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INLEDNING 
 
Studien denna rapport är byggd på är en del i en större studie1 finansierad av 
Vetenskapsrådet. Forskningsprojekts syfte var att utveckla kunskap om hur po-
tentiellt konkurrerande idéer om utbildningsförnyelser utvecklas i lokala kon-
texter och vad denna utveckling kan få för konsekvenser för det lärande subjek-
tet, pedagogikens former och dess sociala identiteter. Två olika diskurser finns 
i brännpunkten, de om kreativitet och performativitet. Den förstnämnda diskur-
sen refererar till valfrihets-, flexibilitets- och egenansvarstankar medan den 
andra inriktas på prestationer och mätning av prestationer. Performativitet kan 
ses som en kultur, en teknologi för prestationsmätning. Den avser mäta produk-
tiviteten eller prestationen och skall således visa vad ’kvalitet’ står för, m.a.o. 
kvalitén på en individs eller organisations värde inom det fält som skall värde-
ras (Ball, 2003). Dessa diskurser kan beskrivas som delar av en internationell 
politisk agenda som artikuleras under valfrihets- och effektivitetsflagg för att 
driva fram välfärdsstatens omstrukturering från en enhetsform till en individua-
liserad valfrihetsform med ett konkurrerande, kundorienterat utbud (se även 
Beach & Dovemark, 2007). Genom ett etnografiskt och livshistoriskt inriktat 
forskningsarbete var avsikten att fokusera på vilka konsekvenser olika artikule-
ringar av performativitets- och kreativitetsdiskurser får för berörda parter som 
lärare och elever. En viktig fråga blir i vems intressen de nya och ’hybrida’ ut-
bildningsformerna verkar?  
 
Hybriditet och hybrida praktiker är viktiga begrepp i studien, där en hybrid 
praktik med hänvisning till Barker (2000) och Pieterse (1995) beskrivs som en 
social praktik där text, tal och handlingar artikuleras i en kreativ mix av nya 
meningskonstruktioner och identiteter. En hybrid praktik kan uppstå mellan två 
diskurser då det råder en osäkerhet över diskursernas giltiga tolkningsramar. 
Ett exempel är att det erbjuds en frihet att skapa en ny individinriktad pedago-
gik, med näst intill egna individuella kursplaner för eleverna (jfr. Dovemark, 
2004a) samtidigt som eleverna vet med sig att anpassning till skolans normer 
gällande både innehåll och form belönas med betyg (jfr. Jeffrey, 2003) som kan 
användas för fortsatt studiekarriär. 
 
Det uttrycks i policydokument att skolan som institution skall vara målstyrd, 
men både inom policyskrivning och som uttryckta förslag förekommer allt of-
tare idéer om en ökad ansvarsskyldighet. Performativa diskurser existerar med 
                                                           
1 I detta projekt ingår Elisabet Öhrn, Högskolan i Borås, Dennis Beach, Högskolan i Borås 
och Göteborgs Universitet, Jan Gustafsson, Göteborgs Universitet samt undertecknad. 
Forskningsprojektet avser att utveckla kunskap om hur potentiellt konkurrerande idéer om 
utbildningsförnyelser utvecklas i lokala kontexter och vad denna utveckling kan få för kon-
sekvenser för det lärande subjektet, pedagogikens former och sociala identiteter (se vidare 
projektansökan Beach, 2004). 
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andra ord parallellt med individuell valfrihet, flexibilitet och kreativitetsdiskur-
ser och genererar då en ambivalent och hybrid verksamhet (Beach, 2006a, 
2009 (ed.); Beach & Dovemark, 2004, 2005). I relation till denna situation är 
det därmed relevant att analysera förutsättningar för institutionaliserat lärande, 
samt hur lärande gestaltas och vilka konsekvenser detta får. Föreliggande del-
studien tar sin utgångspunkt i den officiella svenska skolpolicyn, med fokus på 
elevens personliga lust för lärande, kreativitet och flexibilitet där utvecklandet 
av det individuella inflytandet och ansvarstagandet lyfts fram genom bl.a. dis-
kursiva betoningar på möjligheten till valfrihet gällande kurser och ämnen och 
elevers deltagande i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen 
(Lpo94; Ds 1995:5). Begrepp som individuellt ansvar, flexibilitet och valfrihet 
har alltmer betonats i styrdokument och i pedagogiska diskurser, där det poäng-
teras att det är skolans plikt att se till att elever kan identifiera sina mål och in-
tressen samt få möjlighet att genomföra sina egna bildningsprojekt i skolan.  
 
Sammanfattningsvis fokuserar studien det hybrida klassrummets sociala och 
diskursiva praktik. Syftet är att studera hur pedagoger och elever konstruerar 
och rekonstruerar kunskap, kultur och identitet. Den behandlar därmed förhål-
landen som i skolans styrdokument bärs fram som centrala för de förändringar i 
lärande, flexibilitet, ansvar och inflytande som sägs eftersträvas. Studiens syfte 
har varit att försöka kartlägga eventuella spänningar mellan uppkomna kreati-
vitets- och performitivitetsdiskurser och hur lärare och elever i så fall handskas 
med dessa spänningar. 
 
Rapportens innehåll och upplägg 
 
Närmast kommande kapitel ger en överblick över ansatsen etnografi och de 
teoretiska begrepp jag har använt för att förstå den studerade kulturen. Här dis-
kuteras de metoder som använts och de överväganden som gjorts beträffande 
för- och nackdelar med etnografi. I kapitel två ges en kort historik om den kon-
kurrensutsatta skolan i Sverige och här presenteras också de två studerade sko-
lorna, Granskolan och Tallskolan. Kapitel tre,fyra och fem fokuserar på per-
formativitets- och kreativitetsbegreppen genom en fördjupning i de bägge sko-
lornas bedömnings och dokumentationspraktik. Följande kapitel sex tar upp 
frågan om lärarens roll i dagens skola och där också skolans potential som de-
mokratifostrare diskuteras. I det avslutande kapitel sju diskuteras den segrega-
tion som studien visade på och de konsekvenser detta fick för elever och lärare.  
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Metod – Etnografin 
 
I texten porträtteras två skolors, Granskolans och Tallskolans, kultur och socia-
la praktik genom erfarenheter och tolkningar av observationer, fältsamtal, in-
tervjuer samt insamlande av artefakter som provuppgifter, läxor, betygskriteri-
er, målformuleringar etc. Två årskurs åtta har följts under höstterminen 2005. 
Skolorna ligger knappt 500 meter ifrån varandra och täcker förskoleklass till 
årskurs nio. Elevantalet på de bägge skolorna var vid tiden för fältstudierna 
cirka 350 på Granskolan och cirka 250 på Tallskolan. 
 
Observationerna har skett i huvudsak under tre halvdagar per vecka på vardera 
skolan under september, oktober, november och en bit in i december under 
2005. Med andra ord har Granskolan besökts på förmiddagen och Tallskolan 
på eftermiddagen och vise versa. Ett mindre antal heldagar gjordes på vardera 
skolan (sex heldagar på Granskolan och fem på Tallskolan). Strävan har varit 
att de båda skolorna besöktes ungefär under lika lång tid. I min roll som obser-
vatör-deltagare har de bägge årskursernas scheman följts.  
 
Då både personal och elever på de bägge skolorna visade öppenhet och inbjöd 
till närvaro kunde jag fritt röra sig mellan klassrum, elevutrymmen och även 
personalutrymmen. Jag uppehöll mig dock främst i klassrum och elevutrym-
men, vid sällsynta tillfällen i personalutrymmen. Tid för fältsamtal med både 
elever och lärare var det gott om, då eleverna till stor del arbetade enskilt eller i 
mindre grupper där läraren gick runt och ”handledde” eleverna. Fältsamtalen 
med elever på Tallskolan skedde dock framför allt under raster då många lek-
tioner, med Bernsteins terminologi, var starkt inramade. Förutom fältsamtal 
intervjuades tretton lärare och tjugotre elever. Samtliga intervjuer gjordes i en-
skildhet och bandades för att sedan transkriberas. En elevintervju gjordes med 
två elever samtidigt då detta var elevernas önskan.  
 
Studien har en etnografisk ansats. Etnografi är speciell och många gånger per-
sonlig, men likväl kan den fungera som en bas för jämförelser och förståelse 
inom och över samhällets olika delar. För att förstå samhällets komplexitet 
krävs att du som medmänniska (inklusive som forskare) ger dig tid att försöka 
bena ut det nät av olika motiv och bevekelsegrunder som påverkar olika sociala 
praktiker. Forskaren får genom sitt fältarbete möjlighet till att dela miljö, pro-
blem, bakgrund, språk, ritualer och sociala relationer med de människor 
hon/han möter på fältet (van Maanen, 1988). Just på grund av att forskaren har 
möjlighet att dela erfarenheter med fältets agenter uppstår en potential att skri-
va fram en rik, konkret och komplex sammanfattning av den sociala värld som 
har studerats.  
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Redan här är det viktigt att påpeka att etnografin är baserad på både empiriska 
och begreppsmässiga discipliner. Willis (2000) kopplar samman begreppen 
’ethnography’ och ’imagination’ och vill med det uppmärksamma läsaren på 
att ’etnografin’ ofta betraktas som ’vardagens verklighet’ medan ’imagination’ 
som något som avsiktligt söker överskrida denna ’verklighet’. Willis skriver i 
förordet att etnografin kräver en teoretisk ’imagination’ som inte går att finna 
direkt beskrivet på fältet, men ändå alltid är formad i nära relation till fältet: 
”Ethnography is the eye of the needle through which the threads of the imagi-
nation must pass” (s.xvi). Välgrundade och illustrerande analytiska begrepp 
måste till en etnografi för att lyckas fånga vardagslivets virrvarr, en oreda som 
uppstår i subjektets rutinmässiga vardag, beroende på att vi alla befinner oss 
och agerar utifrån strukturella villkor. Med andra ord strävar etnografen att för-
stå hur och varför vissa regelbundenheter äger rum. I vårt fall gäller det att för-
söka förstå vilka regelbundenheter som äger rum inom skolans domäner som 
resulterar i en social reproduktion generation efter generation?  
 
Genom observationer, intervjuer och informell interaktion undersöks hur me-
ning och värden förorsakar studiens bestämda aktiviteter och hur aktörerna ser 
på dessa i relation till vidare och centralare frågor om livets angelägenheter. 
Den etnografiska utmaningen handlar om att med stor nyfikenhet sätta sociala 
pussel i fokus. Varför får t.ex. arbetarklassbarn sämre betyg i skolan än medel-
klassbarn? Det gäller för etnografen att se vad som pågår likväl som hur och 
varför det kan fortgå. Willis poängterar att det är just i vardagskulturen (every-
day culture) som etnografen har möjlighet att granska de strukturella villkor 
som påverkar individens villkor, möjligheter och agerande. Willis (1981) riktar 
uppmärksamheten på hur kulturell produktion, kulturell reproduktion och soci-
al reproduktion kopplas samman genom vardagens handlingar. 
 
Etnografin involverar ett konstant flöde av val med hänsyn till organisation och 
tidsanvändning på fältet, men också utanför själva fältarbetet. Tiden delas mel-
lan produktion och analys av etnografiska fältanteckningar och intervjuer, in-
samlande och organisering av artefakter och annat material som också de blir 
delar av analysarbetet (Jeaffery & Troman, 2004; Beach, 2005). Tidsanvänd-
ningen är viktig för att få möjlighet till att bli bekant, familjär och därmed med-
veten om och ärlig mot fältet.  
 
En etnografi är en skriven representation av en viss kultur. Kultur är i sig själv 
inte synlig utan blir synlig genom dess representationer. Detta gör att studeran-
det av en kultur kan vara både ansträngande och invecklat. Van Maanen (1988) 
beskriver det som att mänsklig kultur är inget som kan infångas och spelas upp 
eller hängas på väggen för att betraktas. Mänskliga kulturer måste fångas ge-
nom en berättelse, en i självkritiskt valda ordalag, skriftlig rapport om fältarbe-
tets erfarenheter. En etnografi är naturligtvis ett resultat av ett fältarbete men, 
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och det är viktigt att påpeka, etnografin är en skriftlig rapport som represente-
rar kulturen, inte fältarbetet i sig. Etnografin, som en skriven produkt, har där-
med en grad av oberoende (hur kulturen är porträtterad) från fältarbetet på vil-
ket det bygger (så som kulturen är känd). En etnografi skall snarare ses som ett 
kontorsarbete än ett fältarbete och som Atkinson (1990) understryker finns det 
således inga neutrala texter. Etnografin kan därmed också ses som en artefakt 
av konventioner, som vilken annan kulturell produkt som helst. 
 
Hur en social praktik är förmedlad genom text, involverar naturligtvis bl.a. för-
fattarens röst. Etnografin förenar kulturen och fältarbetet. Van Maanen (1980) 
skriver att kulturen och fältarbetet befinner sig mellan två världar eller me-
ningssystem – dels etnografens (och läsarens) och dels representanterna av den 
studerade kulturens värld. Etnografier kan därmed betraktas som dokument 
som ställer frågor på gränsen mellan två kulturer. Texten avkodar en kultur för 
att spela upp den för en annan. Vid skrivandet av texten sker en tolkning och 
som i alla former av skrifter avgör vissa begränsningar delvis vad som är skri-
vet. Van Maanen tar upp ett antal begränsningar: i) Etnografier är framdrivna 
ur empiri i den mening att skribenten söker information direkt ifrån fältanteck-
ningar från den studerade kulturen. Problemet är att det finns begränsningar i 
vad en fätarbetare kan och inte kan lära sig i ett visst fält. Bevekelsegrunder 
som personligt förhållningssätt och arbetsvanor på fältet är exempel på orsaker 
som kan påverka fältarbetet. ii) Etnografier är politiskt medierade (van Maa-
nen, 1988) eftersom en grupp (forskare) innehar makten att representera en an-
nan grupp (i mitt fall lärare, skolledare, elever etc.). Fältarbetaren har alltid 
övertaget på den grupp som studeras t.ex. med tanke på tolkningsföreträde. 
Praktiska frågor som t.ex. finansiering och vad som för tillfället är ”politiskt 
korrekt” kan vara väsentligare för att förstå varför en kultur, istället för en an-
nan undersöks. Etnografier influerar oåterkalleligt representerade människors 
liv och intressen – individuellt och kollektivt, på gott och på ont. Detta vet 
skribenten om och självpåtvingade begränsningar utmärker alla etnografier. iii) 
Ytterligare en begränsning Van Maanen tar upp är att etnografier är formade av 
de specifika traditioner och discipliner den är sprungen ur. Dessa institutionella 
orsaker påverkar författarens teoretiska position med hänseende på sådana fö-
reteelser som kulturens ursprung, dess karaktäristiska former och dess konse-
kvenser. Sådana antaganden före skrivandet påverkar avgörandet angående vad 
fältarbetaren kommer att finna som intressant och därmed kommer att se, höra 
och eventuellt skriva om. iv) Ännu en begränsning är att skribentens berättande 
och retoriska konventioner formar etnografin. Personliga uttryck, val av meta-
forer, textens organisering etc. bidrar till att strukturera den porträtterade kultu-
ren på sitt speciella sätt och bidrar till vår förståelse av vad en kultur är eller 
inte är. Dessa etnografiska konventioner är alla historiskt situerade och föränd-
ras också under tidens gång.  
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Med detta vill jag ha sagt, att skriva en etnografi innehåller betydligt mer än att 
delta i en social praktik, skriva fältanteckningar och summera upp observatio-
ner, samtal, intervjuer etc. Det är således en komplicerad process då en kultur 
eller kulturell praktik är lika mycket skapad i skrivögonblicket (t.ex. kan man 
inte fånga den utan att beskriva den i ord) som den bestämmer skrivandet i sig. 
Etnografin är i den meningen en representation. Vi kan inte representera andra 
i några andra termer än våra egna. Kultur från detta perspektiv är mer en kon-
struktion inom vilken metod och metodologi är oskiljbara, än en upptäckt i sig, 
med andra ord handlar det om hur en social verklighet är presenterad. Detta 
innebär naturligtvis inte att etnografier är fiktion eller att allting i världen kan 
betraktas som relativt och sättas inom citationstecken. Det påpekas för att göra 
läsaren uppmärksam på de svårigheter och frågor som kan uppkomma vid läs-
ning av en etnografi. Etnografier ska väcka minnen, förutom att vara faktiska 
och sanningsenliga skriver van Maanen (1980). Etnografier av varje slag är 
alltid ämne för en mängd tolkningar och är därmed sällan bortom en kontrover-
siell debatt. 
 
Textstilen, hur empirin framställs i texten, är ett viktigt val för hur etnografin 
kommer att uppfattas (Beach, 2006; Lunneblad, 2006). Det handlar inte bara 
om estetik utan skall snarare relateras till epistemologiska utgångspunkter (jfr. 
Atkinson, 1990; Beach, 2001). Empirin kan framställas i olika textstilar. Van 
Maanen (1988) jämför dessa stilar med olika konstarter så som realism, im-
pressionism och expressionism (se även Beach, 2001; Lunneblad, 2006). Det 
avgörande slaget vinns inte på fältet utan när fältanteckningarna omskapas till 
en etnografi, skriver van Maanen. Han uttrycker vidare att både ”uncooked (the 
fieldnote) and cooked (the ethnography)” (s. 343) är tolkningar av andras okla-
ra verklighet. Beach (2006) menar att etnografisk forskning och andra former 
av kvalitativ forskning är i ett avseende ”bricolage” (s.95) i betydelsen att så-
dana former är på en och samma gång både en konstruktion gjord utifrån de 
artefakter som är funna i en speciell situation och de tekniker på vilket sätt de 
är sammansatta för kommunikativa syften. En viktig poäng med detta är att se 
etnografer snarare som producenter av data än insamlare av data.  
 
En kultur eller en kulturell praktik är lika mycket skapad vid själva skrivögon-
blicket, som en förutsättning för att över huvudtaget ”fånga en kultur”. Att häv-
da något annat vore att reducera etnografi till en metod, poängterar van Maa-
nen (1988). Vi kan inte, som påpekades ovan, representera andra i några andra 
termer än våra egna. Kultur, i detta perspektiv, handlar mindre om upptäckter 
än om en konstruktion inom vilken metod och metodologi är omöjliga att sepa-
rera ifrån varandra. Med andra ord är det av största vikt att utveckla en reflexiv 
medvetenhet om sin egen närvaros betydelse och om kunskapens sociala kon-
struktion. Denna perspektivmedvetenhet eller reflexivitet innebär att jag som 
etnograf utvecklar ett reflexivt förhållningssätt gentemot den sociala omvärld 
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vi själva lever i och studerar. Det innebär i praktiken att forskaren vid analys av 
fältanteckningar måste vara medveten och ha kunskap om vad som togs för 
givet vid nedskrivningen av fältanteckningarna och om varför vissa reaktioner 
och känslor uppkom (för vidare läsning se t.ex. Beach, 1995, 1997; Dovemark, 
2004a).  
 
Att skriva en etnografi kan innefatta en mängd olika problem. Det kan t.ex. 
vara svårt att ges tillträde till fältet. När forskaren väl fått tillträde kan svårighe-
ter med distansering och upptäckt av förförståelse spela forskaren ett spratt. 
Förutom dessa svårigheter kan andra problem uppkomma som t.ex. bristande 
förmåga till iakttagelse och kanske t.o.m. bristande förmåga att visa ödmjukhet 
för den studerade kulturen. 
 
Kritisk etnografi 
 
Kritisk etnografi är ett sätt att försöka rama in konventionella kulturella studier 
i ett större sammanhang. Kritisk etnografi står inte i direkt opposition till kon-
ventionell etnografi utan erbjuder snarare ett tänkande om relationen mellan 
kunskap, samhälle och politisk aktivitet. Det finns således en inbyggd vilja att 
förändra världen genom att beskriva, analysera och granska annars gömda 
agendor och maktkoncentrationer. De flesta av oss lever i en vad Schutz (1972) 
benämnde som en ”taken for granted” verklighet. Med detta menas att vi lever 
på en erfarenhetsnivå, som förevisar sig själv och sällan analyseras på någon 
djupare nivå. Vår kultur innesluter oss helt enkelt i en förgivettagen värld som 
involveras av en variation av mekanismer som skall försäkra oss om social 
harmoni och konformitet till interaktiva normer, organisationsregler, institutio-
nella mönster och ideologiska begrepp (Berger & Luckman, 1967). Vi skapar 
helt enkelt mening och väljer handlingar inom begränsade, generellt acceptera-
de val. Dessa val kan dock avspegla en dold förförståelse med svåridentifierba-
ra konsekvenser.  
 
Kritisk och konventionell etnografi delar ett antal karaktäristika, däribland för-
litande till kvalitativa tolkningar av data, kärnregler för etnografiska metoder 
och analyser samt många gånger en förkärlek för ”grounded theory” (Glaser & 
Strauss, 1967). Det finns dock flera viktiga skillnader som skiljer den kritiska 
etnografin från den konventionella. Thomas (1993) radar upp ett antal skillna-
der mellan konventionell och kritisk etnografi. Konventionell etnografi bygger 
på en traditionell, kulturell beskrivning och analys, som visar prov på mening 
genom tolkning. Kritisk etnografi refererar till en reflexiv process där val görs 
mellan alternativa begrepp och värderande menings- och metodbedömningar 
för att utmana både forskning, policy och andra former av mänsklig verksam-
het. Konventionell etnografi beskriver vad som är, kritisk etnografi frågar sig 
hur/varför det kan vara på det viset. Kritisk etnografi handlar naturligtvis inte 
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bara om kritik. Den skall heller inte blandas ihop med kritisk teori (förknippad 
med Frankfurt skolan), som i sig är en teori om det kapitalistiska samhället. 
Kritisk etnografi är konventionell etnografi med politiska syften. Nedan följer 
ytterligare några viktiga skiljelinjer. 
 
Konventionella etnografer talar generellt sett om sina subjekt utifrån att ha stu-
derat en kultur i avseende att beskriva den. Kritiska etnografer accepterar ytter-
ligare en uppgift, nämligen att tala till en publik ”på uppdrag” av sina subjekt 
för att därigenom stärka deras röster med emancipatoriska mål om social för-
ändring. Kritisk etnografi är således samtidigt hermeneutisk och emancipato-
risk. Ett huvudmål är att påvisa underliggande mening och förståelse, saker är 
helt enkelt inte alltid vad de tycks vara. Ett samhälles överlevnad kräver en re-
pression av vissa handlingar och påbud av andra, t.ex. sociala normer som 
språkbruk. Alla begränsningar är dock inte lika nödvändiga eller välgörande 
för medborgarnas sociala hälsa och utveckling. Det kan vara restriktioner som 
ger vissa grupper eller individer orättvisa fördelar framför andra, eller sociala 
element som automatiskt exkluderar vissa människor från fullt deltagande i de 
resurser som vanligtvis är tillgängliga för de mer privilegierade (t.ex. hälso-
vård, utbildning och arbete). Det sker ett socialt övertag, när begränsningar är 
inbyggda i det kulturella och sociala livet på ett sätt, som främjar sådan orättvi-
sa. Ett exempel är de normer som distribuerar makt in i språkanvändandet. 
Normer som skapar skillnader eller ritualer eller bestämmer formen och inne-
hållet, så att vissa människor kan dominera andra på ett kulturellt accepterat 
sätt. Ytterligare en skillnad är att konventionell etnografi förutsätter vidare ett 
status quo, bekräftar förgivettagna uppfattningar när andra kanske existerar, 
medan kritiska etnografer konstaterar att den kulturella kontexten inte är till-
räcklig för att förstå ett motiv. Analyser måste också penetrera andra nivåer i 
samhället. Till exempel bör studier om skolan innefatta såväl den offentliga 
som den pragmatiska och den kulturella nivån. Skulle vi hålla tillgodo med 
analyser på t.ex. institutions- eller kulturell nivå riskerar vi att reifiera den kul-
tur vi studerar. Vi måste således analysera den strukturella nivån för att förstå 
utfallet av den kulturella. 
 
Etnografin är ett verktyg för att gräva bakom kulturens vardagliga väsen, med 
avsikt att demonstrera en mängd alternativa tänkesätt. Bourdieu (1990) påmin-
ner oss om att institutioners makt många gånger ligger bakom både kulturell 
handling och tänkande, vilket begränsar valmöjligheter, tilldelar legitimitet och 
vägleder oss i våra dagliga rutiner. Makten är symbolisk. Bourdieu och Passe-
ron (1977) menar att symbolisk makt är en form av våld, då den tillskriver sig 
vissa uppfattningar men förkastar andra. Konsekvenserna av detta blir en ab-
strakt, subtil form av kontroll, på vilken den sociala existensen är byggd. Kri-
tisk etnografi har också delvis som mål att motverka symbolisk makt genom att 
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påvisa hur den begränsar alternativa uppfattningar, döljer nivåer av socialt liv, 
skapar missförstånd och förhindrar handling. 
 
Kritisk etnografi och utbildningsfrågor 
 
Kritisk etnografisk forskning utgår ifrån ett konfliktperspektiv. Konfliktper-
spektivet, som har med styrning, makt och kontroll att göra, tar sin utgångs-
punkt i att skola och utbildning framför allt skall ses i relation till politiska och 
kulturella motstridigheter i samhället. Perspektivet poängterar vikten av att ut-
mana den liberala synen på skolan som ett neutralt och objektivt instrument för 
utveckling och demokrati. Undervisning analyseras i termer av hur sociala, po-
litiska och ekonomiska relationer i samhället återuppstår i skolan. Skolans so-
ciala praktik och lärares arbete ingår i ett komplext sammanhang. Skolan är 
inte en ö för sig, utan en del av det kapitalistiska samhället och dess ekonomi. 
Lärares verksamhet påverkas, medvetet eller omedvetet, av en mängd olika 
aktörers beslut på både lokal (t.ex. föräldrar, kommunpolitiker), nationell (t.ex. 
fackförbund, regeringsbeslut) och överstatlig nivå (t.ex. diskussioner och beslut 
inom EU och OECD). Beslut som får både ideologiska och ekonomiska konse-
kvenser för verksamheten. När vi t.ex. talar om skolutveckling diskuteras den 
ofta i termer av att enskilda skolledare och/eller lärare initierar idéer och driver 
skolutvecklingen. Men, frågan är vad som menas med skolutveckling? Vem 
har tolkningsföreträde att definiera något som skolutveckling? Kanske handlar 
det snarare om vem, när och hur idéer om skolans verksamhet uppkommer, 
diskuteras, approprieras (övertas) och genomförs? Frågor om decentralisering, 
ansvarsförskjutning, flexibilitet och valfrihet, som många gånger har arbetats 
fram genom olika skolutvecklingsprojekt, har visat sig vara intentioner och 
krav med mål om omstrukturering av den offentliga sektorn, initierade av olika 
överstatliga organisationer som t.ex. EU, OECD och GATT (för vidare läsning 
se Dovemark, 2004a). 
 
Kritisk samhällsforskning är således mer inriktad på att ifrågasätta än att be-
kräfta det etablerade. Med andra ord görs försök att blottlägga och visa på 
spänningar i användandet av språk och handlingar. Ett mer eller mindre uttalat 
mål är att demonstrera olika former av dominans och asymmetri genom att visa 
hur sociala konstruktioner av verkligheten kan gynna vissa förgivettagna in-
tressen, antaganden och föreställningar, medan alternativa konstruktioner baga-
telliseras och döljs. Motstånd, vilket på ett eller annat vis präglar alla institutio-
ner och verksamheter, är med andra ord en viktig faktor att lyfta fram i forsk-
ningsresultaten. 
 
Konfliktperspektivet fokuserar således på hur skolan återskapar ojämlikheter 
genom att göra dem till, som den franske sociologen Pierre Bourdieu (1973, 
1974) uttryckte det, utbildningsmässiga normaliserade olikheter. Inte sällan 
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används t.ex. benämningar som ”starka” och ”svaga” elever (Dovemark, 
2004a). Elevers framgångar och misslyckanden betraktas då som individuella 
på grund av tillgång eller brist på förmåga/intelligens och/eller motivation, sna-
rare än som något kulturellt eller av samhället orsakade. Ett mål inom konflikt-
perspektivet är att det komplicerade sambandet mellan politisk och ekonomisk 
makt blottläggs och synliggörs. Organisering och selektering inom undervis-
ning förblir annars dold, vilket i sin tur gör att skolkunskap och metoder många 
gånger betraktas som självklara och neutrala. Risken är då att skolämnen och 
metoder presenteras som opolitiska och a-historiska. 
 
Fältstudier inom kritisk etnografi är ofta strategiskt utvalda för att kunna visua-
lisera större sociala, politiska, symboliska och/eller ekonomiska frågor. Fältar-
bete ensamt är inte tillräckligt för att fånga livets komplexa natur hos en grupp 
människor. Människors handlande grundar sig på dess villkor och möjligheter 
och de förväntningar och krav som ställs på dem. Därmed sagt att en kritisk 
etnografi av t.ex. en institution som skolan också bör analysera offentliga do-
kument och handlingar som rör just den institutionen. Etnografier har många 
gånger kritiserats på grund av dess påstådda naivitet och begränsade bild – dess 
oförmåga att ta in aspekter av politisk ekonomi i vilken vi alla, i vilket samhäl-
le vi än må leva i, måste förhålla oss till för att överleva (Hammersley & At-
kinson, 1983). Teoretiskt angrips denna fråga genom att skolan diskuteras som 
en institution i relation till det omgivande samhällets behov och krav. Inom kri-
tisk etnografi finns en ambition att fånga ett fenomens komplexitet genom att 
beskriva och analysera fenomenet på olika nivåer, som exempelvis på den of-
fentliga, den pragmatiska och på den kulturella. 
 
Målet med kritisk etnografi är att den skall levas ut även i sina egna produk-
tionsrelationer och processer (Beach, 2003). Det finns en dialektisk relation 
mellan individens inverkan, dess medvetandeformer och den politiska ekono-
min. Som kritisk utbildningsvetenskap försöker denna form av utbildningset-
nografi etablera kritiskt inriktade gemenskaper och praktiker, som engagerar 
sig i diskussionen, skapar argument och kritik runt just asymmetriska proces-
ser. Genom detta engagemang kan värden och praktiker utvecklas och för-
hoppningsvis bidra till en progressiv utveckling och bidra till en social föränd-
ring. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Vid en tidpunkt när skolan angrips från både höger- och vänsterhåll, när ut-
bildningsreformer betraktas som misslyckade, när skolans påstådda misslyck-
anden psykologiseras och görs till elevers, lärares och skolledares olika tillkor-
takommande är det inte mer än rimligt att påminna läsaren om att det finns 
andra perspektiv att betrakta skolan genom2. Berner m.fl. (1977) menar, med 
hänvisning till de franska utbildningssociologerna Pierre Bourdieu, Jean-
Claude Passeron, Christian Baudelot och Roger Establet, att en vetenskaplig 
analys av skolan inte kan ta skolans egen definition av vad den ägnar sig åt, 
som utgångspunkt för vad som sker i skolan och för vad som blir utfallet av 
dess verksamhet. Att läroplaners och skolpolitikers löften inte uppfylls beror 
inte på att utbildningssystemet släpar efter, att eleverna generellt är omotivera-
de, att lärarna inte klarar sin uppgift utan skall snarare ses som en logisk följd 
av hur skolan fungerar i ett klassamhälle: ”Skolan måste helt enkelt – oberoen-
de av om de inblandade är medvetna om det eller inte, bryr sig om det eller ej – 
uppfylla vissa bestämda funktioner i samhället” (Berner m.fl. 1977:10). Detta 
innebär bl.a. att överföra en bestämd ideologi till såväl intresserade som till de 
elever som är motsträviga till skolans praktik. En ideologi som resulterar i en 
sortering av elever till olika positioner i den samhälleliga arbetsfördelningen: 
”Skolans svårigheter är således nödvändiga svårigheter, som kommer att bestå 
så länge skolan fungerar i ett klassammanhang”, skriver Berner m.fl. vidare.  
 
Trots en skola med allmänna mål som kreativ, personlighetsutvecklande och 
demokratisk, en skola byggd på förståelse och medmänsklig kontakt, har vi 
fortfarande, en stark snedrekrytering till högre utbildning och till olika gymna-
sieprogram. Skolans brister och lärares och elevers eventuella problem söks 
vanligen i teorier om kommunikation mellan individer eller rent (soci-
al)psykologiska teorier och sällan genom en analys av hur skolans inre arbete 
hänger ihop med hur samhället ser ut utanför skolan. Berner m.fl. (1977) skri-
ver:  
 

Undervisningsprocessen lösrycks därmed från sina samhälleliga bestäm-
ningar och blir något som kan styras och formas i alla riktningar – bara 
man har den rätta viljan – och inte ett fenomen vars ramar sätts av en gi-
ven samhällsstrukturs dynamik och krav på skolsystemet. (s.11) 

 
Utgångspunkten för en sådan analys att studera skolan från är en makroteori 
om samhällets strukturella sammansättning och dynamik. Denna teori samman-

                                                           
2 Historien upprepar sig. Det är nu drygt trettio år sedan Berner, Callewaert och Silberbrandt 
(1977) skrev Skola, ideologi och samhälle. Deras diskussioner och resonemang är minst lika 
aktuella idag som för trettio år sedan.  
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fattar Berner m.fl. (1977) i fyra punkter som i sig relaterar till varandra. Skolan 
ses som i) ett instrument som tjänar till att befästa vissa maktrelationer. Detta 
sker dels genom att framställa vissa föreställningar om verkligheten som objek-
tiva och sanna, dels genom att selektera elever för olika positioner i samhället. 
ii) en av de väsentligaste aspekterna av utbildningssystemets sätt att fungera är 
dess relativa autonomi i förhållande till samhällets mer uppenbara maktstruktu-
rer. Utbildningssystemet förefaller som relativt självständigt i förhållande till 
övriga samhället. Utbildningssystemet har på förhand försetts med en auktori-
tet, dvs. en självklar rätt att förmedla vissa föreställningar och symboliska vär-
den. Även om skolans auktoritet för närvarande kan tyckas svikta med tanke på 
proletarisering av läraryrket (Hargreaves, 1998) och nätverkens och det sociala 
kapitalets betydelse för arbetsrekrytering (Castells, 1999, 2001) har utbildning 
ändock en avgörande betydelsen för möjligheten för de flesta människor att få 
ett arbete.  
 
Skolans relativa autonomi har att göra med vad Bourdieu betraktar som symbo-
liskt våld. Med symboliskt våld menas att vissa föreställningar påtvingas un-
derprivilegierade grupper som om dessa föreställningar vore den objektiva san-
ningen för alla i samhället, också för de grupper vars intressen åsidosätts, he-
gemoni råder (Gramsci, 1967, 1988). Institutionens pedagogiska arbete kom-
mer därmed automatiskt att förstärka och bekräfta de ekonomiska och politisk-
juridiska maktförhållandena i samhället. Det är dessa maktförhållanden som de 
symboliska relationerna ytterst vilar på.  
 
Som tredje punkt iii) ses skolan tillsammans med andra institutioner i samhället 
systematisera, bearbeta och inprägla de ideologiska föreställningar och symbo-
liska relationer som utformas av olika maktförhållanden i samhället. Som fjär-
de punkt iv) menar Berner m.fl. (1977) att den ideologiska inpräglingsproces-
sen i skolan leder oundvikligen till en selektionsprocess. Då den symboliska 
bemästringen av omvärlden redan tidigt intränats i familjen är det många barn 
från underordnade grupper som inte tillgodogjort sig basen för skolsystemet. 
Då skolan förutsätter att inpräglingsprocessen är bekant för barnet, tvingas den 
till att sortera in eleverna på olika, mer eller mindre omfattande skolvägar som 
leder till skilda positioner i samhället. Skolans s.k. kunskapsöverförande verk-
samhet skall således snarare ses som ett förmodat objektivt sätt att sortera ut 
elever. Detta sker med hjälp av metoder och målsättningar som på ett subtilt 
sätt gynnar barn med ett visst socialt- och kulturellt kapital medan andra miss-
gynnas. Olika utbildningsideologier om ”begåvning”, ”lika chanser”, ”svaga 
och starka barn” kan ses som exempel på detta (jfr. Sharp & Green, 1975). Det 
är i sammanhanget viktigt att påpeka att det naturligtvis inte, generellt sett, är 
så att den enskilde läraren medvetet särbehandlar sina elever efter deras sociala 
bakgrund, utan differentieringen sker snarare ”bakom ryggen på alla inblanda-
de parter” som Bourdieu och Passeron (1977:23) uttrycker det.  
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Det centrala i denna differentieringsprocess är just språket och individens möj-
lighet till bemästrande av språket då undervisningssituationer helt enkelt är 
uppbyggda kring ord. Bourdieu och Passeron (1977) poängterar att just förmå-
gan att bemästra språket, vilket i skolan ses som ett ideal, kan man bara tillägna 
sig tidigt i uppväxtåren, i familjen, och ”alltså paradoxalt nog aldrig i det sam-
manhang där det krävs av individen, nämligen i utbildningssystemet” (s. 24). 
Det handlar om kunskap om språkets sociala funktion och hur man förhåller sig 
till språket som instrument i olika situationer. Det räcker således inte med att 
vara familjär med en abstrakt uppfattad språklig norm, utan det är språkets so-
ciala funktion som är avgörande.  
 
För att analysera mina etnografiska data har jag som teoretiska verktyg i denna 
rapport tagit till min hjälp begrepp ifrån framför allt de franska sociologerna 
Pierre Bourdieu och Michael Foucault och den engelske språksociologen Basil 
Bernstein. Nedan kommer jag kortfattat beskriva den verktygslåda av teoretis-
ka begrepp jag har använt med fokus på Foucault och framför allt Bernstein. 
För vidare läsning om Bourdieu hänvisas läsaren till Dovemark (2004a). Bour-
dieus, Foucaults och Bernsteins teorier är samtliga sprungna ur den vetenskaps- 
och samhällsdebatt som fördes under framför allt 1970-talets vänstervåg.  
 
Bourdieu, Foucault och Bernstein räcker dock inte till för att förstå att skolans 
svårigheter är ”nödvändiga svårigheter, som kommer att bestå så länge skolan 
fungerar i ett klassamhälle” (Berner m.fl. 1977:10). Visserligen är ovanstående 
teoretiker sprungna ur den marxistiska diskussion som framför allt på 1970-
talet men för att förstå varför utbildningens utfall blir som det blir, krävs en 
marxistisk analys av de behov, den produktion och den arbetsfördelning som 
med nödvändighet iscensätts i ett kapitalistiskt samhälle genom det för syste-
met så viktiga smörjmedlet, nämligen konkurrensen (Marx, 1844/Liedman, 
2005).  
 
Bourdieus habitus och kapitalformer 
 
För att fånga elevernas olika villkor och möjligheter på Granskolan respektive 
Tallskolan har jag valt att använda mig av Bourdieus begreppsapparat gällande 
framför allt begrepp som habitus, symboliskt-, socialt- och kulturellt kapital. I 
sin teori om utbildning använder sig Bourdieu av reproduktionsbegreppet, där 
t.ex. relationen mellan lärare och elev beskrivs som en process där symboliskt 
kapital överförs, omvandlas och tillägnas. Symboliskt kapital är av central be-
tydelse för högre sociala positioner. Som elev är du tvungen att ha förmågan att 
omforma och använda skolans normer i dialog med den makt varifrån symbol-
värdet härstammar (Bourdieu, 1981; Bourdieu & Boltanski, 1978, 1981). Till 
exempel förväntas det av dig som elev att du ”satsar mot”, som flera lärare i 
föreliggande studie uttryckte det, ”så höga betyg som möjligt”. Det är ett 
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grundantagande inom institutionen skola att alla elever vill nå så höga betyg 
som möjligt. Möjligheten att inhämta och omforma skolkunskap ses oftast som 
en inneboende individuell förmåga, snarare än som ett resultat av elevens bak-
grund som t.ex. föräldrars studievana. Bourdieu poängterar således vikten av 
hur eleven och dess föräldrar kodar av skolans budskap, elevens sociala- och 
kulturella kapital blir därmed avgörande för dess möjligheter att lyckas i sko-
lan.  
 
