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aÉå=™íÉêëâ~é~åÇÉ=çãî®êäÇÉå=
Den återskapande Omvärlden
Månsson
káÅä~ë=j™åëëçå=
Níclas

Broadys
f=
I ÇÉí=
det ëîÉåëâ~=
svenska éÉÇ~ÖçÖáâ®ãåÉíë=
pedagogikämnets âçääÉâíáî~=
kollektiva Üáëíçêá~=
historia Ñ∏êíà®å~ê=
förtjänar açå~äÇ=
Donald _êç~Çóë=
~êÄÉíÉå=
arbeten Éå=
en ÉÖÉå=éä~íë=çÅÜ=
egen plats och ìíÖ∏ê=Éå=ëóãÄçä=Ñ∏ê=áåíÉääÉâíìÉää=ëíóêâ~I=âçåíáåìáíÉí=
utgör en symbol för intellektuell styrka, kontinuitet
çÅÜ=
îáÇÜ™ää~åÇÉ= ~î=
îáâí=
traditionens vikt
och Éíí=
ett ëí®åÇáÖí=
ständigt vidhållande
av ÇÉå=
den ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖáëâ~=
utbildningssociologiska íê~ÇáíáçåÉåë=
çÅÜ=~âíì~äáíÉíK=f=ëáå~=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=ëíìÇáÉê=~î=ÇÉå=ëîÉåëâ~=ìíÄáäÇåáåÖÉå=
och aktualitet. I sina samhällsvetenskapliga studier av den svenska utbildningen
îáë~ê= _êç~Çó=
s®êÇÉí= ~î=
visar
Broady ~íí=
att ÇáÑÑÉêÉåíáÉêáåÖëéêçÄäÉã~íáâÉå=
differentieringsproblematiken ~ääíà®ãí=
alltjämt ®ê=
är êÉäÉî~åíK=
relevant. Värdet
av
ÇÉëë~=ëíìÇáÉêI=ëçã=îáë~ê=~íí=ëâçã~â~êÄ~êå=íÉåÇÉê~ê=~íí=Ääá=îáÇ=ëáå=Ñ~ÇÉêë=ä®ëíI=äÉJ
dessa studier, som visar att skomakarbarn tenderar att bli vid sin faders läst, leÇÉê=íáää=Éå=∏â~Ç=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=Üìê=ë~ãÜ®ääÉí=êÉéêçÇìÅÉê~ê=ÇÉ=çãëí®åÇáÖÜÉíÉê=ëçã=
der till en ökad förståelse av hur samhället reproducerar de omständigheter som
Ö~ê~åíÉê~ê=ÇÉëë=ÉñáëíÉåëK=píìÇáÉê=∏îÉê=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~îI=çÅÜ=ÇÉ=Üáëíçêáëâ~=íÉåÇÉåJ
garanterar dess existens. Studier över utvecklingen av, och de historiska tendenëÉê=ëçã=é™îÉêâ~ê=ÇÉí=ë~ãÜ®ääÉ=îá=äÉîÉê=á=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=Ñ∏êëí™=ÇÉí=ë®íí=é™=îáäâÉí=
ser som påverkar det samhälle vi lever i handlar om att förstå det sätt på vilket
ÇÉå=ëçÅá~ä~=çêÇåáåÖÉå=®ê=çêÖ~åáëÉê~Ç=çÅÜ=Üìê=ÇÉå=êÉéêçÇìÅÉê~ëK=
den sociala ordningen är organiserad och hur den reproduceras.

Att
^íí=êÉéêçÇìÅÉê~=çãî®êäÇÉå=
reproducera omvärlden
För ~íí=
fortsättningsvis êÉéêçÇìÅÉê~ë=
c∏ê=
att Éå=
en ëçÅá~ä=
social çêÇåáåÖ=
ordning ëâ~ää=
skall ìééëí™=
uppstå çÅÜ=
och Ñçêíë®ííåáåÖëîáë=
reproduceras âê®îë=
krävs
ÉåÉêÖá=çÅÜ=áåÑçêã~íáçåK=jÉÇ=ÉåÉêÖá=~îëÉë=ÇÉ=íáåÖ=ëçã=®ê=å∏Çî®åÇáÖ~=Ñ∏ê=ã®ååáJ
energi och information. Med energi avses de ting som är nödvändiga för männiëâ~åë=∏îÉêäÉîå~Ç=ë™ëçã=î®êãÉI=ëâóÇÇ=çÅÜ=Ñ∏Ç~K=dÉåçã=áåÑçêã~íáçå=Ñ™ê=ã®ååáJ
skans överlevnad såsom värme, skydd och föda. Genom information får männiëâ~å=âìåëâ~é=çã=Üìê=ÉåÉêÖáå=â~å=Ñáåå~ëI=ëâ~é~ëI=çêÖ~åáëÉê~ë=çÅÜ=Ñ∏êÇÉä~ëK=rê=
skan kunskap om hur energin kan finnas, skapas, organiseras och fördelas. Ur
ÇÉåå~=Ñ∏êã™Ö~=î®ñÉê=Éå=ÖáîÉå=çêÇåáåÖ=Ñê~ãK=aÉåå~=éêçÅÉëë=ìíÖ∏ê=Éå=ëíêìâíìêÉJ
