andra och ska bedömas för både 
sina positiva och negativa sidor i likhet med andra grupper i samhället.  

Anwar förenar sig med Svenska kyrkan i demonstrationer mot rasism och 
för mångkulturalism. De sociala banden som det gemensamma engagemanget 
mot rasism och diskriminering skapar, medför att islam och kristendom bildar 
en gemensam kategori. På detta sätt försöker Anwar skapa kulturell likhet men 
framför allt omskapa civilsfärens bild av muslimers identitet och islam (jfr 
Alexander, 2011). Anwar får på detta sätt hjälp i att föra tolkningen av 
muslimers identiteter närmare civilsamhällets kärna. Journalister ställer 
exempelvis inte bara frågor som gör att Anwar behöver försvara islam. Istället 
implicerar frågorna möjligheter att framföra positiva sidor av islam. En 
journalist beskriver honom explicit besitta civilt universella kompetenser så 
som "eftertänksam" och "vältalig". Anwar och vissa lyhörda representanter för 
kärngruppen använder sig av civilsamhällets demokratiska diskurs (Alexander 
& Smith, 2003) som betonar universella kompetenser som förståelse och 
återhållsamhet och får med denna diskurs muslimska identiteter att kopplas 
samman med civila kompetenser som betraktas överensstämma med 
civilsfärens kärna.  
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handlingsalternativet innebär att förutsättningarna för undervisningen på 
Tallskolan behöver förbättras på olika sätt. Föräldrar, skolans rektor Alicia 
och lärare vill bland annat ha en högre lärartäthet. Lärarna vill också lära sig 
metoder för att hantera sociala konflikter. Det finns också en viss efterfrågan 
på kunskaper om elevernas kulturella bakgrunder. Skolans rektor och 
förvaltningen poängterar också vikten av att lärare fortbildar sig i svenska som 
andraspråk och att föräldrarna lär sig hur den svenska skolan fungerar. 
Förslagen ligger i linje med statens politik för urbant utvecklingsarbete som 
handlar om att förstärka de offentliga institutionerna i socialt utsatta 
bostadsområden.  

Att denna linje vinner tolkar jag ha både en internhistorisk och en mer 
samhällelig förklaring. Det finns en utbredd lokalpatriotism bland föräldrarna. 
Även om hälften av föräldrarna väljer andra skolor utanför Byarp så är den 
grupp föräldrar som har sina barn på Tallskolan relativt stark. Föräldrarna vill 
att Byarp ska ha en skola. En annan förklaring är att det inte finns något 
politiskt intresse för att skapa mer socialt blandade skolor i Öjbo kommun. 
Föräldraföreningar på andra skolor har haft invändningar när sådana förslag 
varit uppe på den politiska agendan. Motståndet mot förändringar avspeglas 
också i politiken gällande omfördelning av skolpengen. Andelen av den totala 
budget som omfördelas är liten i jämförelse med vad större kommuner 
omfördelar till skolor i socialt utsatta områden (Skolverket, 2009). De extra 
medel som Tallskolan ändå tilldelats har varit utanför den reguljära budgeten 
och inom ramen för tillfälliga projekt.  

Den muslimskt profilerade Jibrilskolans tillblivelse 
I det tredje empiriska kapitlet Jibrilskolans tillblivelse frågade jag mig vad 
som motiverade rektorn Anwar starta en muslimskt profilerad fristående skola. 
Resultatet visar att det som motiverar Anwar att kämpa för Jibrilskolan 
specifikt men också ett allmänt erkännande av muslimer är en konfiguration 
av två meningskluster. Det ena klustret relaterar till meningar som handlar om 
att muslimska elever ska känna sig trygga, kunna vara sig själva, stärka sin 
identitet och därmed utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende. Det 
andra klustret handlar om att hjälpa elever och föräldrar att förstå det svenska 
samhället och därigenom ta del av dess fri- och rättigheter. Det övergripande 
meningssystemet som rymmer dessa meningskluster relaterar både till att 
föräldrar och elever ska passa in i samhället och samtidigt kunna känna sig 
stolta över sin identitet som muslimer.  

Källorna till meningsklustren som aktiverar Anwar går att spåra till teorier 
om integration och antidiskriminering (Brekke & Borchgrevin, 2007; Kamali, 
2005), samt till multikulturalismens ideologi (Carlbom, 2003; Ehn, Frykman 
& Löfgren, 1993 s 251-258). Denna meningskonfiguration sammanfaller med 
den egna normativa önskan om att barn uppfostras i överensstämmelse med 
islam. Den samhällsstrukturella förändringen som möjliggör att dessa 
meningar kan realiseras är en legalisering av att andra huvudmän än 

899221_Henrik Nilsson.indd   236 2015-01-13   09:23



231 

kommunala kan etablera grundskolor och att föräldrar får rätt att välja skola 
(Hwang, 2002). 

För att legitimera och förverkliga Jibrilskolan men framför allt ändra 
bilden av islam och muslimer framträder Anwar på såväl lokala som nationella 
kommunikativa arenor (dagstidningar och TV). I lokaltidningen och den 
nationella morgontidningen svarar Anwar på frågor om skolans profil. Men 
han får också frågor om hur muslimers konservativa tolkningar och sociala 
handlingar kan förstås. Sättet som massmedia förhåller sig till Anwar speglar 
den muslimska identitetens marginalisering. Ingen med svensk bakgrund får 
frågor om andra svenskars problem. Dessa uppfattas oftast som samhälleliga. 
Anwar strävar efter att muslimers problem också ska uppfattas på det här 
sättet. Inte som gruppspecifika utan samhälleliga. Men först måste muslimer 
som grupp uppfattas som andra grupper i civilsfärens kärna. Han försöker 
därför prata om muslimers problem på det sätt som man pratar om andra 
gruppers problem. När andra muslimska skolor och imamer utsätts för kritik 
kritiserar han inte dem utan pratar istället om att man behöver "förstå dem som 
man gör i Sverige". När islam kopplas samman med händelser som i 
civilsfären betraktas som odemokratiska påtalar han vikten av att "bättra...på 
hur...religionen visas". När imamer kritiseras i media för att inte kunna 
svenska lagar svarar Anwar att de behöver utbildas. "Mina barn och andras 
barn behöver någon som kan samhället. Någon som kan islam, språket och det 
skulle vi kunna åstadkomma lätt, om vi hade en imamutbildning här i Sverige" 
säger Anwar. Vid ett tillfälle får han fråga om vad man ska göra när muslimskt 
profilerade skolor inte följer skollagen och säger då att muslimer som gör fel 
ska "bedömas som alla andra". På detta sätt försöker Anwar övertyga 
civilsamhället om att muslimer är som alla andra och ska bedömas för både 
sina positiva och negativa sidor i likhet med andra grupper i samhället.  

Anwar förenar sig med Svenska kyrkan i demonstrationer mot rasism och 
för mångkulturalism. De sociala banden som det gemensamma engagemanget 
mot rasism och diskriminering skapar, medför att islam och kristendom bildar 
en gemensam kategori. På detta sätt försöker Anwar skapa kulturell likhet men 
framför allt omskapa civilsfärens bild av muslimers identitet och islam (jfr 
Alexander, 2011). Anwar får på detta sätt hjälp i att föra tolkningen av 
muslimers identiteter närmare civilsamhällets kärna. Journalister ställer 
exempelvis inte bara frågor som gör att Anwar behöver försvara islam. Istället 
implicerar frågorna möjligheter att framföra positiva sidor av islam. En 
journalist beskriver honom explicit besitta civilt universella kompetenser så 
som "eftertänksam" och "vältalig". Anwar och vissa lyhörda representanter för 
kärngruppen använder sig av civilsamhällets demokratiska diskurs (Alexander 
& Smith, 2003) som betonar universella kompetenser som förståelse och 
återhållsamhet och får med denna diskurs muslimska identiteter att kopplas 
samman med civila kompetenser som betraktas överensstämma med 
civilsfärens kärna.  

230 

handlingsalternativet innebär att förutsättningarna för undervisningen på 
Tallskolan behöver förbättras på olika sätt. Föräldrar, skolans rektor Alicia 
och lärare vill bland annat ha en högre lärartäthet. Lärarna vill också lära sig 
metoder för att hantera sociala konflikter. Det finns också en viss efterfrågan 
på kunskaper om elevernas kulturella bakgrunder. Skolans rektor och 
förvaltningen poängterar också vikten av att lärare fortbildar sig i svenska som 
andraspråk och att föräldrarna lär sig hur den svenska skolan fungerar. 
Förslagen ligger i linje med statens politik för urbant utvecklingsarbete som 
handlar om att förstärka de offentliga institutionerna i socialt utsatta 
bostadsområden.  

Att denna linje vinner tolkar jag ha både en internhistorisk och en mer 
samhällelig förklaring. Det finns en utbredd lokalpatriotism bland föräldrarna. 
Även om hälften av föräldrarna väljer andra skolor utanför Byarp så är den 
grupp föräldrar som har sina barn på Tallskolan relativt stark. Föräldrarna vill 
att Byarp ska ha en skola. En annan förklaring är att det inte finns något 
politiskt intresse för att skapa mer socialt blandade skolor i Öjbo kommun. 
Föräldraföreningar på andra skolor har haft invändningar när sådana förslag 
varit uppe på den politiska agendan. Motståndet mot förändringar avspeglas 
också i politiken gällande omfördelning av skolpengen. Andelen av den totala 
budget som omfördelas är liten i jämförelse med vad större kommuner 
omfördelar till skolor i socialt utsatta områden (Skolverket, 2009). De extra 
medel som Tallskolan ändå tilldelats har varit utanför den reguljära budgeten 
och inom ramen för tillfälliga projekt.  