Bourdieus analyser bygger på ett grundmönster som utgår ifrån att individens 
handlande och värderingar konstrueras utifrån mötet mellan individens habitus 
och de sociala sammanhang där de uppträder. Elever, t.ex. på Granskolan och 
Tallskolan, har i bagaget ett system av dispositioner, en habitus, som får dem 
att uppfatta, tänka, reagera, värdera och handla på ett sätt som krävs i olika so-
ciala situationer. Bourdieu (1996) poängterar att individen antar olika ”strategi-
er” vid mötet mellan habitus och olika sociala omständigheter. Beslut, menar 
Bourdieu kan förstås som ett ”praktiskt förnuft”. Mentala strukturer och dispo-
sitioner, som exempelvis val härstammar från och är genererade inom habitus, 
med andra ord en form av förmåga att uppfatta latenta möjligheter och värdera 
den värld man lever i. För Bourdieu (1981) är habitus uttryckt förkroppsligad 
historia, ett inlärt klassrelaterat handlingsmönster eller omedvetna vanor (för 
vidare läsning t.ex. Broady, 1990; Trondman, 2001; Dovemark, 2004a). 
 
Foucaults maktbegrepp 
 
Foucault har konstruerat ett antal analytiska begrepp som jag ser som värdeful-
la för att förstå den undervisningspraktik jag mött. Vad jag delvis är intresserad 
av är hur elever och lärare på Gran- och Tallskolan konstitueras som anvarsta-
gande subjekt. Foucault (1980) ser makten som en relation mellan människor, 
snarare än som en resurs som en individ eller grupp innehar. Dessa relationer 
framträder eller marginaliseras som processer eller ’politiska teknologier’ hos 
aktörerna. Termen ’politisk teknologi’ refererar här till den konstruktion av 
kunskap och makt som mobiliseras för att forma det sätt på vilken individer 
uppfattar sig själva och sitt handlande (Foucault, 1991). Av central betydelse, 
vid analys av hur människan konstitueras som subjekt, är maktdimensionen. 
Foucault (1980) ser inte makten som enbart en relationell företeelse mellan in-
divider och grupper, utan också som ett sätt på vilket vissa handlingar inverkar 
på andra handlingar. Makten är immanent i oss alla, den finns överallt och ope-
rerar synligt och osynligt genom förväntningar och önskningar. Den rådande 
diskursen eller ideologin som produceras, fångas som just sin tids ”sanning” 
och kan ses som en tidens ideologi, en form av ”osynlig” politisk styrning.  
 
Nära förbundet med frågan om makt är frågan om motstånd. För att utöva makt 
måste det på båda sidor i relationen finnas en viss form av frihet (Foucault, 
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1980). Olika individers motståndsreaktioner är oräkneliga och av skiftande 
slag. Det kan handla om allt ifrån spontana och oreflekterade reaktioner till sto-
ra upplopp med radikala inslag. Foucault ser en relation mellan makt och kun-
skap. Vem eller vilka som för stunden är berättigade att äga den för tillfället 
legitima kunskapen bär på det som Bourdieu kallar kulturellt- och socialt kapi-
tal. Med andra ord kan vi konstatera att makten har en viktig funktion i produk-
tionen av kunskap.  
 
”Sanning” och kunskap är således knutna till makt. För att förstå och få grepp 
om en viss diskurs måste vi studera dess inomvetenskapliga uppbyggnad men 
också det historiska sammanhang den uppträder och utvecklas i. Vilka utsagor 
låter sig göras och vilka förpassas till tystnaden? Diskurser, framställning av 
utsagor, begrepp, teser och teorier som sammantagna utgör en serie av artikule-
rade föreställningar av någonting (Foucault, 1993), existerar på olika nivåer i 
samhället. Den mest övergripande när det gäller utbildning uttrycks i statliga 
dokument som offentliga utredningar och propositioner. Sådana diskurser bär 
på kunskap från det vetenskapliga fältet, men den finns också ständigt närva-
rande i den praktiska kunskap som finns inom våra offentliga institutioner som 
t.ex. skolan. Där påverkar och påverkas den av de traditioner och kulturer som 
råder där. Normer uppstår om vad som anses vara ”bra” eller ”dålig” verksam-
het. Foucault menar att ”sanning” produceras t.ex. av de lärare som helt och 
fullt skrivit in sig i sin tids diskurs, med andra ord fångats av dess ”sanningar”. 
De talar i diskursens namn, men enligt Foucault (1977) är de anonyma, efter-
som diskursens ursprung eller upphovsman sällan eller aldrig kan identifieras. 
På så vis är de objekt för maktens verkningar. 
 
Den rådande ”sanningen” eller diskursen kan ses som en politisk rationalitet, 
ett ”tänkande” där antaganden om verkligheten läggs fram på ett sådant sätt att 
verkligheten görs mottaglig för politisk styrning (Rose, 1995). Dovemark 
(2004a) visar t.ex. hur skolpraktiker inriktade mot egenansvar, flexibilitet och 
valfrihet kan spåras till politiska dokument på överstatlig nivå som t.ex. OECD 
och EU. Naturligtvis är det inte så att dessa överstatliga organisationer styr di-
rekt, men genom deras möjlighet att sätta agendan för vad som för närvarande 
skall anses ”politiskt korrekt” påverkar dess skrivningar den enskildes praktis-
ka vardag. Överstatliga institutioners politiska agenda sipprar ned genom sy-
stemet i texter på nationell och lokal nivå och approprieras och övertas av dess 
aktörer som aktualiserar dem som ”nya egna idéer”.  
 
Skolan är enligt Althusser (1976) en i samhället dominerande ideologisk stats-
apparat som förväntas förverkliga den dominerande ideologin eller rådande 
”sanning” genom sina ritualer och praktik. I vårt decentraliserade samhälle 
finns ett behov av aktiva, självstyrande och autonoma medborgare. Samtidigt 
har vetenskapliga teorier (”sanningar”) om det engagerade, självkonstitueran-
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de, kunskapssökande subjektet presenterats och fått inta ”sanningstronen”, som 
Permer och Permer (2002) uttrycker det. Samhällsmedborgarna förväntas inse 
”sanningen”, visa en vilja att gå in i denna ”sanning” och formas då till sådana 
subjekt som villigt underställer sig den ideologiskt färgade regim som för när-
varande intagit sanningstronen. För elevers, lärares och skolledares del måste 
de förpassas till ett pedagogiskt ”panopticom” (Foucault, 1993) där de ständigt 
kan övervakas och formas. För att synliggöra detta tillstånd använder jag Fou-
caults begrepp governmentality. 
 
Foucault (1991) menar att den moderna maktens viktigaste framträdelseform är 
just denna styrning eller vad han uttrycker som governmentality. Begreppet 
används för att koppla samman idén om styrning med idén om en särskild men-
talitet eller rationalitet som ligger bakom styrningssträvanden. Politisk styrning 
syftar till att utöva makt gentemot andra människor genom att nyttja teknologi-
er för att reglera andras uppförande. Detta görs genom att påverka individens 
sätt att reglera sitt eget tänkande och beteende, en form av självdisciplinering 
där det spelas på olika känslor, t.ex. stolthet och skam. Människan transforme-
ras helt enkelt genom specifika kvaliteter till ett specifikt subjekt.  
 
Dagens maktutövning kan sägas ha ”decentraliserats” till den enskilda indivi-
den genom möjligheten att forma människan till sådant subjekt som villigt un-
derställer sig den ideologiskt färgade regim eller diskurs som råder. När t.ex. 
en lärare omvandlar bedömning och betygsättning av elever till något som är 
sprunget ur individen själv i termer av utsagor som att ”olika elever satsar mot 
olika betyg” har lärarens sätt att tänka förändrats i enlighet med rådande 
diskurs. Det är inte längre lärarens uppgift att kontrollera och betygsätta vad 
eleven presterat utifrån givna ramar, utan initiativet läggs på subjektet, eleven. 
Det är med andra ord eleven som förväntas välja vilket betyg hon eller han 
skall skaffa sig. Eleven är den aktiva parten och får då också ta ansvar för sitt 
val. Blir det ett lyckat val så är det bra, men blir det ett mindre lyckat val får 
eleven helt enkelt ”skylla sig själv”. Dagens politiska inriktning och gängse 
skoldiskurs överlåter hanteringen av förhållandet skola-arbetsmarknad till den 
enskilda individens möjlighet till s.k. ’fria val’ (jfr. Callewaert, 1999). Idealet 
är en aktiv, medveten och välinformerad medborgare som kan hantera och vär-
dera information och utifrån detta inta ett självständigt förhållningssätt till olika 
valalternativ (Wahlström, 2002). Frågan är vad som händer med de medborga-
re som inte passar in i detta ideal? 
 
Bernsteins sociolingvistiska begreppsapparat 
 
Basil Bernsteins (1975, 2000) begrepp klassifikation och inramning har sin till-
lämpning i såväl micro- som makrosociologiska analyser. När arbetsdelningen 
i ett starkt stratifierat och segmenterat samhälle med tydliga gränser mellan 
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över- och underordning ändras och görs mer komplext förändras också den pe-
dagogiska praktiken. Österlind (1998) visar i sin studie t.ex. hur elevplanering 
kan ses som en inskolning till ett effektivitetstänkande där tid ses som en resurs 
som går att exploatera. Krav på arbetstagares initiativförmåga, ansvarstagande 
och flexibilitet kan ses som ytterligare exempel som får konsekvenser för sko-
lans pedagogiska tänkande (Dovemark, 2004a,b).  
 
Konsekvenser som kan innebära att gränserna mellan ämnen försvagas men 
också att förväntningarna på eleven gällande innehålls- och tidsaspekter görs 
mer implicit. Läraren förväntas snarare vara handledare eller mentor (se t.ex. 
Näslund, 2001). Den försvagade gränsdragningen mellan lärare och elev frigör 
utrymme för elevers ’eget arbete’ (Carlgren, 1994) som delvis kan bedrivas i 
form av ’fri forskning’ (Nilsson, 2002). Denna form av pedagogik benämner 
Bernstein osynlig pedagogik till skillnad mot synlig pedagogik som utgörs av 
stark klassifikation och inramning. En stark klassifikation och inramning bety-
der en tydlig gränsdragning mellan ämnen, tydligt definierade förväntningar på 
eleven, tydlig rollfördelning mellan läraren och eleven etc. Klassifikation och 
inramning åtföljs inte alltid ’styrkemässsigt’. Det kan lika väl förekomma en 
stark klassifikation med en svag inramning som tvärtom. 
 
Ju starkare klassifikation och inramning det är, ju tydligare regler och starkare 
gränsdragning mellan personer, handlingar, ting och kommunikation. Trots en 
svag inramning ingår än dock alltid vissa principer och regler som kan vara 
svåra att upptäcka, men ändå möjliga att överträda. I t.ex. en decentraliserad 
skola med en ansvarsförskjutning ut mot enskilda aktörer där elever och föräld-
rar befinner sig längst ut i denna ansvarskedja kan detta bli särskilt tydligt (Do-
vemark, 2004a,b; Beach & Dovemark, 2007). Utan kunskap om pedagogikens 
principer och regler är det svårt att göra ändamålsenliga och förnuftiga val. Det 
är därför viktigt att föräldrar kan avkoda skolans krav och hjälpa sina barn att 
göra välbetänkta och kloka val. Flera av de elever Dovemark (2004a) mötte i 
sin etnografiska studie sa att de upplevde skolan som ”slapp” samtidigt som de 
elever som av skolans personal betraktades som ”lyckade med höga betyg” vi-
sade både hög grad av initiativförmåga och förmåga att försaka fritidsaktivite-
ter till förmån för hårt skolarbete. De såg inte alls skolan som ”slapp” utan 
tvärtom, som oerhört krävande och många av eleverna talade om stress inför 
skolarbetet. Skillnaden mellan eleverna var att de elever som såg skolan som 
”slapp” nästan uteslutande valde det enklaste, det som gick snabbast, det roli-
gaste etc. De valde helt enkelt efter ”minsta motståndets lag”. De elever som 
uttryckte att de kände stress inför skolarbetet var också de som valde komplice-
rade och tidskrävande uppgifter. Eftersom tidsramarna var tänjbara kunde alltid 
arbetet göras bättre och hemmet blev en viktig resurs att ta till för att kunna 
”lägga ned det där lilla extra” som en elev uttryckte det. 
 



20 

Denna grupp elever hade, med Bernsteins terminologi upptäckt de regler och 
principer som fanns, trots svagt inramad pedagogik. Frågan är om elevers upp-
fattning om ”slapphet” snarare kan ses som en reaktion på en pedagogik där 
syfte, krav och tidsanvändning inte är klart utsagda? I både Hultqvists (2001) 
och Dovemarks (2004a) studier efterfrågade många elever mer handfasta och 
konkreta arbetsuppgifte med en klar början och ett klart slut. De efterfrågade 
också lärarens tydliga instruktioner vad, när och hur dessa uppgifter skulle gö-
ras. Bernstein (1971) poängterar att i distinktionen mellan synlig och osynlig 
pedagogik är tidsaspekten viktig. Den osynliga pedagogiken fodrar mer resur-
ser gällande en rad aspekter som tid, material och rörelsefrihet, vilket i sin tur 
medför att det också krävs mer lärartid3.  
 
En viktig poäng i Bernsteins teoribygge är hur han påvisar vad skillnaden i ut-
fallet av utbildningen kan bero på mellan ”lower working class and middle-
class children” (Bernstein, 1990:104). Bernstein kopplar i sina analyser sam-
man elevens familj med skolan. På så vis kunde han visa på variationer både 
inom och emellan sociala klasser. Bernstein poängterar, att skillnaden inte lig-
ger i den kognitiva förmågan, utan i förmågan att tolka regler och koder för att 
förstå det pedagogiska sammanhanget. Hultqvist (2001) poängterar t.ex. i sin 
studie av gymnasiets individuella program att elevers framgångar respektive 
misslyckanden i skolan, kan ses som ett resultat av deras möjligheter eller brist 
på möjligheter att ”avkoda grammatiken för skolans klassifikation” (s. 33). 
Många av eleverna kunde helt enkelt inte koda av vad skolan krävde av dem. 
 
Klassifikation och inramning har med över- och underordning att göra. Det 
handlar helt enkelt om makt och kontroll. Kontroll har av Bernstein definierats 
av begreppet inramning, vilket har med undervisning att göra. Ett exempel är 
den valfrihetsdiskurs som dagens samhälle, inklusive dagens skola, vilar på 
(Dovemark, 2004a,b; Beach & Dovemark, 2007). Inramning avser i detta fall 
den grad av kontroll som lärare och elever har över val, organisering, tidsåt-
gång etc. Bernstein (1975) relaterar sitt resonemang om klassifikation och in-
ramning inte enbart till olika praktiker utan också till att förklara den utform-
ning dessa får, i relation till förändringar i arbetsdelningen i samhället: I tider 
av ekonomisk kris tenderar värdet av klassifikation och inramning att förstär-
kas, medan värdet av dessa tenderar att försvagas i tider av ekonomiskt väl-
stånd. Det är därför en nödvändighet att visa på relationen mellan ett samhälles 
karaktär och dess institutioner för att förstå skolans komplexitet. Utbildningens 
relativa autonomi syftar således inte till relationerna mellan utbildningssyste-
met och staten. Termen syftar snarare till relationen utbildningsväsendet och 
produktionen och konsekvenserna av denna relation för skapandet av olika un-
dervisningskoder (Bernstein & Lundgren, 1983). När t.ex. färdigheter som 
                                                           
3 Detta är högst intressant med tanke på att den osynliga pedagogiken i termer av ansvarsför-
skjutning inträder samtidigt med nedskärningar av den offentliga sektor (Dovemark, 2004a). 
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flexibilitet, initiativrikedom självständighet och i skolan bedöms som positiva 
färdigheter är det också färdigheter som efterfrågas av arbetslivet.  
 
Förändras ett samhälles karaktär och struktur får det konsekvenser för dess in-
stitutioner. Förändras arbetsdelningen i ett samhälle förändras också förvänt-
ningarna och kraven på skolan. I de flesta OECD-länder fokuseras värden som 
”flexibility, entrepreneurship and personal responsability” (OECD, 2007:8)4. 
Den omstrukturering av den offentliga sektorn som för närvarande och under 
de senaste decennierna pågått i västvärlden (se t.ex. Beach m.fl., 2005) har fått 
direkta konsekvenser i form av krav på att skolan skall erbjuda just valfrihet 
och flexibilitet (se t.ex. Lundahl, 2001), ansvarsdelegering (se t.ex. Dovemark, 
2004a,b) och fostran till entreprenörskap (se t.ex. Leffler 2006) etc.  
 
Skolan legitimerar helt enkelt värden och attityder som är relevanta för produk-
tionssättet, men som Bernstein och Lundgren (1983) poängterar innehar utbild-
ningssystemet trots allt en relativ autonomi. ”Utbildningsväsendets skenbara 
autonomi ger också dess värderingar en skenbar autonomi, ett sken av objekti-
vitet, neutralitet och samtidigt suggereras ett altruistiskt syfte som återspeglas i 
pedagogiken” skriver Bernstein och Lundgren (1983:37). Skolan, som utövare 
av symbolisk kontroll, legitimerar, upprätthåller och reproducerar – i samarbete 
med familjen – sina föreställningar vilket är ”skolsystemets fundamentala ideo-
logiska budskap” (s. 37). Budskapet förändras med tiden men det genomgåen-
de är att budskapets uttryck speglar den sociala grupp som har tillägnat sig 
formerna för överföring genom undervisning. Historiskt sett har detta sett olika 
ut och kan speglas i begrepp som skolan fostrat mot, exempelvis det tidiga 
1900-talets ’gentlemannaskap’, den ’bildade kultiverade människan’’ över 
1970- och 80-talets modernare begrepp som ’personlig självständighet’, ’lära 
för livet’, över till 1990-talets ’lustfyllda livslånga lärande’ till 2000-talets 
’flexibilitet’, ’ansvar’ och ’valfrihet’ över till ’entreprenörskap’: ”Undervisning 
innebär alltid disciplinering, men vad disciplineringen gäller och vilken form 
den tar sig varierar under historiens gång” skriver Bernstein och Lundgren (s. 
37). Utbildningsväsendet står alltså inte i direkt relation till den materiella ba-
sen men påverkas indirekt av den. Beach och Dovemark (2005) konstaterar 
t.ex. att ackumulationsprocesser av tid och resurser och dess omvandling till 
ekonomiska former genom utbildningskapital är överensstämmande med de 
                                                           
4 I The Definition and Selection of Key Competences identifierar och definierar OECD (2007) ett antal nyckel-
kompetenser som individen anses behöva förvärva för att stå rustad för livets utmaningar. En kompetens är mer 
än bara kunskaper och färdigheter, skriver OECD vidare, det involverar förmågan att möta komplexa krav 
genom att uppbåda och mobilisera psykosociala resurser i olika sammanhang. OECD klassificerar kompeten-
serna i tre kategorier: a) individen behöver färdigheter i, att med hjälp av olika verktyg, interagera effektivt 
med sin omgivning. Att t.ex. mobilisera förmåga att kommunicera med andra som en viktig kompetens. b) i en 
värld där vi blir alltmer beroende av varandra behöver individen alltmer engagera varandra. Det är med andra 
ord viktigt att individer kan interagera i heterogena grupper. c) individer behöver kunna ta ansvar för och ordna 
sitt eget liv, sätta sitt liv i en bredare kontext och agera autonomt (s. 5) för att därigenom kunna göra väl över-
vägda val.  
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ackumulationsprocesser och omvandlingar av olika resurser som sker i ett kapi-
talistiskt samhälle så som Marx beskriver det i Kapitalet.  
 
Den huvudsakliga skillnaden mellan synlig och osynlig pedagogik ligger i på 
vilket sätt och i vilken grad kriterier är specificerade och förmedlade. Ju mer 
implicit förmedling, ju diffusare kriterier, desto osynligare pedagogik och vise 
versa. Det finns tre huvudsakliga kännetecken som reglerar denna relation 
(Bernstein, 1975: 117): 1) hierachy – det måste finnas regler, formella eller in-
formella, med vilka den sociala relationen är konstruerad. Dessa regler talar om 
vem som är förmedlare och vem som är mottagare. 2) sequencing rules – varje 
förändring utvidgas i tid, som en konsekvens av detta förekommer något före 
och något efter. 3) criteria – varje relation med förmedlare och förvärvare in-
nehåller förflyttning av kriterier vilka förvärvaren förmodas överta och utveck-
la för att utvärdera sitt uppförande. 
 
Enligt Bernstein (1975) var den osynliga pedagogiken först institutionaliserad 
inom medelklassens privata sektor. Konflikten mellan synlig och osynlig peda-
gogik, mellan stark och svag klassifikation och inramning, skall ses som en 
ideologisk konflikt inom medelklassen. Utbildningen i sig spelar mindre roll 
för tillgång till och reproduktion av klasspositioner, menar Bernstein. I utveck-
lade kapitalistiska länder är det snarare expansionen av sociala kontrollfunktio-
ner och speciella kommunikationsformer som krävs, vilka i sig blir tillgängliga 
genom ett expanderande utbildningssystem. Med de utvidgade och differentie-
rade kontrollfunktionerna följer speciella krav på interaktionsformer.  
 
Interaktionsmönster utvecklas tidigt i barns liv vilket gör att barnens familj blir 
avgörande för barnens förberedelse inför skolstart. Sociolingvistiska familje-
koder och social klass blir avgörande i termer av t.ex. motivation inför utbild-
ning, oavsett dess relevans eller barnets prestationsförmåga. Pedagogikens 
överföring har en direkt relation till en materiell bas till följd av föräldrarnas 
och familjens strukturrelation till produktionen och till föräldrars erfarenhet av 
utbildning. Undervisningskoder, med sin form och sitt innehåll, t.ex. krav på 
initiativförmåga och förmåga till eget arbete, kan sätta barnets egen erfarenhet 
och det medvetande som barnet har med sig när de börjar skolan, ur spel. Är 
skolan kritisk mot barnets erfarenheter, kan det få till följd att barnet blir kritisk 
mot skolans erfarenheter. Familjen överför helt enkelt sitt kulturella kapital 
(Bourdieu, 1977, 1979, 1981) som antingen förser barnet med symboliska for-
mer som gör att de får tillträde till och bättre möjligheter att exploatera det of-
fentliga utbildningssystemet, eller inte. För att tillägna sig utbildning måste in-
dividen vara väl socialiserad med de dubbla budskap som finns och som reali-
seras i pedagogikens överföringskoder. 
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I nästa kapitel skrivs vad en förskjutning av demokratibegreppets betydelse kan 
få för konsekvenser för skolpolitiken och hur det kan te sig för två, till synes 
(åtminstone på pappret) lika kommunala grundskolor i en medelstor kommun.  
 
 



24 

EN SEGREGERAD SKOLA  
 
Kort historik 
 
Den svenska skolpolitiken har sedan efterkrigstiden fokuserat på att Sverige 
skall sträva mot ”en skola för alla”. Den tidigare uttalade differentierade skolan 
med bl.a. folkskola, flickskola, realskola och ett gymnasium med studieförbe-
redande och yrkesförberedande linjer har ersatts med en, åtminstone på papp-
ret, en sammanhållen nioårig grundskola och ett programgymnasium. Vår nio-
åriga grundskola har varit oförändrad näst intill ett par decennier. I början av 
1990-talet när ny läroplan implementerades, slopades också den sista resten av 
ett differentierat skolsystem då allmän och särskild kurs i matematik och eng-
elska togs bort.  
 
En rad förändringar av skolans verksamhet genomfördes i början av 1990-talet. 
Samtidigt med decentralisering och kommunalisering infördes en voucher eller 
’skolpeng’ i det svenska skolsystemet. Barn skulle inte längre placeras i skola 
beroende på var barnet bodde, utan föräldrar skulle få möjlighet att välja skola 
och ’skolpengen’ flyttade med barnet till vald skolenhet. Förändringarna inom 
det svenska skolsystemet under 1990-talet sammanföll med två övergripande 
faktorer direkt relaterade till varandra, nämligen talet om kapitalismens effekti-
vitetslogik och en förändrad demokratisyn i samhället till förmån för den auto-
noma individens självbestämmande (se t.ex. Englund, 1995; 1999; Schüller-
qvist, 1995), med andra ord skedde en förskjutning av demokratibegreppet från 
att ha haft fokus på gruppen, samhället till en fokusering på individen. En tyd-
lig illustrering av detta fenomen är alla valfrihetsreformer inom samhällets oli-
ka sektorer som genomfördes under denna tid, allt ifrån pensionsval till skolval 
och teleoperatörval. Intåget av det marknadsekonomiska tänkandet kring ut-
bildning ska således kopplas till samhällsekonomin i stort, där konkurrenstän-
kandet för att skapa kostnadseffektivitet förespråkas. I konkurrensens natur och 
för att uppnå konkurrensingår att skillnader skapas och markeras.  
 
Vinnare och förlorare är inbyggda i själva idén om en marknad, liksom att var 
och en ser till sitt eget bästa (jfr. Bourdieu, 1999). Ökningen av antalet frisko-
lor i Sverige, offentliga skolors profilering, skolpengssystemet och timplane-
jämkning, där föräldrar och elever betraktas som konsumenter och kunder, men 
också den allt större valfriheten inom varje skola, kan ses som illustrationer av 
denna marknadslogik (för vidare läsning t.ex. Dovemark, 2004a; Beach & Do-
vemark, 2007). Systemet förutsätter valfrihet i betydelsen frihet från styrning. 
Marknadsanpassningens intåg innebar ett trendbrott i Sverige där ett traditio-
nellt välfärdsideal gav vika för tilltron till marknadslösningar och till indivi-
dens valfrihet (SOU 2000:39).  
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En konkurrensutsatt skola 
 
I den konkurrensutsatta kundtänkande skolan, åläggs det lärarkåren att skapa 
en så tilltalande verksamhet som möjligt. Profileringen ska framträda så inbju-
dande som möjligt för föräldrar och elever. Risken är annars minskat elevun-
derlag med påföljande begränsade resurser i form av den statligt tilldelade 
skolpengen. Profileringen förutsattes vid införandet vitalisera skolsystemet, 
men det sattes också press på lärarna att förnya sig. 
 

En stimulerande tävling mellan skolor, med olika inriktning och olika 
ägandeformer (…) kan bidra till att höja kvaliteten inom hela skolväsen-
det (…) Skolan kommer att utvecklas längs skilda linjer, vilket sammanta-
get ger en större utvecklingsmässig bredd såväl i olika ämnen som beträf-
fande pedagogiska metoder (Prop. 1991/92:95, s. 9). 

 
Med den förändrade demokratiuppfattningen ersattes det tidigare så självklara 
jämlikhetsbegreppet med likvärdighetsbegreppet (se Englund, 1995; 1999; Lin-
densjö & Lundgren, 2000; Lindensjö, 2002). Lindensjö (2002) pekar på att 
jämlikhetsbegreppet var mer relaterat till förhållandet mellan samhällsklasserna 
medan likvärdighetsbegreppet mer är ägnat åt att diskutera identiteter som etni-
citet, kön och sexuell läggning. Han poängterar att begreppet används inom 
utbildningsretoriken på två sätt, dels det ovan nämnda att all utbildning i Sveri-
ge anses vara likvärdig i betydelsen att den följer nationella regelsystem, har 
gemensam läroplan och är tillgänglig för alla, och dels i betydelsen lika mycket 
värd. Skolan tillskrevs möjlighjeten att åstadkomma ett utbildningsutbud där 
skolan förväntas möta elever på deras olika villkor. Olikheten sattes i fokus. 
 
Valfriheten har blivit ett sätt att materialisera fokuseringen på den enskilda in-
dividen och individers olikheter. Argumentationen om valfrihet och konkurrens 
bildade grunden för den läroplan (Lpo 94) som blev ett brott mot enhetsskole-
tanken i tre tidigare läroplaner (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80). I motiveringen till 
Lpo94 talades det om att stärka demokratin genom att införa valfrihet på en rad 
olika områden, ett individinriktat demokratibegrepp blev överordnat ett demo-
kratibegrepp med fokus på ett samhällskollektiv.  
 
Whang (2002) betecknar 1980-talet som en period präglad av kampen om be-
greppet valfrihet. Moderaterna använde valfrihetsbegreppet under denna tids-
period i tre olika betydelser i relation till skolfrågor: valfrihet mellan offentliga 
och fristående skolor, valfrihet mellan offentliga skolor samt valfrihet mellan 
olika tillvalsalternativ inom en skola. Mycket av debatten handlade om statsbi-
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dragssystemet till friskolor där förslaget om ’skolpeng’5, öppnade upp möjlig-
heten till konkurrens om elever även mellan kommunala skolor. Debatten 
handlade inte bara om valfrihet mellan skolor utan också om valfrihet inom 
varje enskild skola. Diskussionen kom mycket att röra sig om elevers olikheter 
och frågan om större hänsynstagande till varje elevs egenart och personlighet. 
Denna inriktning kom också att påverka socialdemokraternas skolpolitik.  
 
Valfrihetsfrågan kopplades i diskussionen först och främst till lärares pedago-
giska frihet och profilering. Idén bakom profilering och voucher eller ’skol-
peng’ bygger på tanken att skolors konkurrensutsatthet tvingar fram höjd kvali-
tet. I praktiken innebar det att skolor förväntades profilera sig dels gällande 
skolans innehåll och dels gällande pedagogisk inriktning (se t.ex. Prop. 
1988/89:4, s. 51)6. Lärare uppmanades att diskutera och profilera sin skola, allt 
för att skolan skulle uppfattas som så åtråvärd som möjligt för att locka till sig 
elever. Risken att bli bortvald av elever och dess föräldrar finns där alltid och i 
vars förlängning hotet om ledläggning dyker upp.  
 
Granskolan och Tallskolan  
 
Både Gran- och Tallskolan ligger centralt belägna i medelstora Väststad. Gran-
skolan var en relativt nystartad f-9 skola (vid tiden för fältstudierna hade den 
varit i bruk fem år) med en ”härlig atmosfär och fantastiska lokaler” som det 
uttrycktes på dess hemsida. På hemsidan stod också att läsa att skolans mål-
sättning var att ”både elev och personal ska trivas så bra att man längtar tillba-
ka”. Även på Tallskolans hemsida fanns skrivningar om trygghet, trivsel och 
”goda lärandemiljöer”. Utifrån läsningen av skolornas hemsidor konstaterade 
jag att det var två skolor som kunde betraktas vara ganska lika ifråga om orga-
nisation, miljö och pedagogik.  
 
Skolorna hade dock en speciell historik. I Väststads kommun diskuterades det 
under 1970- och 80-talet att det, för att klara av kommundelens expansion, be-
hövde byggas en ny grundskola i stadsdelen. Tallskolan, som då var den befint-
liga skolan, skulle snart bli för trångbodd då ett större nytt bostadsområde var 
planerat. Den nya skolan var tänkt att ha det nya bostadsområdet samt Tallsko-
lans område som upptagningsområde. En förändring i planerna inträffade dock 
då man i Västkommun beslutade strax före milleniumskiftet att införa f-9 sko-

                                                           
5 Vilket innebar att varje elev tilldelades ett belopp som motsvarade kommunens genom-
snittskostnad per elev i den egna grundskolan. 
6 Idag (2008) ser vi helt andra argument för investeringar i friskolor. Riskkapitalister har 
gjort entré i den svenska skolans värld. Exempelvis köpte det danska riskkapitalbolaget Ax-
cel upp friskolekoncernen John Bauer Organization under hösten 2008 bl.a. med hänvisning 
till att skolan ses som relativt okänslig för konjunkturcykler. 
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lor7. Planerna med en ny skola för hela området lades då på is och istället om-
vandlades en tidigare del av en gymnasieskola i närheten, till en grundskola, 
Granskolan. Granskolan skulle enligt kommunens politiker och tjänstemän kla-
ra expansionen med det nya bostadsområdet. 
 
När det var dags för Granskolan att etablera sig skrev lokalpressen en hel del 
om skolan. Skolledare och ett antal lärare rekryterades från en skola i en när-
liggande kommun som hade rykte om sig att vara ”nytänkande och framgångs-
rik”. Snart fick också Granskolan rykte om sig att vara nytänkande och blev 
snabbt en populär skola i Väststad. Resultatet blev bland annat att vid Gransko-
lans öppnade hade drygt en tredjedel av Tallskolans elever flyttat dit. 100% av 
dessa elever hade svenska som modersmål, enligt Tallskolans skolledare. Kvar 
på Tallskolan blev elever med annan etnisk bakgrund än svensk, vilka under 
läsåret 2005/2006 utgjorde cirka 70% av skolans elevantal och i den studerade 
årskurs 8:an på Tallskolan hade nio av de femton eleverna annat modersmål än 
svenska.  
 
Vid en kontroll på Skolverkets hemsida gällande skolors resultatstatistik 2006 
(siris.skolverket.se/reports) konstaterades även där en rad skillnader mellan 
skolorna. En fjärdedel av eleverna i årskurs nio på Tallskolan hade t.ex. inte 
nått målen i svenska gällande skriftlig produktion, en tredjedel hade inte nått 
målen gällande engelska och i matematik låg motsvarande siffra på cirka 10%. 
Även betygnivån gällande kärnämnen låg lågt med nationella mått mätt, och 
detta var också något som personalen på Tallskolan visade oro för. På Gran-
skolan såg bilden annorlunda ut med en hög betygsnivå och en så gott som 
100% måluppfyllelse. 
 
Att det fanns en stark oro för den segregation som uppkommit mellan Gran- 
och Tallskolan visade också föräldrarrådsprotokoll från Granskolan. Protokol-
len vittnade bland annat om diskussioner och förslag som förts angående hur 
samarbetet med Tallskolan skulle kunna stärkas för att ”minska segregationen” 
som det uttrycktes. Nätverk hade upprättats bestående av skolpersonal, socio-
nomer, fritidspedagoger, polis, kyrka samt personal från det kommunala bo-
stadsföretaget för att bland annat diskutera ”skolan och fritiden”. 
 
Hur såg då de bägge studerade skolorna ut? Bägge skolorna låg alldeles i när-
heten av varandra. Det skiljde knappt 500 meter. Vid ett första möte konstate-
rades att skolorna var snarlika varandra inom många områden. Skolbyggnader-
na hade drygt 30 år på nacken. Lokalerna var delvis nyrenoverade med öppna, 
                                                           
7 Väststads kommuns syfte att införa F-9 skola formulerades bl.a. i termer av att skapa en 
organisation där det ges ”goda förutsättningar för elevernas kontinuerliga lärande” och där 
en organisationsform ersätts med en där ”personalen tar ett gemensamt ansvar för flera års-
kurser i ett arbetslag” (Projektbeskrivning, F-9 projektet, Väststad kommun).  
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ljusa ytor och en till synes stark vilja hos personalen att skapa en så ”ombonad 
lärandemiljö” (från Gran- och Tallskolans hemsidor) som möjligt. Både Tall-
skolans och Granskolans hemsidor fokuserade på vikten av ”trygghet”, ”stimu-
lans” och ”trivsel”. Den yttre miljön bestod av grönområden med närliggande 
skogsdungar. Biblioteken låg som nav i skolorna och eleverna hade god till-
gång till att besöka dessa. Miljön på de bägge skolorna kan sammanfattas som 
öppen med en god stämning mellan personal och elever som bland annat ut-
trycktes genom skämtsamma kommentarer och förtroliga samtal mellan elever 
och lärare emellan. 
 
På både skolorna arbetade personalen i olika arbetslag där den ”naturliga upp-
delningen”, enligt en av lärarna, var förskoleklass till år fem i en del och från år 
sex till år nio i en annan del. Enligt skolornas hemsidor profilerade de sig med 
att arbeta ”för en bra miljö för lärandet” där ”var och ens möjligheter” skulle 
vara utgångspunkten. Begrepp som ansvar, flexibilitet, inflytande, tematiskt 
arbete, friskvård förekom frekvent i texten om respektive skola. Skolorna profi-
lerade sig genom att utlova ”stimulerande inlärningsmiljöer” där eleverna in-
spirerades till att ”ta ansvar för sitt eget lärande”. En med andra ord vanligt fö-
rekommande profilering bland dagens svenska skolor (jfr. Dovemark, 2004a). 
Organisationen av verksamheten hade också uppenbara likheter. Här fanns ar-
betslag, samverkansgrupper, föräldragrupper, skolråd, elevråd etc. Lärarna ar-
betade utifrån lektionspass, men det gavs också på bägge skolor ett visst ”fri-
rum för elever och personal för att på så vis lämna utrymme till inflytande och 
ansvar” (Granskolans hemsida). Elever hade möjlighet att själva planera vad de 
skulle fördjupa sig vidare i, s.k. ”eget arbete” (jfr. Dovemark, 2004a; Carlgren, 
2007). På pappret visade skolorna således stora likheter rörande en rad områ-
den. 
 
Vikten av samverkan med föräldrar lyftes fram på bägge skolors hemsidor. På 
Granskolans hemsida integrerades föräldrarna i texten. Det talades om ”sam-
spel med föräldrar” och betydelsen av ”informerade, tillitsfulla och medan-
svarstagande” föräldrar. ”Föräldramöten, föräldraråd och intressegrupper” var 
arenor där ”skolans normer och värden” skulle tydliggöras och föräldrar och 
föräldrarådet bjöds in på ”pedagogiska caféer” där skolans ”tankar och idéer” 
synliggjordes. Tallskolans hemsida innehöll mer speciella uppmaningar till 
föräldragruppen som följande utdrag från hemsidan illustrerar: 
 

Jag som är förälder: ansvarar för att mitt barn har sovit, ätit frukost och 
har med sig det som behövs till skolan; ska samarbeta med skolan och 
skall stötta mitt barn i sin utveckling; meddelar alltid frånvaro; ansvarar 
alltid för att mitt barn gör sina läxor; ansvarar för att mitt barn kommer i 
tid till skolan; lär mitt barn att lösa konflikter utan våld och fula ord. 
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Föräldrarnas betydelse och medverkan lyftes således upp på skolornas hemsi-
dor men hur betydelsen formulerades såg olika ut. Granskolans inbjudande 
skrivningar stod i skarp kontrast mot Tallskolans jämförelsevis sträva och upp-
fodrande formuleringar. 
 
Skilda skolor 
 
Vid närmare betraktelse visade det sig att det fanns mycket mer som skilde 
skolorna åt. Vid en genomläsning av klasslistorna t.ex. kunde jag konstatera att 
Granskolans elevantal i år åtta var mer än dubbelt så många som Tallskolans år 
åtta. Av klasslistorna framgick också, som tidigare påpekats, att Granskolans 
elever bodde i stort sett uteslutande inom villaområden medan Tallskolans ele-
ver så gott som uteslutande bodde inom ett större kommunalägt flerfamiljsbo-
stadsområde, Västa. Vid granskning av Statistiska Centralbyråns Kommunfak-
ta konstaterades att socioekonomiska bakgrundsfaktorer såg radikalt olika ut 
för barnen på respektive skola, där Tallskolans elever kom från ett område med 
stort antal boende med annat hemspråk än svenska (inte ovanligt med 50% el-
ler fler elever med annat hemspråk än svenska i klasserna8) och där medelin-
komsten låg betydligt lägre per familj än på Granskolan. I den studerade 
årskurs 8:an hade nio av de femton eleverna annat modersmål än svenska. På 
Granskolan däremot fanns inget barn med annat hemspråk än svenska. Denna 
skillnad föranledde också skolledarna på de bägge skolorna att uppmärksamma 
kommunledningen på hur förhållandena såg ut9. I en gemensam inlaga till 
kommunen skrev bl.a. skolledarna att: ”Åtgärder måste vidtagas för att elever-
na skall gå i en skola som ger dem bra förutsättningar i framtiden både kun-
skaps-, färdighetsmässigt och socialt. Detta gäller inte minst den språkliga ut-
vecklingen som till stor del sker i interaktionen med andra barn”. Det stod klart 
att både skolledare och lärare på de bägge skolorna oroade sig över en utveck-
ling som alltmer gick mot en total segregation. 
 