denna förmåga växer en given ordning fram. Denna process utgör en strukturerande aktivitet som handlar om att göra den slumpmässiga och kaosartade värlê~åÇÉ=~âíáîáíÉí=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=Ö∏ê~=ÇÉå=ëäìãéã®ëëáÖ~=çÅÜ=â~çë~êí~ÇÉ=î®êäJ
ÇÉå=ÄÉÖêáéäáÖ=çÅÜ=ã∏àäáÖ=~íí=äÉî~=á=ÖÉåçã=~íí=çêÖ~åáëÉê~=ÇÉåK=s~êàÉ=íóé=~î=ë~ãJ
den begriplig och möjlig att leva i genom att organisera den. Varje typ av samhälle visar upp sin ordnade mångfald genom dess kastsystem, skråväsen, sociala
Ü®ääÉ=îáë~ê=ìéé=ëáå=çêÇå~ÇÉ=ã™åÖÑ~äÇ=ÖÉåçã=ÇÉëë=â~ëíëóëíÉãI=ëâê™î®ëÉåI=ëçÅá~ä~=
legitiâä~ëëÉê=
klasser ÉääÉê=
eller êÉäáÖá∏ë~=
religiösa çÅÜ=
och âìäíìêÉää~=
kulturella ÖêìééÉêáåÖ~êK=
grupperingar. bÑíÉêëçã=
Eftersom Éíí=
ett ë~ãÜ®ääÉ=
samhälle äÉÖáíáJ
ãÉê~ê=
merar ëáÖ=
sig ëà®äî=
själv ÖÉåçã=
genom ~íí=
att áåçêÇå~=
inordna ã®ååáëâ~å=
människan á=i Éå=
en âçääÉâíáî=
kollektiv Ñ∏êÉëí®ääåáåÖëî®êäÇ=
föreställningsvärld
bortom hennes kontroll kan denna ordnande aktivitet inte existera utan hierarÄçêíçã=ÜÉååÉë=âçåíêçää=â~å=ÇÉåå~=çêÇå~åÇÉ=~âíáîáíÉí=áåíÉ=ÉñáëíÉê~=ìí~å=ÜáÉê~êJ
âáëâ=
î™äÇK= píêìâíìêÉê=
kisk âçåíêçää=
kontroll çÅÜ=
och å™Öçå=
någon Ñçêã=
form ~î=
av våld.
Strukturer Ü~åÇä~ê=
handlar ãÉÇ=
med ~åÇê~=
andra çêÇ=
ord çã=
om
ÇáÑÑÉêÉåíáÉê~ÇÉ=
îáëë~= ã®ååáëâçê=
differentierade ëçÅá~ä~=
sociala éçëáíáçåÉêI=
positioner, éçëáíáçåÉê=
positioner ëçã=
som Ñ∏ê=
för vissa
människor ë~ãã~å=
samman
och som avskiljer andra från varandra. Den position en människa befinner sig i,
çÅÜ=ëçã=~îëâáäàÉê=~åÇê~=Ñê™å=î~ê~åÇê~K=aÉå=éçëáíáçå=Éå=ã®ååáëâ~=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=áI=
çÅÜ=ëçã=ëíóê=
och som styr ÜÉååÉë=ëçÅá~ä~=ê∏êäáÖÜÉíI=ë®ÖÉê=å™Öçí=çã=
hennes sociala rörlighet, säger något om ÜÉååÉë=ìíÄáäÇåáåÖëã∏àJ
hennes utbildningsmöjligheter, yrke
tillgång íáää=
äáÖÜÉíÉêI=
óêâÉ= çÅÜ=
och ëçÅá~ä~=
sociala ëí~íìë=
status ë~ãí=
samt íáääÖ™åÖ=
till ã~êâå~ÇÉåëI=
marknadens, âìäíìêÉåë=
kulturens çÅÜ=
och
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éçäáíáâÉåë=
îáäâÉí= Éíí=
politikens äáîK=
liv. bíí=
Ett ÖáîÉí=
givet ë~ãÜ®ääÉë=
samhälles ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãI=
utbildningssystem, ÖÉåçã=
genom vilket
ett ë~ãÜ®ääÉë=
samhälles
ã~íÉêáÉää~=
materiella Ä~ë=
bas çÅÜ=
och ÇÉëë=
dess âìäíìê=
kultur ëí®åÇáÖí=
ständigt ™íÉêëâ~é~ëI=
återskapas, ëéÉä~ê=
spelar Éå=
en ëíçê=
stor êçää=
roll Ñ∏ê=
för ~íí=
att
™íÉêëâ~é~=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~=ÇÉ=ëçÅá~ä~=ÜáÉê~êâáÉê=âêáåÖ=îáäâÉí=Éíí=ë~ãÜ®ääÉ=®ê=ìééÄóÖÖíK
återskapa och bekräfta de sociala hierarkier kring Vilket ett samhälle är uppbyggt.1N=

pâçã~â~êÉ=Ääá=îáÇ=Çáå=ä®ëí=
Skomakare bli vid din läst
iáâí=~åÇê~=ä®åÇÉê=á=s®ëíÉêä~åÇÉí=ìééîáë~ê=pîÉêáÖÉ=ìåÇÉê=NVMMJí~äÉí=Éå=êÉä~íáî=Ü∏Ö=
Likt andra länder i Västerlandet uppvisar Sverige under 1900-talet en relativ hög
från ÜÉã=
ëçÅá~ä=
ûîÉå= çã=
social ê∏êäáÖÜÉíK=
rörlighet. Även
om ~åí~äÉí=
antalet ìåÖÇçã~ê=
ungdomar Ñê™å=
hem ìí~å=
