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Den återskapande Omvärlden
Níclas Månsson

I det svenska pedagogikämnets kollektiva historia förtjänar Donald Broadys
arbeten en egen plats och utgör en symbol för intellektuell styrka, kontinuitet
och ett ständigt vidhållande av den utbildningssociologiska traditionens vikt
och aktualitet. I sina samhällsvetenskapliga studier av den svenska utbildningen
visar Broady att differentieringsproblematiken alltjämt är relevant. Värdet av
dessa studier, som visar att skomakarbarn tenderar att bli vid sin faders läst, le-
der till en ökad förståelse av hur samhället reproducerar de omständigheter som
garanterar dess existens. Studier över utvecklingen av, och de historiska tenden-
ser som påverkar det samhälle vi lever i handlar om att förstå det sätt på vilket
den sociala ordningen är organiserad och hur den reproduceras.

Att reproducera omvärlden
För att en social ordning skall uppstå och fortsättningsvis reproduceras krävs
energi och information. Med energi avses de ting som är nödvändiga för männi-
skans överlevnad såsom värme, skydd och föda. Genom information får männi-
skan kunskap om hur energin kan finnas, skapas, organiseras och fördelas. Ur
denna förmåga växer en given ordning fram. Denna process utgör en strukture-
rande aktivitet som handlar om att göra den slumpmässiga och kaosartade värl-
den begriplig och möjlig att leva i genom att organisera den. Varje typ av sam-
hälle visar upp sin ordnade mångfald genom dess kastsystem, skråväsen, sociala
klasser eller religiösa och kulturella grupperingar. Eftersom ett samhälle legiti-
merar sig själv genom att inordna människan i en kollektiv föreställningsvärld
bortom hennes kontroll kan denna ordnande aktivitet inte existera utan hierar-
kisk kontroll och någon form av våld. Strukturer handlar med andra ord om
differentierade sociala positioner, positioner som för vissa människor samman
och som avskiljer andra från varandra. Den position en människa befinner sig i,
och som styr hennes sociala rörlighet, säger något om hennes utbildningsmöj-
ligheter, yrke och sociala status samt tillgång till marknadens, kulturens och
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PTU=

éçäáíáâÉåë= äáîK=bíí= ÖáîÉí= ë~ãÜ®ääÉë=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãI=ÖÉåçã=îáäâÉí= Éíí= ë~ãÜ®ääÉë=
ã~íÉêáÉää~= Ä~ë= çÅÜ= ÇÉëë= âìäíìê= ëí®åÇáÖí= ™íÉêëâ~é~ëI= ëéÉä~ê= Éå= ëíçê= êçää= Ñ∏ê= ~íí=
™íÉêëâ~é~=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~=ÇÉ=ëçÅá~ä~=ÜáÉê~êâáÉê=âêáåÖ=îáäâÉí=Éíí=ë~ãÜ®ääÉ=®ê=ìééÄóÖÖíKN=

pâçã~â~êÉ=Ääá=îáÇ=Çáå=ä®ëí=
iáâí=~åÇê~=ä®åÇÉê=á=s®ëíÉêä~åÇÉí=ìééîáë~ê=pîÉêáÖÉ=ìåÇÉê=NVMMJí~äÉí=Éå=êÉä~íáî=Ü∏Ö=
ëçÅá~ä= ê∏êäáÖÜÉíK=ûîÉå=çã=~åí~äÉí=ìåÖÇçã~ê= Ñê™å=ÜÉã=ìí~å= ëíìÇáÉî~å~= á= ëí∏êêÉ=
ìíëíê®ÅâåáåÖ=®å=å™Öçåëáå=Ñçêíë®ííÉê=íáää=Öóãå~ëáÉíI=çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=íáää=Ü∏Öëâçä~=çÅÜ=
ìåáîÉêëáíÉíI= îáë~ê= Éíí=é~ê= ÉñÉãéÉä= Ñê™å=_êç~Çóë= ÑçêëâåáåÖ= ~íí=ÇÉ= ëçÅá~ä~=çäáâÜÉJ
íÉêå~=Ñáååë=áåå~å=áåÇáîáÇÉå=ã∏íÉê=ëâçä~å=çÅÜ=~íí=ëâçä~å=ìééîáë~ê=éêçÄäÉã=ãÉÇ=
~íí=~îëâ~ÑÑ~=ÇÉãKO=f=Éíí=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉã=ëçã=íáääëóåÉë=®ê=ìíÑçêã~í=ÉÑíÉê=ãÉÇÉäJ
âä~ëëÉåë=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=âìåëâ~éëëóå=Ü~ê=ÇÉê~ë=Ä~êå=Ä®ííêÉ=ÅÜ~åëÉê=~íí=~åé~ëë~=
ëáÖ=íáää=ëâçäâìäíìêÉå=®å=ÉñÉãéÉäîáë=Ä~êå=Ñê™å=~êÄÉí~êÜÉãKP=