Skillnaden mellan de båda skolorna var också något som både lärare och elever 
frekvent påpekade under studiens gång. Redan vid första besöket på Gransko-
lan uttryckte flera lärare att skolan var ”speciell” just på grund av att eleverna 
var ”oerhört motiverade och ambitiösa” medan jag vid besök på Tallskolan ofta 

                                                           
8 Vid samtal med Tallskolans skolledare vid höstterminens start 2007 framkom det att det 
fanns på Tallskolan en årskurs ett, där endast ett av barnen i klassen hade svenska som mo-
dersmål. 
9 Under 2006 fick skolledarna på de bägge skolorna i uppdrag från Väststads Barn och Ut-
bildningsnämnd att utreda ”förutsättningarna för fortsatt skolutveckling på de båda rektors-
områdena”. Uppdraget innebar att lämna förslag på organisation där de tendenser Barn och 
Utbildningsnämnden uppmärksammat, skulle motverkas. Dessa tendenser var: 1) ”det mins-
kade elevunderlaget på främst Tallskolan”; 2) ”att elever i stor utsträckning väljer skola ut-
ifrån bakgrund”.  
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fick höra, både av elever och av lärare, att skolan betraktades som en ”pro-
blemskola” med ”stökiga och omotiverade” elever. En uppenbar skillnad mel-
lan de bägge skolorna var således hur personalen och eleverna talade om ”sin” 
skolas villkor, dess möjligheter och hinder. Granskolans lärare identifierade sin 
skola som ”speciell” med hänvisning till att på skolan gick en stor andel myck-
et motiverade elever. Siri, en av klassföreståndarna för år åtta, poängterade till 
och med att det kunde vara ett problem med den höga ambitionsnivån bland 
elever (och föräldrar), då de många gånger ställde orealistiskt höga krav på sig 
själva. Hon menade också att eleverna på Granskolan var ”oerhört betygsfixe-
rade” och pratade mer om betyg än vad elever på många andra skolor gjorde: 
 

Jag tror (att det) är ännu tyngre här för här ska man (inte bara) vara 
godkänd och det räcker inte ens att vara godkänd, man skall helst vara 
väl godkänd för att det skall vara bra och så… så det är ju jättetungt att 
vara den som inte (når godkänt)… och så är det ju inte på alla skolor. Vi 
har ju mycket nytta av detta också på vår skola… detta grupptryck att 
man skall vara bra. Det kan ju på andra skolor vara att man inte skall 
vara bra.. det är ok att inte få godkänt och samtidigt… det finns ju något 
gott i det och samtidigt så finns det ju… föräldrar som har högre ambi-
tion för sina barn än som… eller som barnen har kapacitet till… det kan 
man ju se… då de är en väldigt talför skara… föräldrarna är det… de är 
högutbildade och de är vana att prata för sig… skolan är viktig förstås… 
men också… den är viktig för barnen… man skall ha lyckade barn… med 
höga betyg .. man vill helst att barnen skall bli mer än godkända då… 
man ser gärna det…(ohörbart) vilket förstås är pressande för alla. 

 
Att flertalet av eleverna på Granskolan också förväntade sig högre betyg än 
”godkänt” illustrerar bl.a. följande fältanteckningar: 
 

Kommer till ’hemvisten’. Några elever står vid en dator. De frågar var-
andra och undrar om ”alla betyg nu är satta”. Flera av eleverna kom-
menterar detta. Marie t.ex. säger: ”Jag fick bara Godkänt i engelska. Jag 
skulle fått Väl Godkänt, men hade inte lämnat in några recensioner”. 
Sara svarar: ”Jag hade gjort recensionerna men på fel sätt. Jag fick ock-
så bara Godkänt”. Marie, höjer rösten och fortsätter: ”Jag kan mycket 
mer än för ett Godkänt (-betyg). Mamma säger också att jag kan mycket 
mer”. (Fältanteckningar, Granskolan) 

 
Siri uttryckte oro både för vilken press eleverna kunde utsättas för, men också 
oro för den press lärarna kunde ställas inför med tanke på det föräldratryck det 
kunde innebära med ”högutbildade föräldrar”, som hon sa. Att lärare känner av 
stress på grund av elevers föräldrar, är ett sedan länge känt faktum. Redan 
Beckers (1952/1984) studier i Chicago på 1950-talet visade på den stress lärare 
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kan uppleva på grund av krävande, högutbildade föräldrar. Betygsjakten var i 
full gång under mina fältstudier och de flesta elever på Granskolan uttryckte 
genom tal och handling att de var måna om att få så höga betyg som möjligt. 
Lärarna på Granskolan menade också att de kunde ställa höga förväntningar på 
de flesta av sina elever. Majoriteten av skolans elever uppfattades som ”oerhört 
studiemotiverade” (Sigrid) och deras sociala- och kulturella kapital innebar att 
de kunde förvänta sig att eleverna skulle få stöd och hjälp hemifrån. Att elever-
na, med några få undantag, var arbetsmotiverade och ambitiösa visade sig vid 
otaliga tillfällen under mina fältstudier. Följande utdrag från fältanteckningar-
na, nedskrivna vid ett tillfälle då läraren mötte eleverna dagen efter ett prov, 
visar detta: 
 

Läraren står framme vid white borden. Elever ställer en mängd frågor 
angående gårdagens prov i no (naturorienterande ämnen). En uppslup-
pen och trevlig stämning i klassrummet. Läraren samlar eleverna och sä-
ger: ”Ni skrev no-provet igår och det är ett fantastiskt bra resultat. Jag 
har ju varit lärare i 17 år och jag har faktiskt aldrig haft någon klass som 
har kunnat det så bra. Flera av er satt fram till 15.30 (eleverna slutar en-
ligt schemat 14.30). Som lärare funderar man ju verkligen på varför ni 
kan detta så bra. Man kan inte ge MVG för vi har inga kriterier för det. 
Ni kan ju jättemycket (…) ni har sett alla samband och det är tydliga VG 
mål… på sikt leder det till MVG. Det handlar mer om att sätta in det man 
kan in i nya sammanhang. (Fältanteckningar, Granskolan) 

 
Med självklarhet riktade läraren målet mot MVG. Att ingen elev ännu fått 
MVG berodde inte på elevernas brist på förmåga, utan på att kriterier för det 
högsta betyget ännu inte har presenterats för dem. Flertalet av eleverna utnytt-
jade också möjligheten att få sitta under en längre tid vid provtillfället än vad 
schemat annars visade. Detta är en vanlig företeelse bland framgångsorientera-
de elever (jfr. Dovemark, 2004a, b). Om motivation präglade bilden av Gran-
skolan var bilden av Tallskolan annorlunda. Elever och lärare på Tallskolan 
identifierade sin skola som en skola med ”många invandrare med annan kultu-
rell bakgrund”. Elever som hade ”sina rötter i andra länder än Sverige”, som en 
av lärarna uttryckte det. Skolan identifierades också som en skola för barn från 
”det vi brukar kalla socioekonomiskt svaga grupper” (Hans, lärare på Tallsko-
lan). Rut, en annan av Tallskolans lärare framhöll t.o.m. att skolan saknade 
”trygga elever med trygga familjer”. Detta var resultatet, enligt Rut, av den 
områdesindelning som hade skett i Väststad runt millenniumskiftet. Hon me-
nade att den ”gamla indelningen” innebar att det på skolan alltid fanns en 
”stomme av trygga familjer bland alla invandrargrupper”. Orsaken till de för-
ändrade villkoren var tillkomsten av Granskolan ansåg hon: 
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Vi har väldigt många föräldrar som inte har jobb och så… invandrarför-
äldrar och även svenska föräldrar.. ja, det finns många föräldrar med 
missbruksproblem, dom är inte alls lika många på Granskolan, dom som 
flyttade dit om man säger de familjer som tillhörde de områdena. Det var 
ju även Enskolan (ytterligare en skola i grannskapet), sådana områden 
försvann till Granskolan och det var ju lägre andel socialt (belastade)... 
Det är ju lägre status på det området vi har idag. X-området försvann, Y-
området försvann…Y-området hör inte till Tallskolan längre… Z-
området, alla dom försvann så har vi kvar Ä-området och Ö-området. Så 
rent socialt ser man ju det rent bostadsstruktursmässigt så är det ju inte 
konstigt att det blev så (segregerat).  

 
Rut gör en tydlig distinktion mellan ”trygga familjer” och dom andra, i detta 
fall ”invandrare” och ”föräldrar med bl.a. missbrukarproblem”. Tesfahuney 
(1998) och Lunneblad (2006) t.ex. har tidigare beskrivit hur elever och barn 
med invandrarbakgrund talas om i termer av barn med sämre förutsättningar 
för att klara institutionens krav. Invandrarbakgrund betraktas och ses snarare 
som ett problem än som en tillgång. 
 
Det unika med Tallskolan blev således att skolan hade helt ”andra sorters ele-
ver” än vad t.ex. Granskolan hade, framför allt visade lärarnas föreställningar 
detta. De etniska mått som användes skapade stora skillnader med tanke på de 
möjligheter eleverna sågs ha för en lyckad skolgång. Inte enbart lärarna utan 
även eleverna på Tallskolan identifierade sig och talade om sig själva som an-
norlunda än Granskolans elever. Klassen bestod av ”nio blattar” som Rehad 
uttryckte det. Hamid t.ex. framhöll att Tallskolan var en ” kriminell invandrar-
skola” som låg ”i ett område där det bara bor utlänningar”. Också Agim poäng-
terade att på Tallskolan var de flesta elever ”invandrare”. De var ”slappa och 
brydde sig inte om betyg” utan satt ”kvar i sofforna (ute i uppehållsrummet) 
och skolkade” från lektionerna, som han sa.  
 
En annan elev, Memed, underströk dock att Tallskolans rykte om att vara en 
”dålig skola” var ”överdriven” och att skolan inte egentligen hade större pro-
blem än andra skolor i kommunen. Risken att skolan stigmatiserades till en 
”problemskola” blev uppenbar. Mina journalanteckningar från Tallskolan illu-
strerar gång på gång detta: 
 

Jag slås gång på gång av att så många av eleverna talar om sin skola i 
termer av ”problemskola”. Själv uppfattar jag eleverna som mycket trev-
liga och lätta att komma till tals med. Epitetet ”problemskola” blir kan-
ske självuppfyllande? Frågan är om inte de upplevda problemen här är 
snarlika många andra skolors problem. Ett är säkert i alla fall, eleverna 
och personalen är lika trevliga här som på så många andra skolor… 
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Stigmatiseringen av skolan som en ”problemskola” och patalogisering av ele-
ver som problematiska blev särskilt tydlig vid tiden för fältstudierna då Tall-
skolan omtalades vid ett antal gånger i lokaltidningen. Skolan beskrevs i lik-
nande termer som skolans personal och elever beskrev den för mig, som en 
”invandrarskola” med ”problem” och med en hel del ”bråk och skadegörelse”. 
 
Vi och Dom – Det är en annan värld där borta… 
 
Eleverna på respektive skola beskrev varandras skolor som mycket olika. 
Granskolan beskrevs av många av Tallskolans elever vara en ”svenneskola” 
där eleverna, som Memed uttryckte det: ”la ned mycket både pengar och tid på 
mode och svindyra tröjor”. En annan elev på Tallskolan, Markus, benämnde 
Granskolan som en ”snobbskola” där alla gick i ”märkeskläder” till skillnad 
mot vad eleverna på Tallskolan gjorde. Jag slogs gång på gång av att Tallsko-
lans elever så distinkt och ofta talde om de andra på Granskolan som just 
”svennar” med andra behov och önskningar än de själva: 
 

Dom (eleverna på Granskolan) är typ så där… alla svennar… de (bryr 
sig) så där mycket om mode där borta men här (på Tallskolan) bryr sig 
typ ingen hur man klär sig… alltså typ där borta… alla går omkring i så-
dana där JL (Johan Lindeberg; modemärke) kläder och här är det ingen 
som bryr sig om sånt… här är det mycket invandrare och där är det 
mycket sven(nar)… nästan inga invandrare… typ en i varje klass… Det är 
som om svenskarna sätter upp mer pengar på sånt… som dyra kläder me-
dan vi (invandrare) köper sådana lagom dyra på Varuhuset (nämner ett 
lågprisvaruhus vid namn)… och dom mera (dyra)… (Beije) 

 
Klädstilen var inte den enda skillnaden mellan skolorna enligt eleverna. Me-
med framhöll t.ex. att det fanns ”många rasister” på Granskolan, vilket var an-
ledningen till att han slutat med sitt språktillval då delar av detta förlades på 
Granskolan. Han menade att han hade blivit utsatt för diverse kränkande ut-
tryck från några av eleverna där och ville därför inte utsätta sig för ”fler bråk”, 
som han sa. Reza berättade också om tillfällen då han hade känt sig djupt 
kränkt av elever från Granskolan. Han berättade att när han kom i närheten av 
ett par pojkar från Granskolan brukade de uttrycka rent rasistiska tillmälen som 
”oj, det börjar bli mörkt här!” och gick sedan där ifrån och lämnade honom en-
sam. Reza berättade också hur illa till mods han kände sig och hur han ibland 
grät. Det förekom också rent rasistiska tillmälen inom klassen. Reza poängte-
rade att hans kompis Hamid vid flera tillfällen hade blivit kallad ”djävla neger” 
av en klasskamrat. Att elever trakasserar varandra när inte pedagoger finns i 
närheten visar bl.a. Bliding (2004) i sin avhandlingsstudie. Bliding poängterar 
att det är av största vikt att pedagoger är uppmärksamma på att verksamheten 
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organiseras på ett sätt så att de tillfällen reduceras då ingen vuxen finns i närhe-
ten.  
 
Jag slogs av att det framför allt var Tallskolans elever som, i alla fall öppet, så 
starkt uttryckte skillnaden mellan skolorna. Beije får illustrera vad flera av 
Tallskolans elever uttryckte: 
 

Det är som en annan värld där borta… det är som om vi (på Tallskolan) 
lever i Afrika och dom lever i Europa… det är typ… vi är invandrare och 
dom är svenskar… det är så… i fall dom (elever på Granskolan) får höra 
om Tallskolan så tänker dom ’invandrarskola’ … i fall man frågar någon 
på Tallskolan så tänker man ’Granskolan… svenneskola’ liksom… bor du 
på Ö-området då går du på Tallskolan… bor du på Y-området eller typ 
runt stan så går du på Granskolan… och bor du typ långt här ifrån … 
åker du buss… dom väljer Granskolan i alla fall… för det är en svenne-
skola… dom vill inte gå där det finns många invandrare. (Beije)  

 
Tallskolan beskrevs således av elever från båda skolorna som en ”invandrar-
skola med problem”, en ”utlänningsskola” (Markus). Granskolan beskrevs i 
relation till detta och framställdes i termer av att vara ”bättre” än Tallskolan, 
vilket först och främst grundades på det faktum att det fanns färre ”invandrare” 
där. Flera elever framhöll denna skillnad och Dilan på Tallskolan sa t.ex. att det 
fanns ”fler elever med olika bakgrunder… alla olika kulturer” medan eleverna 
på Granskolan var ”typ nästan alla svenskar”. Att skolor betraktades som fram-
gångsrika eller inte, beroende på om eleverna identifieras som svenskar eller 
invandrare är inte ovanligt. Gruber (2007) menar att det inte bara är elever som 
konstruerar skillnader hos eleverna i relation till etnicitet utan det gjorde även 
de lärare som Gruber följde i sin studie.  
 
Dilan poängterade att flera elever som tidigare hade gått i hans klass på Tall-
skolan hade flyttat över till Granskolan. Detta var ett bekymmer, sa han, och 
menade att ”det hade varit bättre att dom stannat kvar” för, som han sa, ”de 
flesta som flyttat var svenskar”. Varför det skulle vara bättre förklarade han 
inte närmare. Tallskolan, som påtalats tidigare, figurerade i lokalpressen vid 
tiden för fältstudierna, som en skola med många problem. Denna uppfattning 
kan naturligtvis ha färgat Dilans uppfattning. Granskolan ansågs inte bara vara 
bättre på grund av att där fanns ”färre invandrare” utan det framhölls också att 
det var ”mindre bråk” där.  
 
Som nämnts var det många av Tallskolans elever i år åtta som identifierade sig 
själva och sin skola som ”problem”. Identifikationen som ”problemelev” i en 
”problemskola” förstärktes också av att det sades att elever på andra skolor 
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också talade om Tallskolan på detta sätt. Intervjun med Mira på Tallskolan il-
lustrerar denna mycket vanliga uppfattning bland eleverna: 
 

Skolan har rykte om sig att ha mycket bråk och att det inte är någon bra 
skola helt enkelt… det är mycket utlänningar helt enkelt… många utlän-
ningar och bråk och sånt /…/ jag har hört att andra elever på andra sko-
lor har sagt det. Vi har ju språkval på Granskolan och då har jag hört av 
andra elever att dom säger att det (Tallskolan) är en dålig skola och vissa 
vågar inte ens komma hit och…alla rykten och så där /…/ På Granskolan 
finns där inte så många utlänningar eller så… den är (bättre). 

 
Fler elever än Mira poängterade att vissa elever från Granskolan var rädda för 
att komma till Tallskolan och ha sin undervisning. Med andra ord visade det 
sig att elever från de bägge skolorna fann obehag i att behöva gå till varandras 
skolor för att ha lektion. De kände sig helt enkelt utpekade och till och med 
rädda ibland. 
 
Att många elever från Tallskolan hade flyttat över till Granskolan berodde så-
ledes på, enligt åtskilliga lärare och elever, att Tallskolan hade ”många invand-
rare”. De förflyttningar som skett mellan de bägge skolorna var uteslutande, till 
100% förflyttningar från Tallskolan till Granskolan. Nasime förklarade för mig 
varför elever flyttade från Tallskolan: 
 

Det var andra också som bodde här i området som gick i den här klassen 
fastän dom flyttade härifrån… bytte till en annan skola (Granskolan) 
sen… det kanske är mest att … det är mycket flyttningar härifrån, från det 
här området så det kanske är därför att den (Tallskolan) har fått ett (då-
ligt) rykte (…) det var många som har bott här och gick i den här skolan 
(de) kanske inte tyckte att skolan var riktigt bra och dom pratade kanske 
med föräldrarna och då kanske dom ville flytta.  
 

Granskolan var inte bara attraktiv för de elever som bodde i närområdet utan 
även för elever som bodde relativt långt ifrån skolan. Granskolan kan i detta 
avseende betraktas som en ’Magnet school’. En ’Magnet school’ är en skola 
som är del av det offentliga utbildningssystemet men sägs ha något speciellt att 
erbjuda utöver vad den ’vanliga skolan’ har. Dessa skolor ses som föredömen 
och modeller och kan dra till sig elever från områden utanför skolans normala 
’upptagningsområde’. Skolverket har i sin rapport Nationell skolutveckling – 
för ökad kunskap och bättre resultat (2006:00612) fokuserat på framgångsrika 
skolor, som enligt rapporten kännetecknas av ”ledarskap, höga förväntningar, 
god undervisningskvalitet, väl fungerande studiemiljö och prioritering av kun-
skapsmål” (s. 9). ’Magnet skolor’ skapar sig helt enkelt ett gott rykte med vars 
hjälp de ökar elevantalet. Granskolan hade t.ex. på sin hemsida skrivit att sko-
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lan hade ambition att växa och ”inom de närmaste åren skulle ha ca 450 ele-
ver”. En beräknad ökning med cirka en tredjedel räknat från tiden för fältstudi-
erna.  
 
Trots att eleverna på Granskolan inte alls i samma utsträckning som Tallsko-
lans elever uttryckte sig om varandras skolor framgick än dock skillnader. Ele-
ver på Granskolan menade att den egna skolan var ”mycket bättre” än Tallsko-
lan, vars elever inte ansågs vara ”lika flitiga” (Mia) som Granskolans. Simon 
t.ex. sa att han inte kunde tänka sig att gå på Tallskolan för att eleverna där var, 
som han sa, ”hur stökiga som helst”. Eleverna sa sig heller inte umgås över 
skolgränserna. Björn och Vera på Granskolan menade att de visserligen kände 
elever på Tallskolan men inte så att de ”umgicks med dom”. Björn och Vera 
var långt ifrån de enda eleverna som uttryckte att de sällan eller aldrig umgicks 
över skolgränserna ”utanför skoltid”.  
  
Det var inte bara eleverna som ansågs vara annorlunda på de båda skolorna. 
Granskolan ansågs t.ex. av Tallskolans elever ha både annorlunda lokaler och 
arbetssätt än vad den egna skolan hade. Daniel på Tallskolan förmedlade en 
bild av Granskolan där eleverna uppfattades ”sitta i små rum, fyra elever i var-
je” och eleverna hade enligt Daniel också ”skåp exakt jämte(bänken) med lås 
och hyllor” dessutom menade han att eleverna på Granskolan fick själva välja 
om ”de skulle gå på lektionerna eller inte”. Detta var en konstruerad bild som, 
enligt mina observationer, inte stämde överens med vad som var de faktiska 
villkoren på Granskolan. Organiseringen av de bägge skolorna, både när det 
gällde den fysiska miljön och undervisningen hade snarare stora likheter, trots 
utfallets stora skillnader.  
 
Elevernas sociala och kulturella bakgrund 
 
Som nämndes ovan talade Granskolans lärare om eleverna på skolan som ”be-
tygsfixerade” med stor press hemifrån. Detta kom också till uttryck i hur ele-
verna talade om sin skola. Begrepp som ”stressigt” och ”jobbigt” förekom fre-
kvent i mina samtal med elever och lärare på Granskolan och vid mina obser-
vationer kunde jag konstatera att detta också var vanligt i samtalen mellan elev-
elev och lärare-elev. När helst jag kom till Granskolan kunde jag på ett eller 
annat vis höra samtal som rörde betyg och ”pluggande” som flera elever ut-
tryckte det. Granskolans elever var helt enkelt över lag skolmotiverade och det-
ta var också något som lärarna poängterade. Elevernas motivation gav sig ut-
tryck vid t.ex. valfria fördjupningar av olika ämnesområden: 
 

Läraren har skrivet en hel del på tavlan bland annat med hänvisning till 
”Mål att uppnå s.75”. /…/ Läraren går minutiöst igenom allt som står på 
tavlan. Hon pekar på det som står uppskrivet på vänstra halvan av tav-
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lan: ”Detta är målen får G. Detta skall ni kunna för att få G. I fredags 
fick ni extra uppgifter. Det är läromedelsförfattaren som har gjort dessa 
uppgifter”. Läraren tar fram ett papper med ett antal matematikuppgifter. 
”Läromedelsförfattaren har tänkt att uppgift 1-7 är de övningsuppgifter 
som motsvarar mot godkänt nivån. Sedan har vi ju också ’grön kurs’, det 
är tänkt att målet är VG eller till och med MVG. Här har jag skrivet ned 
något om det på tavlan… ni skall kunna detta då (pekar och förklarar). 
Sedan kommer vi till detta (multiplikation av variabler). Detta är verkli-
gen överkurs. Detta behöver ni inte kunna. Jag visar det för dem som vill. 
Ni som inte vill kan få gå bort och fortsätta med er matematik i hemvisten. 
Var så goda… Det är helt ok” (läraren tittar på eleverna och pekar på 
dörren. Ingen elev reser sig. Alla stannar kvar för att vara med på 
genomgången av multiplikation av variabler). Läraren börjar att gå ige-
nom: 5(x+4)-2(7-2x)=3(2x+3). /…/ Läraren: ”Gul kurs är helt klart 
G(odkänd)… vill ni sträva högre är det Grön kurs som gäller.” Miranda 
ställer frågan om man kan få MVG. Läraren: ”Ja, det handlar då om att 
visa en analytisk förmåga (…) ja, det klart ni kan få det”. (Fältanteck-
ningar, Granskolan) 

 
Det handlade inte endast om visad motivation i skolan utan eleverna på Gran-
skolan sa sig också över lag arbeta mycket hemma. Björn t.ex. uttryckte med 
skärpa att han arbetade ”mycket mer hemma nu i åttan” och sa sig ”lägga ner 
massor med tid på referat och inlämningsuppgifter”. Han sa också att han la 
även ned mycket tid på skolarbetet under loven och hade då stor hjälp av sina 
föräldrar och andra släktingar: ”Dom ställer alltid upp… dom behöver kanske 
inte hjälpa varje gång men dom finns alltid där”, som han sa. Under observa-
tioner på Granskolan var det inte heller ovanligt att höra kommentarer som Jo-
els: ”Jag har pluggat tillsammans med pappa hela helgen.” Både Björn och Joel 
visar med sina uttalanden hur viktigt det var för dem att veta att det fanns nå-
gon till hands hemma om hjälp med skolarbetet skulle behövas. Då en stor del 
av skolarbetet också var organiserat som individuella uppgifter kunde de göras 
individuellt hemma (jfr. Dovemark, 2004a). Hemmet blev helt enkelt en nyck-
elplats för pedagogiska relationer där diskussioner och samtal fördes om hur 
skolans uppgifter skulle förstås och genomföras.  
 
Det paradoxala blir att det spelar ingen roll om uppgifterna är starkt inramade 
och strukturerade eller inte. Lambirth (2007) visar t.ex. i sin studie om läsinlär-
ning hur barn till föräldrar med liknande socialt och kulturellt kapital, kodade 
av läskoden oberoende om lärarna praktiserade en traditionell läsinlärningsme-
todik eller en mer okonventionell och progressiv metodik. Metoden i sig, visa-
de sig inte ha någon större betydelse, utan det var föräldrarnas förmåga att ta 
reda på vad som förväntades av barnen och av dem själva. Föräldrar med möj-
lighet att koda av skolans krav, oberoende av hur dessa krav för tillfället ter sig, 
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blir därmed viktiga resurser för sina barn. Sigrid, lärare på Tallskolan, insåg att 
hemmet var av stor betydelse och såg klart dilemmat i att oberoende hur hon 
lade upp skolarbetet var det alltid samma barn som kodade av vad som förvän-
tades av dem: 
 

Och det blir ju samma grej egentligen att de som är starka och har lätt 
för att anpassa sig och lätt för att knäcka koderna det går ju alltid bra för 
dom det spelar ju ingen roll… men för dom med… eller för dom som har 
lite tuffare.. det är ju jättesvårt… det är ju ett helt nytt sätt att anpassa sig 
till… det kanske tar jättelång tid… alltså år för en elev att … förstå det 
här och det är ju där det stora problemet ligger och hur fångar man upp 
de andra 50% som inte alltid allting är så himla självklart för…  

 
Det sociala och kulturella kapitalet blev en viktig och avgörande resurs för ele-
verna, skolans personal förväntade sig också föräldrars engagemang vilket, 
som tidigare nämnts, bland annat. hemsidorna vittnade om. Föräldrarna förut-
sågs helt enkelt vara en integrerad del av verksamheten och genom ”samverkan 
mellan föräldrar, pedagoger och elever” förväntades en ”bra inlärningsmiljö” 
skapas (Granskolans hemsida). Skolan utgick helt enkelt ifrån att föräldrar 
finns till hands när de behövs. 
 
Även på Granskolan fanns dock elever som både av kamrater och personal be-
traktades som ”omotiverade”. Till exempel delades eleverna upp i två grupper i 
matematik efter ”kunskapsmässiga och sociala faktorer” (Stina, lärare i mate-
matik) och på elevernas olika ’val’ gällande betyg. Gruppen där de elever gick 
som av lärarna betraktades som mindre framgångsrika i ämnet mötte inte sam-
ma tydliga återkoppling till mål, betyg och framtida utbildning som den större 
gruppen gjorde.  
 

Åtta elever finns i klassrummet/…/ Ros-Marie (läraren) talar inte om 
några målbeskrivningar. Eleverna sätter igång med sina uppgifter. Lite si 
och så med koncentrationen bland några av pojkarna /…/fyra av pojkar-
na arbetar intensivt. Läraren lotsar fram eleverna. Går runt och hjälper, 
skriver ibland ned i elevernas böcker, lotsar fram till ’rätt’ svar /…/ En 
slående skillnad från den stora gruppens diskussioner om mål och fram-
tidstänkande. (Fältanteckningar den ’lilla gruppen’ på Granskolan) 

 
Att lärare ställer olika krav och har olika förväntningar på elever beroende på 
hur elever kategoriseras är en väldokumenterad omständighet. Tickle (1983) 
t.ex. fann skillnader i termer av krav och förväntningar i sin studie mellan 
grupper av elever som lärarna uttryckte starkt förtroende för och de som de ut-
tryckte mindre förtroende för. Beach (1999) fann distinkta skillnader i lärares 
förväntningar på elever på grund av vilket gymnasieprogram de gick på och 
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Dovemark (2004a) fann att lärare utifrån kategorierna ’starka’ och ’svaga’ ele-
ver ställde vitt skilda krav på dem (se även t.ex. Beach & Dovemark, 2007; 
Bliding, 2004; Hjörne, 2004).  
 
Fältstudier på Tallskolan visade på att eleverna inte alls i samma utsträckning 
som på Granskolan lät samtalen kretsa kring betyg och skolans krav. Jag upp-
levde helt enkelt inte samma uppstressade stämning på Tallskolan som på 
Granskolan. Detta var någonting jag slogs av gång på gång. Från att ha besökt 
Granskolan och komma till Tallskolan blev kontrasten skarp och påfallande. 
Detta gjorde mig till slut så nyfiken att jag inte kunde låta bli att ställa en direkt 
fråga till eleverna om de diskuterade betyg hemma. Farri sa att han inte ”pratar 
så mycket om det… det kommer upp ibland… lite då och då”. Flera av elever-
na sa att de sällan eller aldrig talade om betygen hemma med sina föräldrar. 
Jerker svarade direkt och spontant, som den mest självklara sak i världen: ”Om 
vi pratar betyg hemma?... näää… det har vi nog aldrig pratat om”. Här dyker en 
intressant fråga upp, nämligen hur insatta Tallskolans föräldragrupp är i det 
svenska skol- och betygsystemet?  
 
Hans, lärare på Tallskolan menade att information skickades regelbundet hem. 
Men som han sa ”hjälpte det inte”. Eleverna kom, poängterade han, gång på 
gång till skolan ”totalt oförberedda till prov och läxförhör”. Föräldrar antas av 
lärare att investera resurser för att hjälpa sina barn med skolarbete. Bouakaz 
(2007) visar i sin avhandling att arabiska föräldrar, enligt de lärare som ingick i 
hans studie, visade framförallt två olika former av föräldraengagemang, ett 
skolfokuserat och ett hemfokuserat. Det skolfokuserade innebar att föräldrarna 
ville närvara vid möten och de var beredda att organisera olika aktiviteter för 
att hjälpa sina barn, både innanför och utanför skolans väggar. Deras engage-
mang handlade om barnens välbefinnande, om att skydda deras kulturella arv, 
vara stolta över sin arabiska och muslimska identitet och därigenom hjälpa dem 
att lyckas i skolan. Den hemfokuserade föräldraengagemanget innebar snarare 
att föräldrar engagerar sig så mycket de kan i barnets skolgång och stimulerar 
och uppmuntrar barnen så mycket som möjligt i studierna, uppfostra sitt barn 
väl, sköta om deras behov, hjälpa dem med deras hemarbeten och se till att de 
var hela och rena. Föräldrarna i sin tur angav dock svårigheter av både rela-
tions- och pedagogisk karaktär i samband med att de försökte hjälpa sina barn 
eller få dem att sätta igång med skolarbetet. Boukaz gör en viktig poäng i sin 
avhandling: medan lärarnas uppfattning var att föräldrasamverkan handlar om 
att varje enskild familj eller förälder skulle vara mer engagerad i sitt barns 
skolgång, var föräldrarna mer intresserade av en kollektiv form av samverkan 
genom en sammanslutning av föräldrar och lärare eller genom att tillsammans 
arrangera olika aktiviteter för barnen. 
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Också vid våra samtal om hur mycket hjälp eleverna kunde förvänta sig hem-
ma var svaren på Tallskolan helt olika svaren på Granskolan. Jimmy gav ett, 
för Tallskolan vanligt svar: ”Om jag ber om hjälp så kan jag (få)… fast… vissa 
saker är jag bättre (på) än dom (föräldrarna)”. Tillgång till adekvat hjälp hem-
ifrån var således inte alls så självklart för elever på Tallskolan som på Gransko-
lan (jfr. Dovemark, 2004a). Detta var också något som lärarna påtalade: 
 

Det är väldigt olika… hur mycket dom jobbar hemma, men om vi tittar på 
dom som jag vet jobbar hemma, så hör ju dom till dom tryggare familjer-
na då, de gör (hemarbetet)… sedan är det också … till viss del tradition 
tror jag, (hör) till kulturer och så, att man inte jobbar lika mycket hemma. 
Utan det sköter man i skolan … och sedan kan det ju vara svårt att hjälpa 
till också om man inte förstår uppgifterna själv, om man kanske har 
språksvårigheter… det har vi ju också naturligtvis. (…) jag vet ju att det 
finns dom som är bättre på svenska än sina föräldrar är och då är det ju 
tufft och få hjälp. (Rut, lärare på Tallskolan) 

 
Rut omvandlade elevers brist på hjälp hemma till ett uttryck för invandrarbar-
nens kultur och tradition, något som skiljer dem från ”dom trygga familjerna”. 
Formuleringar gällande föräldramedverkan på Tallskolans hemsida kan också 
tolkas som ett sätt för lärarna att komma åt den uppfattade bristen på hjälp 
hemifrån. Formuleringarna var tydliga uppmaningar och krav till föräldrarna. 
Väsensskilt från Granskolans formuleringar som mer fokuserade på att föräld-
rar självklart både vill och kan medverka i skolans verksamhet, allt för sina 
barns bästa.  
 
Två skilda skolkulturer 
 
Att elever hade olika tillgång till hjälp i hemmen uttrycktes också genom hur 
eleverna talade om det skolarbete som gjordes i hemmen. Majoriteten av Gran-
skolans elever talade om detta som en självklar del av skolarbetet och som ock-
så sades kunna uppta en stor del av fritiden (jfr. Dovemark, 2004a). Tallskolans 
elever nämnde däremot sällan eller aldrig hemarbete spontant och vid direkta 
frågor svarade de att de sällan arbetade hemma eller som José uttryckte det: 
”någon enstaka gång kanske”. Detta var också något som lärarna på Tallskolan 
funderade och bekymrade sig över. Hans t.ex. förundrades över att flera elever 
kunde komma till skolan och vara till synes omedvetna om vad som skulle ske 
under skoldagen. Han sa, ganska uppgivet faktiskt:  
 

Vi kan ha inplanerade prov och stora redovisningar… eleverna kommer 
hit helt omedvetna om detta, ’ska vi ha prov idag?’ … de bär liksom inte 
med sig… de bär inte med sig dom tankarna varken när de går från sko-
lan eller är hemma eller när de kommer tillbaka till skolan utan… det kan 
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bli ett plötsligt uppvaknande ’visst i fanken, det var idag vi skulle ha 
prov’… ’har jag läst på?’… ’nej, det har jag inte gjort’. 

 
Hans uttalade sig om elevernas habitus, eleverna ”bar inte med sig tanken” om 
vad som måste göras för att betraktas som en ”lyckad elev” i skolans värld. 
Hans visade på problemet med att eleverna inte hade någon som påminde och 
stöttade dem hemma när det gällde skolarbetet. Skolan hade, enligt honom, för-
sökt kompensera bristen på föräldrastöd genom att dels ordna så att eleverna 
blivit sponsrade med almanackor och dels genom att de infört som rutin att låta 
eleverna skriva ned i dessa, både planeringar och provtillfällen. Dessutom hade 
ett beslut tagits på skolan att konsekvent skicka hem ”veckomeddelanden” till 
föräldrarna där det stod beskrivet vad som skulle ske i skolan under veckan. 
Dessa åtgärder hade inte medverkat till att fler elever medvetandegjorts om 
skolans krav, menade han vidare. Hans underströk också att även det som lära-
re, elev och föräldrar kommit överens om under utvecklingssamtal och skrivet 
så kallade ”kontrakt” kring inte upprätthölls. Detta kunde bero på kulturella 
skillnader menade han: 
 

Överenskommelsen där det står några enkla korta punkter… tata ta ta… 
sätt upp det på kylskåpet när du kommer hem… så har du det så har du 
det och levandegöra det varje dag eller åtminstone någon gång för dig 
(…) det förekommer nog inte så ofta då…. Att man .. att man gör det… 
och tankar som förespeglar en då är att de olika kulturella skillnaderna 
då kan slå igenom… hur man då ser på skolan utifrån olika kulturer… 
jag vet att … i de högre åldrarna finns det en del pedagoger som ofta 
tänker på dom här sakerna.. inte ofta.. men ibland i alla fall diskuterar 
kring de olika kulturella skillnaderna det är beroende på om du kommer 
från Bosnien eller du kommer från Albanien eller Turkiet osv. I dom kul-
turerna har ju skolan väldigt olika uppgifter… vad jag förstår finns det då 
vissa kulturer där skolan tar hand om allt… mamma och pappa skickar 
barnet till skolan och i skolan så får barnet inte bara lära sig, utan blir 
uppfostrat på ett helt annat sätt än.. vad vi har med oss i vår vanliga 
svenska skola… så det är nog mycket så (…) man har inte känslan för 
vårt sätt att bedriva skola och vad som krävs av dig. 

 
Hans uttryckte att det fanns en skillnad mellan ”svenska föräldrar” och ”in-
vandrarföräldrar”, både gällande uppfostran och synen på skolans funktion och 
verksamhet (jfr. Bouakaz, 2007). Skillnaden i hur Granskolans föräldrar förhöll 
sig till skolans verksamhet i jämförelse med Tallskolans kan kanske tydligast 
illustreras genom det belöningssystem som hade uppstått i flera elevers hem. 
Erik t.ex. talade om för mig vid ett samtal att han fick ”200 kr för ett VG och 
400 (kr) för ett MVG”. Erik var långt ifrån ensam om att få ekonomisk belö-
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ning för sina betyg och det var också något som lärarna på Granskolan diskute-
rade och funderade över.  
 

Det ges ju t.o.m. pengar… för väldigt många finns det en… ja man ger 
100 kronor eller nåt… finns t.o.m… och det är väldigt många som har det 
(…) det finns en tydlig sån trend att föräldrarna t.o.m. ger pengar för be-
tygen. (Siri) 

 
Det belöningssystem som hade spridit sig bland Granskolans föräldragrupp 
stod i stark kontrast till Tallskolans situation. Lärarna uttryckte gång på gång 
att skolan var speciell i avseende ”omotiverade elever” från ”olika kulturer” 
och skolan hade vad både lärare och elever sa ett ”dåligt rykte”. Till skillnad 
mot Granskolans lärare som såg föräldrarna som en viktig resurs i skolarbetet 
poängterade Sonja, vad flera av lärarna på Tallskolan uttryckte, nämligen att 
det endast var få av Tallskolans elever som fick tillräckligt stöd hemifrån. Det-
ta berodde enligt henne på att ”olika kulturer har olika tradition” och att skol-
arbete av många av Tallskolans föräldrar ansågs vara ”skolans business”, som 
hon sa. Men också andra orsaker som ”språksvårigheter och sociala omstän-
digheter” bidrog till att alltför många elever saknade möjlighet till hjälp hem-
ifrån.  
 