utan ëíìÇáÉî~å~=
studievana á=i ëí∏êêÉ=
större
ìíëíê®ÅâåáåÖ=®å=å™Öçåëáå=Ñçêíë®ííÉê=íáää=Öóãå~ëáÉíI=çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=íáää=Ü∏Öëâçä~=çÅÜ=
utsträckning än någonsin fortsätter till gymnasiet, och därefter till högskola och
Broadys ÑçêëâåáåÖ=
ìåáîÉêëáíÉíI=
îáë~ê= Éíí=
universitet, visar
ett é~ê=
par ÉñÉãéÉä=
exempel Ñê™å=
från _êç~Çóë=
forskning ~íí=
att ÇÉ=
de ëçÅá~ä~=
sociala çäáâÜÉJ
olikheíÉêå~=Ñáååë=áåå~å=áåÇáîáÇÉå=ã∏íÉê=ëâçä~å=çÅÜ=~íí=ëâçä~å=ìééîáë~ê=éêçÄäÉã=ãÉÇ=
terna finns innan individen möter skolan och att skolan uppvisar problem med
~íí=~îëâ~ÑÑ~=ÇÉãK
att avskaffa dem.2O=f=Éíí=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉã=ëçã=íáääëóåÉë=®ê=ìíÑçêã~í=ÉÑíÉê=ãÉÇÉäJ
I ett utbildningssystem som tillsynes är utformat efter medelâä~ëëÉåë=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=âìåëâ~éëëóå=Ü~ê=ÇÉê~ë=Ä~êå=Ä®ííêÉ=ÅÜ~åëÉê=~íí=~åé~ëë~=
klassens värderingar och kunskapssyn har deras barn bättre chanser att anpassa
sig till skolkulturen än exempelvis barn från arbetarhem.3P=
ëáÖ=íáää=ëâçäâìäíìêÉå=®å=ÉñÉãéÉäîáë=Ä~êå=Ñê™å=~êÄÉí~êÜÉãK
^íí=ëâçä~åë=êáíì~äÉê=áåíÉ=ä™íÉê=ëáÖ=~îëâ~ÑÑ~ë=Üìê=ä®íí=ëçã=ÜÉäëí=îáë~ê=_êç~Çó=á=ëáå=
Att
skolans ritualer inte låter sig avskaffas hur lätt som helst visar Broady i sin
Çáëâìëëáçå=
av ÇÉå=
den ÇçäÇ~=
läroplanen.4Q= rê=
Ur ÇÉå=
den éêçÖêÉëëáî~=
progressiva ìíÄáäÇåáåÖë~åÇ~=
utbildningsanda ëçã=
som
diskussion ~î=
dolda ä®êçéä~åÉåK
pîÉêáÖÉ=ÉêÑçê=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ìåÇÉê=NVTMJ=çÅÜ=NVUMJí~äÉåI=çÅÜ=ëçã=ëâìääÉ=Éêë®íí~=ÇÉí=
Sverige erfor framförallt under 1970- och 1980-talen, och som skulle ersätta det
íê~ÇáíáçåÉää~=ìíÄáäÇåáåÖëáÇÉ~äÉíI=Ñê~ãíê®ÇÇÉ=åó~=ÑçêãÉê=~î=ëçÅá~ä=âçåíêçääK=bÑíÉêJ
traditionella utbildningsidealet, framträdde nya former av social kontroll. Eftermedelklassens Ä~êå=
ëçã=
î~ä= ëíóêë=
som ã®ååáëâçêë=
människors val
styrs ~î=
av ÇÉí=
det ìíÄìÇ=
utbud ëçã=
erbjuds Çê~ê=
drar ãÉÇÉäâä~ëëÉåë=
barn
som ÉêÄàìÇë=
individualisering ëçã=
eftersom ÇÉ=
åóíí~=
nytta ~î=
av ÇÉå=
den áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ=
som éêçÖêÉëëáîáëãÉå=
progressivismen ÉêÄàìÇÉêI=
erbjuder, ÉÑíÉêëçã=
de â~å=
kan
î®äà~=á=ÉåÜÉíäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÇÉ=ëíêìâíìêÉää~=áåä®êåáåÖëîáääâçê=ëçã=äáÖÖÉê=é™=~ÖÉåÇ~åK=
välja
i enhetlighet med de strukturella inlärningsvillkor som ligger på agendan.
^êÄÉí~êâä~ëëÉåë=Ä~êå=ëâáäàëI=á=ÇÉíí~=ë~ãã~åÜ~åÖI=Ñê™å=ãÉÇÉäâä~ëëÉåë=Ä~êå=Ç™=ÇÉ=
Arbetarklassens
barn skiljs, i detta sammanhang, från medelklassens barn då de
áåíÉ=êÉéêÉëÉåíÉê~ê=ÇÉ=áåä®êåáåÖëîáääâçê=ëâçä~å=ÉêÄàìÇÉêI=îáäâÉí=áåíÉ=éêÉÅáë=Üà®äéÉê=
inte representerar de inlärningsvillkor skolan erbjuder, vilket inte precis hjälper
ÇÉã=íáää=Ä®ííêÉ=ÄÉíóÖ=çÅÜ=íáääÖ™åÖ=íáää=Ü∏ÖêÉ=ëíìÇáÉêK==
dem till bättre betyg och tillgång till högre studier.