Den muslimskt profilerade Jibrilskolans tillblivelse 
I det tredje empiriska kapitlet Jibrilskolans tillblivelse frågade jag mig vad 
som motiverade rektorn Anwar starta en muslimskt profilerad fristående skola. 
Resultatet visar att det som motiverar Anwar att kämpa för Jibrilskolan 
specifikt men också ett allmänt erkännande av muslimer är en konfiguration 
av två meningskluster. Det ena klustret relaterar till meningar som handlar om 
att muslimska elever ska känna sig trygga, kunna vara sig själva, stärka sin 
identitet och därmed utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende. Det 
andra klustret handlar om att hjälpa elever och föräldrar att förstå det svenska 
samhället och därigenom ta del av dess fri- och rättigheter. Det övergripande 
meningssystemet som rymmer dessa meningskluster relaterar både till att 
föräldrar och elever ska passa in i samhället och samtidigt kunna känna sig 
stolta över sin identitet som muslimer.  

Källorna till meningsklustren som aktiverar Anwar går att spåra till teorier 
om integration och antidiskriminering (Brekke & Borchgrevin, 2007; Kamali, 
2005), samt till multikulturalismens ideologi (Carlbom, 2003; Ehn, Frykman 
& Löfgren, 1993 s 251-258). Denna meningskonfiguration sammanfaller med 
den egna normativa önskan om att barn uppfostras i överensstämmelse med 
islam. Den samhällsstrukturella förändringen som möjliggör att dessa 
meningar kan realiseras är en legalisering av att andra huvudmän än 

899221_Henrik Nilsson.indd   237 2015-01-13   09:23



233 

olika aktörer och gjuter olja på vågorna som uppkommer i relation till 
sexualitet som meningssystem.  

Vid sidan om att religionen som resurs är ett överordnat värde för 
elevernas identitetsutveckling samlar sig lärarna kring svenska språkets 
betydelse för elevernas lärande och integration. Svenska språket framträder 
som en symbol för enspråkighet och sammansmälter i princip med 
Jibrilskolans meningslandskap. Det betyder att klasslärarna i princip inte 
diskuterar att eleverna är flerspråkiga och att respektive modersmål är kopplat 
till deras identiteter. Det som motiverar förespråkarna för enspråkighet är 
djupt liggande betydelser om nationalitet, nationen som geografisk plats och 
gemenskap. Enspråkigheten är den generella normen på Jibrilskolan. Som 
symbol är den som sagt oerhört stark (jfr Sjögren, 2001). Så pass stark att 
lärarna inte reflekterar över den. Samtliga lärare i Jibrilskolans 
meningslandskap tolkar det svenska språket som en så viktig komponent att de 
som söker att bli del av den samhälleliga gemenskapen behöver förstå det 
svenska språket. Att vi likväl upptäcker det som meningssystem beror på att 
det synliggörs i flerspråkiga kontexter. Det används då som symbol för att 
mobilisera, att försvara och/eller negativt koda flerspråkighet.  

8.2 Inkorporering till civilsfären på Tallskolan 
I denna del ska jag svara på avhandlingens femte fråga om vad för slags 
integration som skolornas civilsfärer erbjuder. Fokus här är alltså på vilka 
slags förväntningar som riktas och framför allt hur skolinstitutionens aktörer 
talar om civilsfärens vi i förhållande till nyanlända samhällsmedlemmar.  

Tallskolans framgångsrika assimileringsperiod 
Som jag tidigare visat växer andelen elever med utländsk bakgrund på 
Tallskolan till drygt hälften under 1980-talets början. Det är i huvudsak 
strukturella förändringarna i bostadsområdet och Tallskolan som skapar dessa 
förutsättningar, vilka i sin tur påverkar hur civilsamhället betraktar området 
och hur lärare och skolledning talar om skolans elever och föräldrar. På skolan 
talar man emellertid inte om eleverna, föräldrarna och Tallskolan på samma 
sätt som man gör från slutet av 1990-talet fram till 2011. Under 1970-talet och 
början av 1980-talet betraktar Rune skolan som en "normal pluggskola". 
Tallskolan framstår därför spegla en inkluderande civilsfär. Det som gör att 
lärare och skolledningen uppfattar eleverna och föräldrarna på detta sätt är 
kopplat till att föräldrarna arbetar. Och detta är i sin tur kopplat till att 
föräldrarna är strukturellt integrerade på arbetsmarknaden. Därför lär de sig 
svenska språket och hur "ursprungssvenskar" beter sig. Även själva praktiken 
att arbeta vid denna tid och ännu mer idag fungerar som en grundläggande 
kollektiv definition för socialt medlemskap och ett viktigt element för 
inkorporering. Astrid en av lärarna beskriver 1980-talets Tallskola på följande 
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Detta sociala framträdande speglar det paradoxala: att samtidigt som samhället 
kräver assimilering så möjliggör det för Anwar att påverka civilsfären och 
potentiellt förändra formen för inkorporering. De kommunikativa 
institutionerna som vid sidan om rösträtt och domstolar administrerar 
civilsfären fungerar som en arena för social förändring. Anwar har lärt sig hur 
man framträder i det svenska samhället. Civilsamhällets administrerande 
institutioner identifierar att hans sociala framträdande överensstämmer med 
civilsamhällets demokratiska diskurs. Därför lyckas han att döma av 
rapporteringen i lokaltidningen att påverka och skapa en viss legitimitet för 
skolan, muslimsk identitet och islam i lokalsamhället. 

Jibrilskolans kultur 
I det fjärde empiriska kapitlet Jibrilskolans kultur frågade jag mig i hur den 
generella idén om att stärka den muslimska identiteten via utbildning tolkas av 
skolans aktörer i relation till olika undervisningsmoment. Resultatet visar att 
det som skapar Jibrilskolans meningslandskap är lärarnas olika sätt att tolka 
olika undervisningsmoment. Klasslärarna med i huvudsak svensk bakgrund 
och skolans rektor Anwar samt profillärarna som undervisar islam, koran och 
arabiska, tolkar på olika sätt hur undervisningen i sexualkunskap, musik, dans 
och svenska språket bör bedrivas. Klasslärarna samlar sig kring ett sekulärt 
meningskluster när de tolkar vad de uppfattar som religiös påverkan på 
sexualkunskapsundervisning, undervisning om pojkar och flickors sociala 
relationer, musikundervisning och dans. På samma sätt som klasslärarna 
samlar sig kring sekulära meningar samlar sig rektorn Anwar och lärarna med 
muslimsk bakgrund kring meningar om islam när de tolkar de sekulära 
meningarnas inflytande över de undervisningsmoment där frågor om 
sexualitet avhandlas (jfr Gustafsson, 2004; Zine, 2008; Niyozov, 2010)  

Det religiösa meningsklustret som Anwar och profillärarna relaterar till 
formas av motivation vars källor är relaterade till familjen som institution och 
till den kopplad olika meningar om sexualitet, sexuell samlevnad samt de 
sociala roller som dessa implicerar. I meningssystemet ingår försvaret av 
familjeinstitutionen. Försvaret handlar om att koda sekulära samlivspraktiker 
negativt eftersom de riskerar både familjen som institution, barnens trygghet 
inom denna, äktenskapet samt individers sexuella medicinska hälsa.  

Även om spänningar mellan religiösa och sekulära meningar om sexualitet 
förekommer sluter samtliga lärare upp kring ett övergripande moraliskt 
meningssystem i vilket religion som mening betraktas som viktig för att 
erkänna och stärka elevernas identiteter. Religionen är således inte bara något 
negativt utan också något bra menar klasslärarna som i huvudsak inte är 
muslimer eller praktiserar någon religion aktivt. Islam betraktas av 
klasslärarna som en resurs för att lösa sekulära praktiska problem exempelvis 
att få eleverna att delta på utflykter och i skolämnen av olika slag (jfr Lahmar, 
2011, s 492; Chan, 2006, s 164). Att islam på detta sätt tolkas som resurs för 
att förverkliga sekulära mål överbryggar meningsskiljaktigheterna mellan 
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olika aktörer och gjuter olja på vågorna som uppkommer i relation till 
sexualitet som meningssystem.  
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Försämrade förutsättningar för assimilering 
I mitten av 90-talet förändras representationen av Tallskolan och Byarp. 
Civilsfären börjar distansera sig från Tallskolan. Symboliska gränsdragningar 
uppkommer i relation till föräldrarna eftersom de i allt högre utsträckning på 
grund av lågkonjunkturen saknar arbete. Bostadsområdets etniska och sociala 
geografi förvandlas märkbart när socioekonomiskt etablerade familjer med 
svensk och utländsk bakgrund fortsätter att flytta ifrån området. Nybyggda 
villaområden attraherar familjerna med ekonomiska möjligheter och området 
blir allt mer segregerat. Föräldrarna som flyttar ifrån området har i huvudsak 
svensk bakgrund och är välutbildade. En kombination av push-faktorer (att 
undvika att barnen inte lär sig korrekt svenska) och pull-faktorer (villa och 
villaområden med svenska familjer) leder till det som benämns som white-
flight i internationell forskning (Bunar, 2009). Samtidigt flyttar nyanlända 
familjer med knappa erfarenheter av utbildning in i området. Andelen elever 
med utländsk bakgrund närmar sig 90 procent. Detta i sin tur leder till att 
eleverna med migrationsbakgrund inte får språkstödet som de haft tidigare. 
Avsaknaden av föräldrarnas strukturella integrering och elevernas 
socialisering genom de svenska eleverna försämrar förutsättningarna för 
assimilering. En annan anledning till att svårigheter uppkommer, framstår 
också vara att nya arbetsmetoder kräver en utvecklad förmåga att sortera, 
jämföra och kritiskt granska litteratur.  