Den studerade klassrumspraktiken på de bägge skolorna präglades starkt av 
verksamhetens koppling till kursplaners mål och betygskriterier och jag slogs 
gång på gång av lärarnas ansträngningar att synliggöra dessa. Innehållet kopp-
lades frekvent till olika målformuleringar: 
 

Allt som står på tavlan och det eleverna har skrivet ned i sina häften kopp-
lar läraren till Skolverkets Målformuleringar angående kemiämnet. Lära-
ren: ”Detta är utdrag från de Nationella målen”. Vid diskussioner och 
samtal runt målformuleringar fokuseras ”mål att sträva mot”. Läraren 
gör en genomgång av vad som tidigare har behandlats inom detta område 
och vad eleverna ”nu bör kunna”. Med andra ord görs en repetition av ti-
digare genomgångna moment: ”… se nu det… att de mål som ni skall 
kunna som står här… det är just det ni arbetar med i kemin”. Kopplingar 
görs mellan faktisk verksamhet och målformuleringar. (Fältanteckningar, 
Granskolan) 

 
Trots likheten med kopplingen till mål och kriterier slogs jag dock framför allt 
av skillnaden mellan skolorna gällande de krav på elever som lärare uttryckte, 
både verbalt och via betygskriterierna. Lärarnas krav på kognitiva färdigheter 
på Granskolan stod i stark kontrast till Tallskolans inriktning mot atomistiska 
kunskapsområden. Eleverna sysselsattes t.ex. med att skriva av vad läraren 
hade skrivet på tavlan och arbetade många gånger med direkta instuderingsfrå-
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gor. Kraven, blev många gånger därmed också lågt satta jämfört med Gransko-
lans (jfr. t.ex. Sharp & Green, 1975; Tickle, 1984; Lacey, 1984; Beach, 1999). 
Att lärare ställde olika krav på eleverna illustreras t.ex. av Evas förväntningar 
på sina elever på Tallskolan. Hon sa att ”inga elever i klassen var aspiranter 
varken på VG eller MVG” utan att det räckte att ”fokusera på G-nivån” efter-
som det är där, som hon sa ”många ligger”. Att lärare talar om elever i termer 
av ”starka” och ”svaga” är en uttalad överordnad utbildningsideologi inom in-
stitutionen skola. Resultatet blir en legitimerad och förespråkad verksamhet 
byggd på olika krav och förväntningar (Beach, 1999; Dovemark, 2004a; Beach 
& Dovemark, 2007). Det är på detta sätt som kulturell produktion, kulturell 
reproduktion och social reproduktion kopplas samman (Willis, 1981). 
 
Granskolans lärare talade frekvent om elevernas ambitioner och stora motiva-
tion. Det handlade inte enbart om att eleverna ansågs vara mer motiverade än 
på de flesta andra skolor, utan också att merparten av elevernas föräldrar var 
mycket måna om sina barns skolgång. Detta visade sig bl.a. genom att skolan 
hade ett aktivt skolråd där många föräldrar var representerade. Lärare på skolan 
talade ofta om föräldrarnas krav på tydliggörande av betygskriterierna, både för 
eleverna men också för föräldrarna. Signe menade att kraven från föräldrarna 
”ibland kändes tunga” då ”all undervisning måste relateras till olika kriterier”. 
Det gick inte att kringgå nedskrivning av kriterier och Signe gav exempel på 
tillfällen då föräldrar starkt opponerat sig då inga kriterier skickats hem. Gran-
skolan hade också med hjälp av ett speciellt dataprogram byggt upp en praktik 
där föräldrar kunde ha kontakt och översyn över vad som avhandlades i skolan 
och vilka bedömningar deras barn hade fått på olika uppgifter. Frustration över 
alla bedömningar som både skolledning och föräldrar förväntade sig, uttrycktes 
av lärarna emellanåt. Det tog ansenlig tid i anspråk och ibland skickades om-
dömen hem som hade hunnit bli inaktuella. Elever blev då både ledsna och 
arga som t.ex. när Emma läste lärarens omdöme om henne. Hon ansåg helt en-
kelt att det var inaktuellt. Hon hade ”för länge sedan skärpt till sig och bättrat 
sig”, som hon sa. Risken var uppenbar att lärarna inte hade den tid till reflek-
tion och eftertanke som krävdes för att skriva ned omfattande omdömen om 
elevers arbete och uppförande. Omdömen som när de väl kommit i skrift blev 
föremål för föräldrars, elevers, kollegors och skollednings granskande blickar. 
 
Granskolans delgivande av bedömningskriterierna visade sig vara viktigt för 
både föräldrar och elever. Många elever kunde helt enkelt få mycket hjälp 
hemma då föräldrarna visste vad som förväntades av sina barn. Vid samtal och 
intervjuer med elever på Granskolan framkom ofta att de också gärna arbetade 
hemma. De fick hjälp med att lösa uppgifterna, både gällande idéer och inne-
håll (jfr. Dovemark, 2004a,b). Detta var också något lärare uppmärksammade 
och ibland diskuterade i termer av att det fanns en risk i att ”inte ha någon koll 
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på vem som egentligen gjort arbetet” (Mats). Samtidigt var det ingen som di-
rekt ifrågasatte på vems arbete lärarna satte betyg.  
 
Klassrumspraktiken, Granskolans mer än Tallskolans, präglades således av 
verksamhetens koppling till kursplaners mål och betygskriterier och jag slogs 
gång på gång av lärarnas ansträngningar att synliggöra dessa. Medan det för 
eleverna på Tallskolan fokuserades mot uppnåendemål kopplades lektionsin-
nehållet för merparten av eleverna på Granskolan, till Skolverkets målformule-
ringar gällande strävansmål. Gång på gång försökte lärarna att tydliggöra för 
eleverna varför ett område studerades och inte ett annat. Samtidigt gjordes re-
petitioner för att tydliggöra för eleverna vad de ”borde kunna” vid tillfället. 
Synliggörandet blev för många av eleverna en motiverande faktor. På Gransko-
lan, där den dominerande normen var att vara studiemotiverad illustrerades det 
bland annat med att elever stannade kvar för att vara med om genomgångar av 
kursinnehåll som betraktades som ”verklig överkurs” och ”inget som de egent-
ligen behövde kunna på länge”, som en lärare uttryckte det. Eleverna på Gran-
skolan motiverades inte enbart genom att läraren hänvisade till högre betyg och 
studier utan, som tidigare nämnts, fanns en speciell belöningskultur i form av 
pengar i många elevers hem.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att över lag visade sig en stor skillnad i 
hur lärarna på de två skolorna uppfattade och talade om elevernas föräldrar och 
hem. På Granskolan var föräldrarnas krav reella och påtagliga då de vid ut-
vecklingssamtal och föräldramöten krävde att få se och ta del av diskussioner 
gällande mål och betygskriterier. De visade en stor medvetenhet och kunskap 
om nuvarande betygssystem och de uttryckte sig, enligt flera lärare på skolan, 
uteslutande i framtidsorienterade termer. Barnens framtida utbildning stod i 
fokus och det gällde att göra de rationella val som gagnade deras barn fram-
över. Föräldrarna till barnen på Tallskolan ansågs av Tallskolans lärare där-
emot inte ha samma insikt och kunskap om betygsystem och målformuleringar. 
De hävdade att föräldrarna många gånger var både ”förvirrade och okunniga” 
(Rut) om systemet och därför heller inte kunde hjälpa sina barn. Men det fram-
hölls även att det kunde bero på kulturella skillnader att barnen inte fick någon 
hjälp hemma då ”vissa kulturer” tog för givet att det var skolan som skulle skö-
ta barnens uppfostran och kvalificering för en fortsatt skolkarriär. Vi skall nu 
se hur detta kulturella och sociala kapital kommer till uttryck och många gång-
er blir helt avgörande för hur elever lyckas eller inte i den svenska skolan.  
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BETYGENS IDEOLOGI OCH PRAKTIK 
 
Under 1990-talet genomgick det svenska skolväsendet omvälvande förändring-
ar med kommunalisering av verksamheten, förändring av lärares arbetstidsav-
tal, förändring från regel- till målstyrning, införande av treårigt programgym-
nasium etc. (se t.ex. SOU 1988:20; SOU 1990:20; Prop1989/1990:41). Även 
betygssystemet förändrades i grunden. Ett grupprelaterat system övergavs, till 
förmån för ett målrelaterat där prestationer skall betygsättas efter hur väl mål 
och kriterier som fastställts för kursen eller ämnet uppfylls (Skolverket, 2001). 
I olika policydokument (ex. SOU 1990:20; SOU 1992:94) uttrycks att skolan 
som institution skall vara målstyrd, men både inom policyskrivning och som 
uttryckta förslag förekommer ofta idéer om en ökad ansvarsskyldighet. Per-
formativa diskurser existerar med andra ord parallellt med individuell valfri-
hets-, flexibilitets- och kreativitetsdiskurser (Beach & Dovemark, 2007, 2009).  
 
Bedömningens och betygens påverkan på skolans praktik har diskuterats från 
och till inom forskning och i statliga utredningar. Att testa, bedöma och rang-
ordna elever är en gammal företeelse. Dworkin (2007) menar att detta kan spå-
ras så långt tillbaka som t.ex. i 600-talets olika kinesiska dynastier och 1500-
talets jesuitskolor i Europa. Dagens betygssystem är det tredje som använts se-
dan folkskolan infördes i mitten av 1850-talet. Länge användes så kallade abso-
luta betyg med en sjugradig bokstavsskala. Betyg sattes i varje årskurs. 1962 
infördes relativa betyg. Eleverna jämfördes med varandra och betygsattes efter 
en skala 1-5. Rangordningen av eleverna skulle underlätta urvalet till högre 
studier. År 1994 ändrades betygssystemet igen, elevernas betyg skall nu spegla 
ett visst kunskapsinnehåll. Samtidigt skedde en övergång till en decentraliserad 
och målstyrd skola. Betygsystemet fick en ny funktion som redskap för själv-
kontroll och självstyrning10. Eleverna dras numera helt enkelt in i sin egen be-
dömning och kan förhandla om sina egna betyg. 
 
Kunskapsbedömning och betygsättning har (och har haft) en central plats inom 
utbildningssystemet och i skolans praktik. Idén och retoriken med det betygs-
system som infördes under 1990-talet var att man skulle gå ifrån ett system där 
betyg och bedömning fungerade som en urvalsmetod till att bli ett kunskaps-
stöd (Korp, 2003, 2006; Lundahl, 2006, Tholin, 2006). Bedömningens syfte 
skulle inte längre vara enbart summativ, m.a.o. kontrollerande av vad eleverna 
lärt sig, utan också formativ, som kunskapsstödjande (Lindström & Lindberg, 
2005) med utgångspunkt i de mål och kriterier som fastställs i de nationella 
kursplanerna. Mål och kriterier är utformade på ett sätt som gör att läraren 
                                                           
10 Alliansregeringen lade den 6/2 2008 fram ett förslag till nytt betygssystem. Förslaget be-
står av sju betygssteg (A-F) där A motsvarar ett högre betyg än dagens MVG och F motsva-
rar icke godkänt. I förslaget återfinns också en passus att elever som ej närvarat tillräckligt 
vid undervisning av ett visst ämne får streck i betyget. 
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tvingas till en mängd val och beslut om såväl vad som skall behandlas i under-
visningen som hur denna skall bedrivas. På detta sätt formas en utbildning som 
är tänkt att ta sin utgångspunkt både i de intentioner som staten lagt fast och i 
den professionalism som lärare besitter (Skolverket, 2001). Skolverket poäng-
terar att de lokala kollegiala samtalen och den lokala planeringen skall ha en 
avgörande betydelse för att betygsättningen blir likvärdig, trots skillnader när 
det gäller vilket stoff och hur undervisningen utformas. 
 
Bedömning och lärande skall ske fortlöpande och involvera både läraren och 
eleven (Giota, 2006). Inte bara elevernas kunskaper och färdigheter i enskilda 
ämnen skall bedömas utan också elevernas förståelse, förmågor och kompeten-
ser såsom kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och problemlösning i 
realistiska situationer (Korp 2003, 2006). Således en kunskap där själva läran-
det och bildningen står i fokus snarare än memorerade ”utantillkunskaper”. 
Bedömning och betygsättning har i retoriken omskapats från kontrollredskap 
till ett didaktiskt verktyg, från en summativ till en formativ funktion. Detta vi-
sar sig dock vara lättare sagt än gjort. Selghed (2004, 2006) poängterar t.ex. att 
kriterierelaterade betyg i princip inte är avsedda för differentierade ändamål 
och menar att de därmed är olämpliga som urvalsinstrument. Han konstaterar 
vidare att ”med betygens nuvarande funktion får de endast ett bytesvärde i stäl-
let för ett bruksvärde” (s. 199). Även Tholin (2006)11 har i sin studie sett hur 
lärare i praktiken använder de målrelaterade betygsystemet på samma sätt som 
det normrelaterade.  
 
Efter riksdagsvalet i september 2006 fick Sverige en ny borgerlig regering. En 
av den nya regeringens prioriterade områden är utbildningspolitiken. Nya ton-
gångar har med kraft redan slagits an och krav på ”bättre ordning”, ämnesför-
djupning och betygsättning av elever i lägre åldrar är något av det som den nu-
varande skolministern snabbt aviserar att genomdriva. I slutet av januari 2007 
(29/1) föreslår skolministern t.ex. att Sveriges skolor från hösten 2007 skall få 
ge betygsliknande omdömen redan från första klass. Diskussioner förs om hu-
ruvida skriftliga omdömen ska införas i ”ordning och uppförande” och att des-
sa i högre årskurser i grundskolan och på gymnasienivå ska föras in i termins-
                                                           
11 Forskning om betyg (t.ex. Selghed, 2004; Korp, 2003, 2006; Lundahl, 2006; Tholin, 
2006) visar på det dilemma lärare står inför vid betygsättning. Retoriken omkring de målre-
laterade betygen handlar om att de skall ses som formativa didaktiska verktyg och inte en-
dast som summativa för selektiva ändamål. Samtidigt konstaterar forskning att det är just 
detta som sker. Lundahl (2006) t.ex. ställer sig frågan om det kan bero på att många pedago-
ger kopplat ihop bedömningar med det kapitalistiska samhällets selektion eller med överstat-
lig kontroll. Ett är säkert, skolans bedömning och betygsättning har alltmer uppmärksam-
mats. Det produceras information om elever, skolor kommuner och stater. Information som 
sprids t.ex. mellan skola och förälder, mellan kommuner (Forsberg & Lundahl, 2006) men 
också mellan stater t.ex. jämförande OECD studier mellan olika länder (för vidare läsning se 
Dovemark, 2004a). 
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betygen. Stockholms skolor ämnade införa ordningsomdömen under höstter-
minen 2007: ”Stockholm ska gå före i förändringen av den svenska skolan. Vi 
skall vara ett skyltfönster för borgerlig skolpolitik”12 stoltserade det folkpartis-
tiska skolborgarrådet med i en intervju i Dagens Nyheter (17/1 2007). Under 
mars månad proklamerade skolministern att en ny betygsskala byggd på EU:s 
ECT-skala med sju steg skall införas från årskurs 6. Förslag och förändringar 
inom skola och utbildning kom slag i slag. 
 
Denna politik kan ses som ett uttryck för en retraditionalisering (Bernstein 
1996). En reaktion på en skolverksamhet allt mer inriktad mot valfrihet (Do-
vemark, 2004a,b; Dahlstedt, 2007) och eget arbete (Carlgren, 1994; Österlind, 
1998; Nilsson, 2002) men också som ett resultat av de allt större krav som 
ställs på enskilda individer i ett prestationssamhälle som vårt (Lyotard, 1979). 
Vi formas helt enkelt till att ta tag i våra liv individuellt och tar vi inte chansen 
får vi skylla oss själva. Utbildning betraktas som en investering i human kapi-
tal. Det anses vara lönsamt både för den enskilda individen direkt, men framför 
allt, för samhället som helhet. Det s.k. livslånga lärandet har fått allt större 
slagsida åt ekonomiska incitament från att under 1960 och 70-talen mer haft ett 
fokus på vuxnas möjligheter att utbilda sig senare i livet eller att omskola sig 
för egen del (se t.ex. Woodhall, 1997). Idag förväntas det utbildade subjektet 
vara en produktiv person i ett samhälle där medborgaren lärt sig att inte längre 
vara beroende av staten, utan till sig själv, i takt med att välfärdsstaten demon-
terats. Skolans kvalificerande roll får tolkningsföreträde medan rollen som 
medborgarfostrande tonas ned. 
 
Kreativitetsdiskursen i skenet av bedömningens formativa funk-
tion 
 
I Sverige liksom i en rad andra länder har ett nytt sätt att tala om och tänka 
kring begreppet bedömning utvecklats. Där kopplas inte bedömning primärt till 
betygsättning utan ses snarare som ett sätt att dokumentera och utveckla ele-
vens kunskap (se Korp, 2003). I internationella diskussioner om bedömning 
görs ofta en distinktion mellan ’assesment for learning’ där bedömningen ses 
som en integrerad del av lärandet för eleven och ’assesment of learning’ som 
främst handlar om vad eleven har lärt sig (Lindström, 2005). Detta ’nya’ sätt 
att se på bedömning har främst kommit att gälla formativ bedömning, eftersom 
”tonvikten är så stark på att bedömningen ska hjälpa eleven att gå vidare i sitt 
lärande” (Tholin, 2006, s.23).   
 
För att genomföra en bedömning för lärande krävs andra bedömningsinstru-
ment än vid bedömning av lärande konstaterar Tholin (2006) och ger exempel 
                                                           
12 Förslaget stoppades dock då det krävdes förankring hos berörda nämnder och instanser. 
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på bedömningsinstrument som dagböcker, loggar, portföljer och andra själv-
värderande material. Bedömning har en mängd styrande effekter och det är vik-
tigt att studera vad som bedöms men lika viktigt att inkludera vad lärare väljer 
att inte bedöma (jfr. Pettersson, 2005). Ständiga diskussioner pågår om hur och 
vad som skall vara föremål för bedömning och i den offentliga retoriken har 
det, som nämnts ovan, skett en förskjutning från en summativ till en formativ 
bedömningsgrund. Det står dock också klart att det fortfarande är den summa-
tiva bedömningsgrunden som har tolkningsföreträde (Selghed, 2004, 2006; 
Tholin, 2004, 2006). Orsaken till detta kan enligt Black m.fl. (2003) som un-
dersökt förhållandena i Storbritannien, vara att det ’nya’ sättet kräver en stor 
arbetsinsats av lärarna och att lärare i gemen fortfarande känner sig osäkra in-
för sättet att bedöma i relation till givna mål och kriterier.  
 
Detta gav också flera lärare i min undersökning uttryck för. Stina som arbetade 
som naturkunskaps- och matematiklärare på Granskolan menade t.ex. att det 
krävdes både tid och energi av henne för att ”rättssäkert” kunna bedöma ele-
vers förmåga till analys och andra kognitiva förmågor. Att bedöma ”tog hur 
mycket tid som helst i anspråk”, enligt Stina. Stina illustrerar det som lärare på 
både Gran- och Tallskolan gav uttryck för. Inte nog med att bedömningen av 
framförallt kognitiva förmågor tog mycket tid i anspråk, Stina sa också att hon 
ständigt gick med dåligt samvete för att det aldrig blev ”riktigt rättvist”. Vad 
sker i skolpraktiken då lärare och elever materialiserar förväntningar och krav 
på betyg och bedömning och hur påverkar det nationella betygssystemet lärare 
och elevers strategier, attityder och praktiska arbete?  
 
Betyg i en valfrihetsaspekt 
 
I LO:s studie Betyg och bakgrund (2005) har faktorer som klass, inkomst, kön 
och etnicitet undersökts för att se vilken påverkan de har på skolbetygen för 
landets niondeklassare. Det konstateras som väntat att det finns en stark kopp-
ling mellan föräldrarnas klasstillhörighet och elevernas skolprestationer. Störst 
inverkan har föräldrarnas utbildningsbakgrund. Detta är ett länge känt faktum 
(Reuterberg & Svensson, 2000; Svensson, 1998, 2001) som inte förändrats 
nämnvärt under de senare decennierna (Svensson, 2006, 2008) och enligt LO:s 
studie är skillnaderna t.o.m. större idag än för tio år sedan.  
 
I kölvattnet av skolans strukturella förändringar har också skolans verksamhet 
under de senare decennierna förändrats på en rad sätt. Allt mer av skolans prak-
tik kan definieras som eget arbete (Carlgren, 1994; Österlind 1998, Beach, 
2003) eller fri forskning (Nilsson, 2002). Ansvar har lagts ut på skolans enskil-
da aktörer där elever tidigt tvingas fatta beslut som får direkta konsekvenser för 
deras fortsatta skolkarriär. Valfriheten blir ett sätt att materialisera kravet på 
ansvarstagande och självstyrt lärande (Dovemark, 2004a,b). Valfriheten sträck-
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er sig inte längre endast till frågor om innehåll, rum, tid och arbetspartner utan 
numera förväntas elever också välja vilken betygsnivå hon/han skall ”satsa 
mot” utifrån de betygskriterier och mål som presenteras för eleverna innan ett 
ämnesområde påbörjas.  
 
Lärarna på både Granskolan och Tallskolan kopplade i sin praktiska vardag, 
som tidigare nämnts, frekvent till läroplanens mål- och kursplaner. De såg som 
en viktig uppgift att via genomgångar och förklaringar påvisa för eleverna vad 
som krävdes för olika betygsteg. Eleverna förväntades koda av kraven, regi-
strera, välja och ”satsa på rätt” betygsnivå:  
 

När läraren efter ett tag har talat om temaarbetets innehåll poängterar 
hon för eleverna: ”Det här är ett arbete över flera veckor… skriv nu upp i 
era planeringsböcker så att ni vet vad som gäller” /…/Det är viktigt för 
er elever att veta vad ni skall satsa på… G, VG, MVG?” Läraren förkla-
rar bedömningskriterierna för eleverna och uppmanar dem att tänka ige-
nom vad de skall välja. Några enstaka elever skriver i sina häften. (Fält-
anteckningar, Tallskolan) 

 
Mål och kriterier kopierades och anslogs på klassrummets anslagstavla eller 
delades ut till varje elev vid starten av ett nytt arbetsområde. Mål och kriterier 
var tänkta som ”levande dokument” som eleverna förväntades ”koppla tillbaka 
till” under arbetets gång, som en av lärarna sa. Det visade sig dock att eleverna 
många gånger hade problem med avkodningen av kriterierna och många elever 
stod frågande till, vad som egentligen förväntades av dem. Följande fältanteck-
ningar kommer ifrån en lektion då Margit, samhällskunskapslärare på Gransko-
lan, var i färd med att instruera eleverna om ett nytt arbetsområde. Eleverna 
skulle utifrån olika etiska principer diskutera och argumentera för och emot 
valt etiskt dilemma. 
 

Läraren går igenom de olika betygskriterierna. Det ges exempel på hur 
eleverna kan gå till väga t.ex. dispositionen. (Återigen slås jag av lärar-
nas tydlighet när det gäller att synliggöra betygskriterier. Jag ställer mig 
dock undrande över hur många elever som förstår eller kodar av vad som 
egentligen krävs av dem). Det är en enorm målmedvetenhet när det gäller 
betygskriterier och en tydlig genomgång av vad som kan bedömas som G, 
VG och MVG. På tavlan är examinationsuppgiften och förslag på källor 
uppskrivna. Läraren hänvisar gång på gång till högre studier när bety-
delsen av källor och referenser gås igenom/…/ Läraren trycker på att det 
skall vara ett individuellt, självständigt arbete där varje elev skall träna 
på att argumentera, examinationsuppgiften skall vara individuell. Elever-
na uppmanas dock att arbeta tillsammans i grupper för att söka informa-
tion. (Fältanteckningar, Granskolan) 
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Uppgifter på Granskolan var många gånger av ’akademisk karriär’ i betydelsen 
att det förväntades av eleverna att de skulle utifrån en given uppgift t.ex. analy-
ser, värdera och jämföra. Lärarna på Granskolan uppmanade ofta eleverna att 
ta hem skolarbete, som t.ex. när Margit introducerade arbetsområdet ovan: ”Ni 
får naturligtvis jättegärna sitta hemma i helgen och leta artiklar och naturligtvis 
också jobba hemma med detta arbete”. Med hjälp av kamrater och föräldrar 
kunde de flesta elever på Granskolan lösa uppgifterna, för andra innebar det 
uppenbara svårigheter. Lärarna var medvetna om detta: 
 

De elever som har lätt för sig där klickar det ju ganska fort och du var ju 
med på genomgången och veckan efter då tyckte jag att jag var väldigt 
tydlig och veckan efter var det ändå ungefär 50% som ville ha en enskild 
redogörelse för det och då har dom ändå suttit med (på tidigare lektio-
ner).. så då känner jag ju det att sättet att arbeta, tankesättet är ganska 
svårt fortfarande för att ta till sig /…/ men på den här inlämningsuppgif-
ten då var det väl tre som har fått göra om då…. (Margit, Granskolan) 

 
Elevers möjlighet att diskutera skoluppgifter tillsammans med föräldrar, sys-
kon och klasskamrater visade sig vara av stor betydelse för deras möjligheter 
att lösa uppgiften. Föräldrars och syskons hjälp var helt enkelt avgörande för 
att lyckas eller inte för många elever, och troligtvis också för att skolsituatio-
nen skulle fungera eller inte. Lärare bedömer dock uppgifter som individuella 
och inte som ett resultat av flera personers inblandning och definitivt inte som 
ett resultat av föräldrars och syskons medverkan (jfr. Dovemark, 2004a).  
 
Margit ovan och flera andra lärare på Gran- och Tallskolan hamnade ofta i di-
lemman om vilken pedagogik som skulle användas. Olika former av pedago-
gisk verksamhet återverkar och privilegierar olika former av kapital menar 
Bernstein (2003). Olika former av pedagogik utgår ifrån speciella klassanta-
ganden, bestämda av värden och värderingar som har utvecklats inom språk-
medierande miljöer. Värden som i sin tur format distinkta strukturer av med-
vetenhet (Vygotsky, 1981), det som Bourdieu (se t.ex. 1986, 1990, 1996) be-
nämner social- och kulturellt kapital. Barn som inte vuxit upp i en gynnsam 
språkutvecklande miljö får helt enkelt svårare att koda av skolans krav om pe-
dagogikens inramning och klassifikation är svag.  
 
Bernstein (2003) menar att den logiska kärnan i alla pedagogiska relationer be-
står huvudsakligen av relationen mellan tre regler – ”hierarchical, sequencing 
and criterial” (s. 64). Den hierarkiska regeln refererar till relationen mellan 
överföraren (transmitter) och mottagaren (acquirer) (t.ex. lärare och elev), en 
relation som styrs av regler om social ordning, karaktär och uppförande. Rela-
tioner som villkorar tolkningsföreträdet i pedagogiska relationer. Upprepning-
ens regel (sekvenserade regel) handlar om hur ordningen och gången av över-
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föringen förväntas ta. Den kritiska regln gör det möjligt för mottagaren att för-
stå ”what counts as legitimate or illegitimate communications, social relations 
or position” (s. 65) i den pedagoiska relationen. Bernstein klassificerar de hie-
rarkiska reglerna som styrande och ordnande (regulative) och de sekvenserade 
och kritiska som instruktiva eller diskursiva. Med andra ord räcker det inte med 
att elever visar att de innehar förväntade kunskaper, utan de måste också på ett 
eller annat vis, förstå och handla så som det förväntas av dem i en skolsitua-
tion. 
 
Det förväntas t.ex. av elever, som av skolan betraktas som ambitiösa och duk-
tiga, att arbeta med sina skoluppgifter hemma. Frågan är om inte det också är 
en förutsättning för att skolan som institution överhuvudtaget skall kunna fun-
gera? Många elever, även några få elever på Granskolan, hade svårigheter att 
koda av kraven som ställdes på dem. Långt ifrån alla hade tillräcklig hjälp av 
kamrater så att möjligheten fanns att genomföra uppgiften under skoltid. Lärare 
tvingades många gånger in i tidsomfattande individuella förklaringar med en-
skilda elever, vilket innebar att många andra elever blev utan adekvat hjälp i 
skolan och tog därför hem sitt arbete. Margit ovan, uttryckte ofta frustration 
över dilemmat och sa uppgivet till mig efter en lektion: 
 

Alla behöver sin egen tid.. men det är inte alltid man har den möjligheten 
och den tiden att förklara för ungefär 20 personer enskilt och det är ett 
ganska slit-(samt) jobb också… och dom (eleverna) vill att man skall 
skräddarsy det till dom också och det är ju också den enskilda (eleven) 
man vill nå. Det är ’jag ’ (individen) utifrån vad ’jag’ (individen vill och 
kan) … (Margit, Granskolan) 

 
Margits ambition att ”skräddarsy” uppgifter till var och en kan tyckas vara en 
orimlig ambition och lärare uttryckte ofta en känsla av tidsnöd och stress 
(Nordänger, 2002). Att individualisera, blir svårt, om inte omöjligt, i en verk-
samhet med begränsad tillgång till vuxenhjälp. Det blir återigen de ”resursstar-
ka” eleverna som kodar av vad som krävs och hemmet med dess olika kapital-
resurser blir en avgörande tillgång (Dovemark, 2004a,b; Beach & Dovemark, 
2007). Också Bartholdsson (2003) menar att skolans traditionella uppgifter allt 
mer förväntas förläggas i hemmet. Vid samtal och intervjuer med flertalet av 
eleverna på Granskolan t.ex. framkom att de föredrog att arbeta hemma, då de 
fick hjälp både med idéer och innehåll. Då majoriteten av föräldrarna på Gran-
skolan var angelägna om att ta del av betygskriterier och därmed medvetande-
gjordes om vad skulle bedömas, kunde de framgångsrikt hjälpa sina barn. Situ-
ationen såg annorlunda ut för Tallskolans elever. För föräldragruppen där var 
det inte lika självklart att ta del av skolans verksamhet och flera ansåg enligt 
olika lärare att ”skolan fick sköta sitt”. Därmed lämnade de också över barnens 
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skolgång till skolan och hade varken kanske vilja eller möjlighet att blanda sig 
i skolans verksamhet. 
 
En dold läroplan visade sig verka i lika hög grad som olika studier under årens 
lopp visat (se ex. Sharp & Green, 1975; Kallós, 1979; Gustafsson m.fl., 1980; 
Dovemark, 1997, 2004). Att varje pedagogisk praktik har sin dolda läroplan 
och att inga kunskaper i skolan förmedlas utan att andra kommer på köpet är ett 
sedan länge känt faktum. Skolan gör helt enkelt elever till elever och lärare till 
lärare oberoende vad pedagogen tänker sig eller inte. Strukturerna rår den en-
skilde läraren sällan över, men det är naturligtvis viktigt att vara medveten om 
dem för att över huvud taget ha möjlighet att motverka dem. 
 
Även om många av lärarna, både på Tallskolan och Granskolan, pekade på 
hemmets betydelse och den ”hjälp eleverna kunde få där” (Tore, lärare på Tall-
skolan) som avgörande för hur eleverna lyckades koda av uppgifternas natur 
och betygskriterier, hävdade andra lärare på skolorna att det snarare ”hängde på 
elevernas vilja och förmåga” och deras ”individuella intressen, ambitioner och 
motivation”. Det framkom således en tydlig skillnad i hur lärare såg på elevers 
skolprestationer. Vissa lärare menade att det var upp till individen själv, medan 
andra menade att elevers kulturella och sociala kapital har stor betydelse för 
elevers skolprestationer. Att lärare, psykologer och specialpedagoger utifrån 
vitt skilda ideologiska grundantaganden har tolkningsföreträde och bedömer 
elevers tillkortakommande, kan naturligtvis få förödande konsekvenser för den 
enskilde eleven (jfr. Hjörne, 2004) då strukturella problem många gånger om-
vandlas till individvariabler. 
 
Betyg, bedömning och lärarroll 
 
Gran- och Tallskolans lärare såg läroplanens mål och kriterier som ett stöd i 
vardagens arbete och som en självklar utgångspunkt för verksamheten. Sonja, 
språklärare på Tallskolan menade att lärare generellt på skolan använde ”kurs-
planens mål i motiverande syfte” och för att visa eleverna att det inte enbart är 
läraren som har ”bestämt (innehållet) utan att det faktiskt står i (läroplans-) må-
len”. Hon poängterade starkt att det var viktigt att klargöra för eleverna att sko-
lans verksamhet och innehåll också bestäms utav ”tjänstemän och inte bara av 
vi lärare”. Verksamheten legitimerades både till innehåll och praktik genom 
den tydliga kopplingen till läroplansmål och betygskriterier och gjordes där-
med också näst intill oantastbar för kritik och ifrågasättande från eleverna:  
 

Eleverna sätter sig på sina platser i no-salen och läraren står framme vid 
tavlan (white boarden). Läraren säger: Vi har ju i uppdrag (som lärare) 
att få er att tänka som naturvetare (återigen kopplas tydligt till målformu-
leringar och betygskriterier). Ni skall försöka lära er att förklara vardag-
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liga företeelser på ett naturvetenskapligt sätt. För att försöka förklara 
måste man in på partikelnivå. Ni skall kunna förklara på ett naturveten-
skapligt sätt. Läraren går tillsammans med eleverna igenom och repete-
rar vad som tidigare har gåtts igenom inom området (läraren är noga 
med att poängtera vad eleverna borde kunna). (Fältanteckningar, Gran-
skolan) 

 
Lärare stödde sig inte enbart på ”tjänstemännens” inverkan utan uttryckte även 
att de själva såg sig som tjänstemän. Göran t.ex., lärare i samhällskunskap på 
Tallskolan, sa att han som lärare identifierad sig som en ”tjänsteman” och såg 
inga problem i att arbeta efter ett uppdrag som innebar att ”bedöma och betyg-
sätta elever efter redan konstruerade mål och kriterier”. Detta, menade han vi-
dare, innebar att lärararbetet blev både hanterbart och genomförbart. Att påvisa 
skolans kunskapskrav blev ett sätt för Göran att tydliggöra sin lärarroll, ett sätt 
att greppa sina arbetsuppgifter helt enkelt. Vi vet genom en rad studier att lära-
res arbetsuppgifter och åtaganden mångdubblats under de senaste decennierna 
(t.ex. Hargreaves, 1998; Lindqvist, 2002; Nordänger, 2002; Dovemark, 2004a; 
Beach & Dovemark, 2007). Lärarna På Gran- och Tallskolan hamnade också 
ibland i diskussioner som rörde deras olika uppdrag. Då diskuterades bl.a. di-
lemman som rörde kunskapsförmedling kontra meborgarfostran. Siwert på 
Tallskolan t.ex. menade att lärare måste kunna ”lära sig avgränsa sina uppgif-
ter”. Utgångspunkten, menade han, skall vara de ”nationella målen” för att där-
igenom försöka hitta fram till en ”gemensam definition av uppdraget” trots lä-
rares ”olika (ideologiska) värderingar”:  
 

Det är ju så att vi måste kunna avgränsa oss… Vad är skolans uppdrag? 
Vi kan inte bara hålla på med det sociala uppdraget. Det stora problemet 
är väl att vi faktiskt lurar både föräldrar och elever genom att inge dem 
förhoppningar om att de (eleverna) kan eller är duktiga i skolan och att 
de kan välja vad de vill i framtiden. Vi kan mötas i vad vi anser är skolans 
uppdrag… och mötas i det utifrån helt skilda ideologiska utgångspunkter. 
Läroplanen är ju politisk naturligtvis… (Siwert, Tallskolan) 

 
Att visa på kriterier och på de kunskapskrav som faktiskt ”andra tjänstemän” 
hade bestämt gjorde det helt enkelt enklare att tillsammans med kollegor defi-
niera det gemensamma uppdraget som enligt Siwert var ett tydligt kunskaps- 
och kvalificeringsuppdrag. Även Sigrid, språklärare på Granskolan, sa att må-
len och betygssystemet blev en ”trygghet” som ”underlättade arbetet”. Hon un-
derströk behovet av att påvisa skolans kunskapskrav för att ”inte lura eleverna 
att tro att det inte finns krav”, som hon sa. Målen visade helt enkelt både elever 
och deras föräldrar vad ”som skulle göras”. Inte bara lektionernas innehåll, 
utan även metodiken visade sig många gånger uppstyrd och retraditionaliserad 
till skillnad till vad forskning tidigare visat gällande t.ex. ”eget arbete” (Carl-
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gren, 1994; Österlind, 1998; Beach, 2003; Dovemark, 2004a) eller ”fri forsk-
ning” (Nilsson, 2002). Följande journalanteckningar skrevs efter en lektion i 
samhällskunskap på Tallskolan. 
 

Under so-lektionen hölls en hög arbetskoncentration, 15 minuter film, 20 
minuter genomgång vid tavlan, 25 minuter ’eget arbete’ med arbetsupp-
gifter typ ’blindkarta’ där uppgifterna (geografiska namnen) skulle letas 
upp i en kartbok för att sedan sättas ut på arbetsbladet (instuderingsfrå-
gor). Lektionen utmärktes av en arbetsenergi till skillnad från morgonens 
mer fria uppgifter. Frågan är om eleverna ser målet tydligare i denna 
form av uppstyrd verksamhet? Blir det för ogripbart med dessa vida upp-
gifter med en mängd möjligheter till olika val? (…) Ett är säkert, det är 
en slående skillnad på arbetskoncentrationen när eleverna får dessa 
starkt inramade uppgifter.  

 
Bernstein (1996) talar om en retraditionalisering av läraryrket med tanke på det 
starka fokus som återigen läggs på kunskapsförmedling och selektering genom 
prov (jfr. Bååth, 2006). Att ställa krav med en förväntad selektivitet kan ses 
som ett uttryck för, och ett sätt att tydliggöra lärarrollen och därmed professio-
nalismen. Stina, liksom de andra lärarna, både på Granskolan och på Tallskolan 
framhöll yrkets komplexitet. Hon poängterade att som lärare måste man kon-
centrera sig på några få uppgifter snarare än att svepa över mängden av förvän-
tade insatser. Det som betraktades som väsentligt, för flertalet av lärarna som 
ingick i studien, var en lärarroll med klar och tydlig fokus på kunskapsförmed-
ling, bedömning och betygsättning. 
 

Jag måste förhålla mig professionellt. Jag kan inte engagera mig i allt. 
Jag gör klart för eleverna att här handlar det om kunskap… jag menar att 
man kan ju plocka ut det. Jag kan inte ta på mig saker som jag vet att jag 
inte kan lösa… det är varken rätt mot mina elever eller mot mig själv. Jag 
kan tala om för eleven att hon eller han kan gå till Syon (syokonsulenten) 
eller kuratorn. (…) jag kan inte ta på mig allt… Jag vill faktiskt inte veta 
allt om eleverna. Ibland måste jag hindra elever att säga allt till mig… 
jag vill faktiskt inte veta och det kan faktiskt ligga dem i fatet om jag vet 
för mycket. Jag kan säga till dom ’jag skall bedöma dig, jag skall ge dig 
betyg. Är det bra att jag vet det som du nu tänker berätta för mig’. Nej, 
jag försöker lämna konflikterna utanför klassrummet. Jag menar att dessa 
elever (på Granskolan) är så pass motiverade att jag kan samla dom runt 
kunskapsmålen. (…) Jag skall naturligtvis möta eleverna på ett trevligt 
sätt och visa dem respekt… jag gör det genom att inte ta på mig saker 
som jag vet jag inte kan lösa. Det får andra professionella lösa. (Stina, 
Granskolan) 



55 

Stina satte tydliga gränser för sin yrkesroll både i förhållande till vad eleverna 
kunde förvänta sig av henne och i förhållande till andra professioner. Hon ville 
t.ex. inte ”veta allt” om sina elever och sa att detta kunde inverka på hennes 
professionella roll som bedömare och betygsättare. 
 