I sitt bokslut över NVVMJí~äÉí=îáë~ê=_êç~Çó=~ííI=®îÉå=çã=Öóãå~ëáÉëâçä~å=Ääáîáí=
f=ëáíí=Äçâëäìí=∏îÉê=
1990-talet visar Broady att, även om gymnasieskolan blivit
Éå=ëâçä~=Ñ∏ê=~ää~I=Ü~ê=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ÇáÑÑÉêÉåíáÉêáåÖÉå=∏â~íK
en skola för alla, har den sociala differentieringen ökat.5R=jÉÇ~å=å~íìêîÉíÉåëâ~éJ
Medan naturvetenskapliga program under 1990-talet har befäst sin ställning som en elitutbildning inom
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=
svensk gymnasieskola där medlemmar från de lägre sociala klasserna har svårt att
í~=ëáÖ=áåI=ìééîáë~ê=ÇÉ=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=éêçÖê~ããÉå=Éå=ãÉê=ÜÉíÉêçÖÉå=ìééJ
ta sig in, uppvisar de samhällsvetenskapliga programmen en mer heterogen uppë®ííåáåÖ=~î=áåÇáîáÇÉêI=îáäâÉí=®ê=Éå=ÉÑÑÉâí=~î=ÇÉå=Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=ëáíì~íáçåÉå=é™=ã~êâJ
sättning av individer, vilket är en effekt av den förändrade situationen på markEftersom ìåÖÇçã~ê=
å~ÇÉåK=
î®äâçãå~ë= ~î=
naden. bÑíÉêëçã=
ungdomar ìí~å=
utan ìíÄáäÇåáåÖ=
utbildning áåíÉ=
inte välkomnas
av Éå=
en ~ääíãÉê=
alltmer âìåJ
kun======================================================
N1 =açå~äÇ=_êç~ÇóI=Òh~éáí~äÄÉÖêÉééÉí=ëçã=ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖáëâí=îÉêâíóÖÒI=ééK=QPRÓQTM=á=gÉåë=
Donald Broady, ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg”, pp. 435-470 i Jens
Bjerg EêÉÇKFI=
_àÉêÖ=
bå= dêìåÇÄçâI=
(red.), mÉÇ~ÖçÖáâK=
Pedagogik. En
Grundbok, iáÄÉêI=
Liber, píçÅâÜçäã=
Stockholm OMMMI=
2000, ééK=QPS=ÑÑKX=
pp. 436 ff.; pí~Ñ=
Staf `~ääÉï~ÉêíI=
Callewaert,
ÒríÄáäÇåáåÖëÑáäçëçÑáI=cê~åâÑìêíëâçä~åë=âêáíáëâ~=íÉçêá=çÅÜ=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìë=ëçÅáçäçÖáÒI=ééK=QTNÓ
ijUtbildningsfilosofi, Frankfurtskolans kritiska teori och Pierre Bourdieus sociologi”, pp. 471495 iJens Bjerg (red.), Pedagogik. En Grund/90k, Liber, Stockholm 2000, pp. 487 ff.
QVR=á=gÉåë=_àÉêÖ=EêÉÇKFI=mÉÇ~ÖçÖáâK=bå=dêìåÇÄçâI=iáÄÉêI=píçÅâÜçäã=OMMMI=ééK=QUT=ÑÑK=
O2 =açå~äÇ=
Donald _êç~ÇóI=
pp. QÓRR=
hêáíáëâ= ìíÄáäÇåáåÖëíáÇëâêáÑíI=
Broady, ÒaÉå=
”Den ÇçäÇ~=
dolda ä®êçéä~åÉåÒI=
läroplanen”, ééK=
4-55 á=i Kritisk
utoildningstidskrift, åêK=
nr. SQI=
64, NVUMX=
1980;
Donald _êç~ÇóI=
pp. v-Xi,
Donald _êç~Çó=
açå~äÇ=
îJñáI= á=i açå~äÇ=
NVVMJí~äÉíK= pçÅá~ä~=
Broady, ÒfåäÉÇåáåÖÒI=
”Inledning”, ééK=
Broady EêÉÇKFI=
(red.), pâçä~å=
Skolan ìåÇÉê=
under Iooo-talet.
Sociala
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= çÅÜ=
förutsättningar
oe/o ìíÄáäÇåáåÖëëíê~íÉÖáÉêI=
utoildningsstrategier, o~ééçêíÉê=
Rapporter Ñê™å=
från cçêëâåáåÖëÖêìééÉå=
Forskningsgruppen Ñ∏ê=
för ìíÄáäÇåáåÖëJ=
utbildnings- çÅÜ=
och
âìäíìêëçÅáçäçÖá=OTI=pb`LfirI=rééë~ä~=ìåáîÉêëáíÉíI=rééë~ä~=OMMMK==
kultursociologi 27, SEC/ILU, Uppsala universitet, Uppsala 2000.
P3 =_êç~ÇóI=çéK=ÅáíK=OMMMI=ééK=QSR=ÑÑK=
Broady, op. cit. 2000, pp. 465 ff.
Q4 =_êç~ÇóI=çéK=ÅáíK=NVUMK=
Broady, op. cit. 1980.
R5 =_êç~Çó=EêÉÇKFI=çéK=ÅáíK=OMMMK=
Broady (red.), op. cit. 2000.