Mot bakgrund av föräldrar och eleverna med svensk bakgrund flyttar och 
det stöd de representerade som språk- och socialisationsstöd minskar skulle 
det vara logiskt att de assimilerande åtgärderna betonades ännu mer. Men 
Tallskolans skolledning och personal ansluter sig istället till ett 
meningssystem som uppmärksammar och utgår från att olika kulturella 
identiteter är något positivt.  

Tallskolans mångkulturella inkorporering 
En kort period på 1990-talet anammar och applicerar skolledningen 
tillsammans med kommunens kulturskola ett arbetssätt och ett innehåll som 
uppmärksammar elevernas partikulära identiteter. Den mångkulturella 
inkorporeringsformen som kulturprojektet växer fram i, tolkar jag som en 
konfiguration av progressiva meningar om integration, undervisning och 
kunskaper. Integration betraktas som en ömsesidig process mellan majoritets- 
och minoritetssamhället. Åhlund och Schierup (1991) skriver på samma tema 
vid denna tid att integration representerar att "immigranter måste anpassa sig 
till existerande institutioner, normer och majoritets kultur i den utsträckning 
som det är nödvändigt för gruppens medlemmar att fungera i samhället 
samtidigt som de håller deras etniska identitet intakt" (Åhlund & Schierup, 
1991, s 14). Kulturprojektet växer antagligen inte bara fram med bakgrund av 
ett nytt sätt att betrakta integration. De integrationspolitiska idéerna formeras 
även i en period antirasistiska idéer. Under denna period pågår motsättningar 
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sätt: "Det var bara arbetskraftsinvandring i stort sett... de hade jättehög 
status...de pratade svenska...jobbade på Volvo...visste vad som krävdes i 
samhället". Ehn, Frykman och Löfgren (1993) bekräftar den positiva 
symboliken som arbetskraftsinvandrarna kopplades till. De "togs emot med 
öppna armar som begärlig arbetskraft...den officiella hållningen var att de 'de 
nya svenskarna' snabbt skulle lära sig svenska och anpassa sig till 
välfärdssamhället. I gengäld fick de goda möjligheter att försörja sig" (Ehn, 
Frykman och Löfgren, 1993, s 236). Samhällsmedlemmar med svensk och 
utländsk bakgrund arbetade tillsammans, etablerade sociala band och 
sammanbindning av identiteter.  

Tallskolan fungerar som en strukturellt integrerande institution. Rune 
berättar som han uttrycker det att de "svenska eleverna fungerar som 
språkmodeller" och "socialiserar" de nyanlända eleverna. Föräldrarnas 
strukturella integration och de svenska elevernas socialisering av de nyanlända 
eleverna gör att assimileringen av Tallskolans elever med utländsk bakgrund 
fungerar bra. Därför tolkar jag det som att lärarna, skolledningen, elever och 
föräldrar med svensk bakgrund uppfattade de nyanlända allt efterhand som 
mer lika än vad de tidigare varit. Även Tallskolan som organisation framstår 
som framgångsrik då mångkulturalism blir en symbol för progressiv 
pedagogik (jfr Sjögren, 2001). Läraren Maria berättar att hon upplevde 
elevsammansättningen som "positiv" och Rune, studierektorn säger att det var 
ett "lyft för alla" då skolan bestod av drygt 30 % elever med utländsk 
bakgrund.  

Den mångkulturella skolan som begrepp blir, när vi flyttar oss fram i tiden, 
synonym med svenskglesa skolor och kopplas samman med social oro och 
låga betyg. Men innan representationen av mångkulturella skolor symboliskt 
viktas på detta sätt försöker skolledningen och föräldrarna med svensk 
bakgrund upprätthålla den "normala" pluggskolan. Även om föräldrarna med 
svensk bakgrund så småningom flyttar ifrån Byarp finns det föräldrar med 
svensk bakgrund som av solidariska skäl stannar i området. Föräldrarnas visar 
i handling att civilsfären rymmer solidaritet (Alexander, 2006). Men 
merparten av föräldrarna med svensk bakgrund oroar sig mer för sina egna 
barns språk- och kunskapsutveckling. För dessa föräldrar blir språket som 
eleverna med annan svensk bakgrund språk talar och använder sig av ett 
bekymmer. Föräldrarna med svensk bakgrund delar inte de svårigheter som 
föräldrarna med migrationsbakgrund har. Istället blir dessa svårigheter deras 
egna svårigheter (Alexander, 2012). Tallskolans ledning oroar sig också, men 
inte för de svenska barnen, utan för att skolan fortsatt skulle vara och förbli 
"balanserat mångkulturell". Denna oro är sammankopplad med att elevernas 
möjligheter att assimilera sig förändras och att representationen av skolan 
därmed också kan komma att förändras. Utifrån skolledningens perspektiv 
uppkommer, för att använda Eyermans (2001) uttryck, en reva i den sociala 
samhällsväven. En reva som man på olika sätt försöker reparera. 
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Antagligen för att de på detta sätt anser sig motverka social segregation på 
Tallskolan men också för att de inte tror på Tallskolan som en av civilsfärens 
socialiserande institutioner. Några år senare erbjuds eleverna undervisning på 
andra skolor för att förbättra sina kunskaper i svenska språket. Föräldrarna vill 
emellertid inte desegregera sina barn.  

Konfrontationen mellan föräldrarna i allians med skolledningen och 
skolpolitikerna speglar också de olika meningarna om var gränserna för hur 
långt det allmänna goda kan styra enskilda familjers och elevers skolgång. 
Skolpolitikerna aktiveras av djupt liggande meningar om att de på traditionellt 
välfärdsstatligt manér bör göra något (Berggren & Trägårdh, 2009). Även om 
dessa välfärdsstatliga meningar tonas ner under 80- och 90-talet väcks de i 
detta sammanhang. Hade politikerna gjort samma sak ett årtionde tidigare 
hade de antagligen inte mött samma motstånd. Men meningslandskapet har 
förändrats och därför möter den politiska majoriteten motstånd.  

Assimileringen förankras och måste förbättras 
Det urbana utvecklingsarbetet betraktar jag som en fortsättning med arbetet att 
skapa en fungerande integration genom assimilering på Tallskolan. Frågan är 
inte om assimilerande åtgärder ska prioriteras utan snarare vilka som ska 
prioriteras och hur de ska förverkligas inom ramen för det urbana 
utvecklingsarbetet som jag skrev om i kapitlet Tallskolan (ännu) ett 
förbättringsarbete. Niklas den biträdande rektorn rekommenderar föräldrar att 
välja andra skolor. Meningssystemet som Niklas aktiverar kan spåras till en 
övertygelse med historiska rötter som sträcker sig tillbaka till kampen för 
gemensam grundskola där elever från olika sociala grupper integreras 
(Hadenius, 1990). Sammanvävning av föräldrarnas lokalpatriotism, 
lokalpolitikens insnärjning i sociala maktnätverk och en nationalpolitisk ovilja 
till strukturella reformer gör det svårt för Niklas att vinna gehör för sitt 
förslag. Orsaken till att Niklas förslag stoppas är emellertid experten som 
utvärderar arbetsgruppens policyarbete i relation till vad den urbana 
utvecklingspolitiken syftar till. En politik som handlar om att förbättra 
offentliga institutioner i socialt utsatta områden. Denna politik går stick i stäv 
med Niklas förslag om att rekommendera föräldrar andra skolor än Tallskolan. 
Niklas förslag ifrågasätter Tallskolans egna förmåga att förbättras. 

Även om det finns sociala krafter bland Tallskolans föräldrar och på den 
politiska och professionella nivån, begränsas de av ett dominerande 
meningssystem som framhåller att en större olikhet och valfrihet inom 
utbildningssystemet är centralt för barnens samhälleliga integrationsvillkor. 
Denna institutionaliserade övertygelse vilar på att olika slags pedagogik och 
skolinriktningar bättre kan leva upp till efterfrågan på olikhet.  

Den olikhet som först efterfrågades men vars sociala konsekvenser nu 
tolkas som negativa vill en majoritet av föräldrarna, politikerna och 
skolledningen reparera. Men verktygen för reparation av den sociala väven är 
begränsade. Civilsfärens övertygelse om att det är viktigt att elever från olika 
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mellan nyanlända och främlingsfientliga organisationer i civilsamhället 
(Gellert, 2003). 