^íí=ëâçä~åë=êáíì~äÉê=áåíÉ=ä™íÉê=ëáÖ=~îëâ~ÑÑ~ë=Üìê=ä®íí=ëçã=ÜÉäëí=îáë~ê=_êç~Çó=á=ëáå=
Çáëâìëëáçå=~î=ÇÉå=ÇçäÇ~= ä®êçéä~åÉåKQ=rê=ÇÉå=éêçÖêÉëëáî~=ìíÄáäÇåáåÖë~åÇ~= ëçã=
pîÉêáÖÉ=ÉêÑçê=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ìåÇÉê=NVTMJ=çÅÜ=NVUMJí~äÉåI=çÅÜ=ëçã=ëâìääÉ=Éêë®íí~=ÇÉí=
íê~ÇáíáçåÉää~=ìíÄáäÇåáåÖëáÇÉ~äÉíI=Ñê~ãíê®ÇÇÉ=åó~=ÑçêãÉê=~î=ëçÅá~ä=âçåíêçääK=bÑíÉêJ
ëçã=ã®ååáëâçêë= î~ä= ëíóêë= ~î= ÇÉí= ìíÄìÇ= ëçã= ÉêÄàìÇë= Çê~ê= ãÉÇÉäâä~ëëÉåë= Ä~êå=
åóíí~= ~î= ÇÉå= áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ= ëçã=éêçÖêÉëëáîáëãÉå= ÉêÄàìÇÉêI= ÉÑíÉêëçã=ÇÉ= â~å=
î®äà~=á=ÉåÜÉíäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÇÉ=ëíêìâíìêÉää~=áåä®êåáåÖëîáääâçê=ëçã=äáÖÖÉê=é™=~ÖÉåÇ~åK=
^êÄÉí~êâä~ëëÉåë=Ä~êå=ëâáäàëI=á=ÇÉíí~=ë~ãã~åÜ~åÖI=Ñê™å=ãÉÇÉäâä~ëëÉåë=Ä~êå=Ç™=ÇÉ=
áåíÉ=êÉéêÉëÉåíÉê~ê=ÇÉ=áåä®êåáåÖëîáääâçê=ëâçä~å=ÉêÄàìÇÉêI=îáäâÉí=áåíÉ=éêÉÅáë=Üà®äéÉê=
ÇÉã=íáää=Ä®ííêÉ=ÄÉíóÖ=çÅÜ=íáääÖ™åÖ=íáää=Ü∏ÖêÉ=ëíìÇáÉêK==

f= ëáíí=Äçâëäìí=∏îÉê= NVVMJí~äÉí=îáë~ê=_êç~Çó=~ííI=®îÉå=çã=Öóãå~ëáÉëâçä~å=Ääáîáí=
Éå=ëâçä~=Ñ∏ê=~ää~I=Ü~ê=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ÇáÑÑÉêÉåíáÉêáåÖÉå=∏â~íKR=jÉÇ~å=å~íìêîÉíÉåëâ~éJ
äáÖ~=éêçÖê~ã=ìåÇÉê=NVVMJí~äÉí=Ü~ê=ÄÉÑ®ëí=ëáå=ëí®ääåáåÖ=ëçã=Éå=ÉäáíìíÄáäÇåáåÖ=áåçã=
ëîÉåëâ=Öóãå~ëáÉëâçä~=Ç®ê=ãÉÇäÉãã~ê=Ñê™å=ÇÉ=ä®ÖêÉ=ëçÅá~ä~=âä~ëëÉêå~=Ü~ê=ëî™êí=~íí=
í~=ëáÖ=áåI=ìééîáë~ê=ÇÉ=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=éêçÖê~ããÉå=Éå=ãÉê=ÜÉíÉêçÖÉå=ìééJ
ë®ííåáåÖ=~î=áåÇáîáÇÉêI=îáäâÉí=®ê=Éå=ÉÑÑÉâí=~î=ÇÉå=Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=ëáíì~íáçåÉå=é™=ã~êâJ
å~ÇÉåK=bÑíÉêëçã=ìåÖÇçã~ê=ìí~å=ìíÄáäÇåáåÖ= áåíÉ= î®äâçãå~ë= ~î= Éå= ~ääíãÉê= âìåJ