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ëâ~éëâê®î~åÇÉ=~êÄÉíëã~êâå~Ç=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉí=î~ä=®å=~íí=í~=Éãçí=çÅÜ=Ñ∏êÄÉêÉÇ~=Éíí=
skapskrävande arbetsmarknad finns det inget val än att ta emot och förbereda ett
ëíçêí=~åí~ä=çãçíáîÉê~ÇÉ=ã®ååáëâçê=á=Öóãå~ëáÉëâçä~åK=qáää=ÇÉåå~=ëåÉÇêÉâêóíÉêáåÖ=
stort antal omotiverade människor i gymnasieskolan. Till denna snedrekrytering
ÄáÇê~ê=~íí=áåÇáîáÇÉê=Ñê™å=ÇÉ=ÖêìééÉê=ëçã=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=ä®ÖêÉ=åÉÇ=á=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ÜáÉJ
bidrar att individer från de grupper som befinner sig lägre ned i den sociala hieê~êâáå=
à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉÇ=
rarkin ãáåÇêÉ=
till ëíìÇáÉÑ∏êÄÉêÉÇ~åÇÉ=
studieförberedande éêçÖê~ã=
med
mindre çÑí~=
ofta ë∏âÉê=
söker ëáÖ=
sig íáää=
program á=i jämförelse
ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ë~ãã~=ÄÉíóÖ=ãÉå=ãÉÇ=Ä~âÖêìåÇ=á=Ü∏ÖêÉ=ë~ãÜ®ääëâä~ëëÉêK=
elever som har samma betyg men med bakgrund i högre samhällsklasser.
jÉÇ=
Med í~åâÉ=é™=_êç~Çóë=éêçÇìâíáçå=áåçã=
tanke på Broadys produktion inom ÇÉí=ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖáëâ~=Ñ®äíÉí=®ê=
det utbildningssociologiska fältet är
ÇÉí=ëî™êí=~íí=Ö∏ê~=ÇÉëë~=ëíìÇáÉê=ê®ííîáë~K=g~Ö=Ü~ê=á=ÇÉåå~=Çáëâìëëáçå=ÉåÄ~êí=ÑçâìëÉê~í=
det svårt att göra dessa studier rättvisa. Jag har i denna diskussion enbart fokuserat
ÇÉå=ëçÅá~ä~=ê∏êäáÖÜÉíÉå=EÉääÉê=ëå~ê~êÉ=~îë~âå~ÇÉå=~î=Éå=ë™Ç~åF=ãÉå=îáää=íáää®ÖÖ~=~íí=
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
_êç~Çóë=ìééÑ~ííåáåÖ=~î=ÇÉí=ëçÅá~ä~=ëóëíÉãÉí=áåíÉ=®ê=ë™=ÉåÇáãÉåëáçåÉääí=~íí=Ñê™Ö~å=
çã=ëçÅá~ä=êÉéêçÇìâíáçå=â~å=êÉÇìÅÉê~ë=íáää=Éå=Ñê™Ö~=çã=Üìê=ã™åÖ~=~êÄÉí~êÄ~êå=ëçã=
om social reproduktion kan reduceras till en fråga om hur många arbetarbarn som
ÄÉÑáååÉê=
befinner ëáÖ=
sig é™=
på Ü∏ÖêÉ=
högre åáî™Éê=
nivåer á=
i ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉíK
utbildningssystemet.6S= cäÉê~=
Flera ìíëä~ÖëÖáî~åÇÉ=
utslagsgivande ëçÅá~ä~=
sociala
â~ãéÉê=
kamper ëçã=
som Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=
har betydelse Ñ∏ê=
för ÇÉå=ëçÅá~ä~=çêÇåáåÖÉå=
den sociala ordningen ëâÉê=
sker áåíÉ=
inte å∏Çî®åÇáÖíîáë=
nödvändigtvis é™=
på
îÉêíáâ~ä=åáî™=ìí~å=é™=Éå=ÜçêáëçåíÉää=ë™Ç~åI=ãÉää~å=ÖêìééÉê=ëçã=ÒÄÉëáííÉê=ëóãÄçJ
vertikal
nivå utan på en horisontell sådan, mellan grupper som ”besitter symboliska eller materiella tillgångar av jämförbar omfattning men av olika art”.7T=póÑíÉí=
äáëâ~=ÉääÉê=ã~íÉêáÉää~=íáääÖ™åÖ~ê=~î=à®ãÑ∏êÄ~ê=çãÑ~ííåáåÖ=ãÉå=~î=çäáâ~=~êíÒK
Syftet
med ÇáëâìëëáçåÉå=
blott ~íí=
ãÉÇ=
î~ê= Ääçíí=
att éÉâ~=
peka é™=
på Éíí=
ett é~ê=
par ~ääã®åå~=
allmänna êÉëçåÉã~åÖ=
resonemang ~åÖ™ÉåÇÉ=
angående
diskussionen var
ÇÉå=ëçÅá~ä~=ëåÉÇêÉâêóíÉêáåÖÉå=áåçã=Éíí=ÖáîÉí=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãK==
den sociala snedrekryteringen inom ett givet utbildningssystem.