Betyg, bedömning och socialt- och kulturellt kapital 
 
Det starka fokus på mål- och betygskriterier, som över lag fanns på de bägge 
skolorna, förekom dock inte i alla studerade grupper. På Granskolan till exem-
pel delades eleverna upp i två grupper i matematik efter ”kunskapsmässiga och 
sociala faktorer” (Stina) (jfr. Beach, 1999). Gruppindelning relaterades till ele-
vernas olika strävan gällande betyg. Elever arbetade antingen i matematikbo-
kens ’gröna kurs’ som var ”konstruerad efter kursplanens strävansmål” och för 
dem som ”satsar lite extra, mot VG och MVG”, som Stina sa, eller den ’gula 
kursen’ vilken var ”konstruerad utefter kursplanens uppnåendemål”. De elever 
som läste den ’gröna kursen’ möttes frekvent av lärarens ansträngningar att på-
visa undervisningens innehåll i relation till det eleverna förväntades möta i 
framtida studier, som kommande temaområden, kurser i gymnasiet och/eller 
högre utbildning.  
 
Observationer i den ’lilla gruppen’ på Granskolan visade på en praktik där dis-
kussioner runt ämnet och koppling till framtida studier oftast uteblev och där 
betygskriterier helt enkelt inte synliggjordes. Gång på gång hamnade läraren i 
situationer där hon lotsade fram eleverna (Lundgren, 1977). Den tydliga kopp-
lingen till framtida studier uteblev även på Tallskolan. Många gånger stannade 
verksamheten vid anvisningar på en görandenivå och eleverna orienterade sig 
efter de uppgifter och instruktioner lärarna gav dem (jfr. Tickle,1983; Beach, 
1999; Dovemark, 2004a, Korp, 2006). Skillnader i lärarnas förväntningar kor-
relerade i många fall med elevernas olika förhållningssätt gentemot skolarbetet, 
vilket Korp (2003) visar får direkta konsekvenser för vilket betyg eleven sedan 
får.  
 
De flesta elever på Granskolan och någon enstaka på Tallskolan uttryckte ett 
starkt engagemang för studierna och normen bland dessa elever var att lägga 
ned mycket tid på skolan. Om majoriteten av Granskolans elever, näst intill 
alla, talade om ”press, nervositet och pluggande” visade merparten av Tallsko-
lans elever och några få på Granskolan snarare en motsatt inställning. De tog 
sig tid att göra annat under lektionerna än vad lärarna initierat och när möjlig-
heten till val erbjöds ”valde” de snarare något som för tillfället kändes ”kul” 
eller ”enkelt” vilket i bästa fall fick till resultat att elever ”satsade mot” det som 
lärare skulle kunna betrakta som ”nivå för godkänt”. Framtida mål för egen 
vinnings skull tycktes avlägset och ett ”här och nu” perspektiv blev överordnat 
ett framtidsperspektiv (jfr. Dovemark, 2004a). Jerker, elev på Tallskolan, visa-
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de vid ett flertal tillfällen detta dilemma. Gång på gång ”valde” han det enklas-
te och minst komplicerade, trots att han enligt lärarna hade kapacitet för myck-
et mer.  
 

Jerker frågar läraren: ”Vad skall man göra för att få G(odkänt) i mat-
te?” Läraren: ”Gå till anslagstavlan för att kolla betygskriterierna… det 
står i rutan”. Jerker går ned till anslagstavlan och kollar, läser och 
bockar av: ”… byta enheter… det kan jag… räkna area och omkrets… 
det kan jag …etc…. Det är lugnt … jag kan ju detta!” Han går ut från 
rummet. (Lärarens kommentar efter lektionen: ”Det är konstigt med vis-
sa… Jerker skulle mycket väl kunna få VG eller t.o.m. MVG… men han 
bryr sig inte”. (Fältanteckningar, Tallskolan ) 

 
För Jerkers del handlade det snarare om vilka uppoffringar han var villig att 
göra för tillfället, än om han var kapabel att klara uppgiften eller inte. En slå-
ende skillnad mellan de bägge skolorna var just hur elever och lärare talade om 
betyg och bedömning. Medan man på Granskolan ofta förde samtal med fokus 
på betyg och prov, både under lektionstid och raster, var avsaknaden av detta 
ämne påfallande på Tallskolan. När jag t.ex. konfronterade elever med frågan: 
”Talar ni om betyg hemma?” svarade, som tidigare påpekats, flertalet av ele-
verna på Granskolan ett självklart ”ja” medan flertalet på Tallskolan svarade 
”nej” och ibland t.o.m. med tillägget ”det har vi nog aldrig gjort” (Jerker). 
 
Lärare uttryckte bekymmer över de elever som valde enklare och mindre kom-
plicerade uppgifter framför satsning på VG och MVG. Flera av de elever som 
”gjorde det enkelt och lätt för sig skulle kunna klara av de högre kraven om de 
bara ville” menade t.ex. Sigrid, språklärare på Tallskolan. I den direkta lek-
tionssituationen stannade ofta lärarens analys av elevernas handlande på en 
psykologiserande individnivå där orsakerna gjordes till personliga tillkorta-
kommanden. Varför vissa elever inte strävade mot höga betyg berodde enligt 
flera av lärarna på att eleverna ”inte ville” (Birgit, matematiklärare på Tallsko-
lan) eller ”inte orkade” (Peter, språklärare på Granskolan). En del elever ansågs 
t.o.m. ”vara lata” (Gun, samhällskunskapslärare på Tallskolan). Däremot vid 
djupare samtal och intervjutillfällen la lärare också fram orsaker baserade på 
elevernas sociala och kulturella kapital. Många elever fick helt enkelt inte ”till-
räcklig uppmuntran och hjälp hemma”, som bl.a. Hans på Tallskolan uttryckte 
det. 
 
Betyg, bedömning och makt 
 
Den tydliga kopplingen till kursplaners mål och betygskriterier blev för många 
av eleverna en motiverande faktor. På Granskolan t.ex., där den dominerande 
normen var att vara studiemotiverad, illustrerades det bland annat med att ele-
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ver stannade kvar för att vara med om genomgångar av kursinnehåll som be-
traktades som ”verklig överkurs”, som en lärare uttryckte det. Ett exempel var 
när läraren i matematik gick igenom multiplikation av variabler. Trots att lära-
ren talade om för eleverna att de inte behövde närvara och inte heller hade an-
vändning av det innan möjligtvis i gymnasiet, stannade samtliga i gruppen kvar 
för att ta del av genomgången.  
 
Flera lärare var tveksamma till betygens vara eller inte vara. Hans på Tallsko-
lan t.ex. uttryckte ovilja mot betyg men framhöll ändå att betyg måste finnas 
för att skolan överhuvudtaget skulle fungera. Han oroades över hur ordningen 
skulle se ut i en betygsfri skola och menade att betyg var en starkt motiverande 
faktor för många elever: 
 

Jag måste väl tyvärr säga någonting som jag egentligen inte vill säga… 
jag tror att de här betygen (…) som dom nu får i åttan… det bär mig emot 
att säga det… kanske egentligen skulle ha behövts tidigare… för ibland 
hör jag elever säga saker som jag inte vill höra och då menar dom alltså 
att.. det är inte så noga nu alltså men sen.. i åttan… när man får betyg 
(…) så … (gäller det att plugga)… 

 
Att lärare använder betygen i rent disciplinerande syfte visar både Selghed 
(2004) och Tholin (2006) i sina studier. Betygens disciplinerande effekt fick 
också konsekvenser för den ”sociala kontakten” mellan lärare och elev, mena-
de Hans. Vissa elever ägnade sig åt ”ögontjäneri”, sa han, då de inte tog be-
tygsättande lärare på allvar. De brydde sig helt enkelt inte om dessa lärares till-
sägelser och tillrättavisningar. Återigen framstår den yttre motivationen som 
stark.  
 
Betygsättning är en form av myndighetsutövning gentemot eleven. Det är lära-
ren som har ansvar att sätta betyg. Läraren gör en värdering av elevens studie-
resultat, en värdering som har stor betydelse för elevens möjligheter att t.ex. 
komma in på olika utbildningar. Betyg har med andra ord rättsverkningar för 
eleven. För Siri, lärare i samhällsorienterade ämnen på Granskolan, innebar det 
att ”uppdragen gick stick i stäv med varandra”. Hon framhöll dilemmat med att 
vara en ”demokratisk pedagog med demokratiska värden som ska vara positiv, 
stödjande med en avslappnad attityd” samtidigt som hon ska bedöma och be-
tygsätta. Hon menade t.o.m. att hon ibland var tvingad att ”vara hård” för att 
överhuvudtaget kunna sätta betyg. 
 
Också Margit oroade sig över att hon tvingades göra många elever besvikna. 
Då och då diskuterades bland lärarna hur skolan skulle kunna fungera utan be-
tyg. Frågan sågs dock som en utopi med hänvisning till att ”de flesta elever i 
olika undersökningar visar sig vilja ha betyg” (Sigrid). Önskemål framkom 
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dock hos några lärare om en betygsfri skola. Det hade varit annorlunda att vara 
lärare i en betygsfri skola menade de. All tid hade kunnat ägnas åt att vara ”en-
tusiastisk och engagerad” och till att ”hjälpa eleverna snarare än att bara kon-
trollera”, poängterade t.ex. Sigrid. Här hamnar vi ironiskt nog i en paradox. 
Lärare kan uppleva den lärarroll omöjlig, som både policytexter och den all-
männa normen förväntar sig (Dovemark, 2004a). En lärarroll som är både de-
mokratisk, kunskapsstödjande, kreativ, bedömande och betygsättande. Återigen 
framhölls tiden som en orsak. För att överhuvudtaget kunna bedöma de kogni-
tiva aspekterna, som ansågs vara både ”svårt och tidsödande” måste läraren 
”lyssna mer på eleven för att det skall bli rättvisande” enligt Sigrid. Det var 
också det som sågs som en av de stora skillnaderna från det gamla betygssy-
stemets bedömningsgrunder ”då man bara rättade om en uppgift var fel eller 
rätt”, som hon sa.  
 
Kriterier med fokus på kognitiva färdigheter, bl.a. analys och jämförelse, med-
förde att läsning av elevers texter blev tidskrävande, enligt Sigrid ovan. Black 
m.fl. (2003) poängterar just detta dilemma och menar att rättandet av traditio-
nella prov är mer tidseffektiva. Lärares arbetsuppgifter tycks inte bara har in-
tensifierats till antal och innehåll (Hargreaves, 1998) utan också, visade det sig, 
traditionella arbetsuppgifter som bedömning har blivit mer komplicerade och 
tidskrävande. Att lärare förväntas i den offentliga retoriken vara kreativa sam-
tidigt som det ställs krav på dem att bedöma elever var något som flertalet av 
de intervjuade lärarna berörde. Siri fångade dilemmat i sitt uttalande: ”Det är 
jättekonstigt om man tittar på målen. Läroplanens mål om kreativitet och sam-
arbete är ju överordnade kursplanens mål. Men det går ju inte ihop. Eleverna 
vet ju att det är på kursplanernas mål vi sätter betyg. Vi har ju försökt att sätta 
betyg på t.ex. grupparbete… men… nej (det går inte)”. I skolvardagen grundar 
sig lärarens motiv för handlande på idéer om den ideala skolan och säkerligen 
för det allra mesta för elevernas bästa. Handlande som samtidigt ska svara upp 
mot krav på bedömning och betygsättning, vilket gång på gång tycktes resulte-
ra i att lärarna hamnade i olika etiska dilemman. 
 
Det var dock inte alla lärare på Gran- och Tallskolan, som påpekats tidigare, 
som såg det som problematiskt att bedöma och betygsätta elever. Betygen sågs 
snarare av dessa lärare som en naturlig del av arbetet. Betyg var ett redskap för 
urskiljning, ett verktyg för värdering, differentiering och jämförelse. Med hjälp 
av betyg skiktas och förbereds eleverna för olika positioner i samhället: ”Det 
skulle aldrig funka med en skola utan betyg. Alla kan ju inte bli läkare och ar-
kitekter” som Greger på Tallskolan sa och pekade på en för skolan självklar 
sortering och arbetsdelning.  
 
Att bedöma och betygsätta någon innebär också att du innehar makt över någon 
annan. Denna makt blev smärtsamt synlig t.ex. när elever hade misslyckats på 
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prov. Trots att Tallskolans elever inte alls i samma utsträckning som Gransko-
lans talade om och diskuterade betyg och bedömning spontant visade många 
elever oro och obehag över betygen. När t.ex. lärare lämnade tillbaka prov till 
eleverna, kunde jag som observatör gång på gång se och höra hur glada men 
också besvikna elever blev: 
 

Proven delas ut och genast påbörjas en febril verksamhet. Elever reser 
sig, går fram till och frågar varandra vad de har fått för betyg: Nina: 
”Vad fick du?” Henrik: ”G” Mirjam: ”Fick du bara G? Vad hade du 
Rosa?” Rosa: ”IG”. Rosa tittar snabbt ned på sitt prov. Tar pappret i ena 
handen, skrynklar ihop det till en boll och lämnar rummet. Röster hörs om 
att man inte vill visa kamraterna vad man har fått för betyg. Marcus tittar 
på sin provblankett, vänder den snabbt upp och ned: ”Jag tänker inte visa 
någonting!”. Frågorna haglar i rummet: ”Vad fick du?” ”VG+!” Jerker 
utbrister: ”Du är ett snille”. Simon tittar på sin provblankett och utbrister 
med låg röst: ”Det räcker med G i no”. Flera av eleverna går fram till lä-
raren, visar sina prov, frågar och undrar över poängbedömning etc. ”Jag 
förstår inte varför jag bara fick G”. Läraren försöker förklara och säger: 
”MVG… då gäller det att ha nästan full pott”. (Fältanteckningar, Tallsko-
lan) 

 
Betygens, motiverande, disciplinerande och ibland kränkande inverkan på ele-
ver framkom frekvent i elevernas reaktioner och kommentarer. Men inte bara 
eleverna uttryckte frustration och oro, utan även flera lärare, över att bedöm-
ningen inte alltid blev rättvisande bland annat på grund av att det tog så mycket 
tid i anspråk.  
 
Betygskriterierna såg olika ut på Tallskolan jämfört med Granskolan. Medan 
lärarna på Granskolan poängterade kognitiva kompetenser såsom kritiskt tän-
kande, kreativitet, kommunikation och problemlösning i realistiska situationer 
(jfr. Korp, 2003, 2006) riktade lärarna på Tallskolan in sig mer på en ”göran-
denivå” (Tickle, 1981). Medan flertalet av kriterierna på Tallskolan handlade 
om att ”beskriva” och ”redogöra” hade Granskolans mera fokus på processer 
som reflektion, diskussion, perspektivrikedom, argumentation och konsekvens-
analys: 
 
Godkänd nivå 
• Du skall kunna reflektera för och emot ett etiskt problem 
• Du skall känna till och använda de tre etiska principerna 
• Du skall kunna använda olika texter och artiklar (glöm inte att ange dina 

källor!) 
• Du skall kunna diskutera dina egna åsikter i frågan 
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Väl godkänd 
• Du skall bearbeta ett etiskt problem genom att diskutera och visa att du 

känner till andra synsätt än ditt eget 
• Du ska kunna inta de tre etiska perspektiven, diskutera och ge exempel ut-

ifrån dem 
 
Mycket väl godkänd 
• Du skall kunna argumentera för olika uppfattningar och förstå skilda syn-

sätt (från både för och emot sidan) 
• Du skall kunna diskutera vilka olika konsekvenser olika uppfattningar kan 

få 
 
Eleverna gavs helt enkelt skilda förutsättningar för att förstå och nå målen, 
upptäcka relationen betyg – mål och möta kriterier för de högre betygen (även 
Korp, 2006). Kriterier och målformuleringar skrivna på Granskolan var således 
i högre utsträckning fokuserade på en mer kognitiv och abstrakt nivå än de som 
formulerades på Tallskolan och flertalet av eleverna på Granskolan hade följ-
aktligen redan påbörjat de första stegen i en teoretisk utbildningsbana (jfr. 
Baudelot & Establet, 1971). Att elever ges olika förutsättningar för att nå ett 
visst betyg konstaterar även Lindberg (2002) i sin studie om lärares upplevelser 
av betygssystemet och studien visar att vissa elever endast erbjöds undervis-
ning som gav dem möjlighet att nå betyget Godkänt, medan andra elever er-
bjöds undervisning som gav dem möjlighet till betyget Mycket Väl Godkänt.  
 
Hur krav och kriterier formulerades var också något som lärarna på Tallskolan 
diskuterade och funderade över. Rickard t.ex. oroade sig för att kraven på sko-
lans elever ställdes för lågt och han frågade sig själv om inte ”ribban hade 
sänkts” på grund av att skolan var belägen i ett ”socialt belastat område”, som 
han uttryckte det. Rickard menade att kraven under tidigare år hade sett annor-
lunda ut. Då existerade varken skolpeng eller valfrihet och skolans upptag-
ningsområde var betydligt större och mer heterogent. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att betygens påverkan på hur elever och 
lärare på Tallskolan och Granskolan uppfattade och kände för olika situationer 
kom frekvent till uttryck. Aila och Johan t.ex. sa att ”bra betyg” innebar att de 
kände sig ”glada och bättre till mods” medan ”dåliga betyg” innebar att de blev 
”sura, irriterade och ledsna”. ”Bra betyg” uttrycktes som något positivt och 
viktigt av flertalet av eleverna, näst intill av samtliga på Granskolan. Betyg in-
nebär att vi mäter och graderar individer. Vissa individer kommer med hjälp av 
betygen att betraktas som excellenta, andra som ”medelmåttiga” och åter andra 
som mindre lyckade. Vi lär oss helt enkelt att passionernas av det excellenta 
(Ball, 2003). Samtidigt vet vi att all bedömning i någon form är subjektiv. Med 
nuvarande betygsystem och rådande kunskapssyn, där ingen fast kunskap för-



61 

väntas rapas upp utan eleven skall behärska kognitiva färdigheter som analyser 
och värderingar för att nå toppbetyg blir det subjektiva inslaget än mer påtag-
ligt. Vi blir ontologiskt osäkra: Gör vi tillräckligt? Gör vi de rätta sakerna? Gör 
vi lika mycket som andra? Gör vi lika bra som andra? Ständigt på jakt efter 
förbättringar, bli bättre, bli excellente (Ball, 2003). Detta är en aspekt av betyg-
sättningens ideologi och praktik. En annan aspekt på betygens praktik är att 
ständig bedömning, registrering och övervakning splittrar kollektiven så att var 
och en reagerar som en individ (Foucault, 1993). Med hjälp av betyg gjuts helt 
enkelt maktrelationer in på micronivå.  
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KRAVET PÅ DOKUMENTATION 
 
I spåren av globalisering, frammarsch av ny-liberala idéer och framväxt av en 
”kunskapsindustri” ställs nya utmaningar på utbildningen. Krav på större 
mångfald, mer individualisering och framför allt en tydlig nedbrytning av an-
svarsfördelning mellan stat, kommun, skola, lärare, elev, förälder och marknad 
(se. t.ex. Wahlström, 2002) kan ses som tecken på att staten har backat och 
lämnat över kontroll till andra intressenter och aktörer. Staten har dock anpas-
sat sig till rådande omständigheter och funnit nya vägar att styra genom. Bety-
delsen av utbildning, inte bara för att skapa eller vidmakthålla en nationell 
identitet, utan kanske framför allt för ekonomisk utveckling, gör att staten ovil-
ligt lämnar ifrån sig makten över skolan. Det s.k. kunskapssamhällets framväxt 
betonar just betydelsen av utbildning för ekonomisk tillväxt och konkurrens 
och ofta poängteras vikten av en arbetskader med teoretiska, såväl som praktis-
ka färdigheter beredda att möta konkurrensen inom världsekonomin (Hudson, 
2007).  
 
Ju mer decentraliserad en organisation är ju mer reglering, styrning och kon-
troll krävs (Majone, 1996). Staten styr numera genom en mer subtil form än 
tidigare centralstyrning. Självvärdering genom t.ex. kollegial handledning, 
jämförande av skolors resultat13 och även utmärkelser som ”årets pedagog” etc. 
kan ses som en form av ”mjuk styrning” (soft governance). Olika former av 
utvärderingar, värderingar och självvärderingar är numera inbyggda som 
grundstenar i den decentraliserade utbildningen14. Dagens utbildningspolicy 
kännetecknas av kontroller av olika slag. Kontroller som utgår från speciella 
normer om hur utvärderingar, självvärderingar, målrelaterade betyg och kriteri-
er skall betraktas. Det finns en mängd krav och mål som skolans aktörer för-
väntas uppnå. Kvalitet, ett begrepp som kan betraktas som ett tillsynsbegrepp, 
används frekvent och den svenska skolan genomgår årliga kvalitetsgranskning-
ar genom t.ex. Skolverkets försorg där skolor förväntas beskriva hur väl de le-
ver upp till de nationellt uppsatta målen. Myndigheten för Skolutveckling 
(2006)15 såg bl.a. som sin uppgift att stödja lokala försök att ”nå upp till natio-
nella mål för utbildning och träning” (min övers.). Hudson (2007) framhåller 
att decentraliseringen av utbildningssystemet har gått hand i hand med en strä-

                                                           
13 I flera skolor runt om i landet har t.ex. ett system kallat Vill visa införts. Det går ut på att 
mäta skolors kvalitet genom att inte bara låta skolorna själva bedöma hur väl de når upp mot 
nationella och lokala mål utan också låta utbilda ett antal lärare och rektorer som får till 
uppgift att bedöma även andra skolor än där de själva arbetar. Detta var också ett system 
som var på förslag att påbörjas i Väststad. 
14 Alliansregeringen beslutade den 7/2 2008 att slopa Myndigheten för Skolutveckling och i 
stället satsa på en förstärkt övervakning av skolverksmheten genom en Utvärderings- och 
Kontroll Myndighet. 
15 http://www.skolutveckling.se/in_english/about/27/9/2006 
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van efter att tydligt definiera riktlinjer, kriterier och mål. Konsekvensen av det-
ta har blivit att allt större emfas läggs på nationella prov och tidiga bedömning-
ar av elevers prestationer. Det handlar om att implementera olika instrument, 
för att efter hand checka av elevers akademiska färdigheter redan i grundsko-
lans tidigare år16.  
 
Krav att uppnå nationella mått och standard blir också en stark styreffekt då 
resultat läggs ut på webben för alla och envar att jämföra och studera. Här kan 
till exempel föräldrar undersöka hur det är ställt i barnens skola. Nationella 
prov är inget nytt i Sverige, däremot är den ökade tillgängligheten, både när det 
gäller information om provens resultat och möjligheten att göra jämförelser 
mellan kommuner, skolor och i många fall enskilda klasser, en relativt ny före-
teelse. Skolverket har utvecklat information om resultat och kvalitet genom ett 
online system, SIRIS (Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitets In-
formations System). Här kan man enkelt gå in och göra sina egna tabeller och 
jämförelser som sedan skolor kan använda till jämförelse för att marknadsföra 
sig själva i syfte att få föräldrar att välja just deras skola. Föräldrars valfrihet 
har ökat konkurrensen mellan skolor, men i denna konkurrens finns en risk att 
betyg, som enligt intentionerna är konstruerade för att vara både formativa, 
kunskapsstödjande, och summativa, snarare blir ett sätt att kontrollera skolor 
och lärare. Skolors kvalitet mäts helt enkelt många gånger genom utfallet av 
elevers betyg. 
 
Ett exempel var då Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i juni 2007 släpp-
te den första rapporten Öppna jämförelser – grundskolan17om hur det var ställt 
med den svenska skolan. Även Svenskt Näringsliv släppte en rapport i septem-
ber 2007 där bland annat skolkostnader, måluppfyllelse och betyg i landets 
kommuner jämfördes (Prochazka & Bergström, 2007). Med andra ord är det 
fler aktörer än Skolverket som kontrollerar skolans utfall på en rad områden. 
Betygsdiskussionen i Sverige har också under senare tid förändrats med tanke 
på de olika politiska lägren. Den nuvarande regeringen med skolminister 
Björklund i spetsen förespråkar fler betyg med start tidigare under skolgången. 
Även socialdemokraterna i nuvarande oppositionsställning reviderar sin skol-
politik och i Rådslagsgruppens förslag (september 2007) ställs numera tydliga 
kunskapskrav snarare anpassade till arbetslivet än mot medborgarfostran. En 
tydlig kursändring har skett mellan Socialdemokraternas valmanisfest från 
2006 till Rådslagsgruppens förslag (E. Dovemark, 2007). Socialdemokraternas 
Rådslagsgrupp kunde t.ex. också tänka sig tidigare betygsättning av eleverna. 
                                                           
16 Vi kan också nu se konsekvenserna av detta inom svenskt skolsystem. Regeringsskiftet 
2006 innebar en tydlig kursändring gällande utbildningspolitiken med bland annat krav på 
tidigare betygsättning med fler betygssteg och med skriftliga omdömen redan från första 
klass.  
17 http://www.skl.se/artikel.asp?C=406&A=46680 (2007-06-16 kl. 11.48) 
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Sammantaget kan konstateras att i Sverige liksom i en rad andra länder fokuse-
ras betyg som ett viktigt redskap för att komma åt skolans kvalitet och ett allt 
större fokus läggs på skolans kvalificerande roll.  
 
Dokumentation, dokumentation, dokumentation … 
 
Kravet på effektivitet och prestationer i förening med en allt större valfrihet för 
både elever och lärare (jfr. Dovemark, 2004a) framkallar en förändrad situation 
gällande utvärdering och betygsättning. Styrning sker numera indirekt genom 
försök att forma andras beteenden via en många gånger subtil vägledning av 
möjliga alternativ (Foucault, 1982). Rose (1995) framhåller att Foucaults be-
grepp politisk styrning bland annat kan tolkas som subjektets ”vilja att styra sig 
själv”. Styrning, formning och vägledning av människor iscensätts som om de 
önskade praktikerna var självklara och odiskutabla. Genom att individen inter-
naliserar normer om vad som förväntas av dem, inträder en form av självdisci-
plinering. Dessa många gånger förgivet tagna normer osynliggörs och riskeras 
därmed undandras etiska och moraliska diskussioner. Introduktionen av utvär-
deringar, värderingar och självvärderingar kan ses som ett listigt drag av staten, 
då staten effektivt tvingar olika utbildningsinstitutioner att styra sig själva på 
just det sätt som staten önskar, med andra ord mot de normer som i utvärde-
ringarna betraktas som ”den goda praktiken”. Den kan göras antingen genom 
direkt hänvisning till olika utvärderingsmodeller eller mer indirekt genom kon-
sultation och information om olika utvärderingsmaterial (Hudson, 2007). 
 
Vad säger lagen om dokumentation? 
 
Lärarna på Gran- och Tallskolan omfattades redan under mina fältstudier hös-
ten 2005 av den dokumentationspraktik som året efter blev fastlagt i lag. Den 
första januari 2006 trädde en ändring av grundskoleförordningen (7 kap. 2§) i 
kraft, gällande arbetet med individuella utvecklingsplaner. Från och med detta 
datum åligger det varje skola och dess personal att utfärda individuella utveck-
lingsplaner för varje enskild elev, tidigare hade det endast varit en rekommen-
dation. Den individuella utvecklingsplanen sågs tidigare som en framåtsyftande 
planeringsunderlag där lärare, elev och föräldrar i samverkan förmodades sätta 
upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt. Planen förväntades grunda 
sig på den bedömning av elevens lärande och resultat som redovisades på ut-
vecklingssamtalen (Skolverket, 2005). Syftet sades vara att ge eleverna ökat 
inflytande och ansvar över sitt lärande. I Skolverkets text hänvisas direkt till 
läroplanens skrivningar i detta hänseende och i texten hänvisas till att utveck-
lingsplanen även skall ses som en konkret insats från skolans håll dels för att 
beskriva elevens utveckling mot skolans mål och dels för att skapa kontinuitet. 
Både elever och föräldrar förutsätts vara involverade i den individuella utveck-
lingsplanen så till vida, att den information som ges av läraren skall möjliggöra 
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förberedelse för aktivt deltagande i utvecklingssamtal och dess utformning. En 
förutsättning för detta är att målen i läroplanen och kursplanerna är kända för 
eleverna och dess föräldrar.  
 
I Skolverkets (2005, s.11) rekommendationer konstateras att det åligger varje 
skola att ha ”ansvar att alla elever får en individuellt anpassad undervisning 
och att deras utveckling planeras och följs noga upp genom hela skoltiden”. 
Vidare konstateras det att varje lärare har ansvar för ”att eleven i sitt dagliga 
arbete får träna sig i att se sitt lärande och att kunna beskriva detta och sina 
kunskaper” (s. 11). Att tränas i att ”se och beskriva sitt eget lärande” är dock 
ingen självklar och enkel uppgift i skolans vardag (Dovemark, 1997, 2004a). 
Elever har fokus på görandet snarare än lärandet och lärare tvingas många 
gånger att lotsa fram elever för att få verksamheten att fungera.  
 
På Gran- och Tallskolan rekommenderas den systematiskt, individuella doku-
mentationen av elevers lärande ske genom t.ex. portfolios, loggböcker och ele-
vers självvärderingar. Lärares sammanfattande bedömningar av elevens lärande 
och resultat ska vara sakliga och grunda sig på dokumentation och analys av 
var ”eleven befinner sig i relation till läroplanens och kursplanernas mål, lik-
som till de delmål som satts vid tidigare utvecklingssamtal” (Skolverket, 
2005:11). Det poängteras vidare i Skolverkets text att ”en förutsättning för att 
kunna bedöma elevens kunskaper och utveckling är att målen är kända för dem 
som deltager i utvecklingssamtalet. Eleven och vårdnadshavaren ska ha fått 
sådan information och möjlighet att förbereda sig att de kan ta aktiv del i ut-
vecklingssamtalet”. Skrivningarna signalerar en stark tilltro till dokumentatio-
nens betydelse för elevens lärande, men också en stark tilltro till att föräldrar 
tar del av skolans arbete. Vi vet genom forskning att de föräldrar som engage-
rar sig mest i barnens skolarbete är medelklassens föräldrar (Forsberg, 2004, 
2007a,b) samtidigt som vi vet att det är en grannlaga uppgift att tyda och tolka 
mål- och betygskriterier (Selghed, 2004; Tholin, 2006). Vi vet också att sko-
lans förväntningar på hemmet har stor genomslagskraft på elevens resultat och 
skolans utfall (Dovemark, 2004a; Beach & Dovemark, 2007). Exempel på 
Gran- och Tallskolans förväntningar på hemmet framkom tydligt på de båda 
skolorna hemsidor där Granskolan skrev om ”informerade, tillitsfulla och 
medansvarstagande” föräldrar och Tallskolans uppmaningar att föräldrar ”ska 
samarbeta med skolan och stötta” sitt ”barn”.  
 
Knappt två år efter förändringen i grundskoleförordningen (15 januari 2008) 
offentliggjordes en departementspromemoria En individuell utvecklingsplan 
med skriftliga omdömen (www://utbildning.regeringen.se). Ett förslag om att 
ändra innebörden gällande utvecklingsplanerna lades fram. Planerna skall inte 
längre endast vara ”framåtsyftande” utan den skall även innehålla omdömen 
om elevens kunskapsutveckling i varje ämne. Dessa omdömen ”får vara be-
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tygsliknande och dagens förbud mot att skriftlig information om elevens skol-
gång ges karaktären av betyg utgår” (s. 3). Med hänvisning till att ”elever och 
föräldrar har rätt till” en tydlig information om elevens kunskapsutveckling och 
sociala utveckling och att en tydlig utvärdering och information är en ”förut-
sättning för att det skall bli möjligt att upptäcka kunskapsluckor och ge eleven 
stöd” (s. 4) läggs ett förslag, att utvecklingsplanerna även skall innehålla om-
dömen. Omdömena skall således numera inte endast vara formativa utan också 
summativa. Alliansregeringen föreslår samtidigt förändrat betygssystem, både 
när det gäller fler steg och betyg i lägre årskurser (från år 6) samt föreslås infö-
rande av nationella prov i svenska och matematik i årskurs tre. Promemorian 
poängterar att utvecklingsplanerna skall ses som ett ”ansvarskontrakt” (s. 6) 
mellan läraren, eleven och vårdnadshavaren.  
 
Dokumentation och den professionelle läraren 
 
Som nämnts ovan hade råd om dokumentation redan implementerats på de 
bägge skolorna långt innan de blev ålagda i lag. På framförallt Granskolan var 
dokumentationen märkbar i det vardagliga arbetet. Det användes bland annat 
ett digitalt system, men också andra former brukades t.ex. portfolios, olika 
skriftliga omdömen i pappersform, individuella utvecklingsplaner, åtgärdspro-
gram etc. På Granskolans hemsida t.ex. stod att läsa att skolans personal skulle 
”använda sig av den individuella utvecklingsplanen” och att ”arbeta med en 
gemensam portfoliotanke”. Utvärdering skulle kontinuerligt göras genom enkä-
ter av olika slag riktade till elever, föräldrar och personal, genom ”ständiga 
diskussioner i arbetslag och i olika arbetsgrupper, utvecklingssamtal” etc 
(Granskolans hemsida). Även Tallskolan skrev på sin hemsida om vikten av att 
”regelbundet utvärdera sitt eget och barnens arbete”. En slående skillnad mel-
lan de bägge skolorna var dock att lärarna på Tallskolan inte i samma grad lät 
sig stressas av dokumentationstvånget. Lärarna menade att de helt enkelt inte 
kände pressen från föräldrahåll, vitt skiljt ifrån vad Granskolans lärare sa sig 
uppleva.  
 
Dokumentationen uppfattades av lärarna både som negativt och positivt. Det 
positiva uttrycktes i termer av att genom dokumentationen bearbetades ”tan-
karna på eleverna” (Hans) och bilden framstod ”tydligt av vad eleverna kan 
eller inte” (Signe). Det mest negativa med dokumentationen, enligt så gott som 
samtliga lärare, var att det ansågs ta mycket tid i anspråk med påföljande press 
och stress. Signe, lärare på Granskolan illustrerar detta: 
 

Du har 90 elever och du skall skriva omdömen i svenska och engelska 
(…) och kanske matte som jag sa… men å andra sidan är det ganska hård 
press det är ju mycket stress och mycket av min stress ligger i att hinna 
med att dokumentera… spara alla papper och hålla ordning på alla pap-
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per så att när jag blir ifrågasatt dessutom (…) dom kraven det är klart att 
det blir tungt. Jättetungt och skall man då ha digitalt arkiv och man ska 
(ha) utvecklingsplan och man skall ha åtgärdsprogram och man skall ha 
portfolio och man skall dokumentera andra saker som sker kring barnet, 
t.ex. man kan ha sådana icke officiella papper mycket hos kuratorn eller 
man pratar med mamman om sådant här eller man har en elev som slåss 
och mår dåligt då skall det skrivas ned att ’jag har gjort så mycket jag 
kan, skolan har gjort så mycket dom kan’ så att det finns dokumenterat 
om någon frågar om fem år om någon frågar om Olle då… vad som hän-
de med Olle då 2005.. då ska skolan ha papper så skolan har också press 
på sig… och den pressen känns ju hela tiden… så det är klart… det är 
tungt.  

 
Genom de ökade kraven på dokumentation upplevdes byråkratiseringen som en 
viktig förändring av lärarnas arbete. Även om dokumentationen framstod som 
positiv gällande t.ex. organisering och bearbetning av elevers kunskapsutveck-
ling, föreföll de administrativa uppgifterna som tidskrävande och ansågs un-
derminera lärarnas huvuduppgift, undervisning (jfr. Helgøy & Homme, 2007). 
Även här framkom en tydlig skillnad mellan de bägge skolorna. Granskolans 
lärare uttryckte att dokumentationen blev ett sätt för dem att förstärka sin pro-
fessionella roll gentemot föräldrar. Vikten av att ha full kontroll över verksam-
heten framstod som avgörande många gånger vid eventuella konfrontationer 
med elevernas föräldrar. Signe fortsatte:  
 

Han (en elev) blir inte godkänd… man har ringt mamma… och man har 
haft EVT (elevvårdsteam) och det finns åtgärdsprogram och allt det där… 
check, check, check hela vägen, hela listan för det ser ut som vissa lärare, 
kanske inte på den här skolan, men man talar om att ha ryggarna fria 
hela tiden så du måste ha full koll så är det bara… för dina 83 (elever). 
Jag som då har två kärnämnen det är tungt… (skratt) men jag måste veta 
vad Lotta och Olle och Saga och Mia… vad dom kan i svenska och eng-
elska och det är klart att det snurrar här… så det är klart att jag måste 
göra ett test jag måste ha kontrollen hela tiden… det blir hårdare det blir 
mindre…(kreativt).  

 
Signe var långt ifrån ensam på Granskolan att uttrycka stress över föräldrarnas 
krav. Det var snarare så att lärarna på Granskolan gång på gång återkom till 
vad föräldragruppen förväntade sig att de skulle göra för att underlätta deras 
delaktighet i skolans verksamhet. Det rörde sig om en mängd olika åtgärder 
som t.ex. meddelanden hem om olika ämneskriterier och inbjudan till olika 
samverkansgrupper. Denna känsla av stress inför föräldrarna framkom inte alls 
på samma sätt bland Tallskolans lärare. På Tallskolan förhöll sig lärarna snara-
re avslappnade till föräldragruppens eventuella krav. Det som stressade var 
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snarare avsaknaden av föräldrars engagemang. Eleverna på Tallskolan fick helt 
enkelt inte tillräcklig hjälp hemifrån var flertalet av lärarnas bedömning.  
 
I Väststad hade ett centralt beslut tagits på kommunnivå att samtliga elever i 
kommunen skulle följas genom grundskolan via en centralt konstruerad ”Indi-
viduell utvecklingsplan”. Utvecklingsplanen skrevs och förväntades följas upp 
vid varje utvecklingssamtal där bl.a. ”elevens starka sidor”, ”prioriterade mål 
och områden” samt ”insatser för att nå målen” fokuserades. Elev, lärare och 
vårdnadshavare skulle skriva under utvecklingsplanen som skolan och vård-
nadshavaren skulle ”ha var sitt exemplar av” (utvecklingsplan, Väststad). De 
individuella utvecklingsplanerna formaliserade således kontakten mellan sko-
lan och vårdnadshavaren genom utvecklingsplanens kontraktliknande status. 
Att detta inte är helt problemfritt visar Asp-Onsjö (2006) i sin avhandlingsstu-
die där hon har studerat hur åtgärdsprogram konstrueras i ett antal kommuner. 
Asp- Onsjö konstaterar bland annat att kontrakten kan upplevas som en ”giss-
lansituation” för involverade elever och föräldrar. Ansvarsförskjutningen av 
skolans kunskapsförmedling till föräldrarnas ansvar att barnet lär sig, kan upp-
levas som både krävande och svåruppnåeligt. Ansvarsförskjutningen kan också 
innebära att konflikter förflyttas från skolan till hemmen (jfr. Bartholdsson, 
2007). Det är helt enkelt föräldern som tvingas överta rollen som lärare i hem-
met. 
 