======================================================
N=açå~äÇ=_êç~ÇóI=Òh~éáí~äÄÉÖêÉééÉí=ëçã=ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖáëâí=îÉêâíóÖÒI=ééK=QPRÓQTM= á= gÉåë=
_àÉêÖ= EêÉÇKFI= mÉÇ~ÖçÖáâK= bå= dêìåÇÄçâI= iáÄÉêI= píçÅâÜçäã= OMMMI= ééK=QPS=ÑÑKX= pí~Ñ= `~ääÉï~ÉêíI=
ÒríÄáäÇåáåÖëÑáäçëçÑáI=cê~åâÑìêíëâçä~åë=âêáíáëâ~= íÉçêá=çÅÜ=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìë= ëçÅáçäçÖáÒI=ééK=QTNÓ
QVR=á=gÉåë=_àÉêÖ=EêÉÇKFI=mÉÇ~ÖçÖáâK=bå=dêìåÇÄçâI=iáÄÉêI=píçÅâÜçäã=OMMMI=ééK=QUT=ÑÑK=
O=açå~äÇ= _êç~ÇóI= ÒaÉå= ÇçäÇ~= ä®êçéä~åÉåÒI= ééK= QÓRR= á=hêáíáëâ= ìíÄáäÇåáåÖëíáÇëâêáÑíI= åêK= SQI= NVUMX=
açå~äÇ=_êç~ÇóI= ÒfåäÉÇåáåÖÒI= ééK= îJñáI= á=açå~äÇ=_êç~Çó= EêÉÇKFI=pâçä~å= ìåÇÉê= NVVMJí~äÉíK= pçÅá~ä~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖëëíê~íÉÖáÉêI= o~ééçêíÉê= Ñê™å= cçêëâåáåÖëÖêìééÉå= Ñ∏ê= ìíÄáäÇåáåÖëJ= çÅÜ=
âìäíìêëçÅáçäçÖá=OTI=pb`LfirI=rééë~ä~=ìåáîÉêëáíÉíI=rééë~ä~=OMMMK==
P=_êç~ÇóI=çéK=ÅáíK=OMMMI=ééK=QSR=ÑÑK=
Q=_êç~ÇóI=çéK=ÅáíK=NVUMK=
R=_êç~Çó=EêÉÇKFI=çéK=ÅáíK=OMMMK=

Del V: Pedagogik

Fältanteckningar, PDF-version Juni 2006

Del V: Pedagogik

politikens liv. Ett givet samhälles utbildningssystem, genom vilket ett samhälles
materiella bas och dess kultur ständigt återskapas, spelar en stor roll för att
återskapa och bekräfta de sociala hierarkier kring Vilket ett samhälle är uppbyggt.1

Skomakare bli vid din läst
Likt andra länder i Västerlandet uppvisar Sverige under 1900-talet en relativ hög
social rörlighet. Även om antalet ungdomar från hem utan studievana i större
utsträckning än någonsin fortsätter till gymnasiet, och därefter till högskola och
universitet, visar ett par exempel från Broadys forskning att de sociala olikhe-
terna finns innan individen möter skolan och att skolan uppvisar problem med
att avskaffa dem.2 I ett utbildningssystem som tillsynes är utformat efter medel-
klassens värderingar och kunskapssyn har deras barn bättre chanser att anpassa
sig till skolkulturen än exempelvis barn från arbetarhem.3