Studierektorn Rune skriver i en projektskiss att "förståelsen om det egna 
kulturarvet, men också förståelsen och kunskapen om andra kulturers 
kulturella mångfald" är viktig. Kulturprojektet kan med Swidlers (2004) 
vokabulär beskrivas som en kulturellt "unsettled" situation. När människor 
aktivt använder sig av kultur för att lära sig nya sätt att vara på menar Swidler 
(2004, s 89) att det verkar som om det finns en större kulturell mångfald 
eftersom den synliggörs. Detta stämmer väl in på hur en av lärarna beskriver 
perioden med kulturprojektet. Meningslandskapet blir mer tillåtande och 
civilsfären vidgar sig, åtminstone på Tallskolan. Tallskolans vidgade vi formar 
vad Alexander (2006) kallar för mångkulturell inkorporering. Andra 
identiteter än majoritetens bekräftas inom ramen för kulturprojektet. I 
elevarbeten där eleverna skriver om sina flerkulturella identiteter jämställs de 
med svensk identitet. På Tallskolan iscensätts också lokalt inom ramen för 
projektet Abrahams barn under denna period vad Alexander (2006) benämner 
sammanbindning av gruppidentiteter. Undervisningen syftar till att kristna och 
muslimska gruppidentiteter binds samman till en samlad religiös kategori. 
Eleverna ska med Alexanders (ibid, s 128) ord lockas uppfatta "den andres" 
religiösa identitet mer lik än olik i förhållande till vad man trodde från början. 
Projektets kontext kan tolkas vara ett sätt ifrån majoritetssamhällets sida att 
styra vilka värderingar, handlingar och beteende som ska vara desamma för de 
olika religiösa identiteterna. Det är elever med utländsk bakgrund vars 
kulturella identitet anpassas till en norm för hur religion bör praktiseras, 
hanteras och förstås. Kanske med en bakgrund av motsättningar mellan 
religiösa identiteter förekommit. Tallskolans mångkulturella strävanden 
väcker uppmärksamhet och framställs som positiva i lokaltidningen. Den 
mångkulturella inkorporeringen ersätter den tidigare strukturella integration 
och blir ett nytt sätt för Tallskolan att reparera revan i den sociala 
samhällsväven. Kulturprojektet visar upp värden som uppskattas av kulturellt 
starka grupper i samhället. Tallskolans sätt att sammansmälta olika kulturella 
kategorier med estetiska medel är så framgångsrikt att ingrupperna i Öjbo 
övertar idén. Framgångsrik inkorporering kan således övergå i att ett 
samhälles ingrupper övertar dess praktiker och gör dem till sina.  

Assimileringens återkomst 
Det lokala försöket att vända den mångkulturella elevsammansättningen till 
något positivt och en kraft i lärandet fasas ut när kommunen etablerar en 
kommunal fristående skola med estetisk profil. Lärarna i de estetiska ämnena 
förflyttas till denna skola. I deras ställe anställs extra fritidspedagoger vars 
uppgift blir att ta eleverna utanför bostadsområdet. Tallskolans svaga 
skolprestationer uppmärksammas allt mer. Den mångkulturella skolan som 
begrepp får en annan betydelse och förknippas med socialt och etniskt 
segregerade skolor. Politikerna vill lägga ner Tallskolans mellanstadiedel. 
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tolkar situationen i bostadsområdet och på Tallskolan på olika sätt. 
Föräldragruppen består, för att använda teatertermer, av olika publiker med 
olika bilder av skolan och bostadsområdet. Därför är det svårt för de 
institutionella aktörerna gemensamt eller enskilt att skapa gemensamma bilder 
av problemet. Alexander (2004) talar om dessa svårigheter i termer av att den 
som framträder behöver sammansmälta kultur som är fragmenterad. 
Svårigheterna på Tallskolan kan utifrån detta perspektiv inte endast tolkas 
bero på strukturell segmentering. Problemen framstår också beror på internt 
splittrade institutionella aktörers (politiker, förvaltning, skolledning) och 
publikers (föräldrar), kulturellt fragmenterade bilder och oförmåga att 
sammansmälta dessa till gemensamma bilder. Föräldrarna tror exempelvis inte 
att skolpolitikerna har goda avsikter. Istället tolkar föräldrarna att politikerna 
försöker förskjuta ansvaret för utbildningen till dem och deras barn. Hade 
politikerna framställt sitt förslag om att barnen borde engagera sig i 
föreningslivet utanför Byarp som ett kompletterande stöd för deras 
språkutveckling vid sidan om undervisningen hade utfallet kanske varit 
annorlunda. Vidare skapar politikerna ett socialt avstånd till föräldrarna när de 
talar om styrningen av resurstilldelningen som en fråga för dem själva och 
experter. För föräldrarna framstår politikerna antagligen inte som autentiska 
när de i nästa ögonblick pratar om sig själva och föräldrarna i termer av ett 
"vi" som tillsammans ska förändra situationen på Tallskolan.  

Även om föräldrar, skolledning och lokalpolitiker har svårt att enas om hur 
Tallskolans situation ska förbättras delar de emellertid också kulturella 
övertygelser som vikten av att barn lär sig svenska språket (jfr Trondman, 
Lund, Lund, 2011). En kulturell överensstämmelse som varken är omedvetet 
framtvingad, anammad eller uppkommen som en följd av självkontrollerande 
motiv. Svenska språket framstår istället fungera som en given bakgrundskultur 
och ett konsensusverktyg för att skapa ordning i ett övrigt osäkert 
meningslandskap (Swidler, 2004). Voyer (2013, s 11) menar på ett liknande 
sätt att kulturell överlappning av detta slag är ett exempel på att grupper i 
civilsfärens marginal använder sig av praxis som en kulturell 
byggnadsställning för att skapa ordning, normalitet samt större säkerhet och 
överenstämmelse i samverkan med andra. Detta verkar det att vara frågan om 
bland föräldrarna på Tallskolan i relation till undervisning i det svenska 
språket. Eftersom de flesta tror att en mer socialt blandad skola är svaret på 
problemen är det svårt att skapa något socialt engagemang för 
förbättringsarbetet. Denna linje är som jag visade tidigare, strukturellt inlåst 
genom skolsystemets organisering. Reparationen av den sociala väven 
försvåras så länge den vidare civilsfären inte uppfattar Tallskolans problemen 
som sina egna. Den reparation som iscensätts inom ramen för 
förbättringsarbetet är emellertid inte förutbestämd av sociala strukturer. 
Tallskolans historia visar att föräldrar, elever, skolledning och lärare under 
vissa perioder lyckats sammansmälta olikhet och gemensamhetssträvanden 
som behövs för att åstadkomma integration.  
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socialgrupper undervisas tillsammans i samma skola har avinstitutionaliserats 
(Englund, 1993; Gruber, 2008). Tidigare hade Öjbo kommun i viss 
utsträckning kunnat reparera revor i den sociala väven av detta slag genom att 
justera gränserna för skolors upptagningsområde och uppnå sammanbindning 
av sociala identiteter genom strukturell integrering. I och med införandet av 
fristående skolor, men framför allt föräldrars frihet att åtminstone i teorin välja 
skola, har styrinstrumentet för att på detta sätt skapa socialt blandade skolor 
försvunnit.  

Den förväntade sociala mobiliseringen underifrån som den urbana 
utvecklingspolitiken implicerar är svår att realisera av olika anledningar. Det 
finns varken kunskaper och erfarenheter av liknande arbete på förvaltningen i 
form av att skapa organisationer som inbegriper både offentliga och civila 
organisationer. Vidare framstår relationen till föräldrarna som ambivalent. Å 
ena sidan förväntas föräldrarna att bidra till att ta fram idéer och 
handlingsalternativ. Å andra sidan förväntar sig skolans professionella, 
skolförvaltning och politiker att de ska uppskatta och anpassa sig till skolans 
sätt att arbeta. Föräldrarna lyckas inte få gehör för sina förslag. Skolledningen 
och skolpolitikerna styr i hög grad innehållet även om de låter föräldrarna 
komma med synpunkter. Men det betyder inte att föräldrarna per definition 
befinner sig i en socialt underordnad position eller i konflikt med skola och 
majoritetssamhälle (Bunar, 2009; Mullinari, 2007; Sernhede, 2003). De 
framför åsikter om undervisningen, skolans organisation och kommunens 
övergripande styrning samt tilldelning av resurser. Och även om föräldrarnas 
inflytande är begränsat förmår de i viss utsträckning avfärda förslag som syftar 
till att ge dem större ansvar för sina barns utbildning.  

En annan anledning till att politiker, förvaltning, skolledning och föräldrar 
har svårt att komma fram till vad som behöver göras är att de tolkar 
situationen på Tallskolan på olika sätt och därmed tolkar de också varandras 
förslag på förbättringar på olika sätt.  

Föräldrarna är internt splittrade. Vissa föräldrar trivs generellt sätt bra i 
Byarp och är nöjda med hur barnen undervisas på Tallskolan. Andra har en 
helt annan bild. Deras meningar går därför i isär om vad de anser behöver 
förbättras på Tallskolan och i Byarp. Föräldrarna som uppfattar revan i den 
sociala väven som extra djup vill exempelvis förbjuda sina barn att prata sitt 
modersmål på rasterna. De föräldrar som tolkar situationen som mer positiv är 
däremot inte beredda att införa sådana begränsningar för sina barn och deras 
identitetsutveckling. Även politiker, förvaltning och skolledning är som jag 
visade ovan intern splittrade.  