^íí=áåçêÇå~=ÇÉí=ç∏åëâ~ÇÉ=
Att
inordna det oönskade
k®ê=îáëë~=ÑçêãÉê=Ñ∏ê=ã~âí=çÅÜ=âçåíêçää=~îëâ~ÑÑ~ë=Ñê~ãíê®ÇÉê=åó~=çÅÜ=ÇÉå=íóé=~î=
När vissa former för makt och kontroll avskaffas framträder nya och den typ av
çêÇåáåÖ=ëçã=ëâ~é~ë=ìê=ÇÉåå~=éêçÅÉëë=áååÉÄ®ê=~íí=~ääí=áåíÉ=®ê=ã∏àäáÖíK=ûîÉå=çã=
ordning som skapas ur denna process innebär att allt inte är möjligt. Även om
ÇÉí=
med ÇÉí=
framklassblock ëçã=
som ëâ~é~ÇÉë=
skapades á=
i çÅÜ=
och ãÉÇ=
det Ñ~ÄêáâëÅÉåíêÉê~ÇÉ=
fabrikscentrerade ë~ãÜ®ääÉíë=
samhällets Ñê~ãJ
det âä~ëëÄäçÅâ=
î®ñí=Ä∏êà~í=îáííê~=ë∏åÇÉê=Ñáååë=ÇÉí=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ÖçÇ~=ëâ®ä=~íí=ÑçâìëÉê~=êÉéêçÇìâJ
väXt
börjat vittra sönder finns det fortfarande goda skäl att fokusera reprodukíáçåÉå=~î=ÇÉå=ëçÅá~ä~=çêÇåáåÖÉåK=mêçÄäÉãÉí=ãÉÇ=ëçÅá~ä~=ÜáÉê~êâáÉê=Ü~ê=áåíÉ=Ñ∏êJ
tionen av den sociala ordningen. Problemet med sociala hierarkier har inte förëîìååáí=á=Éíí=áåÇáîáÇì~äáëÉê~í=çÅÜ=ÖäçÄ~äáëÉê~í=âçåëìãíáçåëë~ãÜ®ääÉI=ìí~å=ÉåÄ~êí=
svunnit i ett individualiserat och globaliserat konsumtionssamhälle, utan enbart
mångfaldigats. Den mångfald ett samhälle uppvisar, och som består av etniska,
ã™åÖÑ~äÇáÖ~íëK=aÉå=ã™åÖÑ~äÇ=Éíí=ë~ãÜ®ääÉ=ìééîáë~êI=çÅÜ=ëçã=ÄÉëí™ê=~î=Éíåáëâ~I=
ëçÅá~ä~I=Éâçåçãáëâ~I=âìäíìêÉää~I=êÉäáÖá∏ë~=çÅÜ=â∏åëã®ëëáÖ~=ëâáääå~ÇÉêI=Ñáååë=Ñ∏êÉ=
sociala, ekonomiska, kulturella, religiösa och könsmässiga skillnader, finns före
ÇÉí=ã®ååáëâ~å=íê®ÇÉê=áå=á=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=äÉîÉê=âî~ê=Ç™=Üçå=ä®ãå~ê=ÇÉíK=aÉ=Öê®åJ
det människan träder in i samhället och lever kvar då hon lämnar det. De gränëÉê=ëçã=ÄÉëí®ããÉê=ÇÉå=ëçÅá~ä~=çêÇåáåÖÉå=íÉåÇÉê~ê=~íí=Ñ∏êëí®êâ~ë=Ç™=ÇÉå=ìíë®ííë=
ser som bestämmer den sociala ordningen tenderar att förstärkas då den utsätts
Ñ∏ê=Éíí=óííêÉ=íêóÅâI=ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=Ç™=ç∏åëâ~ÇÉ=çÅÜ=~ååçêäìåÇ~=ã®ååáëâçê=ÑäóJ
för ett yttre tryck, som exempelvis då oönskade och annorlunda människor flyDessa människor utgör en inkarnation av Georg Simmels
íÉê=∏îÉê=ÇÉëë=Öê®åëÉêK
ter över dess gränser.8U=aÉëë~=ã®ååáëâçê=ìíÖ∏ê=Éå=áåâ~êå~íáçå=~î=dÉçêÖ=páããÉäë=
främling som kommer i dag men som inte resa vidare; en vandrare som saknar
Ñê®ãäáåÖ=ëçã=âçããÉê=á=Ç~Ö=ãÉå=ëçã=áåíÉ=êÉë~=îáÇ~êÉX=Éå=î~åÇê~êÉ=ëçã=ë~âå~ê=
eller yrkesmässiga
äçâ~ä~I=
óêâÉëã®ëëáÖ~= Ä~åÇ=
lokala, Ñ~ãáäà®ê~=
familjära ÉääÉê=
band íáää=
till ÇÉ=
de ã®ååáëâçê=
människor Üçå=
hon ã∏íÉêK
möter.9V= aÉ=
De
människor som tenderar att vara mer främmande än andra främlingar, vars tillã®ååáëâçê=ëçã=íÉåÇÉê~ê=~íí=î~ê~=ãÉê=Ñê®ãã~åÇÉ=®å=~åÇê~=Ñê®ãäáåÖ~êI=î~êë=íáääJ
hörighet till den plats de befinner sig på ständigt ifrågasätts, utgörs av Sveriges
Ü∏êáÖÜÉí=íáää=ÇÉå=éä~íë=ÇÉ=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=é™=ëí®åÇáÖí=áÑê™Ö~ë®ííëI=ìíÖ∏êë=~î=pîÉêáÖÉë=
======================================================
S6 =_êç~ÇóI=çéK=ÅáíK=OMMMI=ééK=QSR=ÑÑK=
Broady, op. cit. 2000, pp. 465 ff.

T7 =fÄáÇKI=éK=QSVK=
Ibid., p. 469.
U8 =káÅä~ë=
kÉÖ~íáî= socialisation.