Diskussionen om vem som bär det största ansvaret (läraren, eleven eller föräl-
dern) för att en elev inte når upp till ett godkänt betyg relaterades också till vik-
ten av dokumentation. Detta var också något som diskuterades emellanåt i de 
olika lärargrupperna. Karin, lärare på Granskolan, exemplifierade med ett fall 
då hon av en förälder hade blivit anklagad för att inte sköta sitt arbete just på 
grund av det betyg hon hade satt. Karins uttalande speglar dokumentationens 
betydelse för lärarna att hävda sin professionella roll.  
 

Jag tycker inte… ok att det är mitt fel att Olle inte blir godkänd… så tyck-
er inte jag men jag tycker inte det så länge jag har ryggen fri, så länge 
jag har dokumenterat i omdöme så länge jag kan se tillbaka på det digita-
la arkivsystemet för jag hade en mamma nu t.ex. som blev jätteförbaskad 
på mig, ville lägga felet på mig för att hennes son inte nu skulle få god-
känt i engelska… och då… då fick jag ju förklara att jag har allting spa-
rat på arkivet sedan sjuan och han har inte klarat ett enda prov sedan 
sjuan… (…) inte lämnat in något i svenska då fick jag in det här sista da-
garna… nu blir han godkänd jag har tittat igenom det och det ser ok ut 
han kan va… men i engelska kan han inte han har svårt för… det handlar 
inte om att lämna in saker i tid utan han har svårt för engelska sedan kan 
det bero på många saker… att han inte haft så mycket engelska innan el-
ler… inte vet jag varför man har svårt för ett ämne… man har väl det 
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bara… jag har jättesvårt för matte… man har väl bara det (skratt) så fick 
jag förklara då och så ville hon se alla omdömena… för hon hade inte 
uppfattat det så under utvecklingssamtalen med mentorn att han låg så 
illa till.. så sa jag att jag känner att jag har dokumenterat detta tydligt… 
sa jag sedan… ’jag har sparat alla Kristians prov så vill du se alla pro-
ven så har jag dom’.. och alla 1000 miljader papper (skratt) sedan sjuan 
har jag… så vill du se… men det är ju för att… då kände jag ju… jag gick 
ju hem och var lite arg hemma då så klart.. för dom .. för då ifrågasätter 
någon mitt jobb då… hur jag sköter mitt jobb.. sedan att föräldern blir 
arg kan jag förstå för hon är frustrerad och hon är orolig och så… det 
kan jag förstå… men lägg… men lägg inte det på mig… och då får man 
bara ta det och jag skickade över allting och så läste hon det igen och se-
dan lugnade hon ner sig och hon har fått se dom innan .. men det är som 
om det inte har gått fram innan… 
 

Karins erfarenheter visar på att lärares professionella yrkesutövande delvis för-
skjutits från undervisningsförmåga till förmåga att skriva omdömen, admini-
strera och förvara dessa på ett sådant sätt att de, vid behov, snabbt kan tas fram 
vid efterfrågan av föräldrar. För Karin ovan var det avgörande för att hon inte 
skulle betraktas av Kristians föräldrar som en ”dålig lärare”. Dokumentationen 
skall dock inte bara finnas till för föräldrarnas skull, utan dokumentationen 
skall också vara tillgänglig för myndigheter som Skolverket när kontroller 
görs. Det gäller helt enkelt att ha sina olika planer i ordning när Skolverket 
kommer och inspekterar verksamheten. Jeffrey och Woods (1998) konstaterar i 
sin studie av lärare bland yngre barn att inspektionerna skapade en hög grad av 
stress som fick direkta konsekvenser för deras känslomässiga involvering i 
verksamheten. 
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DEN ÅTERTAGNA LÄRARROLLEN OCH KRITISKT 
TÄNKANDE 
 
Hur kan då verksamheterna på Gran- och Tallskolan betraktas och hur kan 
verksamheten förstås i relation till skolans mål att utveckla kritisk förståelse 
hos eleverna och att skapa kreativa individer? Lärarna på både Granskolan och 
Tallskolan kopplade, som nämnts, tydligt till läroplanens kriterier. På Gransko-
lan kopplades det tydligare till kognitiva mål som analyserande, värderande 
och jämförande än vad som gjordes på Tallskolan. Men då uppgifterna till 
största del formulerades som individuella, skriftliga uppgifter gavs ringa möj-
lighet för elever och lärare att debattera olika frågor och fenomen, frågor t.ex. 
om vilka möjligheter envar har att välja sitt liv utifrån de samhälleliga positio-
ner som står till buds. Ungdomars möjlighet att agera som ”politiska aktörer” 
(Öhrn, 2005) uteblev därmed. Det fanns helt enkelt inget större utrymme på 
den offentliga arenan att delge varandra sina uppfattningar och åsikter. Elever 
arbetade med de uppgifter de blivit tilldelade av läraren, oftast enskilda indivi-
duella uppgifter då dessa ansågs vara ”lättare att bedöma” som Stina uttryckte 
det. Slående under fältstudierna var hur flera lärare sa sig ha ”återerövrat sin 
lärarroll och tagit tillbaka initiativet” (Stina, Granskolan). Hon menade, och 
flera med henne, att skolans verksamhet tidigare till stor del var byggd på ”eget 
arbete” där eleverna under långa arbetspass själva hade möjlighet att välja in-
nehåll (jfr. Carlgren, 2007; Dovemark, 2004a).  
 

Vi har ju som sagt gått ifrån långa pass. Nu har vi mer korta avgränsa-
de… bryta flera gånger under en lektion. Tidigare när vi hade de långa 
passen var det många (av eleverna) som ’försvann’ det blev så långdra-
get. Det är bättre att samla ihop (eleverna)… flera elever kan bara kon-
centrera sig under korta perioder. Vi jobbar så nu med t.ex. detta arbets-
område. Det är lättare också nu när vi jobbar utifrån målen istället. När 
man tänker på de svenska och s(amhälls)o(rienterade)-mål vi har satt upp 
så styr de… man har lättare att se vad som skall sammanfattas och arbe-
tas vidare med. (Fältsamtal, Granskolan) 

  
Lärarens roll blev att moment för moment styra upp arbetet runt ett givet förut-
bestämt innehåll. Det tidigare vanliga ”egna arbetet” där eleverna i mångt och 
mycket själva bestämde arbetsgången sågs sålunda som ett passerat stadium. 
Vikten lades på att sätta tydliga ramar för elevernas arbete som Svante, lärare 
på Granskolan sa: 
 

Vi har backat i vårt sätt att arbeta. Vi hade mycket eget arbete förr. Nu 
har vi stramat upp det betydligt. Vi sätter tydligare ramar för eleverna. 
Då blir målformuleringarna ett sätt att göra detta på.  
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Också Granskolans skolledare uttryckte denna förändring i termer av att lärarna 
”kommit över fasen med mycket eget arbete”. Målformuleringar och betygskri-
terier mot en fast kunskapsbas blev ett redskap för att ”strama upp arbetet” som 
han sa. I och med den starka fokuseringen på kunskapsförmedling sker ett val 
om vad som skall ses som väsentligt för lärarrollen. När fokus läggs på kun-
skapsförmedling minskar samtidigt utrymmet för elever och lärare att föra in 
annat lektionsinnehåll. Ett lektionsinnehåll som t.ex. tar upp olika maktrelatio-
ner och därmed demokratifrågor. I Stinas strävan att ”vara professionell” fanns 
också en önskan att inte ”behöva veta allt om sina elever”, som hon sa skulle 
kunna påverka hennes förmåga att bedöma och betygsätta eleverna på ett ”så 
rättvist sätt som möjligt”. Stina satte tydliga gränser för sin egen yrkesroll i 
förhållande till andra professioners. 
 

Jag vill faktiskt inte veta allt om eleverna. Ibland måste jag hindra elever 
att säga allt till mig… jag vill faktiskt inte veta och det kan faktiskt ligga 
dem i fatet om jag vet för mycket. Jag kan säga till dom ’jag skall bedöma 
dig, jag skall ge dig betyg är det bra att jag vet det som du nu tänker be-
rätta för mig’. Nej, jag försöker lämna konflikterna utanför klassrummet. 
Jag menar att dessa elever är så pass motiverade att jag kan samla dom 
runt kunskapsmålen. Det fungerar alldeles utmärkt. Jag skall naturligtvis 
möta eleverna på ett trevligt sätt och visa dem respekt… jag gör det ge-
nom att inte ta på mig saker som jag vet jag inte kan lösa. Det får andra 
professionella lösa. 

 
Stina kan sägas renodla sin lärarroll mot ett kunskapsförmedlande, då hon 
kopplar ihop begreppen ”professionalitet” och ”kunskap”. Kunskap som skall 
bedömas och som Stina uttrycker som en självklar och överordnad del i sin 
profession. Målen och betygssystemet blir en ”trygghet som underlättar arbe-
tet”, som Stinas kollega uttryckte det. Men frågan är om det inte kan finnas en 
risk i att ”inte vilja veta för mycket” med tanke på skolans uppdrag att fostra 
till kritiskt tänkande. Det kan innebära att Stina undviker frågor om samhällets 
konstruktion och asymmetri. Eleverna tränas helt enkelt inte i att lära sig att 
upptäcka och diskutera asymmetriska förhållanden i samhället (Allman, 1999; 
Beach & Dovemark, 2007). Då innehållet relateras till läroplanens mål och 
Skolverkets betygskriterier blir det näst intill omöjligt att ifrågasätta det. Ris-
ken är att undervisningens innehåll hänvisas till att vara planerat och beslutat 
av ”andra tjänstemän”, tjänstemän ”på högre nivå”.  
 
Viljan och kravet på utbildningens kreativa lösningar…  
 
Gällande uttalade ambitioner om undervisningens innehåll och arbetsformer 
kan konstateras en skillnad mellan de bägge skolornas praktik. Detta är inget 
nytt. Tickle (1984) t.ex. fann hur lärare använde tidsåtgång och hur de kommu-
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nicerade olika beroende på vilken elevgrupp de undervisade i (jfr. Beach, 
1999). På Granskolan arbetades mycket med större övergripande projekt där 
flera ämnen ingick. Projekten redovisades i huvudsak som enskilda skriftliga 
uppgifter. Läroböcker användes, men till största del som ’uppslagsböcker’ för 
eleverna att ta till när de själva sökte och valde material till sina arbeten. Inte 
sällan gavs uppgifter som gick ut på att eleverna skulle föra diskussioner och 
argumentera för och emot t.ex. etiska dilemman som dödsstraff och abort eller 
för att argumentera för ett hälsosamt liv med påföljande råd och anvisningar 
om varför det är bra för kropp och hälsa. Under tiden för fältstudierna aktuali-
serades en rad aktuella samtidsfrågor. Gång på gång slogs jag av tanken vid 
mina observationer på Granskolan hur medvetet undervisningen riktades mot 
kognitiva färdighetsmål som argumentation, analys och jämförelser, med andra 
ord en hög grad av akademisering av verksamheten:  
 

Hänvisningar till högre studier görs regelbundet. Läraren: ”I gymnasiet 
och på högskolan kommer ni att vara tvungna att kunna diskutera och ar-
gumentera, använda referenser och naturligtvis vara källkritiska.” Lära-
ren påminner gång på gång om att det är viktigare med kvalitet än kvanti-
tet. (Fältanteckningar, Granskolan) 

 
Praktiken på Tallskolan såg delvis annorlunda ut, delvis beroende på vilken 
lärare eleverna för tillfället hade. I t.ex. samhällskunskap hölls ofta klassen 
samlad under större delen av lektionen och läromedel användes i långt högre 
grad än vid Granskolan. Både grundböcker och studieböcker, alternativt kopie-
rade studieuppgifter, användes frekvent. Eleverna fick många gånger till upp-
gift att skriva av vad läraren skrev framme på tavlan:  
 

Läraren samlar återigen eleverna runt tavlan och ritar ut två cirklar, 
skriver schematiskt ut procentandelar för hav och land på jordklotet och 
hur många procent som upptas av Stilla Havet respektive Atlanten. Ele-
verna uttrycker skärpa och intresse vid denna genomgång. (Fältanteck-
ningar, Tallskolan) 

 
Under mina observationer kunde jag konstatera att det lägrades ett lugn över 
klassen när dessa, vad Bernstein (1975) uttrycker starkt strukturerade och in-
ramade uppgifter, gjordes. Eleverna arbetade koncentrerat och intensivt. Även 
på Tallskolan förekom vad som kan betraktas som friare, ”kreativa” uppgifter. 
Ett exempel var under en tekniklektion då eleverna i grupp fått till uppgift att 
konstruera en ”släpa” och en ”kärra”. Uppgiften gick ut på att eleverna utifrån 
det material som fanns tillgängligt, skulle rita en skiss och modell på en slä-
pa/kärra och skriva ned hur den skulle konstrueras. Därefter skulle de bygga 
den, beskriva arbetsgången, fotografera för att sedan testa med last. Resultatet 
skulle skrivas ned i en arbetsbok där eleverna slutligen uppmanades att ”dra 
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slutsatser om vad som t.ex. kunde göras annorlunda”, som läraren uttryckte det. 
Arbetsintensiteten bland eleverna visade sig vara helt annorlunda än vid de till-
fällen de hade starkt strukturerade uppgifter. Flera av eleverna gjorde helt 
andra saker än uppgiften och en allmän oro spred sig i klassrummet. Få elever 
försökte över huvudtaget och än färre blev klara med uppgiften. Lärarens ambi-
tion var att eleverna vid tillfället skulle lära sig om friktion och hastighet. Då 
momentet innehöll kriterier för godkänt i ämnet tvingades läraren till en mängd 
extraarbete i efterhand. Hon nödgades helt enkelt att undervisa eleverna en och 
en eller två och två i momentet om hastighet och friktion. Raster och även an-
nan lektionstid togs i anspråk. Uppgiften i sig blev också svår att bedöma då 
läraren tvingades in i situationer som innebar att eleven lotsades fram till ”rätt 
resultat”. 
 
Det ständiga kravet på att elevernas arbeten skulle bedömas och betygsättas 
innebar att lärarna många gånger såg sig tvingade att anpassa arbetsuppgifter-
nas utformning till möjligheten att bedöma dem. Olika former av skriftliga rap-
porter var ett sätt, t.ex. laborationsrapporter. Rut på Tallskolan funderade en 
hel del över vad eleverna de facto lärde sig och vad som lät sig kontrolleras: 
 

Man måste tänka att det skall gå… vara rimligt att kunna bedöma det och 
kunna sätta betyg på det man gör… Det som jag sa det här med labbrap-
porter… det hade kanske inte varit riktigt så… utbrett om man inte hade 
velat ha det som ett bedömningsunderlag… man vill ha med sig den för 
att se om de (eleverna) har uppfattat det de har gjort… korrekt… … och 
även proven då som naturligtvis är en stor del… som en koll på vad de 
kan… hade man inte satt betyg och de skulle lära sig samma saker… ja, 
kanske hade man gjort…nej, man hade nog inte varit så (fixerad på prov 
och rapporter) … man kollar ju inte upp det igen och gör omprov och 
så… det är ju som en kniv på strupen inte bara för eleverna utan på lä-
rarna också… faktiskt…  

 
Kravet på att eleverna skulle uppnå godkänt betyg innebar, enligt Rut att man 
som lärare la ner mycket tid på och var mer noggrann att följa upp så att alla 
elever hamnade på ”basnivån för godkänt”, som hon sa. Bedömningskravet 
gjorde att möjligheten till vad Rut kallade ”kreativ upplevelseundervisning” 
begränsades starkt: 
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(…) hade man kanske även kunnat lägga ner tid på att eleverna skulle 
få… prova på lite svårare grejer då… eller lite som man inte behöver visa 
baskunskaper så direkt utan mera lite upplevelse… upplevelse no (natur-
kunskap) (…) man kunde gå vidare på större sammanhang som man nu 
tycker är svårt kanske att få med… det är ju jätteviktigt. (…) det om något 
kan generera intresse (för framtiden). 

 
Utmärkande skillnad mellan de bägge skolorna var just detta att lärarna tycktes 
ha olika målsättningar med undervisningen. Granskolans lärare fokuserade 
ständigt mot högre studier och motiverade eleverna med vad som förväntades 
av dem när de fortsatte på gymnasiet och högskola/universitet. Tallskolans lä-
rare däremot, som Rut ovan, talade mer om och praktiserade en undervisning 
som var inställd mot ”baskunskaper” och betyget godkänt. Det fanns inga 
”aspiranter för varken VG eller MVG” som en av lärarna på Tallskolan ut-
tryckte det. Kraven var helt enkelt för höga för att eleverna skulle kunna nå 
dem, enligt samma lärare.  
 
Prov och kreativitet… 
 
Inför provtillfällen var det vanligt att man, på både Granskolan och Tallskolan, 
fokuserade på provets innehåll under lektionerna. Eleverna bad om och krävde 
helt sonika av lärarna att få veta vad som skulle komma på provet. Genom-
gångarna av provinnehållet användes av lärarna dels som en motiverande fak-
tor för eleverna, men också som en starkt disciplinerande. 
 

Följer samma grupp till engelsklektionen. Oro i gruppen. Många elever 
pratar, skrattar och verkar allmänt okoncentrerade. Tempusgenomgång 
av futurum inför nästa veckas prov. Mia, en av eleverna vädjar till lära-
ren: ”Kan inte du gå igenom det som kommer på provet?” Läraren gör 
en genomgång av det som skall komma på provet. Hon ger exempel och 
poängterar samtidigt som hon skriver på tavlan: ”Om man vill skriva ned 
kan man göra det. Det kan vara en god idé inför provet” (Uppmaningen 
fick en stark effekt. Lugnet lägrar sig i salen. Samtliga elever utom tre 
skriver av vad som står på tavlan). Eleverna har en mängd frågor gällan-
de provet och de frågar varandra och uttrycker en stark vilja att få reda 
på så mycket som möjligt inför provet. (Fältanteckningar, Granskolan) 

 
Läraren använde således det kommande provet för flera syften. Hon försökte 
motivera eleverna att verkligen arbeta och lära sig vad som skulle komma på 
testet, men det användes också som ett effektivt disciplineringsverktyg för att 
få eleverna att arbeta och få lugn och ro i klassrummet. Mina journalanteck-
ningar visar flera exempel på detta: 
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Lektionen tas helt och hållet upp av frågor gällande provet. Kreativitet i 
traditionell mening lyste med sin frånvaro. Här gällde det att fokusera på 
kommande prov och dess innehåll. Diskussionerna under lektionen rörde 
sig i stort sett uteslutande om vad som ska komma på provet. Detta blev 
också ett sätt för läraren att argumentera för att eleverna skulle hänga 
med på lektionen och därmed också få arbetsro i klassrummet. (Journal-
anteckningar, Granskolan) 

 
Samtliga elever i klassrummet antecknade dock inte. Tre pojkar satt och talade 
med varandra om helt andra saker än kommande prov och deras visade ointres-
se stod i bjärt kontrast till de andra elevernas vilja att förbereda sig inför det-
samma. Pojkarna pratade högt och de uppfattades som störande av både läraren 
och flera av klasskamraterna. De visade en stark ovilja till att delta i vad som 
försiggick. Läraren uttryckte stor frustration efter lektionen: 
 

Sigrid talade också om de tre eleverna efter lektionen. Hon uttryckte stor 
frustration över att inte hinna med och menade att det är praktiskt omöj-
ligt att ha tid tillräckligt att hjälpa alla i behov. Sigrid tog också upp di-
lemmat med att hon, som hon uttrycker det, borde ställa högre krav och 
begära mer av vissa elever, ”men risken” var att dessa elever blev så 
”ilskna” att de kunde ”förstöra dagen både för henne själv och för resten 
av klasskamraterna”, sa hon uppgivet. Hon ställde detta mot att få arbets-
ro tillsammans med de elever som verkligen ville och var angelägna om 
att ta reda på vad som kom att krävas av dem under provet. (Journalan-
teckningar, Granskolan) 

 
Sigrid fokuserar ovan ett vanligt dilemma bland dagens lärare. För att kunna 
handskas med enskilda elevrelationer i den, många gånger stora elevgruppen, 
måste lärarna inta en kamratlig inställning till eleverna (Birnik, 1999). Auktori-
teten har demokratiserats och det gäller för läraren att ta det ansvaret, vilket 
inte låter sig göras så enkelt med tanke på hur många elever läraren möter un-
der en lektion. Sigrid relaterade inte bara till risken att förlora arbetsron i grup-
pen om en konflikt uppstod. Hon oroade sig också för de eventuella konse-
kvenser en konflikt med, i detta fall tre pojkar, kunde utgöra för den resterande 
dagens arbete. Därmed hamnade Sigrid ofrivilligt i en situation där hon ställde 
mindre krav på de tre pojkarna än vad hon egentligen visste med sig att hon 
både borde och kunde ställa (jfr. Dovemark 2004a).  
 
Nu gäller det att råplugga… vi har inte tid att ha roligt… 
 
Större delen av fältstudierna gjordes under höstterminen 2005. Eleverna i stu-
dien gick då i årskurs åtta. Det innebar att under innevarande termin skulle ele-
verna få betyg för första gången. Både lärare och elever uttryckte starkt att sko-
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lans verksamhet förändrades då de första betygen skulle sättas. Det talades i 
termer av att fler inlämningar, rapporter och prov stod på dagordningen och 
detta kommer också tydligt till uttryck i mina fältanteckningar: 
 

Läraren inleder lektionen med att informera om kommande prov. ”Det 
blir ett ganska stort prov. Kommer ni ihåg att vi tittade på och läste om 
kunskapsmålen. Det stod också att ni skall veta hur dessa delar hänger 
ihop (andning – blodomlopp – matspjälkning – celler). För att veta ännu 
mer har vi också sett på betygskriterierna. Vi har gått igenom mycket… 
men vad behövs för MVG?”. Stina kopplar tydlig till kursplanemål och 
betygskriterier. Ett samtal förs runt vad som kommer på provet. Flera 
elever antecknar (dock inte alla). Flera av eleverna poängterar för var-
andra att det är viktigt att anteckna just p.g.a. att det kommer på provet 
senare under veckan. (Fältanteckningar, Granskolan) 

 
”Prov, betyg och råplugg” sades vara angeläget och viktigt i årskurs åtta då det 
”nu gällde ens framtid” (Markus, Granskolan) och det gällde att ”jobba hårt 
under lektionen” (Henrik, Granskolan). Det ”hårda arbetet” i årskurs åtta ställ-
des i skarp kontrast till tidigare års verksamhet som flera elever sa inte vara 
lika viktigt: ”Det gjorde inget om man inte klarade proven” och ”läxorna be-
hövde man inte göra lika noga” menade Anders, också han elev på Granskolan. 
Marcus illustrerar vad många elever på Granskolan uttryckte: 
 

Det känns mycket mer att det (handlar om) ens framtid. Innan hade man 
mer känt ’det gör inget om man inte klarar det för då kan man bara göra 
om det och få G(odkänt). Men nu är det ju (viktigt)… om man inte klarar 
det kan man ju bara jobba upp det till G en gång och inte få det högre än 
G… nu är det ju ens framtid så nu… första gången (man gör ett prov) 
måste man ge så bra som möjligt/…/ det gäller ju att få bra betyg eller så 
och för ens framtid och så...  

 
Skoldagen på Granskolan upplevdes många gånger som stressig av både lärare 
och elever och ”lekar och spel hanns inte längre med”, som Ida sa. Flera elever, 
även på Tallskolan, nämnde spontant förändringen som skett i och med inträdet 
i årskurs åtta i termer av att det i tidigare årskurser var ”mer på skoj” och att 
det ”nu var mer på allvar” (Madelene) och ”inte något extra om man ville ha 
lite roligt” (Henrik). Det stod klart och tydligt att eleverna, både på Tall- och 
Granskolan, upplevde en förändring av skolans verksamhet jämfört med tidiga-
re årskurser. Även lärarna påpekade denna förändring. Karin t.ex., lärare på 
Granskolan, beklagade sig över den stress, bedömning och betygsättning inne-
bar för valet av verksamhet: 
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För jag måste ligga ’on top’ på vad dom kan så ibland känns det som om 
jag skulle bara vilja skita i grammatiken.. (…) men ändå några veckor… 
så gör vi en pjäs så har vi bara kul och så… jag bedömer inte någon-
ting… utan dom får bara vara kreativa och ha roligt och ha skoj… men .. 
om jag gör det… (…) Det är det som är så tråkigt… i sexan och i sjuan är 
det ju skillnad… för… det är mycket enklare. Det är mycket lek… och det 
är mycket… man leker engelska och man tar ganska lätt på det och så 
skriver man ett omdöme ’jo visst han kan läsa engelska han förstår osv’ i 
sjuan blir det lite hårdare (…) det blir mycket mer diagnostiska test, det 
blir mycket mer prov (…) mer bokbundet. 

 
Karin uttryckte starkt den skillnad det gjorde för hennes planering av lektions-
innehåll då hon nu i åttan tvingades betygsätta eleverna. Under tidigare årskur-
ser hade hon haft möjlighet att ge sig själv och eleverna tid till ”kreativa och 
roliga lektionsinslag”, som hon sa. Dessa inslag blev mer och mer sällsynta på 
bekostnad av ”fler prov, test och bokbunden verksamhet”. 
 
En påfallande skillnad mellan Granskolan och Tallskolan var hur eleverna på 
de bägge skolorna förhöll sig till betyg och bedömning. Även på Tallskolan 
gavs fler prov än under tidigare terminer och lärarna där uttryckte på samma 
sätt som på Granskolan stress över att eleverna nu skulle betygsättas. Även om 
lärarnas agerande gällande skapandet av prov och inlämningsuppgifter var 
snarlika, var skillnaden mellan elevgrupperna stora. Sofia, elev på Granskolan, 
får illustrera skillnaden. Hon menade att eleverna i årskurs åtta hade ”jätte-
mycket prov och olika inlämningar”. Proven och inlämningarna påverkade ele-
vernas hälsotillstånd genom att många elever blev ”stressade", framhöll hon. 
Detta var också något som lärare på Granskolan verifierade: 
 

Det hopar sig ju på något sätt väldigt mycket och det är ju också lite av 
det dilemmat på en termin… man skall lära sig mycket och sedan skall 
man visa i slutet vad man har presterat. Tänk om det inte hade varit så… 
då hade det varit kanske en avslappnad (tillvaro)… eleverna blir ju väl-
digt stressade och den känslan av att gå med stress så pass länge inför 
det här, självklart så påverkar det… och just i slutet på terminen och till 
våren med… och helst nu i åttan då som de eleverna som du har följt 
att… då vet dom ju att nu gäller det på något sätt. (Sigrid) 

 
Den stress bland elever som var så påtaglig på Granskolan, var lika påtagligt 
frånvarande på Tallskolan. Eleverna talade sällan om kommande prov och be-
tyg och det uttrycktes sällan någon stress över prov och inlämningsuppgifter. 
Hans, lärare på Tallskolan, uttryckte oro över detta tillstånd. Eleverna förstod 
helt enkelt inte att ”proven och uppgifterna var viktiga för deras betyg” och 
menade att eleverna borde vara mer förberedda och framtidsorienterade.  
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Antalet prov och inlämningar var inte det enda som eleverna uttryckte som en 
förändrad praktik i årskurs åtta. Olika ämnesområden skulle också bearbetas 
”snabbare än tidigare” vilket innebar ”ännu fler prov”, som Eskil sa. Ämnes-
områdena skulle inte bara avverkas snabbare utan flera elever påpekade också 
att uppgifterna var ”många fler och mycket svårare” (Isak). Prov gavs i de mest 
skilda ämnen. Rebecka, elev på Granskolan, bedyrade för mig att eleverna hade 
”en massa prov, typ 100… eller nåt” och fortsatte och sa att de ”hade massor i 
alla fall… engelska, svenska, no, so, bild, matte”. Majoriteten av Granskolans 
elever uttryckte stress över sin situation. 
 
Vi har inte tid att vara kreativa… man ser ju på prov var man 
ligger 
 
Rubriken ovan är konstruerad efter ett par citat ifrån studien. Den första delen 
”vi har inte tid att vara kreativa” är hämtat från en lärare som vid tillfället ut-
tryckte en stark frustration över de måluppfyllelser som ställdes på henne. Ka-
rin, lärare i bl.a. matematik, hade en mängd idéer om hur matematikundervis-
ningen skulle kunna göras annorlunda och därmed kanske få fler elever intres-
serade av ämnet. Hon hade långt framtagna idéer om att arbeta med matematik 
utifrån olika konstverk t.ex. Frustrationen låg i att hon samtidigt visste att det 
skulle ta tid och hon var orolig över att, som hon sa, ”kursen inte skulle hinnas 
med”. Hon var helt enkelt rädd för att eleverna inte skulle klara av nationella 
prov och olika diagnoser om inte uppgifterna gicks igenom på ett traditionellt 
sätt. Det gällde att förbereda eleverna för kommande ”tester och nationella 
prov”, som hon sa.  
 
Eleverna å sin sida, var också många gånger måna om att få ”arbeta i (matema-
tik)boken” och protesterade om det blev allt för mycket ”lekande” som en elev 
uttryckte det (jfr. Dovemark, 2004a). Karin satt helt enkelt i kläm mellan viljan 
och vetskapen om att matematiska studier kunde läggas upp på ett ”annorlunda, 
intressantare och roligare vis” och den oro hon upplevde angående elevernas 
eventuella misslyckanden på kommande nationella prov och olika tester. Dess-
utom var eleverna ”så traditionsbundna”, som hon formulerade det. Eleverna 
uttryckte gång på gång att de ville arbeta ”som dom brukade”, på ett ”traditio-
nellt sätt” genom att ”beta av kapitel efter kapitel i läroboken”.  
 
Den andra delen av rubriken är just från en elev som visade stor irritation vid, 
vad läraren kallade ”kreativt arbetsmoment”. Emil, eleven ifråga var helt foku-
serad på att prestera för betygens skull och kunde inte förstå varför en massa 
”lekmoment” skulle in i undervisningen när det ”var så mycket mer man be-
hövde lära sig för att få bra betyg”. Att få arbeta med läroböckernas instude-
ringsfrågor var alldeles tillräckligt: ”Leka kunde man göra i ettan och tvåan och 
så… inte nu när man snart skulle få de första betygen.” Lärare på båda skolor-
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na, talade många gånger om ”kreativa inslag” i undervisningen i termer av in-
nehåll som teater, bild och musik (jfr. Lpo 94), men också inslag som ansvars-
fördelning, flexibilitet och valfrihet sågs som ”kreativa inslag” (jfr. Beach och 
Dovemark, 2007). 
 
Kreativitetens ideologi 
 
Begreppet kreativitet är fascinerande. Begreppet har sin bas i latinets creare 
vilket betyder skapa. Den moderna innebörden handlar dock mer än om att 
skapa. Först i slutet av 1950-talet började man på allvar att tala om kreativite-
tens betingelser (Liedman, 1997) och först i 1986 års upplaga av Svensk Ord-
bok återfinns begreppet kreativitet (Ericsson, 2001). Liedman menar att det 
finns en gradskillnad och även en artskillnad mellan kreativitet och skaparkraft. 
Vi talar numera ofta om kreativitet i sammanhang som har med initiativförmå-
ga, okonventionella idéer och fantasi att göra. Inte sällan förekommer begrep-
pet i t.ex. jobbannonser. Frågan är vem som är kreativ och vad som skall be-
traktas som kreativt? Vem är det som definierar det kreativa? Kreativitet kan 
sägas vara ingenting annat än ett ord, men ”det är ett ord som på ett ytterst ef-
fektivt sätt urskiljer bäraren av epitetet från den ’grå massan’” skriver Ericsson 
(2001, s.365). Ericsson skriver vidare att det finns en ”kreativiseringens ideo-
logiska kärna” så självklar att den på ett spontant sätt uppfattas och artikuleras 
som i sig riktig och sann. Det handlar om ”rätt man på rätt plats” ett synsätt 
som utgår från en differentierad och hierarkisk människosyn som bygger på 
över- och underordning mellan de som har den kreativa förmågan och de som 
inte har den.  
 
Som ideologi betraktad kan talet om kreativitet knappast betraktas som en idé, 
dold i det fördunkla. Det finns en stark relation mellan idé och handling. Med 
andra ord gäller det att översätta rådande diskurser och teman till praktikens 
egen logik. Bourdieu (1986) t.ex. undersökte estetiska problem i frågor om 
smak och fann att kreativitet snarare handlar om omvandlade klasskonflikter. 
Överförs kreativitet till det pedagogiska området i fråga om undervisningsme-
toder visar t.ex. Bernstein (1975), Bernstein och Lundgren (1983), Bourdieu 
och Passeron (1977) och Bourdieu (1973, 1974) hur den sociala identiteten 
formeras inom institutionen skola. ”Nya pedagogiska” riktningar, som många 
gånger betraktas som kreativa och progressiva, bygger på ett speciellt tänkan-
de, speciella ideologiska antaganden (se t.ex. Kallós, 1979).  
 
Dagens kreativitetsdiskurs kan betraktas ha uppstått ur nyligen framtagna teo-
rier om individens möjligheter att genom personliga ansvarstagande, initiativ 
och uppfinningsförmåga förändra sin sociala utveckling (se även Dovemark, 
2004a, Beach & Dovemark, 2007). Grunden för samhällets kreativa medlem-
mar är således förmågan att se saker på samma sätt som andra ser, men att tän-
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ka om dem och förhålla sig till dem på nya sätt. Detta positionerar kreativitet 
som någonting som passar livet under 2000-talet och dess krav på anpass-
ningsbarhet, flexibilitet och krav på initiativförmåga.  
 
Ericsson (2001) gör en djuplodad genomgång av kreativitetens idéhistoria som 
på ett eller annat vis slutar i frågan om människan i sig själv är kreativ. Idén 
om den kreativa människan grundar sig på en demokratisk och emancipatorisk 
föreställning som kommit att bli ett dominerande tema i det modernistiska pro-
jektet, inom både de politiska och ekonomiska sfärerna som inom konsten (s. 
130). Ericsson tar Hegels tänkande som exempel på hur konstnären sågs som 
en världsförbättrare genom sin kreativa förmåga. I och med att konstnären an-
sågs besitta en kreativ förmåga sågs han därmed också ha möjlighet till att bi-
draga till ett idealsamhälle. Hegel representerade en idealistisk syn på männi-
skan och hennes möjligheter i den värld hon lever. Marx och Engels såg, till 
skillnad mot Hegel, människans kreativitet vara beroende och begränsad av det 
materiella, den socio-ekonomiska basen. Det kapitalistiska systemet tillåter inte 
människan att realisera sin kreativa potential, menade de. Med hjälp av sin ali-
enationsteori hävdar Marx att den arbetande människan måste ha kontakt med 
det hon producerar för att nå sin fulla potential. Arbetet bör därför vara mång-
sidigt, valt av fri vilja, utföras i samarbete med andra och uttrycka människans 
sanna väsen. Det handlar om en individualitet som är underordnad kollektivet. 
Med andra ord kan detta uttryckas som att sann individuell kreativitet endast 
kan uppnås i ett samhälle där alla samarbetar för det gemensammas bästa och 
där ingen exploatering förekommer.  
 
Hur kan vi då se på kreativitet inom skolans ram? Läroplanen nämner begrep-
pet endast vid ett tillfälle, nämligen gällande mål att uppnå i grundskolan: 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat 
sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av sam-
hällets kulturutbud” (Lpo94, s.10). Här relateras det kreativa till det konstnärli-
ga. Det handlar om samhällets utbud av t.ex. konst och teater. 
 
Trots den påtagliga skillnaden i hur eleverna på Granskolan och Tallskolan 
förhöll sig till skolans verksamhet i stort, framkom det på bägge skolor att ele-
verna var främmande och alienerade till själva innehållet i verksamheten. De 
uttryckte helt enkelt många gånger en okunskap kring sitt kunskapande. Hur de 
”låg till i skolan”, som t.ex. Gabriella på Granskolan uttryckte det, var något 
som elever inte kunde veta något om innan de hade fått de första betygen. 
Kopplingen mellan betyg och prestationer poängterades som viktig och avgö-
rande både på Tallskolan och Granskolan. Gabriella fortsatte: ”Det hade nog 
inte varit så bra att inte ha betyg tycker jag för då vet man inte var man ligger 
och då vet man inte om man ska plugga mer eller mindre eller lagom eller om 
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det är lagom... det hade varit lite krångligt”. Det var helt enkelt betygen som 
gjorde att man ”pluggade”. 
 
Betygens betydelse relaterade eleverna i huvudsak till kommande yrke: ”Det är 
kanske lite mer allvarligt alltså. Det hänger ju ihop med det som man skall bli 
senare i livet och sånt… om man inte har tänkt på det så mycket innan så är 
man kanske tvungen att tänka på det nu” (Rodi, Tallskolan). Betygen sågs helt 
enkelt som ett slags urvalsinstrument för fortsatt utbildning och karriär, men 
kanske framför allt som en intäkt på vilken kunskap man förkovrat.  
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UTBILDNINGENS ROLL I DET NYA SAMHÄLLET? 
 
Efterkrigstidens socialdemokratiska utbildningsreformer med sina uttalade för-
sök att skapa en medborgarskola, en ”skola för alla” har minst sagt eroderats. 
Socialdemokraternas skolpolitik, en politik som kan sägas ha varit ett av deras 
slagnummer, har t.ex. inneburit fortsatt snedrekrytering till högre studier 
(Svenssson & Reuterberg, 1998; Svensson, 2001, 2006, 2008). Snedrekrytering 
utifrån klassbakgrund till s.k. högstatusyrken som läkare, jurist och psykolog 
har till och med ökat under de senare decennierna, som tidigare påpekats. 
Grundtanken med en ”skola för alla” har varit att genom utbildning möjliggöra 
för allt fler ungdomar att bryta gamla klassmönster. Socialdemokraterna gjorde 
under hösten 2007 en revidering av sin skolpolitik och la delvis fram nya skol-
politiska idéer (Rådslagsgruppen Skola, socialdemokraterna, 2007-10-26). I 
Rådslagsgruppens text konstaterades att svensk skola har mycket att vara stolt 
för, men ”har också allvarliga problem” (s.1). Fokus skulle nu sättas på ”fram-
gångsfaktorer som ger dokumenterat resultat”. Det handlar om, enligt 
Rådslagsgruppen, ”tydliga mål, systematisk uppföljning, höga förväntningar, 
en benhård övertygelse om att alla vill och kan lära, respekt för varandra som 
ger studiero och trygghet och inte minst ett tydligt och professionellt ledarskap 
både i skolan och i klassrummet” (s. 1). Det fastställdes att den nya socialde-
mokratiska skolpolitiken står i ”tydlig kontrast till en sorteringsskola” och vi-
dare konstateras att ”sortera, klassificera och stänga dörrar ger inte mer kun-
skap – det ger bara ökade klyftor och kväver lusten till lärande” (s.1). 
Rådslagsgruppen lade fram ett förslag med en stark förskjutning mot skolans 
kvalificerande uppdrag. Skolans roll som bildningsskola och medborgarfostrare 
får en undanskymd plats i de förslagna förändringarna (E. Dovemark, 2007).  
 
Kritik mot utbildningssystemet riktas både från politiskt höger- som vänsterhåll 
(jfr. Lundahl, 2001). Från vänsterhåll handlar kritiken framför allt om oförmå-
gan att radera ut, eller åtminstone minska sociala skillnader som visar sig i ut-
bildningssystemets utfall, trots flera decennier med mål om en ”skola för alla”. 
Från högerhåll riktas kritik angående bristande effektivitet inom den offentliga 
sektorn i allmänhet och inom utbildningssektorn i synnerhet. Nyliberala idéer 
om valfrihet och konkurrens har setts som medicin för att komma till rätta med 
högerns kritik gällande ineffektivitet, tungroddhet, penningslukande offentlig 
skola. Den offentliga sektorn, däribland den kommunala skolan, drabbades av 
stora neddragningar under framför allt 1980- och 90-talet. Neddragningar som i 
praktiken har för många verksamheter inom både vård och skola inneburit färre 
anställda, mindre resurser till många gånger fler vårdtagare och elever. Den 
offentliga sektorn har helt enkelt urholkats och på så sätt förberetts för privati-
seringar och ”avknoppningar” av offentliga institutioner. Kvalitén har helt en-
kelt körts i botten och därmed skapat en efterfrågan på privata alternativ. Ut-
bildning (och vård) privatiseras av ideologiska orsaker där frågan om offentlig-
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hetsprincipen också blir intressant. Talet om tungroddhet och krav på kortare 
beslutsvägar kan också ses som ett sätt att slippa undan demokratiska processer 
som offentlighetsprincipen kräver. Demokrati innebär förankring och diskus-
sion innan beslut fattas och det tar tid.  
 