Att de två olika kollektiva aktörerna, föräldrarna å ena sidan och politiker, 
förvaltning, skolledning och lärare å andra sidan har svårt att nå fram till 
varandra kan således också bero på dessa interna splittringar. Politiker, 
förvaltning, skolledning och lärare har därför i rollen som en kollektiv 
institutionell aktör svårt att framträda på ett trovärdigt sätt. Deras 
framträdande försvåras också av att deras publik föräldrarna uppfattar och 
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Anwar är således medveten om att samhället kräver assimilering. För att 
kunna använda sig av de möjligheter som assimilering erbjuder behöver elever 
och föräldrar anpassa sitt sätt att uppfostra sina barn så att uppfostran 
uppfattas på ett sätt som överensstämmer med civilsfärens sätt att definiera 
den. Först då blir det lättare att använda sig av den frihet som civilsfärens 
medlemmar tilldelar varandra.  

Att föräldrarnas övertygelser, praktiker och värderingar om uppfostran och 
utbildning behöver harmoniera med det sätt som civilsfären definierar dem. 
Detta aktualiseras när några klasslärare berättar om hur de tolkade samverkan 
med föräldrarna på Jibrilskolan. Några klasslärare tolkar föräldrarna svåra att 
samarbeta med och beskriver dem som "icke-frisinnade" i relation till sin 
inställning till musik, dans och bildundervisning. Föräldrarna tolkas också som 
"rädda" och "nervösa" inför den dagen då eleverna skulle börja på andra 
skolor.  

Några klasslärare sorterar på detta ensidiga sätt ut empiriska fakta som de i 
nästa steg attribuerade föräldrarnas moraliska kvalitéer. I likhet med hur 
religion delar upp världen i ont och gott gör även klasslärarna det. Religion 
har i likhet med civilsfären en binär kod menar Alexander & Smith (2004). En 
kod som i civila demokratiska samhällen består av en demokratisk och en 
antidemokratisk kod. Förutom föräldrarnas civila kapacitet kodas föräldrarnas 
institution islam som negativ när den framställs som hierarkisk styrd istället 
för styrd av demokratiskt framtagna regler och lagar. Detta framkommer 
framför allt i situationer då islam betraktas tvinga barnen att anpassa sig till 
normer för kläder och beteenden. 

Den vidare civilsfärens svar på Jibrilskolans tillblivelse 
Jibrilskolan accepteras inte inledningsvis av den lokala civilsfären som en 
skola som ska verka för antidiskriminering och mångkulturell inkorporering. 
Istället kritiseras skolan för att segregera eleverna från majoritetssamhället. De 
svårigheter som Anwar och andra muslimer upplevde och som utgjorde 
bakgrunden till Jibrilskolans tillblivelse, uppmärksammas inte i 
Lokaltidningens reportage om skolan när skolan firar ettårsjubileum. Skolan 
förmedlar inte, enligt dess antagonister, svenska traditioner och en korrekt 
talad svenska. Implicit framstår det därför som om Anwar och föräldrarna inte 
ställer upp på samhället. Allt de gör, gör de för sin egen och gruppens skull 
(jfr Gustafsson, 2004). Skolans antagonister ser utifrån sin position en grupp 
föräldrar och en rektor som motarbetar det gemensamma projektet att skapa ett 
samhälle som fungerar för alla. Några mammor med barn på skolan opponerar 
sig mot reporterns sätt att representera Jibrilskolan på och menar att det är 
samhället som segregerar muslimer och inte tvärtom. Kritiken går inte ut på att 
tillskriva Anwar och muslimerna på skolan negativa egenskaper. Snarare 
riktar sig kritiken in på att definiera vad civilsfärens vi representerar för 
värden, normer och konventioner. Både journalisten och reportern undviker att 
tillskriva gruppen moraliska egenskaper. Det handlar istället om vad Anwar 
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Avslutningsvis tolkar jag det som att Tallskolans utbildning, betraktad som 
inkorporering, domineras av assimilering. Den mångkulturella 
inkorporeringsstrategin i mitten av 90-talet är ett undantag från denna regel. 
Den assimilerande inkorporering är kopplad till civilsfärens starka betoning på 
proceduralt medlemskap i termer av vad medlemmarna gör: exempelvis talar 
svenska, arbetar och accepterar Tallskolans arbetsmetoder. Assimilering som 
inkorporering innebär att föräldrar och elever behöver sätta sina ursprungliga 
kulturella identiteter inom parantes. Det procedurala medlemskapet skapar 
förväntningar på Tallskolans föräldrar att ställa upp på skolans organisation. 
Eftersom det procedurala medlemskapet i civilsfären betonas starkt i Sverige 
är det svårt att med symboliska medel förändra civilsamhällets bild av 
Tallskolan genom självorganisering. Eftersom majoriteten av skolaktörerna 
tror på en etniskt blandad skola som det allenarådande svaret på att förbättra 
elevernas språkkunskaper och skolresultat så finns det inte utrymme för andra 
sätt att förstå problemen och dess potentiella lösning.  

8.3 Inkorporering till civilsfären på Jibrilskolan 
Jibrilskolans tillblivelse – en reaktion på assimilerande 
inkorporering 
Anwar menar att muslimska barn och ungdomar upplever att de måste dölja 
sin identitet, att de skäms över sina kläder och sina traditioner. Om barns 
tankar är upptagna med att försöka dölja sin identitet försvåras lärandet. Ett 
annat problem som upptar lärare och rektor är att relationen mellan skola och 
hem fungerar dåligt på kommunala skolor (jfr Bouakaz, 2007). Det är inte 
alltid de nyanlända familjerna kan stödja sina barn och de kommunala 
skolorna vet inte riktigt hur de ska utforma stödet till föräldrarna. Jibrilskolan 
kommer till som ett svar på andra skolors och samhällets krav på 
civilsamhällets assimilerande inkorporering som Anwar menar i många 
avseenden producerar stigmatiserade muslimska kategorier och identiteter. 
Anwar ifrågasätter utestängningens kulturella legitimitet och kritiserar 
stigmatiseringen som assimilationen producerar.  

På Jibrilskolan är delvis andra revor i den sociala väven som motiverar 
reparationerna. Internt använder Anwar i relation till Jibrilskolans föräldrar sig 
av olika inkorporeringsformer. Han försöker övertyga föräldrarna att involvera 
sig i samtliga tre inkorporeringsformerna på olika sätt. Han påpekar vikten av 
att föräldrarna lär sig att visa upp ett mer svenskt sätt att fostra sina barn. Att 
låta barnen sitta med vid middagsbordet och lyssna på dem. Anwar vill också 
lära dem att förstå samhället på det sätt som svenska föräldrar förstår det. 
Detta betyder emellertid inte att Anwar menar att de ska acceptera den moral 
som svensk ungdomskultur företräder.  
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nästlar in sig in i den civila sfären. Aktörer hämtar argument från familjesfären 
och den vetenskapliga sfären för att motivera flickor och pojkar att avstå från 
föräktenskapliga relationer. Klasslärarnas med svenskspråkig 
ursprungsidentitet uppmanar eleverna att hela tiden prata svenska av historiska 
och geografiska skäl. Samtidigt som Jibrilskolan på detta sätt kan betraktas 
representera en ofullgången solidaritetssfär så ser vi också att effekterna av 
negativa sociala stereotyper motarbetas.  

Det går således inte reducera Jibrilskolan till att vara under inflytande av 
konservativa föräldrar och lärare som reproducerar konservativa islamiska 
värderingar (se Englund, DN: 2010-03-19; Englund, 1996). Inte heller går det 
att reducera Jibrilskolans civilsfär till att spegla ett spänningsfält mellan det 
moderna och det omoderna. Skulle vi ta oss an analysen på detta sätt skulle 
klasslärarnas kritik av islam reduceras till rasifiering, diskriminering och 
social underordning av den andra (se Kamali, 2005, för en sådan analys). Och 
en postkolonial teoretiker skulle reduceras Anwars projekt till ett normativt 
svar på det postkoloniala förtryck som i hens perspektiv en del klasslärare 
utövade i förhållande till muslimska elever och föräldrar på Jibrilskolan (se 
Gerle, 1997, för en sådan analys). Min tolkning av Jibrilskolan är att den 
speglar vad Barbara La Balis (1990) kallar en etnisk paradox. I relation till att 
etniska organisationer många gånger anses separera sig från samhället menar 
La Balis att de kan hjälpa till med praktiska saker och länka det förflutna med 
nya erfarenheter och förse dem med nödvändiga resurser som gör det möjligt 
att lära sig det mottagande samhällets dominerande institutioner. Jibrilskolan 
fungerade emellertid inte bara på detta sätt utan även som en utpost för 
mångkulturell inkorporering. Inte en utpost som uppmuntrar till separation och 
olikhet snarare till inkludering och solidaritet. Skolans pedagogiska arbete 
befinner sig i spänningsfältet mellan olikhet och integration (Alexander, 
2006).  