ëçÅá~äáë~íáçåK= Främlingen
cê®ãäáåÖÉå= á=
wóÖãìåí= _~ìã~åë=
Ñ∏êÑ~íí~êëâ~éI= Acta
^Åí~=
Niclas j™åëëçåI=
Månsson, Negativ
i Zygmant
Baamans författarskap,

råáîÉêëáí~íë=réë~äáÉåëáëI=rééë~ä~=píìÇáÉë=áå=bÇìÅ~íáçå=NMUI=rééë~ä~=OMMRI=ééK=VTÓNNMK=
Universitats Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 108, Uppsala 2005, pp. 97-110.
V9 =dÉçêÖ=páããÉäI=Òcê®ãäáåÖÉåÒI=ééK=NPVÓNQR=á=dÉçêÖ=páããÉäI=eìê=®ê=ë~ãÜ®ääÉí=ã∏àäáÖí\I=hçêéÉåI=
Georg Simmel, ”Främlingen”, pp. 139-145 i Georg Simmel, Har a'r samhallet måjlígtå Korpen,
d∏íÉÄçêÖ=NVUMxNVMUzI=ééK=NPV=ÑÑK=
Göteborg 1980[1908], pp. 139 ff.
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êçãÉêK=qáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=ãÉÇäÉãã~êå~=á=ã~àçêáíÉíëë~ãÜ®ääÉí=®êîÉê=êçãÉêå~=áåíÉ=
romer. Till skillnad från medlemmarna i majoritetssamhället ärver romerna inte
Éå=êÉÇ~å=çêÇå~Ç=î®êäÇ=ìí~å=äÉîÉê=á=Éå=î®êäÇ=ëçã=áåíÉ=®ê=ÇÉê~ë=ÉÖÉåK==
en redan ordnad värld utan lever i en värld som inte är deras egen.
rêëéêìåÖÉí=íáää=êçãÉêå~=®ê=á=îáëë=ã™å=Ñ∏êäçê~í=á=ÇÉí=Ñ∏êÖ™åÖå~=çÅÜ=áåíÉ=êáâíáÖí=
Ursprunget till romerna är i viss mån förlorat i det förgångna och inte riktigt
ã∏àäáÖ=~íí=ëé™ê~K=aÉå=ãÉëí=~ÅÅÉéíÉê~ÇÉ=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖÉå=®ê=ÇçÅâ=~íí=ÇÉê~ë=~åÑ®ÇÉê=
möjlig att spåra. Den mest accepterade föreställningen är dock att deras anfäder
Ü®êëí~ãã~ê=
härstammar Ñê™å=
Indien Ñ∏ê=
från çäáâ~=
olika ÖêìééÉê=
grupper ëçã=
som ä®ãå~ÇÉ=
lämnade fåÇáÉå=
för ∏îÉê=
över íìëÉå=
tusen ™ê=
år ëÉÇ~åK=
sedan.
Deras resa tog dem från Indien genom Persien, Armenien och Balkan och unaÉê~ë=êÉë~=íçÖ=ÇÉã=Ñê™å=fåÇáÉå=ÖÉåçã=mÉêëáÉåI=^êãÉåáÉå=çÅÜ=_~äâ~å=çÅÜ=ìåJ
ÇÉê=
1100-talet Ä∏êà~ÇÉ=
började ÇÉå=
den ÖêÉâáëâ~=
grekiska ~êâáéÉä~ÖÉå=
arkipelagen ÄÉÑçäâ~ë=
befolkas ~î=
av ÇÉëë~=
dessa åçã~ÇÉêK=
nomader.
der NNMMJí~äÉí=
pâêáÑíáÖ~=â®ääçê=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉ=ìåÇÉê=NQMMJí~äÉíë=Ñ∏êëí~=ÇÉÅÉååáÉê=î~ê=â®åÇ~=ëçã=
Skriftiga källor berättar att de under 1400-talets första decennier var kända som
siare çÅÜ=
i åìî~ê~åÇÉ=
ëá~êÉ=
och ìåÇÉêÜ™ää~êÉ=
underhållare á=
nuvarande qóëâä~åÇI=
Tyskland, cê~åâêáâÉ=
Frankrike çÅÜ=
och fí~äáÉåK=
Italien. aÉ=
De Ñ~ååë=
fanns
~åí~ÖäáÖÉå=é™=ÇÉ=Äêáííáëâ~=∏~êå~=Ñ∏êÉ=NRMMJí~äÉí=ãÉå=ÇÉí=Ñ∏êëí~=åÉÇíÉÅâå~ÇÉ=ÄÉîáJ
antagligen på de brittiska öarna före 1500-talet men det första nedtecknade beviNM=f=pîÉêáÖÉ=Ü~ê=ÇÉí=Ñìååáíë=
ëÉí=âçããÉê=Ñê™å=bÇáåÄìêÖÜ=çÅÜ=Ç~íÉê~ë=íáää=™ê=NRMRK
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
êçãÉê=ëÉÇ~å=íáÇáÖí=NRMMJí~äK=aÉí=Ñ∏êëí~=ëîÉåëâ~=ÇçâìãÉåí=ëçã=âåóíë=íáää=êçãÉê=
®ê=lä~á=mÉíêìë=ëâáäÇêáåÖ=á=píçÅâÜçäãë=í~åâÉÄçâ=™ê=NRNO=çã=Üìê=Éå=Öêìéé=ã®ååáJ
är Olai Petrus skildring i Stockholms tankebok år 1512 om hur en grupp männiëâçê=~åä®åÇÉê=íáää=píçÅâÜçäã=çÅÜ=ëçã=ÉêÜ™ääÉê=~ääãçëçê=çÅÜ=Ü®êÄ®êÖÉ=ÉÑíÉê=íáÇÉåë=
skor anländer till Stockholm och som erhåller allmosor och härbärge efter tidens
NN=