Att skolans ritualer inte låter sig avskaffas hur lätt som helst visar Broady i sin
diskussion av den dolda läroplanen.4 Ur den progressiva utbildningsanda som
Sverige erfor framförallt under 1970- och 1980-talen, och som skulle ersätta det
traditionella utbildningsidealet, framträdde nya former av social kontroll. Efter-
som människors val styrs av det utbud som erbjuds drar medelklassens barn
nytta av den individualisering som progressivismen erbjuder, eftersom de kan
välja i enhetlighet med de strukturella inlärningsvillkor som ligger på agendan.
Arbetarklassens barn skiljs, i detta sammanhang, från medelklassens barn då de
inte representerar de inlärningsvillkor skolan erbjuder, vilket inte precis hjälper
dem till bättre betyg och tillgång till högre studier.

I sitt bokslut över 1990-talet visar Broady att, även om gymnasieskolan blivit
en skola för alla, har den sociala differentieringen ökat.5 Medan naturvetenskap-
liga program under 1990-talet har befäst sin ställning som en elitutbildning inom
svensk gymnasieskola där medlemmar från de lägre sociala klasserna har svårt att
ta sig in, uppvisar de samhällsvetenskapliga programmen en mer heterogen upp-
sättning av individer, vilket är en effekt av den förändrade situationen på mark-
naden. Eftersom ungdomar utan utbildning inte välkomnas av en alltmer kun-

1 Donald Broady, ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg”, pp. 435-470 i Jens
Bjerg (red.), Pedagogik. En Grundbok, Liber, Stockholm 2000, pp. 436 ff.; Staf Callewaert,
ijUtbildningsfilosofi, Frankfurtskolans kritiska teori och Pierre Bourdieus sociologi”, pp. 471-
495 iJens Bjerg (red.), Pedagogik. En Grund/90k, Liber, Stockholm 2000, pp. 487 ff.
2 Donald Broady, ”Den dolda läroplanen”, pp. 4-55 i Kritisk utoildningstidskrift, nr. 64, 1980;
Donald Broady, ”Inledning”, pp. v-Xi, i Donald Broady (red.), Skolan under Iooo-talet. Sociala
förutsättningar oe/o utoildningsstrategier, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och
kultursociologi 27, SEC/ILU, Uppsala universitet, Uppsala 2000.
3 Broady, op. cit. 2000, pp. 465 ff.
4 Broady, op. cit. 1980.
5 Broady (red.), op. cit. 2000.
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skapskrävande arbetsmarknad finns det inget val än att ta emot och förbereda ett
stort antal omotiverade människor i gymnasieskolan. Till denna snedrekrytering
bidrar att individer från de grupper som befinner sig lägre ned i den sociala hie-
rarkin mindre ofta söker sig till studieförberedande program i jämförelse med
elever som har samma betyg men med bakgrund i högre samhällsklasser.

Med tanke på Broadys produktion inom det utbildningssociologiska fältet är
det svårt att göra dessa studier rättvisa. Jag har i denna diskussion enbart fokuserat
den sociala rörligheten (eller snarare avsaknaden av en sådan) men vill tillägga att
Broadys uppfattning av det sociala systemet inte är så endimensionellt att frågan
om social reproduktion kan reduceras till en fråga om hur många arbetarbarn som
befinner sig på högre nivåer i utbildningssystemet.6 Flera utslagsgivande sociala
kamper som har betydelse för den sociala ordningen sker inte nödvändigtvis på
vertikal nivå utan på en horisontell sådan, mellan grupper som ”besitter symbo-
liska eller materiella tillgångar av jämförbar omfattning men av olika art”.7 Syftet
med diskussionen var blott att peka på ett par allmänna resonemang angående
den sociala snedrekryteringen inom ett givet utbildningssystem.