Att skolan som institution används som ett slagträ i den politiska debatten visar 
bl.a. Wiklund (2006) i sin avhandling där textanalys gjordes av Dagens Nyhe-
ters debatt- och ledarsidor angående utbildningspolitiska frågor i Sverige under 
1990-talet. Internationellt jämförande studier som t.ex. OECD:s PISA - under-
sökningar sägs visa att svenska elevers resultat försämrats jämfört med andra 
OECD länders resultat (se t.ex. OECD, 2003). Media levererar en bild av en 
skola som består av stök, bråk, låga betyg och med omotiverade elever, med 
andra ord en skola med en tydlig krisstämpel. En bild långt ifrån överens med 
vad en mängd forskning visar (se t.ex. Dovemark, 2004a; Holm, 2008; Samu-
elsson, 2008). Så gott som dagligen går cirka en miljon elever och lärare till 
någon skola för arbete. De allra flesta lärare arbetar engagerat och lägger ner 
energi för att nå goda resultat. Självklart finns det problem där både lärare och 
elever upplever svårigheter med sitt arbete, men som sagt, de allra flesta får 
uppleva att arbetet fortskrider på ett önskat vis, trots en många gånger småtrå-
kig klassrumsvardag. Skolvardagen går sin gilla gång och är en viktig arena för 
barns sociala fostran och liv (se. t.ex. Bliding, 2004; Garpelin, 1997). Mina 
fältanteckningar från Tallskolan och Granskolan vittnar gång på gång om en 
skola med trevliga tillmötesgående elever och pedagoger: 
 

Eleverna sitter i sina hemvister och läser. Läsning står på schemat tisdag 
(30 min), onsdag och torsdag (20 min). Eleverna har till uppgift att förut-
om läsningen, skriva om boken (bokrecension). Läraren går runt och kol-
lar, småpratar och resonerar. En lugn och trevlig stämning. Elever sitter 
djupt försjunkna i sina texter eller småpratar tyst med varandra. (Fältan-
teckningar, Granskolan) 
 
Sitter i uppehållsrummet. 20 minuter till lektionen skall börja. Ungdo-
marna droppar in efter lunch. Några sätter sig vid mig. Börjar småprata 
med varandra och med mig. Lugn avslappnad stämning. En lärare kom-
mer förbi. Går fram till ett bord och småpratar med de elever som sitter 
där. (Fältanteckningar, Tallskolan)  

 
Mediabilden kom gång på gång på skam under mina fältstudier på Gran- och 
Tallskolan. Som tidigare nämnts var den generella bilden av de bägge skolorna 
att det var två skolor med positiva och tillmötesgående elever och lärare, trots 
skillnader i praktisk verksamhet och dess utfall. De flesta elever på Granskolan 
visade större motivation för skolarbetet än vad eleverna på Tallskolan gjorde. 
Majoriteten av Granskolans elever hade också fördelen att ha ett aktivt stöd 
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hemifrån och kunde genom det också förhålla sig mer målinriktade till skolar-
betet. Detta resulterade i att lärarna ansåg sig kunna ”driva på” eleverna mer på 
Granskolan än vad lärarna kunde göra på Tallskolan, men samtidigt upplevde 
de större press från föräldrahåll än vad lärarna på Tallskolan gjorde.  
 
Debatten om skolan och dess verksamhet och roll kommer troligtvis också i 
framtiden att aktualiseras med jämna mellanrum. Skola och utbildning är tyngd 
av olika ideologiska ansatser. Skolan är och förblir (troligtvis) en av samhällets 
viktigaste ideologiska statsapparater för att tala i Alhussers (1976) termer. Den 
är och kommer troligtvis att förbli en viktig arena för ideologiska och politiska 
grundantaganden och diskussioner. Att beskriva och därmed språkligt bestäm-
ma skolan och dess verksamhet är i sig en utbildningspolitisk handling. Frågan 
är vem som för tillfället har tolkningsföreträde. Skall skolan i huvudsak vara ett 
instrument för tillskapandet av solidariska, demokratiska samhällsmedborgare 
eller skall den huvudsakligen vara ett instrument för kvalificering in i samhäl-
lets olika yrkespositioner? Eller går det att förena dessa uppdrag? Detta är inga-
lunda nya frågor. Dessa frågor har varit aktuella alltsedan Folkskolereformen 
infördes 1842. Lagerberg (2007) beskriver skolväsendet utifrån sin egen släkts 
historia, där läraryrket har gått i arv. Lagerberg visar hur debatten och tolk-
ningsföreträdet under årens lopp skiftat, men utfallet varit konstant. Andra 
krafter påverkar skolans verksamhet (se t.ex. Beach & Dovemark, 2007). En ny 
arbetsmarknad sägs ställa nya krav på ökad resultatredovisning och kvalitets-
kontrollerande åtgärder. Alltmer läggs vikten vid att skolan skall leverera fär-
diga löntagare till produktionen. Exempel på detta är hur gymnasieskolan åter-
igen omvandlas till en skola med tydliga skillnader mellan studieförberedande 
och yrkesförberedande program samt en tvåårig ”lärlingslinje”, ett annat exem-
pel är socialdemokraternas förslag till ny utbildningspolitik vilken har fått en 
stark förskjutning mot skolans kvalificerande uppdrag (Rådslagsgruppen, Skola 
– Socialdemokraterna 2007). 
 
Under ett antal decennier under efterkrigstiden har fokus legat på, åtminstone 
när det gäller retoriken, en sammanhållen, allmän skola med fokus på att fostra 
elever till solidariska, demokratiska samhällsmedborgare. Skolan har på ett of-
ficiellt plan betraktats som en arena för demokratifostran. Det har setts som en 
tillgång att elever från olika sociala, etniska, kulturella och ekonomiska bak-
grunder har haft möjlighet att mötas i skolan. Vikten av kritiskt tänkande har 
sagts vara en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. I skolan skall elever 
lära sig att kritiskt granska, se saker och ting utifrån olika perspektiv och, inte 
minst, lära sig att ifrågasätta auktoriteter. Denna inriktning har varit tydlig på 
ett diskursivt plan, en mängd offentliga texter vittnar om det. Englund (1995) 
beskriver den förändring som skett i termer av att skolan gått ifrån ”social 
good” till ”private good” som kanske tydligast illustreras genom den mängd 
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valfrihetsreformer som genomförts inom skola och utbildning under de två se-
naste deccenierna.  
 
Också riktade försök att träna eleverna i kritiskt tänkande gjordes under tiden 
för mina fältstudier. Något som jag kunde iaktta på både Tallskolan och Gran-
skolan. Dock i högre grad på Granskolan än på Tallskolan. Ett exempel var att 
träna eleverna i att ”ta ställning” i olika frågor. Följande exempel är från Gran-
skolan: 
 

Eleverna delas upp i grupper om 3-4. Utifrån tre korta texter skall fråge-
ställningar utifrån etiska dilemman diskuteras. Eleverna läser texten högt 
för varandra och skall sedan diskutera utifrån de frågor som finns. Jag 
sitter tillsammans med en grupp. Eleverna läser först allt. Kommer sedan 
igång med ’diskussionen’, kanske mest frågor och svar. ”Är det rätt att 
döda?” Lite tveksamt /…/.Återigen upplever jag att frågorna styr. Elever-
na har svårt för att släppa loss. Min närvaro kan ha påverkat! (Fältstudi-
er, Granskolan) 

 
Läraren gjorde ett antal tappra försök för att få igång elevernas diskussionslust, 
men eleverna, kanske väl medvetna om att verksamheten och deras insats till 
syvene och sist skulle bedömas, visade försiktighet i sina uttalanden. Elever 
erbjöds också under fältstudierna vid några tillfällen att utvärdera de områden 
de arbetat med och dessutom ge synpunkter på lärarens arbete. Exemplet nedan 
från Tallskolan illustrerar hur elever instrumentellt gör uppgifter med tanke på 
att det de gör skall bedömas. Vid tillfället fick eleverna till uppgift att utvärdera 
ett arbetsområde. Att det inte hände så ofta vittnade elevernas förbryllande 
kommentarer om. Adim avkodade snabbt och insåg att det gällde att uppvisa en 
positiv attityd mot läraren för att eventuellt kunna skörda frukterna senare vid 
betygsättningen. Jon däremot visade förvirring och kunde inte förstå hur och 
varför utvärderingsblanketten skulle göras.  
 

09.05 Utvärderingsblanketterna delas ut. Flera elever ställer frågor och 
kommentarer: ”Är det ett prov?”; ”Om jag inte tycker något vad skall 
jag göra då?”; ”Vad skall man göra?” (frågorna haglar över klassrum-
met). Jag sitter intill Adim och Jon. De talar med varandra under tiden. 
Adim: ” Jag kommer bara att skriva att jag lärde mig…det gäller ju att få 
bra betyg. Det klart man måste skriva att man har lärt sig”(Adim tycks 
inte ha några som helst problem med att spela med i spelet. Han tycks 
genomskåda utvärderingen och skriver rationellt ned svar som han tror 
att läraren kommer att uppskatta). Jon ser frågande ut och vänder sig till 
Adim: ”Jag fattar inte riktigt”. Han läser upp frågan på blanketten: 
”’Vad var svårt?’”. Jon skakar på huvudet, suckar och säger snabbt: 
”Ah, nu tar vi tvåan… jag kommer inte på något annat att skriva”.  
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Adim och Jon förhöll sig helt olika till lärarens frågor. I och med att Adim för-
höll sig på ett pragmatiskt och instrumentellt sätt till uppgiften hade han ingen 
svårighet med den, medan Jon fick svårigheter då han inte tycktes förstå inne-
börden. Jon var inte ensam om det utan flera av hans klasskamrater var också 
högst frågande till uppgiften. Efter ett kortare avbrott av lektionen återgick 
verksamheten till utvärderingsblanketten: 
 

Samtliga elever återgår till att skriva sina utvärderingar och fler frågor 
och kommentarer fälls över vad läraren egentligen vill ha ut genom sina 
frågor. Rosa: ”Det är svårt när man är invandrare…. Man behöver ha 
det på sitt språk.”; ”Här skall man bara läsa va?”; ”Vad menar hon 
här?”. Snart övergår samtalen till annat innehåll./…/ 09.30 Sju av ele-
verna sitter fortfarande med sina utvärderingar. Eleverna har fått till 
uppgift att läsa i den nya teknikboken när de är klara med utvärderingen. 
Adim tar plötsligt fram en 20-kronors sedel: ”Faan… buisness mitt under 
no – lektionen”. Han går fram till en klasskamrat och lämnar över se-
deln. Återgår till sin plats och sin utvärderingsblankett och säger till Jon: 
”Vi skriver att hon (läraren) är bra… då får man VG vet du…”. Jag tittar 
på Adims blankett. Han skriver under rubriken ’Kritik till läraren’: ’bra 
på allt’ och under rubriken ’vad kan jag ändra på’ skriver han ’ingen-
ting’. 

 
Läraren gjorde ett försök att få eleverna att utvärdera hennes undervisning, ele-
ver, åtminstone Adim var pragmatiska och skrev att ”allt var bra” för att inte 
riskera att omdömen om lärarens undervisning skulle avspeglas på hennes be-
dömning av honom. Eleverna på båda skolorna visade, på ett eller annat sätt, 
att de var väl medvetna om att de bedömdes och betygsattes. Skillnaden mellan 
skolorna handlade framför allt om hur eleverna förhöll sig till detta faktum. 
Flertalet av Tallskolans elever gjorde inte något större väsen av det, med andra 
ord de talade inte om det och de uttryckte inget större bekymmer om det, helt 
olikt de flesta av Granskolans elever.  
 
Trots den skillnad som framkom mellan de bägge skolorna, gällande fokuse-
ring på betyg och bedömning, visar fältanteckningarna på en rad tillfällen då 
elever ’spelar med i spelets regler’ för att uppnå eventuella fördelar. Inte sällan 
gjorde eleverna på Tallskolan det med glimten i ögat och med ett komiskt drag. 
När tillfälle gavs, som för Adim ovan, visades inställsamhet till läraren. Det 
kunde kanske generera ett högre betyg? Jarik, också han från Tallskolan, visa-
de ytterligare exempel på hur elever spelar med i ’spelets regler’ för att göra 
läraren uppmärksam på sin ambition och vilja. Under en samhällskunskapslek-
tion hade eleverna arbetat med olika uppgifter på ett arbetsblad och när lektio-
nen närmade sig slutet frågade Jarik sin lärare: ”Slutar vi nu?” och sa sedan  
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högt och tydligt för att försäkra sig om att läraren hörde: ”Ska bara avsluta och 
skriva färdigt”. Han vände sig sedan till sin klasskamrat och sa: ”så att man får 
MVG, det gäller att visa att man jobbar”. Ytterligare ett exempel kommer från 
Tallskolan: 
 

Eleverna skall arbeta vidare med sina mattebeting. De skall idag göra en 
test för att se hur mycket de kan av innevarande avsnitt i matematiken. 
Jag sitter intill en grupp med fem pojkar. De samtalar om olika dataspel. 
Läraren kommer förbi. Reza avbryter sitt samtal om dataspel och räcker 
upp handen. Reza ställer en fråga till läraren om en matematikuppgift, 
återgår direkt till samtalet om dataspel när läraren har lämnat platsen.  

 
Liknande händelser förekom på Granskolan men med större allvar och mer på-
tagligt. Långt ifrån de, många gånger komiska tillfällen, som uppstod på Tall-
skolan. Skolan är sig lik med avseende på att spela med i ’spelets regler’ och 
vara beredd på uppoffringar för skolarbetets skull etc. Trots annan retorik vet 
vi genom en mängd forskning att skolan segregerar och exkluderar elever (se. 
t.ex. Bliding, 2004; Hjörne, 2004; Persson, 2001). Det som framför allt har för-
ändrats under de senare decennierna är kursändringen på ett diskursivt plan. Vi 
talar helt enkelt om ett nytt skolideal. Wiklund (2006) visar t.ex., som nämnts, i 
sin avhandling Kunskapens fanbärare hur Dagens Nyheter under en längre tid 
haft en funktion som stark opinionsbildare när det gäller skolan, dess verksam-
het och roll. DN har fungerat, som Wiklund uttrycker det, som en ”utbild-
ningspolitisk catwalk”, en plattform för uppmaning och saluförande av en viss 
beskrivning av utbildningssituationen och ett specifikt skolideal. Wiklund me-
nar att å ena sidan beskrivs förändringarna inom utbildningsområdet i positiva 
tongångar med en nyliberal och framtidsinriktad retorik. Valfrihet, profilering 
och marknadisering är förändringar som framträder som nyskapande alternativ 
till de otidsenliga, tröga, förändringsobenägna utbildningspolitiska motståndar-
na (jfr. Lundahl, 2001; Dovemark, 2004a). Å andra sidan bakas en konservativ 
diskurs in med tydliga kunskapskrav och hot om tilltagande normlöshet (se 
även Beach & Dovemark, 2007). Lärarna befinner sig mitt i stormens öga. De 
förväntas leverera elever som är kreativa och kritiskt skolade, men samtidigt 
bedömda och betygsatta på sina kunskaper. Mängden av prov och tester under 
perioden för fältstudierna vittnar om att kraven på kunskapsinhämtning blir 
överordnat kravet på kritisk fostran och kreativitet. En mängd observationer 
och journalanteckningar visar på, mer frekvent på Granskolan än Tallskolan, 
hur fokus ställdes in på kommande prov och tester: 
 

Läraren kallar på uppmärksamhet och säger till eleverna: ”Detta kapitel 
är jättelångt. /…/ Vi måste hinna med ett prov till innan betygen skall 
vara satta.” (Pressen att sätta betyg uttrycks och nu måste läraren göra 
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ett ytterligare prov för att ha underlag till betygssättningen.) (Fältanteck-
ningar, Tallskolan) 
 
Sara frågade helt plötsligt under matematiklektionen om hur poängsätt-
ningen skulle göras på kommande matematikprov. Sara pekade i sitt ma-
tematikhäfte där hon har skrivet en uppgift och frågade läraren om hur 
många poäng det sättet att skriva ned uppgiften kunde tänkas ge. (Jour-
nalanteckningar, Tallskolan) 
 
Vidar vänder sig till Adam i gruppen och frågar: ”Skall du plugga myck-
et? Till provet menar jag… Ska du plugga hela dagen?” (Det uttrycks en 
oro inför kommande prov och flera elever antecknar flitigt vad som even-
tuellt kommer på provet). Elever frågar gång på gång: ”Skall vi ha detta 
på provet?” (Fältanteckningar, Granskolan) 
 
Så gott som samtliga elever uttrycker angelägenhet att få veta vad som 
skall komma på provet. Lektionen togs helt och hållet upp av frågor gäl-
lande provet. Det gällde att ta reda på så mycket som möjligt om kom-
mande prov och dess innehåll. Diskussionerna under lektionen rörde sig i 
stort sett uteslutande om vad som ska läras inför provet. (Journalanteck-
ningar, Granskolan) 

 
Skolan är återigen (eller har kanske aldrig varit någonting annat?) en nyckelin-
stitution att producera professionella, tekniskt tränade, betygsatta löntagare. 
Kraven om medborgarfostran ses som underordnad marknadens och kommer-
sialismens olika syften. Då angreppen på den allmänna utbildningen, kopplad 
till framväxten av ett politiskt och moraliskt klimat som alltmer påminner om 
gamla tiders disciplinering av arbetarklassen, framstår frågor om utbildningens 
demokratifostrande roll som viktiga och väsentliga. Kan skolan fostra till de-
mokratiska aktiva samhällsmedborgare? Är det överhuvudtaget dess uppgift? 
Om så är fallet hur skulle det kunna te sig? Skolans roll i samhället bygger på 
högst ideologiska och politiska incitament. Skolans roller i ett kapitalistiskt 
marknadsanpassat samhälle kan ses som mångfacetterad, som socialiserande, 
disciplinerande, kvalificerande och sorterande (Illeris, 2005). Med andra ord 
kan skolan ses som en nyckelinstitution för den sociala reproduceringen av 
samhället. Tidsandan bestämmer vad som för tillfället får tolkningsföreträde 
och blir den rådande kulturen och vad som i den kulturen leder till i social re-
produktion (Willis, 1981).  
 
Under efterkrigstiden ifrågasattes och utmanades skolans reproducerande roll. I 
t.ex. Skolöverstyrelsens debattskrift Skolan skall fostra (1979) konstaterades att 
”skolan får inte ställa sig neutral till de grundläggande demokratiska värdering-
arna” (s.3). Uppmaningar och frågeställningar i texten känns igen i den uppsjö 
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av litteratur som under 1990-talet och framåt skrivits om skolans värdegrund 
(se t.ex. Skolverket 1999a,b, 2000). Under 1970-, 80- och delvis 90-talet har 
den officiella retoriken angående skolan rört i första hand frågor om demokrati 
och jämlikhetssträvanden. John Dewey (1916/1996) uppmärksammade i sitt 
verk Democracy and Education demokratiproblematiken i undervisningen och i 
sin Freedom and Culture (1939/1989) konstaterar han att ”the idea of a prees-
tablished harmony between the existing so called capitalistic regime and de-
mocracy is as absurb as a piece of metaphysical speculation as human history 
has ever evolved” (s. 72). Redan Dewey poängterade således motsättningen 
mellan demokrati och jämlikhet och kapitalets framväxt och visade också på 
hur denna motsättning påverkade utbildningsväsendet. Dewey såg den samtida 
skolans uppgift som att främja både demokratin och industrialismens framväxt 
och framhöll att dessa var naturliga beståndsdelar i skolans verksamhet (Lied-
man, 1997). Beståndsdelarna ställer dock olika krav på skola och utbildning. 
Samtidigt som retoriken handlar om att utbildningssystemet strävar efter jäm-
likhet och lika möjligheter för alla, skall också utbildningssystemet tillhanda-
hålla arbetskraft inom olika områden och på olika positioner inom arbetslivet. 
Genom arbetsdelning uppstår konkurrens och hur detta skall ställas mot talet 
om demokrati och jämlikhet genom skolans försorg är ingen enkel fråga med 
enkelt svar. Skolan har således dubbla, jag vill påstå, oförförenliga uppdrag. 
Dels kan den ses som ett ”frihetsprojekt” (ideologiskt – pedagogiskt), men 
samtidigt också som en disciplinerande och sorterande institution (funktionalis-
tiskt – ekonomiskt) där målet snarare är en fostran till underkastelse än en fost-
ran till ”kritiskt granskande” (Lpo94, s.12). Skolan i ett kapitalistiskt samhälle 
består på det sättet av två kontrasterande uppdrag: marknadens och demokra-
tins uppdrag. 
 
Utbildningens kreativa lösningar 
 
Samtidigt som social snedfördelning och olika former av orättvisa eskalerar i 
omfattning i samhället, har också retoriken om skolan som demokratifostrare 
således ersatts av frågor rörande funktion och ekonomi. Ett exempel, som 
nämnts, är regeringsförslag om ett nytt tredelat gymnasium med studie- och 
yrkesförberedande linjer och en tvååriga lärlingsinriktning (SOU 2008:27). 
Skolan som företrädesvis yrkesförberedelse får tolkningsföreträde. Samtidigt 
sker en polarisering på dagens arbetsmarknad. Höginkomstgenererande yrken 
inom t.ex. finansvärld och media ställs mot en lågavlönad servicesektor. Klyf-
tan mellan hög- eller specialkvalificerade och lågkvalificerade arbeten ökar 
dramatiskt inom alla så kallade utvecklade länder. En klyfta som naturligtvis 
återspeglas på såväl lokal som regional, nationell och global nivå, gällande ut-
bildning och annan mänsklig existens. Ett exempel är ett tydligt differentierat 
utbildningssystem där eleven vid olika val riskerar att hamna i en återvänds-
gränd där t.ex. möjligheten till högskoleutbildningar stängs.  
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På lokal nivå kan detta exemplifieras av skillnaden mellan Gran- och Tallsko-
lan. Ett uttalat mål i Västkommuns skolplan var en ”ökad valfrihet för famil-
jerna”. Argumentet som fördes fram i skolplanen var att ”barn är olika” och 
därför skulle ”familjerna kunna välja /…/ vilken skola de skall gå i. /…/ Det 
skall finnas många olika alternativ inom barnomsorg och skola så att det finns 
en verklig valfrihet för elever och föräldrar” (s. 7). Granskolan hade i Väst-
kommun blivit en populär skola som många elever valt framför Tallskolan och 
även framför andra skolor i kommunen. Problem uppstod när det visade sig att 
Tallskolan dränerades på elever. Skolorna uppfattades i praktiken som en hög- 
och en lågstatusskola. Lärarna på Granskolan vittnade om skolans ”ovanligt 
ambitiösa elever” där det ”förväntades höga krav” från hemmen, medan Tall-
skolans lärare (och elever) talade om sin skola i termer av ”problemskola” där 
ingen egentligen ”aspirerade på VG och MVG”, som en lärare där uttryckte 
det.  
 
Vid studerandet av kommundata gällande elevernas val till gymnasiet kunde 
tydliga skillnader mellan skolorna upptäckas. Vid en jämförelse av 2006 års 
förstahandsval konstateras att drygt 60% av Granskolans elever valde till ett 
studieförberedande gymnasieprogram medan motsvarande siffra för Tallskolan 
låg på drygt 35%. Cirka 20% av Granskolans elever valde en estetisk inriktning 
medan ingen gjorde det på Tallskolan, även gällande val till friskola fanns en 
skillnad. Cirka 10% av Granskolans elever valde friskola medan ingen elev 
från Tallskolan gjorde det. Däremot valde hälften av Tallskolans elever yrkes-
förberedande program medan motsvarande siffra för Granskolan låg på knappt 
20%18.  
 
Skolans potential som demokratifostrare  
 
Skall då skolan som demokratiprojekt ses som en omöjlighet eller kan man 
som lärare ha kvar en vision om att skolan faktiskt kan spela roll för att förstär-
ka demokratin och värna om människors solidaritet och jämlikhet? Ja, själv-
klart är det så! Skolan är en viktig del av barn och ungas liv och vi vet genom 
en rad studier att de allra flesta elever trivs i den svenska skolan (se t.ex. Do-
vemark, 2004a; Holm, 2008; Skolverket 2007 –attitydundersökningar). Som 
tidigare nämnts signalerade bägge skolorna en öppenhet och generellt sett hade 
elever och lärare skapat en respektfull och många gånger ömsint relation till 
varandra. Detta gav sig t.ex. uttryck som förtroliga samtal och humoristiska 
situationer mellan elever och lärare. Sällan såg jag några större bråk och sällan 
hörde jag kränkande kommentarer. Både elever och lärare sa sig trivas bra med 
varandra. Detta är naturligtvis en viktig del av fostran till solidaritet. Ändock 
räcker inte det till för att skapa en inkluderande och socialt jämlik skola. Andra 

                                                           
18 Uppgifterna kommer från Västkommuns barn- och ungdomskansli.  
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krafter verkar, inte vid sidan av, utan faktiskt mitt i stormens öga. Denna kraft 
kommer delvis i uttryck som kravet på bedömning och betygsättning. Tappra 
försök gjordes på båda skolorna att använda bedömningen i formativt syfte 
men oftast blev det summativt (jfr. Selghed, 2004; Tholin, 2006). Mycket på 
grund av att tid saknades för individuella genomgångar. På Granskolan var inte 
det något större problem då lärarna kunde förvänta sig att föräldrarna hjälpte 
eleverna på hemmaplan. Värre var det generellt sett för Tallskolans elever. Re-
sultatet blev oftast på Tallskolan att läraren lotsade eleven fram till en, i bästa 
fall, godkänt nivå. Följande fält- och journalanteckningar är hämtade från Tall-
skolan där eleverna just skulle få tillbaka rättade prov: 
 

Läraren informerar en del innan provet delas ut. Hon säger: ”När det 
gäller vissa delar som ni har missat på provet… så skall ni få möjlighet 
till att träna och jobba extra med det så att ni kan lära er det. Det är flera 
av er som behöver träna extra och prova att laborera igen. Pröva på ef-
fekt och energiformer”.  

 
Jag återkom till Tallskolan några dagar senare när det var dags för läraren att 
erbjuda extraundervisningen. 
 

Kommer till salen 08.10. Läraren håller på med extra träning för de ele-
ver som har missat vissa delar på no-provet. Läraren har gått ut med ett 
erbjudande till de elever som behöver hjälp för att klara upp till Godkänt-
nivån på avsnittet (eleverna har med andra ord valt om de vill komma på 
morgonen för extra träning eller inte). Läraren talar enskilt med de tre 
elever som finns på plats. Hon talar med dem, de försöker och tränar på 
laborationerna. Läraren går efter en diskussion med en av flickorna med 
på att ’omprovet’ kan ske direkt efter själva träningen. Meningen från 
början var att eleverna skulle återkomma till no-salen senare på efter-
middagen. Först då skulle de visa om de förstått avsnittet och eleverna 
skulle då också visa att de själva kunde genomföra tänkta laborationer.  

 
Läraren var naturligtvis angelägen om att så många elever som möjligt lycka-
des uppnå betyget Godkänt på det examinerade avsnittet. Genom att lotsa ele-
ver fram till godkäntnivån blev alla inblandade nöjda. Detta är i och för sig en 
vanlig praktik i skolans vardag (Dovemark, 1997), men inte desto mindre pro-
blematisk då läraren (och inte heller eleven) egentligen hade någon kontroll 
över vilka moment eleven klarade av. Dilemmat uppmärksammades av lärare, 
här illustrerat av Peders funderingar (lärare på Tallskolan): 
 

Frågan är om vi inte curlar för mycket framför dem. Vi går dem så till 
mötes genom att vi till varje pris försöker möta var och en på sitt vis att vi 
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kanske t.o.m. stjälper dem snarare än hjälper dem. Hur kommer de att 
bemötas på gymnasiet? Vad förväntas av dem där?  

 
Exemplet med no-provet ovan visar också på vilket fokus en stor del av sko-
lans verksamhet har, nämligen på produkten snarare än processen. Detta sker 
på bekostnad av tid för kritisk reflektion över t.ex. sociala och strukturella rela-
tioner och villkor. Läraren tvingas gång på gång att fokusera produkten då det 
är den som bedöms till syvene och sist, trots uttalade ambitioner om att proces-
sen skall involveras i bedömningen. Siri diskuterade det med mig efter en lek-
tion: 
 

Det är ju jättekonstigt om man tittar på målen. Läroplanens mål om krea-
tivitet och samarbete är ju överordnade kursplanens mål. Men de går ju 
inte ihop. Eleverna vet ju att det är på kursplanens mål vi sätter betyg. Vi 
har ju försökt att sätta betyg på t.ex. grupparbete. Men… som Mia här… 
hon var i en grupp där hon fick bära hela arbetet… hon löste det på ett 
fantastiskt sätt. Men resultatet på papperet blev ju naturligtvis något helt 
annat än om hon hade fått välja gruppkompisar själv. 

 
Både lärarna och eleverna tycktes gång på gång hamna i detta ständiga dilem-
ma: medvetenheten om att se vikten av att lära sig samarbete och visa solidari-
tet, samtidigt som bedömning och betygsättning sker på den enskilda eleven. 
Lärare i gemen anstränger sig många gånger för att det skall bli så bra och trev-
ligt som möjligt för eleverna. De gör allt i sin makt för att skapa så givande, 
trevliga och ”roliga” uppgifter som möjligt, men utfallet blir inte alltid som det 
är tänkt. Följande journalanteckningar från Tallskolan illustrerar detta dilem-
ma: 
 

Jag har många funderingar kring no-lektionen. En trevlig och avspänd 
stämning, trots att de flesta av eleverna inte uttryckte eller visade något 
större allvar med sitt arbete. Det var mycket ”gnabb”. /…/Lärare lägger 
ned ett otroligt arbete för att göra det så intressant som möjligt. Eleverna 
har möjlighet till att praktiskt göra sina ’släpor’ och vagnar/kärror. De 
skriver, ritar, skissar, bygger, fotograferar, sätter in bilder i sina häften. 
Allt efter ’konstens alla didaktiska regler’. Men vad blir det av det? Vem 
vinner på detta och vem förlorar? Lektionen läggs upp på detta vis för att 
alla elever skall hitta sin strategi. Läraren visar ett otroligt tålamod. Ta-
lar och förklarar…men… vad lär sig eleverna?  

 
Lärarna är inte på något vis omedvetna om detta dilemma. Efter tillfället be-
skrivet ovan sa läraren till mig: ”man vill ju så mycket… men det är ju detta 
som är det stora dilemmat när det gäller läraryrket… man vill så mycket, men 
man hinner aldrig med allt. Detta dilemma att hela tiden försöka individualise-
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ra”. Läraren skall tillfredställa varje elevs behov samtidigt som läraren måste 
anpassa sin praktik till arbetsmarknadens och samhällsstrukturens krav och för-
väntningar. Motsättningarna är inbyggda i skolan. Samtidigt som eleverna skall 
fostras till demokrati och samarbete skall de kvalificeras för uppgifter i ett när-
ingsliv som inte bygger på demokratiska principer utan där det skall tävlas med 
betyget som vapen. Det är ingen enkel balansgång. Frågan är om det är rimligt 
överhuvudtaget att förvänta sig att läraren skall individualisera i betydelsen 
privatundervisning? Tvingar de individuella målformuleringarna in lärarna i 
denna form av aktiviteter? Hur kan en rimlig avvägning ske mellan det kollek-
tiva och det individuella? Lärarnas arbete styrs av nationella och lokala doku-
ment. Många skrivningar i dessa dokument signalerar en stark individualise-
ring. I Väststads skolplan fanns följande formulering t.ex.: ”Varje elev har rätt 
till att utveckla kunskap efter sina förutsättningar” (s. 5). Det är inte konstigt att 
lärarna försöker ”möta varje elev på sin nivå” (Dovemark, 2004a). Retoriken är 
stark och kraven tydliga men som Dovemark visar i sin studie får det till resul-
tat att lärarens olika förväntningar och krav får en starkt socialt reproducerande 
effekt.  
 
Visionen om en demokratifostrande skola 
 
Skolans svårighet att iscensätta både marknadens och demokratins uppdrag får 
inte innebära att demokratins uppdrag undanröjs och betraktas som omöjlig. 
Utan en vision, eller vad Allman (1999) benämner social imagination (s. 9), 
skulle en form av social omvandling inte vara möjlig. Om vi vill skapa en mer 
human form av existens behöver vi en bred repertoar av föreställningar och 
idéer om vad visionen om skolan skulle kunna innehålla. Varje eftersträvans-
värd vision måste vara realistisk. Den måste vara baserad på kritiska över-
väganden av nuvarande och tidigare mänskliga villkor. Med andra ord måste en 
vision komma från det verkliga, den materiella världen.  
 
I detta kapitel skall jag försöka dela med mig av min vision så att läsaren har 
möjlighet till att ta ställning till den. Allt arbete med barn och unga borde byg-
ga på en vision om en social förvandling mot ett mer solidariskt, demokratiskt 
och inkluderande samhälle. Drygt två hundra femtio tusen lärare arbetar inom 
den svenska skolan och flerfaldigt fler elever. Självklart är det en organisation 
som dagligen hanterar en mängd konflikter och svårigheter. Lärare, skolledare, 
elever och föräldrar möts dagligen utifrån olika ideologiska utgångspunkter. Vi 
kan vara överens om att skolan skall vara demokratisk, men nästa naturliga 
fråga blir då: Vad menar vi med demokrat i? Kan skolan vara ett redskap för 
ökad demokrati? Kan vi förena skolans demokrati- med dess kvalificerings-
uppdrag? Ingalunda några enkla frågor, men väl så viktiga i debatten om sko-
lans roll. Frågor om demokratins praktik i förhållande till förberedelse för yr-



94 

keslivet dyker ständigt upp och vi alla som arbetar inom utbildningsväsendet 
måste på ett eller annat sätt förhålla oss till dessa frågor.  
 
Allman (1999) poängterar att om vi vill skapa ett mer humant samhälle måste 
vi åtminstone ha en uppfattning om vad det skulle kunna innehålla. Varje efter-
strävansvärd vision måste vara realistisk. Den måste vara grundad på antagan-
den och kritik från både förflutna och nuvarande mänskliga villkor. Med andra 
ord ”to be achievable, a vision must be derived from the real, the material 
world” (Allman, 1999, s. 9). Allman bygger sitt resonemang på Karl Marx idé-
er. Marx bar på en vision om vad människor kan bli, en vision som inte enbart 
är baserad på tron på mänskligheten utan snarare på en materialistisk analys av 
människors villkor. Utbildning har en betydelsefull roll att spela i medvetande-
görandet av människans villkor och möjligheter.  
 
Gramsci (1967) och Freire (1972) poängterar utbildningens centrala roll inom 
varje politisk och kulturell rörelse. De poängterar att då alla människor är med-
vetande varelser skall inte undervisning handla om didaktik i form av att fylla 
kunskap i tomma medvetanden, utan snarare se till att människors redan existe-
rande tänkande blir till en kritisk och kritiskt medveten aktivitet. Människor 
måste helt enkelt lära sig att tänka kritiskt runt sin egen och andras existens. 
Lära sig inse att det inte finns, och inte heller har funnits, någon anledning till 
att vissa människor har och har haft övertaget över andra. Det handlar om att 
”kollektivets individer” aktivt börjar skapa sin egen historia snarare än att pas-
sivt delta i skapandet av sin egen dominans. Marx (1867) menade att om män-
niskor inte hanterar sin värld kritiskt reflekterande, uppfyller de inte sin poten-
tial som mänskliga varelser. Marx såg helt enkelt förmågan till kritiskt tänkan-
de som ett signum för människan. Med andra ord innehar varje människa för-
mågan att se asymmetriska relationer och orättvisor och i och med denna för-
måga har också människan skyldighet att påvisa och förmåga att förändra dessa 
relationer. Om förmågan till kritiskt tänkande uteblir utarmas mänskligheten 
och dess medvetande, poängterade Marx.  
 
Marx idé om vad mänskliga varelser kan vara bygger på analys av den existe-
rande världen. Ett av den mänskliga artens karaktäristika är just förmågan till 
medvetet och logiskt tänkande. Då människan utmärks av förmågan att tänka, 
torde alla människor vara medvetet engagerade i sitt eget självbestämmande. 
Gramsci (1988) talar om den till synes frivilliga underkastelsen när makten sät-
ter sig, till synes ovetandes, i medborgarnas sinne när t.ex. underordnat beteen-
demönster utvecklas och premieras. Det gäller helt enkelt att tänka som den 
härskande makten för att premieras (hegemoni). Häri ligger skolans stora di-
lemma. Liedman (1997) menar t.ex. att drömmen om skolan som medborgar-
fostrare inneburit att skolan hävdat en moral som står över samhällets konflik-
ter och därmed inte heller låtsas om de motsättningar som finns inneboende i 
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samhället. Skolans verksamhet sägs vara oberoende, opolitisk och neutral. Ge-
nom att inte fokusera på samhällets asymmetriska relationer utan att utgå ifrån 
”sunt förnuft” det vedertagna medverkar läraren till den sociala reproduktionen 
som utkristalliseras i utbildningssystemets utfall. 
 
Marx menade att människan kan lära sig att upptäcka och fånga faktiska rela-
tioner, 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 bety-
gens ideologiska idé snarare än att se det som ett mått på vad eleven kan. Fou-
cault (1986) menar att ständig bedömning och betygsättning splittrar kollekti-
vet och gör därmed individen mer sårbar. Ett annat exempel är att påvisa da-
gens hänsynslösa exploatering av arbetskraft och naturresurser i Syd. Genom 
att ändra produktionens mål från profit till människans verkliga behov, skulle 
den reella exploateringen av arbetskraft och naturresurser upphöra. Att aktuali-
sera och lyfta in frågor om t.ex. Hållbar Utveckling (HUT) i skolans verksam-
het skulle kunna vara ett exempel på att medvetandegöra barn och unga om hur 
ekonomin styr och vilka konsekvenser det kan få för både mänskliga rättigheter 
och miljö. Att lära barn och unga perspektivrikedom, lära dem våga ta ställning 
och därmed öka möjligheten till skapandet av aktiva konsumenter som grundar 
sig på väl överlagda val blir i så fall viktiga uppgifter för skolan. 
 
Marx kritiserade under sin livstid den borgerliga staten på grund av att den 
skiljde mellan det politiska livet och andra livserfarenheter. Ett tillstånd som i 
dagens samhälle kan påvisas tydligare än någonsin kanske. Åtskiljandet inne-
bär att majoriteten av människor ger bort sin politiska makt till andra och där-
med blir berövad all meningsfull politisk praktik, antingen det handlar om be-
slutsfattande eller genomförande av beslut (Marx, 1843). Redan Marx pekade 
på att politik blivit ytterligare en form av arbete inom det civila samhället. Var-
je medborgare borde snarare vara aktiv och ansvarig för skapandet och av det 
ständiga återskapandet av samhället, med andra ord skolan borde fostra till den 
politiska människan om vi menar allvar med att värna om demokratin. I detta 
ligger ett moraliskt och etiskt imperativ, en fråga om vad det innebär att vara 
människa. Här skall inte ’politisk’ förstås som ’partipolitisk’ utan snarare i Mo-
landers (1996) terminologi som en väl insatt och engagerad samhällsmedborga-
re. 
 