8.5 Avslutningsvis 
Att analysera utbildning som kultur skiljer sig från konventionella sätt att 
förstå och förklara utbildning. Utbildningspolicy karaktäriseras oftast formas 
av grundläggande konfliktartade idéer och värderingar. Forskare belyser 
utbildning utifrån ontologiskt bestämda perspektiv. Kulturmarxister utgår från 
att all utbildningspraktiks kärna karaktäriseras av makt och underliggande 
konspirationer. I konstrast till dessa perspektiv höjer andra forskare positiva 
värderingar som autonomi, frihet och öppenhet och kollektiva element som 
ärlighet och tillit. Utifrån avhandlingens perspektiv och vad empirin visar kan 
detta slags tolkningar snarare betraktas som komplementära istället för 
konkurrerande. Civilsfären och dess demokratiska diskurs konstituerar en 
generell grammatik som skapar partikulära utbildningsmässiga 
meningskonfigurationer, ideologier och övertygelser. Utbildning i 

242 

och föräldrarna gjort eller om man så vill, inte har gjort. I likhet med 
Tallskolan, sker inte tolkningen av den faktiska undervisningspraktiken, utan 
av vad som förväntas av skola och utbildning – en inkorporering via det 
svenska språket och svenska traditioner. Det är detta som journalisten frågor 
och en av skolans egna lärare implicit antyder (jfr Voyer, 2013).  

Den initiala kritiken mot Jibrilskolan tonas emellertid efterhand ned i 
lokala massmedia. Skolan framställs allt mer som en skola som andra. Detta 
kan bero på att Anwar som jag visade ovan framträder på ett sådant sätt att han 
övertygar allmänheten om att han är beredd att ta sitt ansvar i förhållande till 
civilsfärens förväntningar. Samtidigt kan också ointresset för skolan förklaras 
med att massmedia ändrar sitt fokus från kulturell skillnad till skillnader i 
kunskapsresultat mellan olika skolor. Även en tilltagande antirasistisk 
meningsstruktur kan ha bidragit till att journalisterna som rapporterar om 
skolan i Lokaltidningen tonar ner meningarna om att skolan är segregerande.  

Anwars agerande visar även att för en dominerad och marginaliserad 
minoritet kan civilsfärens oberoende fungera. De vertikala relationerna som 
kärngruppen i samhället utövar genom sitt etniska, ekonomiska och politiska 
inflytande omsluts av civilsfären, vilket möjliggör för Anwar att uttrycka sina 
åsikter och därmed påverka civilsfären (jfr Alexander, 2006). Det är därför 
som han och Jibrilskolan i lokalsamhällets civilsfär åtnjuter ett visst 
erkännanande (Alexander, 2011).  
 
Jibrilskolans utbildning betraktad som civilsfär visar på att sfärer som familj, 
religion, vetenskap och historiska uppfattningar om svensk ursprungsidentitet 
nästlar in sig in i den civila sfären. Vi ser även hur aktörer hämtar argument 
från familjesfären och den vetenskapliga sfären för att motivera flickor och 
pojkar att avstå från föräktenskapliga relationer. Vi ser också hur en del av 
klasslärarna med svenskspråkig ursprungsidentitet uppmanar eleverna att 
förhålla sig till denna identitet av historiska och geografiska skäl. Samtidigt 
som Jibrilskolan på detta sätt kan betraktas representera en ofullgången 
solidaritetssfär så ser vi också att negativa sociala stereotyper motarbetas.  

Den kultursociologiska dynamik som framträder i analysen går inte att 
reducera till tolkningar av muslimska skolornas profilering som socialt och 
kulturellt segregerande i såväl fysisk mening som genom den kunskap och 
människosyn som förmedlas (Englund, 1993, 1996; Roald, 2009; Yuval-
Davis, 2005). Inte heller går den att reducera till den identitetsbekräftande 
sidan av utbildningen representerat av koranundervisning, arabiska och islam 
som erkänner elevernas identitet och av den anledningen utgör en positiv 
samhällsintegrerande kraft (Gerle, 1997; Zine, 2007). Båda dessa 
meningssystem förekommer i Jibrilskolans meningslandskap. Jibrilskolans 
skolverksamhet som helhet erbjuder därför många olika möjligheter för 
eleverna att få sina identiteter bekräftade oavsett hur de definierar sin identitet. 
Jibrilskolans utbildning betraktad som civilsfär visar på att sfärer som familj, 
religion, vetenskap och historiska uppfattningar om svensk ursprungsidentitet 
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English summary 

Background  
In December 2009 the Tallskolan parents' association75 invited the president 
and vice-president of the school board to a meeting with the school head.  The 
meeting took place at Tallskolan, a primary and intermediate school in an 
ethnically diverse neighborhood.  About 90 percent of Tallskolan’s pupils are 
first or second generation immigrant. The school’s students speak 
approximately 20 different languages at home. 

It is the Tallskolan parents who have taken the initiative to call this 
meeting.  They are not satisfied with the education in general that is meant to 
help their children to create a life for himself or herself in Sweden. They 
question the organization of teaching and the allocation of school resources. 
During the evening a debate arises between parents, the school head, and local 
politicians who have also come to the meeting. The parents present their 
concerns and recommendations. Parents’ first priority is that Tallskolan 
provide the children with the opportunity to develop competence in Swedish. 
However the parents are not entirely in agreement as to how this should be 
done. Several parents protest the politicians' and school head's statement that 
they should take more responsibility to see that their children become more 
involved in local club activities and by doing so come more into contact with 
the Swedish language. The parents believe that it is Tallskolan's duty to teach 
the children Swedish. Other parents agree with the politicians' and the school 
head's proposal that the parents themselves must become involved in local life 
and help with the children's Swedish language acquisition.  

Tallskolan's problems and strategies for handling them differ from those of 
Jibrilskolan's– an Islamic voucher school situated not very far away from 
Tallskolan. As in Tallskolan, pupils at Jibrilskolan are first and second 
generation immigrant. The pupils' results on national examinations are on a 
par with Tallskolan student’s scores. However, when the school was presented 
                                                        
75 All names of people, schools, geographical places, organisations and any other type of information 
that can be connected to people are fictitious.  
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mångkulturella kontexter kan således inte reduceras till att vara repressiv eller 
antidemokratisk. Snarare erbjuder utbildning inom ramen för en demokratisk 
kultur olika vägar in i samhället. De vägarna behöver förstås och förklaras 
innan de kritiseras för vara det ena eller det andra.  

Att förstå utbildning som aktiverande meningssystem, aktörers sociala 
framträdanden och förmåga att sammansmälta meningar gör att vi kan förklara 
att utbildning handlar om så mycket mer än utbildning per se. Betraktat som 
integration ur ett kultursociologiskt perspektiv handlar utbildning om bostad- 
och arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitiska och integrationspolitiska 
övervägande. Utbildning är således tätt sammankopplat med andra typer av 
socialt deltagande. Det förefaller därför vara viktigt att inte betrakta social 
integration enbart som social reproduktion utan en fråga om ett samhälles 
interna sociala processer och utfall i termer av resurser som hämtas från olika 
institutioner som viktas på olika sätt av olika sociala grupper. Sättet som 
institutioner och till dem kopplade identiteter tolkas och viktas av ett 
samhälles medlemmar skapar inte per automatik ett vi och dom utan snarare 
olika vägar in i ett samhälle. Vissa vägar kräver att samhällsmedlemmar med 
utländsk bakgrund, exempelvis elever och föräldrar på mångkulturella skolor 
döljer sin identitet i termer av hur de förstår och tolkar världen, hur de fostrar 
sina barn, hur de uttrycker känslor och meningar. Detta betyder emellertid inte 
att de hindras från att delta i samtal om skola och utbildning.  

Det finns inte några tydliga svar på hur ett samhälle ska balansera mellan 
olikhet och integration i relation till utbildningssystemets organisering av 
elever från olika sociala grupper och kunskaper, värden och normer som dessa 
grupper representerar. De olika inkorporeringsformerna pågår samtidigt och 
minoriteter är inbegripna i alla tre. Anwar, rektorn på Jibrilskolan är ett 
exempel på att en assimilerande inkorporering kan vara en plattform för att 
påverka civilsfären i en mer mångkulturell riktning. Föräldrarna på Tallskolan 
vill allra helst skapa sociala bindningar till majoritetssamhällets sociala 
grupper. Detta speglar att olika typer av solidaritet efterfrågas. En del vägar är 
snåriga och i moralisk mening inte att föredra. I epistemologisk mening är det 
emellertid viktigt att förstå dem för att kunna vidga den civila sfären. Det finns 
hopp. Jibrilskolan och Tallskolans mångkulturella period är exempel på att det 
är möjligt att erbjuda många olika perspektiv på kunskaper, värden och 
meningar och samtidigt förstärka sammantvinningen av kollektiva 
förpliktelser som samhälleligt deltagande inbegriper.  
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In the first empirical chapter, Tallskolan and Byarp, I consider how structural 
and symbolic changes contribute to the growth of a school with an increased 
number of pupils with a foreign background.  

In the second empirical chapter, Tallskolan - (yet another) improvement 
project, I discuss, within the framework of a co-operative project, what leads 
Tallskolan and other schools in Byarp to decide, before other measures, to 
focus on the pupils' linguistic development, especially in Swedish. 

In the third empirical chapter, Jibrilskolan's inception, I describe the 
motivation of the school head, Anwar, who, in response to the increasing 
feeling of being an outsider, started a voucher school with a Muslim profile, 
and he worked to legitimize the school in the eyes of local community, 

In the fourth empirical chapter, Jibrilskolan's culture, I document the way 
in which the general idea of strengthening Muslim identity through education 
is interpreted by the school's actors in relation to their different teaching 
responsibilities areas. 

In the final chapter, Culture and education, I draw upon the earlier 
chapters to consider how education in time and space can enable the social and 
civic integration of children and young people.  