Att inordna det oönskade
När vissa former för makt och kontroll avskaffas framträder nya och den typ av
ordning som skapas ur denna process innebär att allt inte är möjligt. Även om
det klassblock som skapades i och med det fabrikscentrerade samhällets fram-
väXt börjat vittra sönder finns det fortfarande goda skäl att fokusera reproduk-
tionen av den sociala ordningen. Problemet med sociala hierarkier har inte för-
svunnit i ett individualiserat och globaliserat konsumtionssamhälle, utan enbart
mångfaldigats. Den mångfald ett samhälle uppvisar, och som består av etniska,
sociala, ekonomiska, kulturella, religiösa och könsmässiga skillnader, finns före
det människan träder in i samhället och lever kvar då hon lämnar det. De grän-
ser som bestämmer den sociala ordningen tenderar att förstärkas då den utsätts
för ett yttre tryck, som exempelvis då oönskade och annorlunda människor fly-
ter över dess gränser.8 Dessa människor utgör en inkarnation av Georg Simmels
främling som kommer i dag men som inte resa vidare; en vandrare som saknar
lokala, familjära eller yrkesmässiga band till de människor hon möter.9 De
människor som tenderar att vara mer främmande än andra främlingar, vars till-
hörighet till den plats de befinner sig på ständigt ifrågasätts, utgörs av Sveriges

6 Broady, op. cit. 2000, pp. 465 ff.
7 Ibid., p. 469.
8 Niclas Månsson, Negativ socialisation. Främlingen i Zygmant Baamans författarskap, Acta
Universitats Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 108, Uppsala 2005, pp. 97-110.
9 Georg Simmel, ”Främlingen”, pp. 139-145 i Georg Simmel, Har a'r samhallet måjlígtå Korpen,
Göteborg 1980[1908], pp. 139 ff.
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romer. Till skillnad från medlemmarna i majoritetssamhället ärver romerna inte
en redan ordnad värld utan lever i en värld som inte är deras egen.

Ursprunget till romerna är i viss mån förlorat i det förgångna och inte riktigt
möjlig att spåra. Den mest accepterade föreställningen är dock att deras anfäder
härstammar från olika grupper som lämnade Indien för över tusen år sedan.
Deras resa tog dem från Indien genom Persien, Armenien och Balkan och un-
der 1100-talet började den grekiska arkipelagen befolkas av dessa nomader.
Skriftiga källor berättar att de under 1400-talets första decennier var kända som
siare och underhållare i nuvarande Tyskland, Frankrike och Italien. De fanns
antagligen på de brittiska öarna före 1500-talet men det första nedtecknade bevi-
set kommer från Edinburgh och dateras till år 1505.10 I Sverige har det funnits
romer sedan tidigt 1500-tal. Det första svenska dokument som knyts till romer
är Olai Petrus skildring i Stockholms tankebok år 1512 om hur en grupp männi-
skor anländer till Stockholm och som erhåller allmosor och härbärge efter tidens
regler för genomresande pilgrimer och tiggare.11

Enligt Justitiedepartementet finns det mellan 40 000-50 000 romer i Sve-
rige.12 Romabefolkningen är inte homogen utan består av svenska, finska,
utomnordiska, centraleuropeiska romer och resandefolket. Även om jag fort-
sättningsvis diskuterar romerna som en grupp är det viktigt att ha i åtanke att
olika gruppers förutsättningar i det svenska samhället skiljer sig åt, precis som
deras erfarenheter av förföljelser och diskriminering.

Sverige är traditionellt sett en välfärdsstat som tillgodoser sina medborgare
lika möjligheter för ett gott liv. Som medborgare har romerna därmed samma
rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. Det har dock visat sig att
romerna inte har samma möjligheter att delta i samhället som majoritetssam-
hällets medlemmar. Romer har svårare än andra folkgrupper att få tillgång till
bostäder och blir ofta hänvisade till bostadsområden i städernas ytterområden.
Vidare blir många romer fortfarande nekade tillträde på arbetsmarknaden, till
restauranger, affärer, hotell och campingplatser. I en utvärdering utförd av Om-
budsmannen mot etnisk diskriminering (DO) visar det sig att 90 procent av 150
tillfrågade romer upplever Sverige som ett ogästvänligt land. Cirka 25 procent
känner sig inte som en del av det svenska samhället och ytterligare 25 procent
upplever att deras närvaro inte är accepterad. Vidare säger över 60 procent att
de (under de senaste två åren) blivit kallade för ”zigenarjävel” och andra glåpord
som fungerar nedsättande för den romska folkgruppen.13