Det handlar om att skapa en alternativ framtidsvision, en humaniserad och de-
mokratiserad framtoning, en vision som innebär att försöka involvera männi-
skor i att engagera sig i en social och ekonomisk förändring. Det innebär att vi 
vill och önskar gå in i en öppen och empatisk dialog med varandra för att skapa 
den vision som gör anspråk på ett ömsesidigt åtagande, att vi utvecklar en kri-
tisk, dialektisk förståelse för vår samtid. Detta innebär i realiteten för lärare att 
öppna upp för diskussioner och samtal om samtiden. En rad forskning visar att 
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unga människor/elever upplever att det är svårt att påverka och förändra sin 
vardag. Öhrn (2005) fann t.ex. i sin studie om ungdomar i skolans vardag, att 
enskilda lärare var mycket viktiga för att ungdomars kritik och förslag skulle 
åstadkomma förändringar (jfr. även Kamperin, 2005). Öhrn poängterar dock att 
det inte innebär att lärare generellt framstår som en resurs för förändring, där-
emot att det finns enskilda lärare som ungdomar uppfattar lyssnar till dem. 
Dessa lärare inbjuder till diskussioner och hjälper även till att finna strategier 
för förändring.  
 
Öhrn (2005) konstaterar vidare i sin studie att politiskt kunnande var en viktig 
resurs för att kunna göra sin röst hörd i de konflikter som uppkom i de studera-
de skolorna. Utifrån detta kan man anta, menar Öhrn vidare, att ”skolpraktiker 
som utvecklar kompetenser knutna till politiskt kunnande, t.ex. förmåga att en-
gagera sig och argumentera, är väsentliga i påverkanshänseende” (s. 120). Ele-
verna i Öhrns studie talade om vikten att få diskutera olika frågor med andra 
kamrater och få lyssna till andra som debatterar. Elever som sällan själva med-
verkade i debatterna poängterade t.o.m. att de lärde sig mycket genom att lyss-
na på andras argument. Eleverna i Öhrns studie fann möjlighet till debatt inom 
skolans verksamhet och de uppskattade dessa tillfällen. Dovemark (2004a) 
fann också i sin studie att eleverna, vid de få tillfällen det gavs utrymme till 
diskussioner, uppskattade dessa i hög grad och dessutom ansåg sig ha en hel 
del att bidra med i dessa diskussioner. Detta är också något som Ungdomssty-
relsen (2001) i sin enkätundersökning med 14-15-åringar konstaterar.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att en rad studier visar att ungdo-
mar/elever finner det både lärorikt och stimulerande att diskutera frågor runt 
samtiden. Detta, menar jag, handlar om att skapa en alternativ framtidsvision, 
en vision som innebär att försöka involvera människor i att engagera sig för en 
social och ekonomisk förändring, att synliggöra maktrelationer och visa på att 
det går att förändra rådande regler och strukturer. Med andra ord att utveckla 
en kritisk förståelse för vår samtid och lära unga människor att bli politiska ak-
törer. 
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DISKUSSION – SEGREGATIONENS SKOLA 
 
Nedan diskuteras studiens resultat i relation till segregation och demokrati. 
Studien har haft en kritisk etnografisk ansats. Det innebär att min ambition bl.a. 
har varit att sätta de asymmetriska relationer som uppstår i skolans verksamhet 
under lupp. Jag har följt två årskurs åttor under en hösttermin. Valet av skolor 
har skett utefter idén att hitta ”kritiska fall” för att illustrera segregationens ef-
fekter. Skolorna har utåt sett tett sig snarlika gällande den fysiska miljön och 
verksamhetens metodik, men studien pekar på väsentliga skillnader när det 
gäller verksamhetens villkor och dess utfall.  
 
Segregation och skolans kultur- och identitetsproducerande 
uppdrag 
 
När vi talar om segregerade skolor går ofta tanken till storstädernas förortssko-
lor och/eller friskolor kontra kommunala skolor. Granskolan och Tallskolan 
ligger i en medelstor svensk stad. Både Gran- och Tallskolan var relativt små 
kommunala skolor. De låg knappt 500 meter ifrån varandra, inbäddade i grön-
områden. De fysiska förutsättningarna gällande byggnader var snarlika med 
öppna, ljusa, nyrenoverade lokaler. Likheterna var också slående gällande hur 
personal och elever bemötte varandra, i stort sett på ett positivt och respektfullt 
vis. Självklart uppkom konflikter, men dessa löstes oftast utan några större 
problem. Skolvardagen gick sin gilla gång, långt ifrån den mediabild (jfr. 
Holm, 2008; Samuelsson, 2008) som ofta kablas ut bestående av en skola i kris 
med påstådda bråk och okvädes ord haglande i luften. Också när det gällde lä-
rarnas metodiska utgångspunkter i stort, fann jag stora likheter. Lärarna på de 
bägge skolorna utgick explicit utifrån nationella och lokala mål och kriterier. 
De ansträngde sig för att synliggöra dessa för eleverna genom att lämna ut dem 
i skrift till eleverna och dessutom ha dem synliga i klassrummen. Lärarna gick 
också muntligt igenom kriterierna med eleverna. Eleverna i sin tur förväntades 
utifrån diskuterade kriterier ”satsa mot rätt betyg” och därmed välja vilket be-
tyg de skulle arbeta mot.  
 
Trots dessa likheter slogs jag ändå framför allt av olikheten. Som en elev ut-
tryckte det, skolorna och området där de låg, var som ”skilda världar” (jfr. Bu-
nar & Kallstenius, 2005). Inte bara eleverna uttryckte detta utan det var något 
som framkom hos både lärare och skolledare. Personal såg med stor oro på ut-
vecklingen och skolledarna på de bägge skolorna hade med gemensamma inla-
gor, vid ett flertal tillfällen, påtalat för kommunens politiker och tjänstemän 
vad de upplevde som problem. Skolornas hemsidor vittnade också om ambitio-
nen att överbrygga skillnaderna mellan skolorna. 
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Segregationen visade sig på olika sätt, först och främst med tanke på elevernas 
bakgrund. Den socioekonomiska och etniska skillnaden var påfallande. Tall-
skolans elever kom näst intill till 100% från det närliggande större bostadsom-
rådet med betydligt lägre medelinkomster än vad Granskolans upptagningsom-
råden uppvisade (Kommundata). Långt över 50% av eleverna på Tallskolan 
hade annat modersmål än svenska. Sedan Granskolans tillkomst hade en ström 
av elever flyttat från Tallskolan till Granskolan. Inte någon elev hade gjort den 
omvända resan, med andra ord flyttat från Granskolan till Tallskolan. Samtliga 
elever som flyttat hade svenskfödda föräldrar enligt Tallskolans rektor. Tall-
skolan dränerades på elever, vilket med all tänkbar tydlighet visade sig i de två 
årskurs åttor jag följde. Antalet elever i Tallskolans årskurs åtta var mindre än 
hälften så många som i Granskolans.  
 
Införandet av skolpeng i början av 1990-talet gör det möjligt för elever att flyt-
ta till önskad skola, vilket var ett systemskifte i sig. Det genomfördes i samför-
stånd över partigränserna och under ett decennium av statsfinansiell kris. En 
grundidé med införandet av voucher eller skolpeng var att konkurrensutsätta 
skolor genom föräldrars möjlighet att välja skola för sina barn. Valfriheten är 
dock skenbar. Teorin om att konkurrens och valfrihet leder till bättre skolor 
bygger på att elever och deras föräldrar är väl informerade och gör rationella 
val (jfr. Dovemark, 2004a). Men så enkelt fungerar det inte. Skawonius (2005) 
visar t.ex. i sin avhandling att familjers förhållande till skolan är mycket sam-
mansatta. Föräldrar utan egen studievana vågar t.ex. inte ens tänka sig sina 
egna barn i så kallade ”finare skolor”.  
 
Vi vet genom forskning att ju högre ett områdes socioekonomiska och utbild-
ningsmässiga nivå är, desto fler elever börjar i friskola (SOU 2000:39; Kjell-
man, 2001; Skolverket, 2003:230; Johnsson, 2004). Även en rad internationella 
studier visar på samma sak (se t.ex. Ball, 2000; Whitty, 2002). För Tallskolans 
del innebar det att en mängd elever med svenskt ursprung flyttade från skolan 
till Granskolan när den startades. Granskolan blev en, näst intill ”helvit medel-
klasskola”. Under läsåret för mina fältstudier fanns endast någon enstaka elev 
med annat modersmål än svenska. Strömmen av elever från Tallskolan till 
Granskolan innebar helt enkelt att Tallskolans verksamhet underminerades. 
Skolan hade enligt skolledaren hamnat i en ”nedåtgående spiral” och i lokaltid-
ningen kunde man under perioden för fältstudierna läsa att Tallskolan hotades 
av nedläggning. Möjligheten att Tallskolans lokaler skulle övertas av en frisko-
la i kommunen var vid tillfället överhängande. Tallskolans och Granskolans 
skolledare och personal var djupt oroade över tendensen, men trots inlagor till 
kommunens politiker och tjänstemän gjordes inga radikala förändringar för att 
rädda skolans existens.  
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Om Granskolan kunde kategoriseras som en ”helvit medelklasskola” var ele-
vernas (och lärarnas) epitet för Tallskolan ”invandrarskola” eller ”utlännings-
skola”. I och med den starka segregeringen gick bägge skolorna miste om vär-
defulla och viktiga resurser i form av barn med olika socio-ekonomiska och 
etniska bakgrunder. Den allmänna svenska skolans grundfundament, om en 
sammanhållen obligatorisk skola raserades. Skolans demokratiuppdrag att so-
cialisera framtidens medborgare fick helt andra förutsättningar. Skolan kan räk-
nas som en av de viktigaste ideologiproducerande institutionerna i samhället. 
För att tala i Alhussers (1976) termer en av samhällets viktigaste ”ideologiska 
statsapparater”. Skolan har en viktig uppgift att bidra till barns och ungas med-
borgerliga identitet. Detta handlar om ett uppdrag att skapa tolerans och solida-
ritet mellan människor, utifrån en syn som betonar kulturers lika värde och ser 
en språklig och kulturell mångfald som en tillgång (jfr. Lunneblad, 2006). För 
både Granskolan och Tallskolan blev det svårt att realisera det kultur- och iden-
titetsproducerande uppdraget. Möjligheten att genom skolans försorg skapa 
större förståelse mellan olika befolkningsgrupper minskade radikalt för både 
Granskolan och Tallskolan. Förutom detta förlorade Tallskolan värdefulla eko-
nomiska resurser i form av skolpeng när elever valde Granskolan framför Tall-
skolan. För Tallskolans del riskerade det t.o.m. eventuell nedläggning av sko-
lan.  
 
Elever och lärare på Tallskolan konstaterade och talade i termer av att det ”var 
bättre förr” när ”upptagningsområdena såg olika ut” och eleverna kom från oli-
ka bostadsområden. ”Förr” stod i bjärt kontrast till dagens Tallskola där det 
”bara gick utlänningar”, som flera elever (och lärare) framhöll. Att Tallskolans 
elever till så gott som 100% kom från det invandrartäta kommunala bostads-
området Västa betraktades som negativt. ”Mångkulturellt” och ”invandrartätt” 
sågs således snarare som problem än som en tillgång. Sociala och strukturella 
villkor förstärkte därmed uppdelningen mellan vi och dom andra (jfr. Guber, 
2007, Lunneblad, 2006). 
 
Segregation, betygskriterier och val 
 
Den mest påfallande skillnaden vid mina besök på Gran- och Tallskolan var 
hur elever och personal förhöll sig till prov, inlämningsuppgifter, målkriterier 
och betyg. Efter besöken på Granskolan, där både elever och personal frekvent 
talade om kommande prov och där eleverna över lag var, som flera lärare sa, 
”betygsfixerade”, att då komma till Tallskolan blev upplevelsen av skillnaden 
total. Eleverna på Tallskolan talade sällan om betyg och de uppvisade långt 
ifrån den stress som eleverna på Granskolan gjorde. Lärare på Tallskolan be-
kymrade sig över många elevers avsaknad av ”känsla för skolan” och Hans, en 
av lärarna, uttryckte det i termer av att eleverna inte ”bar med sig” de krav som 
skolan som institution ställer på dem. Eleverna bar helt enkelt inte den form av 
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socialt- och kulturellt kapital (Bourdieu, !986, 1990, 1996) som gör att du som 
elev kan skapa dig en framgångsrik skolkarriär (jfr. Dovemark, 2004a,b). Det 
var t.ex. inte ovanligt, enligt lärarna på Tallskolan, att eleverna kom till prov- 
och examinationstillfällen totalt oförberedda. Elever på Tallskolan sa också till 
mig att de sällan eller aldrig talade om betyg i hemmet och att de heller inte 
alltid kunde förvänta sig hjälp med skolarbetet där. Detta stod i bjärt kontrast 
till Granskolans nära samarbete med föräldragruppen genom olika samarbets-
råd, föräldragrupper och skolråd.  
 
I en praktik som delvis byggde på individuella, svagt inramade arbetsuppgifter 
(Bernstein, 1975) hade elever på båda skolorna svårt att koda av vad som 
egentligen krävdes av dem. Till skillnad mot majoriteten av Granskolans ele-
ver, som tog hem arbetet för att få hjälp, var flertalet av Tallskolans elever 
hänvisade till skolan. De hade enligt både lärare och elever inget större stöd 
hemifrån när det gällde skolarbetet. Om vi skapar en verksamhet i skolan som 
förutsätter arbete i hemmet för att bli gjort, förstärker vi skillnaden mellan ele-
verna på grund av deras sociala- och kulturella kapital. Lärarna hamnade gång 
på gång i dilemmat att inte hinna med och hjälpa alla i behov av stöd. De indi-
viduella arbetsuppgifterna framtvingade en form av ”privatundervisning” som i 
sin tur kräver mycket resurser (Dovemark, 2004a). När den offentliga sektorns 
resurser minskas och skolan inte klarar av att ge elever den hjälp de behöver 
för att klara av skolans uppgifter, är det förståeligt att lärarna hoppas på (och 
förväntar sig) att föräldrarna ska stå till tjänst. Det är det som står till buds helt 
enkelt. Men risken är att läraren förutsätter att alla elever kan och vill få hjälp 
hemifrån, vilket studiens resultat med all tänkbar tydlighet visar att så inte är 
fallet. Flera elever på Tallskolan sa att de sällan eller aldrig talade om skola 
och än mindre om betyg hemma. 
 
Men studien visar att hemarbetet medförde ytterligare dilemman. Elevernas 
arbeten bedöms och betygsätts av läraren som deras egna, utan egentlig vetskap 
om hur mycket hjälp den enskilda eleven kan ha fått hemifrån. Betyget avspeg-
lar naturligtvis inte vad eleverna har lärt sig utan snarare den produkt som har 
levererats för bedömning (jfr. Korp, 2003; Selghed, 2004; Tholin, 2006). 
Bourdieu och Passeron (1975) pekade just på hur utbildningssystemet framträ-
der som neutralt, men utesluter i praktiken de som inte har det ”rätta” sociala- 
och kulturella kapitalet. De materiella maktförhållandena framstår som själv-
klara och rättvisa men är det långt ifrån. Hur många lärare har det i åtanke vid 
bedömning? 
 
Ett uttalat mål och en grundtanke med målrelaterade betyg är att det som skall 
bedömas, skall vara transparent för dem som skall bedömas, eleverna, och är 
också något som poängteras i olika policytexter (se t.ex. SOU 1992:86; Skol-
verket, 2001, 2005). Det var också något som personalen på de bägge skolorna 
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hade som mål och arbetade intensivt med. Betygskriterier och olika målformu-
leringar visades frekvent för eleverna och de var, enligt flera lärare, tänkta att 
vara ”levande dokument” som eleverna ständigt skulle koppla tillbaka till. Det 
fanns en uttalad strävan hos lärarna att fokusera på de målrelaterade betygens 
formativa funktion. Det är dock en grannlaga uppgift att formulera kriterier på 
ett sätt så att läsaren kan koda av vad författaren av kriterierna de facto har 
tänkt sig. Det visade sig också att dessa farhågor var berättigade. Selghed 
(2006) t.ex. menar att försöken att bjuda in eleverna till diskussion om vad krav 
och kriterier innebär är en grannlaga uppgift. Vad resultatet blir och om elever-
na verkligen har förstått är svårt att uttala sig om. Trots gedigna genomgångar 
av kriterier visade elever på både Gran- och Tallskolan genom både tal och 
agerande att de långt ifrån alltid hade förstått vad kraven stod för. 
 
Då kriterier och krav inte framstod som självklara blev möjligheten att diskute-
ra med klasskamrater och föräldrar många gånger avgörande för om eleverna 
skulle klara av att koda av vad som avkrävdes dem (jfr. Dovemark, 2004a,b). 
En intressant fråga i sammanhanget är hur mycket hjälp eleverna behöver för 
att koda av vad som krävs? Lärare i min studie sa många gånger ganska uppgi-
vet, att de hade förklarat både en och två och t.o.m. tre gånger, men att elever 
ändå krävde individuell hjälp. Detta var också något som mina observationer 
visade på. Räddningen för både lärare och elever (åtminstone på Granskolan) 
blev hemmet. Hemmets möjligheter till hjälp blev avgörande om verksamheten 
fungerade eller inte. 
 
Segregation, skolans krav och föräldrars stöd 
 
Här kommer nästa stora skillnad mellan skolorna in. En stor majoritet av Gran-
skolans föräldrar var oerhört angelägna om att ta del av mål och betygskriteri-
er, enligt lärare på skolan. De visade till och med ”ilska”, som en lärare sa, vid 
tillfällen då målkriterier inte ännu hunnits skickas hem. Detta kan tyda på att 
för de flesta av Granskolans föräldrar stod det klart, att för att kunna hjälpa sina 
barn så mycket som möjligt, och därmed hjälpa dem till höga betyg, var det 
angeläget att få veta vad som krävdes för olika betygssteg. Föräldrarna påtog 
sig helt enkelt lärarens roll och frågan är om skolan över huvud taget skulle 
fungera om inte föräldrar tog detta ansvar. Elever, huvudsakligen på Gransko-
lan, både sa och visade att de arbetade mycket hemma. Föräldrarnas medver-
kan framkom på en rad olika sätt på Granskolan. Det handlade om allt ifrån 
officiella samrådsgrupper till en mera subtil påverkan som ett uppbyggt belö-
ningssystem för höga betyg. Lärare uppskattade stödet från föräldrarna, men 
kunde också uttrycka oro över hur hårt vissa föräldrar drev sina barn, men ock-
så oro för egen del, då kraven jämt var högt ställda på dem som lärare.  
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För eleverna och även lärarna på Tallskolan, såg det annorlunda ut. Många ele-
ver sa sig inte kunna förvänta sig hjälp med skolarbetet hemma och än fler sa 
att de sällan eller aldrig talade om skolan och arbetet där. För lärarnas del sa de 
sig inte känna något stöd från elevernas hem utan, som flera uttryckte det, 
”många föräldrar uppfattade att skolan sköter sitt och hemmet sitt” (jfr. Boua-
kaz, 2007). Föräldrarna såg helt enkelt inte sin roll i elevens arbete. Tallskolans 
personal hade gjort tappra försök att råda bot på detta men inte lyckats, menade 
man. Dels hade ett beslut tagits att samtliga klassföreståndare skulle skicka 
hem ”veckoinformation” om vad som skulle avhandlas under skolveckan, t.ex. 
prov, tester, läxor etc. och dels hade man i tydliga ordalag på skolans hemsida 
skrivet vad skolan förväntade sig att föräldrar skulle bistå med, bland annat 
stod det att det låg på förälderns ansvar att ”eleven gjort läxan”. Alldeles för 
många elever kom ändock ”helt oförberedda till skolan” när det t.ex. vankades 
ett prov, beklagade sig flera lärare.  
 
En annan slående skillnad mellan skolorna var att på Granskolan relaterade lä-
rarna frekvent till högre studier i motiverande syfte. Detta skedde inte alls i lika 
hög grad på Tallskolan. Vid studerandet av betygskriterierna vid de ämnesom-
råden som togs upp under mina fältstudier kunde jag också konstatera att Gran-
skolans lärare ställde höga krav på sina elever gällande t.ex. kognitiva förmå-
gor som analysförmåga och jämförande. Dessa krav stod många gånger i bjärt 
kontrast till Tallskolans krav som höll sig mer på en görandenivå. Lärare på 
Tallskolan funderade över och diskuterade sin kravnivå. Hans till exempel jäm-
förde med tiden innan Granskolans tillkomst, då Tallskolans elever kom från 
mera heterogen miljöer. Hans bekymrade sig över om de som skola och lärare 
”fortfarande hade kvar samma ribba” som tidigare eller, som han uttryckte oro 
över om de ”sänkt ribban i och med att andra elever” från en socio-ekonomiskt 
belastad miljö numera var i majoritet på skolan. 
 
Att lärare bemöter och ställer olika krav på elever har uppmärksammats i tidi-
gare studier (se t.ex. Tickle, 1984; Beach, 1999; Dovemark, 2004a; Korp, 
2006). Om lärarens förväntningar och krav ser olika ut för olika elever finns en 
risk att elever underpresterar och lämnas att göra uppgifter som i princip är 
självgående och därmed för enkla för att kunna vara en reell utmaning för ele-
ven. Återigen kan vi se hur den kulturella produktionen blir till kulturell repro-
duktion som i sin tur blir till en social reproduktion (Willis, 1981). Lärarna för-
sökte skapa en fungerande verksamhet utifrån krav på individualisering. För att 
hinna med och hjälpa, krävdes att vissa elever helt enkelt fick sysselsätta sig 
med uppgifter som de själva klarade av. Valfrihet för elever för med sig en för-
ändrad arbetsroll för läraren (Dovemark, 2004a). Läraren förväntas vara hand-
ledare men denna undervisningsform är tidskrävande och kräver stora resurser. 
En uppenbar risk visar sig i studien vara att elever tillåts välja ’efter motstån-
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dets minsta lag’: det enklaste, det roligaste, det som går snabbast eller det som 
kompisen gör. Allt för att få klassrumssituationen att fungera. 
 
Betygen gjuter makten in i individen 
 
Den offentliga diskussionen om betyg har under senare tid förändrats i Sverige. 
Den borgerliga regeringen med skolministern i spetsen förespråkar fler betygs-
steg i tidigare årskurser. Sammantaget kan konstateras att i Sverige, liksom i en 
rad andra länder, används betyg som verktyg när skolans kvalité mäts. Trots att 
bedömning och betygsättning i retoriken har omskapats från kontrollredskap 
till ett didaktiskt verktyg, från en summativ till en formativ funktion visar mina 
observationer att betygen användes, både på Granskolan och Tallskolan som ett 
summativt redskap. Detta stödjer Tholins (2006) konstaterande att lärare i 
praktiken använder de målrelaterade betygsystemet på samma sätt som det 
normrelaterade som ett urvalsinstrument. Selghed (2004, 2006) poängterar att 
kriterierelaterade betyg i princip inte är avsedda för differentierade ändamål 
och menar att de därmed är olämpliga som urvalsinstrument. Forskning visar 
också att det är den summativa bedömningsgrunden som har tolkningsföreträde 
(Korp, 2003, 2006; Selghed, 2004, 2006; Tholin, 2004, 2006). Orsaken kan 
enligt Black m.fl. (2003) vara att det ’nya’ sättet kräver en stor arbetsinsats av 
lärarna och att lärare i gemen fortfarande känner sig osäkra inför sättet att be-
döma. Detta gav också flera lärare i min undersökning uttryck för. Stina som 
arbetade som naturkunskaps- och matematiklärare på Granskolan t.ex. menade 
att det krävdes både ”tid och energi” för att ”rättssäkert kunna bedöma elevers 
förmåga till analys och andra kognitiva förmågor”. Dessutom menade Stina att 
hon ständigt gick med dåligt samvete för att det ”aldrig blev riktigt rättvist”. 
Tidsaspekten var en ständigt återkommande anledning till svårigheterna i be-
tygshanteringen.  
 
Betyg innebär att vi mäter och graderar individer. Vissa individer kommer med 
hjälp av betygen att betraktas som excellenta, andra som mindre lyckade. Vi lär 
oss helt enkelt att passionernas av det förträffliga. Samtidigt vet vi att all be-
dömning i någon form är subjektiv. Med det målrelaterade betygsystemet och 
dess kognitivt inriktade betygskriterier som analys, jämförelse och värdering 
blir det subjektiva inslaget än mer påtagligt. De kognitiva aspekterna blir svåra 
om inte omöjliga att mäta. Vi blir ontologiskt osäkra: Gör vi tillräckligt? Gör vi 
de rätta sakerna? Gör vi lika mycket och lika bra som andra? Ständigt på jakt 
efter förbättringar, bli bättre, bli excellenta (Ball, 2003).  
 
Med betygens hjälp gjuts maktrelationer in på microniå. Vid betygssättning 
objektiveras eleven och genom objektiveringen kan individen kontrolleras 
(Foucault, 1986). Eleverna på Tallskolan identifierade sig som ”mindre värda” 
än eleverna på Granskolan. Granskolans höga status stod i bjärt kontrast till 
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Tallskolans identitet som en ”invandrarskola” med en rad problem. Eleverna på 
de bägge skolorna, på Tallskolan mer utpräglat än på Granskolan, talade myck-
et om detta. Tallskolans elever identifierade sig som ”problemelever” som inte 
hade någon chans att få höga betyg . Även lärare på Tallskolan talade i termer 
av att ingen elev på skolan hade ”ambitionen att nå VG eller MVG”. Frågan är 
med vilken kraft identitet som ”lyckad” eller ”misslyckad” får för en skolas 
verksamhet? Genom olika utvärderingar och kvalitetsgranskningar kan bilden 
förstärkas utan hänsyn taget till elevers sociala- och kulturella kapital med 
andra ord vilka villkor och möjligheter som står eleverna till buds. En viktig 
fråga i sammanhanget är om endast ett förnekande av sin egen kultur och bak-
grund kan generera skolframgång?  
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att skolorna hade väsenskilda förutsätt-
ningar för eleverna att klara av skolarbetet. Granskolans föräldrastöd stod i 
bjärt kontrast mot Tallskolans avsaknad av föräldrastöd. Eleverna på Tallsko-
lan intog en betydligt mer avstressad attityd till skolans arbete än vad Gransko-
lans elever gjorde. På den kulturella nivån uppvisades slående skillnader gäl-
lande hur personal, elever och föräldrar talade om och handlade gällande be-
dömning och betyg. Då eleverna förväntades registrera, avkoda och välja lämp-
lig betygsnivå att ”satsa mot” fick elevens sociala och kulturella kapital en av-
görande betydelse för hur utfallet av detta val blev.  
 
Även andra skillnader mellan skolorna kunde konstateras. En var hur betygs-
kriterier skrevs fram och hur krav ställdes på eleverna. Då Granskolans lärare 
ställde förväntningarna högt på skolans elever med betygskriterier inriktade på 
kognitiva färdighetsmål som jämförande, analyserande och värderande hamna-
de Tallskolans betygskriterier snarare på en ”görandenivå”. Betyg och bedöm-
ning var ett ämne som både lärare och elever på Granskolan frekvent uppehöll 
sig vid i samtal och diskussioner både under lektionstid och under raster. Skill-
naden var slående hur lite detta ämne fokuserades i det offentliga samtalet på 
Tallskolan, samtidigt som elevers oro och besvikelse framkom minst lika starkt 
där, som på Granskolan när t.ex. betygsatta prov återlämnades.  
 
En annan slående skillnad var hur Granskolans lärare använde betyg och krite-
rier för att motivera skolans elever för kommande högre studier medan det på 
Tallskolan, som en lärare uttryckte det, inte fanns elever som var ”aspiranter på 
högre betyg” och i konsekvens med det inte heller på högre utbildning. Kravet 
på betyg och bedömning påverkade både lärares och elevers praktik både i ter-
mer av vad verksamheten skulle innehålla, men också i termer av deras relation 
till eleverna. Betyg relaterades i den diskursiva praktiken framför allt till moti-
vation och formativa aspekter på lärande och ansvarstagande, medan den socia-
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la praktiken visade betygens klara relation till ordning, disciplin, kontroll, se-
lektion och sortering. 
 
Betyg, valfrihet och frågan om demokrati 
 
Elever och lärare på Gran- och Tallskolan relaterade betyg så gott som uteslu-
tande till elevernas kommande högre utbildning och yrke. Utbildning sågs som 
en form av ackumulerat arbete eller kapital med ett speciellt bytesvärde för 
framtida utbildning och karriär (jfr. Beach, 1999, 2001, 2003; Beach & Dove-
mark, 2005, 2007; Dovemark, 2004a,b; Dovemark & Beach, 2004). Samtliga 
elever och lärare gjorde sig tolkar för en hegemonisk uppfattning av skolan, 
dess betyg och betygens funktion i vårt samhälle. Varken lärare eller elever 
uttryckte skolans roll som en plats för diskussion och samtal om samhället och 
dess assymetriska relationer (jfr. Brosio, 1994, Allman, 1999). Att elever i för-
sta hand ser betyg i relation till framtida yrken och positioner är ett väl doku-
menterat faktum. Majoritet av gymnasieeleverna (60%) t.ex. anser att betygen i 
första hand skall styra intagningen till gymnasieskolan (Lärarförbundet, 2007). 
De anser enligt samma undersökning också att gymnasieskolans viktigaste 
uppdrag är att förbereda dem för arbetslivet vilket också grundskolans elever 
visar (Dovemark, 2004a). Minst viktigt enligt samma undersökning är enligt 
eleverna att gymnasiet förbereder dem till samhällsmedborgare.  
 
Genom att låta elever välja det betyg ”de vill satsa mot” kan skolans praktik 
uppfattas som något som ser ut som frihet, men som i grunden handlar om nå-
got helt annat. De elever som kodar av och har tillgång till hjälp utanför skolan 
(i hemmet till största del) är de som kan göra en framgångsrik skolkarriär, me-
dan de elever som är hänvisade till endast den tid de tillbringar i skolan har 
ringa möjlighet att uppnå en framgångsrik skolkarriär. Hemmet med dess soci-
ala och kulturella kapital blir till nyckelplatser för elevers möjligheter att lyck-
as med sitt skolarbete eller inte. Den enskilde eleven väljer och ”satsar” i hu-
vudsak utifrån de bestämda värden, värderingar och villkor som utvecklats 
inom den pedagogiska relation som har tolkningsföreträde i hemmet 
(Bernstein, 2003). Att kunna lista ut ”vad som räknas som viktigt” blir avgö-
rande. Frågan om eleven klarar av den egentliga uppgiften eller inte blir under-
ordnad. Elevens habitus spelar dem helt enkelt ett spratt i olika valsituationen 
(jfr. Dovemark, 2004a).  
 
Att eleverna i förväg skall veta på vilka grunder de blir bedömda var ett uttalat 
mål bland lärarna både på Granskolan och Tallskolan och är också något som 
poängteras i olika policytexter (se t.ex. SOU 1992:86; Skolverket, 2001, 2004). 
Selghed (2006) menar att försök att bjuda in elever till diskussion om vad krav 
och kriterier innebär är en grannlaga och svår uppgift. Trots detta kunde Gran-
skolans lärare, med vetskap om att eleverna fick mycket stöd hemifrån, ställa 
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höga krav på kognitiva färdigheter som analys, jämförelse och värderingar. 
Kriterier som motsvarade högre betygsnivåer. Tallskolans lärare däremot, med 
vetskap om att de flesta elever var utlämnade till tiden i skolan, ställde krav på 
en ’görandenivå’ som i realiteten motsvarade nivån för godkänt (jfr. Beach, 
1999; Korp, 2003). Detta uppfattades av lärare många gånger som om eleverna 
”inte hade högre ambitionsnivå”. Betygen verkar således, oberoende av om 
eleverna sägs själva satsa mot och välja, som ett instrument för urval och sor-
tering baserat på materiella villkor, i vars förlängning en fast social reproduk-
tion sker (Willis 1977, 1981). 
 
Konklusioner 
 
Valfriheten har blivit en överideologi, ett värde i sig. Grundtanken sades vara 
att förbättra skolan, men en rad studier visar att valfriheten får en negativ seg-
regation som följd. Vi utgår som lärare ofta med en fast norm om skolans posi-
tiva bevekelsegrunder. Vi föreställer oss att föräldrar är engagerade, välinfor-
merade och välvilligt inställda till skolan. Vi vet genom bl.a. Skolverkets atti-
tydundersökningar att de flesta föräldrar ser positivt på sina barns skolor, men 
vi vet också att en förhållandevis stor grupp föräldrar, av den ena eller andra 
anledningen, inte har möjlighet att engagera sig i sina barns skolgång. Om 
skoluppgifter förväntas göras i hemmen, faller det tungt på de elever med ett 
social- och kulturellt kapital som inte faller inom skolans norm, med andra ord 
när elevers egen kultur och bakgrund kolliderar med skolans. 
 
Kravet på betyg och bedömning påverkade lärarnas och elevernas praktik både 
i termer av vad verksamheten skulle innehålla men också i termer av deras re-
lation till varandra. Kravet på bedömning bakband således lärarna i en rad olika 
aspekter. T.ex. har begrepp som kvalitetssäkring fått en reell innebörd för da-
gens lärare (jfr. Jeffrey & Woods, 1998). Successivt har kraven på kontroll 
ökat. Långt borta är talet om den professionella läraren med ökat inflytande 
och medansvar. Nationella inspektörer och kommunernas åläggande att lämna 
skriftliga kvalitetsredovisningar binder upp lärarnas rörelsefrihet alltmer. Årli-
ga rapporter om hur kommunen uppfyller de nationella målen för skolan på-
verkar naturligtvis lärarnas vardag. Fler och fler nationella diagnoser och tester 
blir ett naturligt resultat av misstron mot lärarna. Men krav på tester och doku-
mentation hotar också lärarprofessionen och uppmuntrar till konformism och 
inskränkthet. 
 
Skolan är Sveriges största arbetsplats, men debatten om skolan tillåts föras av 
andra än skolans aktörer. Läraren som den självklara debattören i samhället har 
för länge sedan motats bort av ”experter” av olika slag och av politiker. Skolan 
har blivit ett slagträ i den partpolitiska debatten och detta kanske tystar flertalet 
lärare som inte hinner, vågar eller vill ge sig in i debatten. Med alla kvalitets-
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granskningar gäller det kanske också att hålla låg profil. Vem vet om inte den 
egna skolan snart granskas? Och ve och fasa om inte förväntade resultat nås! 
Frågan är vad detta får för konsekvenser på hur läraren ser på sin roll och funk-
tion? Lärares arbete rörande vård och omsorg synliggörs knappast varken i na-
tionella eller internationella diagnoser och prov. Tankar om bildning och ele-
vers personliga utveckling och medborgarfostran ställs mot utbildande av ele-
ver till god arbetskraft för näringslivets behov.  
 
En skola för alla var det tänkt. När det offentliga alltmer överger utbildnings-
ansvaret till marknadens friskolor är det kanske viktigare än någonsin att förut-
sättningarna för elever som går i kommunala skolor blir så likvärdiga som möj-
ligt. Rättigheten att gå i en väl fungerande skola skall naturligtvis inte vara be-
roende av betalningsförmågan. Lärarna på Granskolan och Tallskolan visade 
engagemang och vilja att skapa en så väl fungerande verksamhet som möjligt. 
De hade olika förutsättningar för detta mål beroende på bland annat elevers 
möjlighet att få hjälp hemma men också på skolpengens inverkan på skolans 
ekonomi.  
 
Om vi ska dra någon lärdom av studiens resultat, med tanke på de mål om lik-
värdighet som styrdokumenten har satt upp som önskvärda, ser vi att det inte 
endast är en fråga för utbildningsväsendet utan det handlar snarare om struktu-
rella samhälleliga problem där segregationen på grund av t.ex. socialpolitik och 
bostadspolitik framstår som avgörande. Jag menar att skolan kan tjäna som en 
mötesplats där möjligheter skapas för olika grupper och generationer att mötas 
och lära av varandra. Det kanske är viktigare än någonsin för att samhället skall 
hindras att falla sönder i en rad subkulturer. Skolan har potential att lägga 
grunden för ett mångkulturellt och inkluderande samhälle (Brosio, 1994; All-
man, 1999), men det krävs krafttag. Frågan är vad som händer med den svens-
ka ”likvärdiga” skolan när elever kan söka sig till skolor som skaffat sig högre 
status och kvar blir elever med helt andra villkor och möjligheter att klara av 
studierna. Skolor segregeras, det skapas elitskolor på bekostnad av andra ele-
vers möjligheter. Granskolan och Tallskolan var tydliga exempel på en segre-
gerad skola framförallt efter klassgränser med etniska förtecken (jfr. Lunne-
blad, 2006). 
 
Sambandet mellan elevens gjorda val och vad eleven egentligen skulle kunna 
klara av med andra former av utmaningar förblev oklart (jfr. Beach 1999a; Do-
vemark, 2004a,b; Korp, 2006). Elever relaterade inte konsekvenserna av sina 
val med framtida skolkarriär. Häri ligger kärnan gällande hur klassamhället kan 
existera i liberala och demokratiska former. Willis (1977) pekar på vilken be-
tydelse den levda kulturen har för den sociala reproduktionen. Han använder 
sig av begreppen genomskådande (penetration) och begränsning (limitation). 
Skolans praktik omskapas till något som ser ut som frihet med olika valmöjlig-
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heter och får det ’orättvisa’ att framstå som demokratiskt, men som i grunden 
visar sig handla om att de elever som kodar av och tar sig an den teoretiska 
kunskapen är de som blir framgångsrika. På detta sätt kopplas kulturell produk-
tion, kulturell reproduktion och social reproduktion samman och får också den 
sociala reproduktionen (Svensson, 2006, 2006) att framstå som demokratisk. 
Återigen ser vi hur individuellt agerande ersätter kollektiva och politiska mål-
sättningar om jämlikhet och solidaritet (Beach & Dovemark, 2007). 
 
Avslutande kommentarer 
 
Trots en mängd reformer med ett uttalat syfte att göra skolan mer jämställd och 
demokratisk ser vi att utfallet blir något annat. Vi vet genom både kvalitativa 
(t.ex. Beach, 1999; Dovemark, 2004a) och kvantitativa (Bunar, 2001; SOU 
2001:55) studier att den svenska skolan är segregerande och sorterande. Det 
sker t.ex. en stark snedrekrytering när det gäller val till olika gymnasieprogram 
och högre utbildning (Svensson, 1998, 2001; Reuterberg & Svensson, 1998; 
SOU 2000:39) och vi vet att denna snedrekrytering snarare ökar än minskar, 
åtminstone när det gäller s.k. högstatusutbildningar som t.ex. läkare- , psyko-
log- och juristutbildning (Svensson, 2006, 2008). Utifrån denna kunskap kan 
man ställa sig frågan vad som händer i den svenska skolan? Vad har hänt sedan 
Alva Myrdal på Socialdemokratiska Arbetar Partiets kongress 1944 hävdade 
att bristen på tillgång till utbildning var det starkaste klassprivilegium som stod 
kvar att bekämpa? Skolan skulle tillgodose krav om lika bildningsmöjligheter 
för alla, oavsett social bakgrund. Utbildningssystemets utfall visar dock på en 
tydlig differentierad behandling av elever på både strukturell och som denna 
studie visar på individuell nivå. Differentieringen må ta sig nya uttryck men 
resultatet och utfallet blir det samma. 
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