Theoretical och methodological points of departure 
This dissertation increases our understanding of social processes that precede 
the forming of education in Tallskolan and Jibrilskolan, two nine-year 
compulsory schools with students from immigrant backgrounds. In order to 
understand the formation of educational policy, I interviewed and observed 
headmasters, teachers, administrative officers, experts and politicians in their 
daily work. I supplements the narrations, interactions and observations have 
with other empirical material such as local policy texts, reports and newspaper 
coverage. I interpreted the empirical material by using different types of 
theory (Reed, 2011). I call this approach methodological openness. I have 
presupposed that the actors form education by creating meaning. In 
reconstructing the systems of meaning which the actors 
consciously/unconsciously are motivated by and/or formed by, I have applied 
theories which enable an expanded understanding and explication of 
happenings and events (Reed, 2011; Larsen, 2014).  

The application of different types of theory has also been a way to handle 
the gap between how and why the actors act as they do.                                                                        
The nature of the theories has been such that it has been possible to dig down 
to different depths in the layers of meaning which have enclosed the actors' 
actions. The point of tackling things this way has been to go from the 
subjective content of the actions, in a narrower to a "wider context of 
meaning" as Weber (1983, p 7) expresses it. Reed (2011) likens this analytic 
procedure to minimal and maximal explanatory interpretations, respectively. 
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and discussed at a staff meeting, the problems that arose were different from 
the issues raised at Tallskolan. Jibrilskolan parents were also concerned about 
their children’s competence in Swedish, but they had a different idea about the 
general approach to student’s learning. At Jibrilskolan, it is not only the 
Swedish language that is the key to success at school and a good future. 
Instead, the school emphasizes supporting a pupils' cultural identity.  
 

Aim and empirical interest of the dissertation.  
This research is motivated by a number of empirical and theoretical questions 
arising from personal experiences and previous research at both the schools. I 
thought about how it could happen that such serious problems had arisen at 
Tallskolan that the parents had called a meeting with the president of the 
school board. Further, I wondered why everyone was in such complete 
agreement that it was the pupils' knowledge of the Swedish language that was 
the reason for social uneasiness and the poor results in the various knowledge 
tests. I had read about discrimination, racist behaviour, the creation of 
differences and other practices which made pupils underachieve (Runfors, 
2003; Gruber, 2007; Eialard, 2004; Parszyk, 1999, p 183, Hällgren, 2005), but 
these were not the phenomena that were talked about at the parents' meeting. It 
seemed so self-evident to parents, politicians and the school head alike to 
point out the alleged deficient knowledge in the Swedish language as one of 
Tallskolan's biggest problems. And that the solution to this and all other 
problems was even more lessons in the Swedish language. At Jibrilskolan on 
the other hand the Swedish language was not given priority, neither was it 
considered a solution to other problems. Instead, the school head, teachers and 
parents all recounted the pupils' experiences that pupils from other schools felt 
that they did not fit in. These were things that I had expected to hear at 
Tallskolan's parents' meeting. At Jibrilskolan they agreed that the best way to 
combat discrimination was to strengthen the pupils' Muslim identity. But they 
were not in agreement as to what strengthening that identity should involve.  

 
Against a background of these and other experiences which I had when I 
carried out ethnographic studies in connection with the schools and the 
municipal school administration, my aim is to understand and explain how 
education is formed in multicultural educational contexts. More specifically I 
wonder what knowledge, abilities and values school actors emphasize as 
important for the pupils to learn in order to enable their societal integration? 
For each empirical chapter I have posed the following questions: What are the 
background assumptions guiding the organization of education and the content 
of instruction?  
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are beginning to be measured. Many parents think that the results are 
connected to bad teaching and social unease in the school. The real reasons for 
the relatively worse results, however, is that a large number of the pupils have 
newly arrived, that the majority of the pupils are not Swedish one and have 
parents who lack higher education (cf. Bunar, 2004). Against the background 
of these structural changes the school head and municipal politicians 
interpreted things in a slightly different way with regard to what needed to be 
done. When the number of pupils from immigrant backgrounds increased in 
the middle of the 1990s, the school head initiated intercultural teaching.  The 
story and lives of the pupils were brought to the fore in a cultural project. The 
greater part of the pedagogical strategies, however, revolved round improving 
the pupils' knowledge of Swedish and society. Extra leisure-time pedagogues 
were employed to make study visits with the pupils. The school politicians 
proposed at the beginning of the 2000s that the school intermediate stage 
should be closed down and by so doing desegregate the school pupils. The 
proposal was stopped, however, after protests from parents, pupils and 
Tallskolan's staff. Further, a few years later the pupils were offered attendance 
for a term at schools where non-immigrant background pupils dominated.  

In the second empirical chapter, Tallskolan - (yet another) improvement 
project, I asked what it is that makes Tallskolan and other schools in Byarp, 
within the framework of a co-operative project, decide to focus on the pupils' 
linguistic development, especially in Swedish and what they do to achieve 
this. The work of improvement is carried out between 2008-2012. The result 
shows that the Swedish language dominates as an improvement strategy. It 
does not need to be justified as it is obvious in the landscape of meaning that 
the actors move in As a system of meaning the Swedish language, as with 
other uniform linguistic units, extends in time and space and has in itself a 
strong social active influence (Cummins, 2000). This force is triggered off in a 
landscape of meaning where Swedish language as an institution is so natural 
and self-evident that it is not discussed. Everybody is convinced that the 
pupils' results will improve if their knowledge of Swedish improves. On the 
other hand the actors are not in agreement as to how this is to be achieved. As 
previously in Tallskolan's history certain actors wanted Tallskolan to be closed 
so that the pupils could attend other schools where fewer pupils came from 
immigrant backgrounds. Others wanted the teaching to be improved through 
smaller classes and by employing teachers with knowledge of children's 
language learning. The group that represents the view that Tallskolan should 
strengthen its knowledge of children's language learning by employing extra 
staff won precedence.  A smaller portion of the money allotted to Tallskolan 
was to be used to teach parents about the Swedish school system. 

In the third empirical chapter, Jibrilskolan's inception, I discessed what 
motivation the school head, Anwar, had, as an answer to the increasing feeling 
of being an outsider, to start a free-standing school with a Muslim profile, and 
how he acted to legitimize it in the local community. The results show that 
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The interpretation procedure oscillates between describing what has occurred 
and been said in different situations, to interpreting in theory how and why it 
was possible to do and say certain things, but not others. To illustrate how this 
could come about I have used the concept landscapes of meaning (Reed 2011).  

To illustrate the sorts of social integration offered by Tallskolan and 
Jibrilskolan and explain whence they came, I have used Alexander’s (2006) 
conception of incorporation and civil sphere. In relation to landscapes of 
meaning and systems of meaning I ask what they can tell us about the 
expectations which members of society direct towards themselves, and in 
particular pupils with an immigrant background and the multicultural schools 
which they expect to help them into society. I presuppose that education at 
Tallskolan and Jibrilskolan mirrors how the societal we, which Alexander calls 
the civil sphere, relates to the different identities' ways of behaving, and their 
ways of understanding the world around them and relating to institutions such 
as the family, the individual, religion, state and economy. In order to analyse 
the social integration occuring within landscapes of meaning and systems of 
meaning, I make use of three types of ideal: Dedication to membership that 
the civil sphere offers is named incorporation (Alexander, 2006). I use three 
types of ideal for incorporation which relate to three different social forms that 
the civil sphere can take. The forms are called assimilation, hyphenation and 
multicultural incorporation. Assimilation mirrors the fact that the civil sphere 
expects adaptation to its historical primordialities in terms of a certain 
Swedishness, by speaking Swedish with a "correct" pronunciation, to 
understanding and appreciating the welfare state, to contributing to society 
through work, etc. Hyphenation as incorporation entails that the civil sphere 
begins to notice members of society with another background than a Swedish 
one.  Multicultural incorporation means that the civil sphere does not demand 
that members of society with another background should hide his/her identity 
in public life, but, instead, that the civil sphere should begin to appreciate 
particular identities.   

Result 
In the first empirical chapter, Tallskolan and Byarp, I considered how 
structural and symbolic changes contribute to the growth of a school with an  
increased number of pupils with a foreign background. The result shows that 
the combination of pupils in the school was changed by the building of new 
residential districts in the 80s. Socio-economically established, newly-arrived 
families and families with a Swedish background moved into these areas. At 
the beginning of the 1990s, it became possible for parents to chose schools.  
At the beginning of the 2000s, half of the families in the housing area chose 
another school than Byarp. That more and more parents choose other schools 
is to be understood against a background of the pupils' achievements which 
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which religion as meaning is taken into account as important to recognize and 
strengthen the pupils' identities. Religion is consequently not just something 
negative, but also something good, in the opinion of the class teachers with 
mainly Swedish background. Religion is considered as a resource to solve 
secular practical problems, for example to get the pupils to take part in 
excursions and in school subjects of various kinds (cf Lahmar, 2011, p 492; 
Chan, 2006, p 164). That Islam in this way is seen as a resource to implement 
secular goals overcomes differences of opinion between the different actors 
and calms the the troubled waters which arise in relation to sexuality as a 
system of meaning.  