10 Niclas Månsson, En va'rlaI ogästvänligfir nomader, Scottish Traveller Education Programme,
Moray House School of Education, University of Edinburgh, Edinburgh 2003, pp. 11 ff.
11 Norma Montesino Parra, Zigenaifiågan. Intervention och romantik, Lunds Dissertations in
Social Work 6, Lunds universitet, Lund 2002, pp. 34 f.
12 Justitiedepartementet, Swedenš Roma. A NationalMinority, Regeringskansliet 2003.
13 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Diskriminering av romer i Sverige, Stockholm
2003, pp. 31 ff.
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Trots att det funnits romer i det svenska samhället sedan 1500-talet, som levt
med och av den bofasta befolkningen, uppfattas deras närvaro som störande av
majoritetssamhällets medlemmar. Eftersom det inte är möjligt att placera män-
niskor, även oönskade sådana, utanför ett samhälles givna gränser måste de in-
lemmas i någon form av kategori. Genom att förse romerna med den lägsta av
alla positioner i den sociala hierarkin är det möjligt att kontrollera deras rörel-
semönster och på så sätt försvåra deras chanser att glida över gränsen till platser
där hon inte hör hemma.14

Precis som romernas närvaro alltjämt skapar oro i en ordnad värld uppvisar
den svenska skolan en ambivalent hållning till denna folkgrupp. En jämförelse
med skolans inkluderande intentioner och romernas situation i den svenska
skolan reser en rad likvärdighets- och rättvisefrågor om utbildningens fostrande
och lärande verksamheter. De mål inom utbildningsområdet, som genom den
nya minoritetspolitiken skall acceptera romerna som en nationell minoritet med
rätt till modersmålsundervisning, har inte medfört att den romska kulturen är
en självklarhet i den svenska skolan.15

Flertalet rapporter visar att romska barn uppvisar lägre betyg, högre frånvaro i
och avhopp från skolan än andra elever.16 Ett avbrutet eller inkoherent närvaro-
mönster är visserligen inte unikt för romska barn och ungdomar, utan förekom-
mer också bland flyktingar, kroniskt sjuka och socialt depraverade. Vad som är
unikt för romerna är att de erfar detta som ett kollektivt problem och inte som ett
problem som enbart berör den enskilda individen och hennes familj.

En rapport från Stockholms skolor visar att varken skolresultaten och skolnär-
varon har förändrats sedan 1980-talet. Romska barn har fortfarande en frånvaro
på 25 procent, jämfört med en genomsnittlig frånvaro på 5-6 procent i årskurs 1-
6. I högstadiet går siffran upp till 33 procent jämfört med en genomsnittlig från-
varo på 7 procent. Siffrorna tenderar att stiga med ålder och enbart ett fåtal
romska elever tar sig genom gymnasieskolan.17 I Malmö är frånvaron något
högre. Rosenlundskolan uppvisar en frånvarofrekvens på 50 procent och enbart
20 procent av dess romska elever bedöms att ha en chans att gå vidare till gymna-
sieskolan. Däremot är det osäkert om någon romsk elev hittills avslutat gymnasie-
skolan. Sofielundskolan uppger en frånvarofrekvens på cirka 90 procent för ro-

14 Månsson, op. cit. 2005, pp. 111 ff.
15 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, op. cit. 2003, pp. 26 ff.
16 Skolverket, Romer och a'en svens/ea skolan, Skolverket, Lund 1999; Statens invandrarverk öl
Nordiska Zigenarrådet, Romer i Sverige - en situationsbes/erivning, Statens invandrarverk,
Norrköping 1996; Statens invandrarverk öl Nordiska Zigenarrådet, Romer i Sverige - tillsammans
i förändring, Fritze, Stockholm 1997.
17 Stockholms skolor, Romska elever. Hur går a'et för a'em i skolan? Zigenarkonsulenterna,
Resursförvaltningen för skola och socialtjänst, Stockholm 1998.
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merna i skolåren 7-9.18 Vidare visar DO att det är en försvinnande liten del av
romska ungdomar som går Vidare till studier på högskola eller universitet.19