In the dissertation’s final chapter, Culture and education, I consider how 
education can enable the societal integration of children and young people. 
The result for Tallskolan shows that the measures that are taken are formed 
against a background of the changing combination of the pupils, which in 
principle is made up of only pupils from immigrant backgrounds. The school 
contribution centres around teaching the pupils the Swedish language in order 
to fit into society (cf. Runfors, 2003, 2009). During the period 2008-2011 the 
focus within the framework of producing improvement measures is on the 
education of parents. This education mirrors the fact that Swedish society 
thinks that it is very important for citizens to learn about the welfare system 
and to show appreciation.  Overall school strategies that aimed to pay attention 
to the pupils' identities was limited in principle to several years in the middle 
of the 90s. The civil sphere where Tallskolan's incorporating strategies take 
shape are primarily assimilating. Different improvement projects aim above 
all to fit the pupils into Swedish society by learning Swedish. The parents are 
expected to understand and appreciate the Swedish school system (cf. Voyer, 
2013). This is shown in the attitude of the school politicians, school 
administration and school head to their initiative. Many times the parents and 
pupils find themselves in an inferior social and cultural position and/or in 
conflict with the school and the society of the majority (Bunar, 2009; 
Mullinari, 2007; Sernhede, 2003). However the parents at Tallskolan are not 
silenced which otherwise appears to be a common attitude (Brömssen, 2003; 
Gruber, 2007; Runfors, 2004), but put forward their opinions on the school 
organization and the municipality’s overall steering and division of resources. 
Neither did I feel that politicians and school head discussed the problems at 
the school in a biased way so that the parents felt guilty of the problems that 
they felt they had, which according to Dahlstedt (2006) is a common pattern. 
On the other hand, there are only a few parents whose demands can be 
connected to demands that their children should have the possibility to learn 
their native language. And even if the parents' influence is limited they are 
able to a certain point to dismiss proposals which aim at giving them more 
responsibility for their children's education.  

The result for Jibrilskolan shows that the local civil sphere and its routines 
for incorporation take shape in relation to the headmaster, Anwar, who 
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what concerned Anwar was making pupils and parents understand Swedish 
society while simultaneously convincing them that they did not need to reject 
their identity as Muslims. Anwar's efforts entailed several parallel processes 
going on at the same time in relation to different social groups in and outside 
the school. The overall project was to convince the social majority that 
Muslims are worth as much as all other citizens in society. Anwar works to try 
and explain how Islam, and the way Muslims use Islam, can be interpreted (cf. 
Gustafsson, 2004). He both explains and sometimes criticises Islam and its 
practising representatives, but above all he tries to reshape the characteristics  
society attributes to Muslims and Islam. Journalists and representatives from 
the Swedish church help him to create a positive picture of Muslim identity 
and Islam. They do not ask questions so that Anwar needs to defend Islam. 
Instead the questions imply the possibilities of conveying positive sides of 
Islam. Anwar's successful public appearance does not only depend on the 
journalists' attitude to Islam, but also to the fact that Anwar dedicated himself 
to talking about problems and solutions in a way that he identifies as Swedish 
(cf. Alexander, 2011). Anwar is able to create legitimacy for the school, both 
in relation to Muslim parents and to local society. The school's legitimacy 
means that Anwar developed an alternative approach to using education to 
support the integration of new arrivals. 

In the fourth empirical chapter Jibrilskolan's culture I consider how the 
general idea of strengthening Muslim identity through education is interpreted 
by the school's actors in relation to different teaching responsibilities. The 
result shows that the class teachers with mainly a Swedish background and 
teachers who teach the subjects connected to the school profile (Islam, the 
Koran and Arabic), and the school headmaster with a Muslim background, 
have different ways of interpreting how to teach sexual knowledge, music, 
dance and the Swedish language. The class teachers get together in a secular 
meaning cluster where they express what they mean by religious influence on 
sexual-knowledge teaching, teaching on the social relationships of boys and 
girls, on music teaching and dance. In the same way as the class teachers get 
together for so-called secular meanings, the headmaster, Anwar, collects the 
teachers with a Muslim background where they interpret the secular meaning's 
influence on the lessons where questions about sexuality are taken up (cf. 
Gustafsson, 2004; Zine, 2008; Niyozov, 2010).  The religious meaning cluster 
that Anwar and teachers who teach Islam and Koran relate to is formed by a 
motivation whose sources are related to the family as an institution and 
connected to the different meanings about sexuality, sexual life together and 
the social roles which these imply.  The system of meanings includes defence 
of the family institution, which is about coding as negative secular, sexual 
living together as it risks both the family as institution, and the children's 
security within it, as well as marriage and the individual's sexual, medical 
health. Even if there are tensions between religious and secular meanings on 
sexuality all the teachers join together around a moral system of meaning in 
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be reduced to a normative answer to the post-colonial oppression, as a post-
colonial theorist would interpret it, that some class teachers practised in 
relation to Muslim pupils and parents at Jibrilskolan (see Gerle, 1997, for such 
an analysis). My interpretation of Jibrilskolan is that it mirrors what Barbara 
La Balis (1990) calls an ethnic paradox.  In relation to the fact that ethnic 
organisations are often believed to separate themselves from society La Balis 
means that they can help with practical matters and link the past to new 
experiences and provide them with the necessary resources which makes it 
possible for them to learn about the receiving society's predominant 
institutions. Jibrilskolan, however, functioned not only in this way but also as 
an outpost for multicultural incorporation.  

 

Finally 
To analyse education as culture distinguishes it from conventional ways of 
understanding and explaining education. Educational policy is most frequently 
characterized as being formed of fundamental, conflicting ideas and values. 
Researchers shed light on education from an ontologically determined 
perspective. Culture Marxists start out from the assertion that the core of all 
educational practice is characterized by power and underlying conspiracies. In 
contrast to these perspectives other researchers advance positive values such 
as autonomy, freedom and openness and collective elements like honesty and 
trust. From this dissertation's perspective and from what data shows these 
types of interpretations should be considered as complementary rather than as 
competitive. The civil spheres and their democratic discourse constitute a 
general grammar which creates particular, educationally-adaptable, 
configurations of meaning, ideologies and convictions. Education in 
multicultural contexts cannot be reduced to being repressive or anti-
democratic. If anything education within the framework of a democratic 
culture offers different paths into society. These paths need to be understood 
and explained before they are criticised for being one thing or the other.  

Understanding education as an activating system of meanings, actors’ 
social public appearances and ability to merge meanings make it possible for 
us to explain that education deals with so much more than education itself. 
Seen as integration from a sociocultural perspective, education deals with 
housing and labour market politics, educational-political and integrative-
political considerations. Education is thus closely connected to other types of 
social participation. It would seem therefore that it is important not to look at 
social integration as merely social reproduction without asking a question 
about the outcome of society's internal social processes in terms of resources 
collected from different institutions which are weighted in different ways by 
different social groups. The way in which institutions, and identities connected 
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believes that Muslim children and young people in Sweden feel that they must 
hide their identity, that they are ashamed of their clothes and their traditions. 
Another problem which occupies the teachers and the headmaster is the 
relation between school and home, which the headmaster feels functions badly 
in municipal schools (cf. Bouakaz, 2007). It is not always so that the newly-
arrived families can support their children and the municipal schools do not 
quite know how they are to work out support to the parents. Many times the 
children learn Swedish faster than the adults, which is good. But at the same 
time the adults lose a part of their authority which is connected to the 
knowledge and experiences that they have with them as they are not always 
applicable to the context of Swedish society, reports the headmaster. In other 
schools it can be problematic for teachers and headmaster to handle parents 
who keep their children at home because they are uncertain about what the 
children do at school, for example during a swimming lesson (Högdin, 2007). 
Jibrilskolan takes charge of such problems as there are teachers who practice 
Islam to explain what the different activities involve and how they are carried 
out (cf. Niyozov & Plum, 2009). The teaching is carried out according to the 
curriculum but is formed in relation to Islamic standards of decency (Zine, 
2008). In relation to earlier research which on the one hand presents the 
Muslim schools' distinctive image as socially and culturally segregating in a 
physical meaning as well as through the knowledge and outlook on people that 
is conveyed (Englund, 1993, 1996; Roald, 2009; Yuval-Davis, 2005). And on 
the other hand the identity-confirming side of the education represented by 
teaching of the Koran, Arabic and Islam acknowledges the pupils' identity and 
for that reason the schools constitute a positive integrating power (Gerle, 
1997; Zine, 2007), data indicates socio-cultural dynamics. Jibrilsskolan's 
school activity on the whole offers many different possibilities for the pupils 
to have their identities confirmed irrespective of how they define their 
identity. Jibrilskolan's education looked at as civil sphere shows that spheres 
such as family, religion, science and historical apprehension of Swedish 
original identity pervade the civil sphere. Actors get their arguments from the 
family sphere and the scientific sphere to motivate girls and boys to refrain 
from premarital relationships. The class teachers with Swedish background 
encourage the pupils to speak Swedish all the time for historical and reasons 
connected to Sweden as a geographic place. At the same time as Jibrilskolan 
can be looked at in this way as representing an undeveloped solidarity sphere 
we also see that the effects of negative social stereotypes are counteracted. 
Thus we cannot reduce Jibrilskolan as being under the influence of 
conservative parents and teachers who reproduce conservative Islamic values 
(Englund, 2010, 1996). Neither can Jibrilskolan's civil sphere be reduced to 
mirroring a field of tension, the modern and pre-modern. Were we to 
undertake an analysis of this nature then the class teachers' criticism of Islam 
would be reduced to racialization, discrimination and social subordination of 
the other (see Kamali, 2005, for such an analysis). And Anwar's project would 
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