Avsaknaden av utbildning torde vara den djupaste källan till deras sociala si-
tuation, eftersom en grundläggande formell utbildning utgör en förutsättning
för tillgång till arbetsmarknaden och ett deltagande i ett samhälleligt liv i övrigt.
Även om det är osäkert i vilken utsträckning den svenska skolan misslyckats
med att bemöta en för dem annorlunda kultur talar det mesta för att mötet inte
enbart sker med en given skola utan också med den sociala hierarki kring vilken
samhällets ordning är uppbyggd. Då föreställningar om det normala inte är gi-
vet utan inlärt, och överförs från en generation till nästa, hjälper skolan till att
inte enbart återskapa utan även bekräfta romernas marginaliserade position i
den sociala hierarkin.

Pedagogikens uppgift
Den pedagogiska relationen behöver naturligtvis inte fungera vare sig förtryck-
ande, inordnande eller socialt differentierande. Men precis som skolan tenderar
att bekräfta de hierarkier kring vilken den sociala ordningen är uppbyggd, upp-
visar skolan en benägenhet till att i sitt möte med avvikande folkgrupper fun-
gera som ett medel för att upprätthålla, och därmed kontrollera, en redan be-
fintlig ordning.20 Socialisationsprocessen sätter med andra ord sin prägel inte
enbart på människans försök att anpassa sig, utan placerar henne även i ett sy-
stem som främjar en given social ordning. I detta avseende kommer skolan fort-
sätta att reproducera en ordning, där en människas tillhörighet bestäms av hen-
nes relationer till andra människors positioner, i vilken det finns människor som
inte hör hemma någon annanstans än i dess marginaler. För dessa grupper är
såväl skolan som samhället alltid någon annans.

Även om olika pedagogiska föreställningar väljer att förstå utbildning som en
kommunikativ ömsesidig relation, genom vilken människan tar kontroll över
sitt eget liv, skapar den enskilde individen inte sin egen värld, utan hon träder
in i en redan ordnad värld. För att förstå denna typ av inordnande praktik
måste dess grunder klargöras; pragmatiska och hoppfulla önskningar om att
skolan kan låta människan bli vad hon vill hjälper inte. Den pedagogiska forsk-
ningen bör således inte enbart fokusera skolans potential att göra gott, utan ut-
göra en kritisk blick som gör det möjligt att se förbi den goda socialisationen,
genom vilken individen övertygas om att hon lever, eller kan leva, under lyck-
liga omständigheter.

18 Skolverket, op. cit. 1999, pp. 5 ff.
19 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, op. cit. 2003, p. 29.
20 För ett liknande resonemang hänvisas till Staf Callewaert, op. cit. zooo, pp. 483 ff.
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Människors olika positioner ger olika erfarenheter och förståelse av den sociala
ordningen. Ofta stammar dessa skillnader från en strukturell ojämlikhet som
gynnar redan privilegierade grupper och missgynnar andra. Även om det pågår
andra mer horisontella kamper, torde den primära formen av social differentie-
ring, och som ligger till grund för en människas möjligheter i livet, utgöras av
hennes position i den sociala hierarkin. Hennes kontakter, släktskapsband, boen-
deförhållanden, materiella tillgångar, förtrogenhet med finkulturen och så vidare
förstärker ytterligare den sociala tillhörighetens differentierande funktion. Andra
differentierande byggstenar utgörs av, men kan inte reduceras till, kulturella,
könsmässiga, etniska eller religiösa skillnader. Att fokusera social klassificering
innebär inte nödvändigtvis att fokusera relationen mellan överklass, medelklass
och arbetarklass, utan att finna andra grupper som missgynnas av det sociala sy-
stem de själva är en del av.21 Att förstå den sociala differentieringen som en
konsekvens av skolans reproducerande verksamhet är således fortfarande en viktig
uppgift för pedagogiken.

21 Zygmunt Bauman, ”The Importance of Being a MarXist”, pp. 1-9 i William Outhwaite öl
Michael Mulkay (Eds), Social T/aemg/ anaI Social Críticísm. Essays for Tom Bottomore, Basil
Blackwell, Oxford 1987.
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