regler för genomresande pilgrimer och tiggare.11
êÉÖäÉê=Ñ∏ê=ÖÉåçãêÉë~åÇÉ=éáäÖêáãÉê=çÅÜ=íáÖÖ~êÉK
Enligt Justitiedepartementet finns det mellan 40 000-50 000 romer i SvebåäáÖí=gìëíáíáÉÇÉé~êíÉãÉåíÉí=Ñáååë=ÇÉí=ãÉää~å=QM=MMMÓRM=MMM=êçãÉê=á=pîÉJ
NO= oçã~ÄÉÑçäâåáåÖÉå=
êáÖÉK
rige.12
Romabefolkningen ®ê=
är áåíÉ=
inte ÜçãçÖÉå=
homogen ìí~å=
utan ÄÉëí™ê=
består ~î=
av ëîÉåëâ~I=
svenska, Ñáåëâ~I=
finska,
ìíçãåçêÇáëâ~I=ÅÉåíê~äÉìêçéÉáëâ~=êçãÉê=çÅÜ=êÉë~åÇÉÑçäâÉíK=ûîÉå=çã=à~Ö=ÑçêíJ
utomnordiska, centraleuropeiska romer och resandefolket. Även om jag fortë®ííåáåÖëîáë=ÇáëâìíÉê~ê=êçãÉêå~=ëçã=Éå=Öêìéé=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=Ü~=á=™í~åâÉ=~íí=
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
çäáâ~=ÖêìééÉêë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=á=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ë~ãÜ®ääÉí=ëâáäàÉê=ëáÖ=™íI=éêÉÅáë=ëçã=
ÇÉê~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=Ñ∏êÑ∏äàÉäëÉê=çÅÜ=ÇáëâêáãáåÉêáåÖK=
deras erfarenheter av förföljelser och diskriminering.
är íê~ÇáíáçåÉääí=
tillgodoser ëáå~=
medborgare
pîÉêáÖÉ=
î®äÑ®êÇëëí~í= ëçã=
Sverige ®ê=
traditionellt ëÉíí=
sett Éå=
en välfärdsstat
som íáääÖçÇçëÉê=
sina ãÉÇÄçêÖ~êÉ=
lika möjligheter för ett gott liv. Som medborgare har romerna därmed samma
äáâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=Éíí=Öçíí=äáîK=pçã=ãÉÇÄçêÖ~êÉ=Ü~ê=êçãÉêå~=Ç®êãÉÇ=ë~ãã~=
medborgare. aÉí=
ê®ííáÖÜÉíÉê=
îáë~í= ëáÖ=
rättigheter çÅÜ=
och ëâóäÇáÖÜÉíÉê=
skyldigheter ëçã=
som ~åÇê~=
andra ãÉÇÄçêÖ~êÉK=
Det Ü~ê=
har ÇçÅâ=
dock visat
sig ~íí=
att
samma ã∏àäáÖÜÉíÉê=
möjligheter ~íí=
êçãÉêå~=
romerna áåíÉ=
inte Ü~ê=
har ë~ãã~=
att ÇÉäí~=
delta á=i ë~ãÜ®ääÉí=
samhället ëçã=
som ã~àçêáíÉíëë~ãJ
majoritetssamhällets medlemmar. Romer har svårare än andra folkgrupper att få tillgång till
Ü®ääÉíë=ãÉÇäÉãã~êK=oçãÉê=Ü~ê=ëî™ê~êÉ=®å=~åÇê~=ÑçäâÖêìééÉê=~íí=Ñ™=íáääÖ™åÖ=íáää=
Äçëí®ÇÉê=çÅÜ=Ääáê=çÑí~=Ü®åîáë~ÇÉ=íáää=Äçëí~Çëçãê™ÇÉå=á=ëí®ÇÉêå~ë=óííÉêçãê™ÇÉåK=
bostäder och blir ofta hänvisade till bostadsområden i städernas ytterområden.
blir ã™åÖ~=
många êçãÉê=
romer ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
sáÇ~êÉ= Ääáê=
Vidare
fortfarande åÉâ~ÇÉ=
nekade íáääíê®ÇÉ=
tillträde é™=
på ~êÄÉíëã~êâå~ÇÉåI=
arbetsmarknaden, íáää=
till
restauranger, affärer, hotell och campingplatser. I en utvärdering utförd av OmêÉëí~ìê~åÖÉêI=~ÑÑ®êÉêI=ÜçíÉää=çÅÜ=Å~ãéáåÖéä~íëÉêK=f=Éå=ìíî®êÇÉêáåÖ=ìíÑ∏êÇ=~î=lãJ
ÄìÇëã~ååÉå=ãçí=Éíåáëâ=ÇáëâêáãáåÉêáåÖ=EalF=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=~íí=VM=éêçÅÉåí=~î=NRM=
budsmannen mot etnisk diskriminering (DO) visar det sig att 90 procent av 150
tillfrågade êçãÉê=
íáääÑê™Ö~ÇÉ=
romer ìééäÉîÉê=
upplever pîÉêáÖÉ=
Sverige ëçã=
som Éíí=
ett çÖ®ëíî®åäáÖí=
ogästvänligt ä~åÇK=
land. `áêâ~=
Cirka OR=
25 éêçÅÉåí=
procent
â®ååÉê=ëáÖ=áåíÉ=ëçã=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=óííÉêäáÖ~êÉ=OR=éêçÅÉåí=
känner sig inte som en del av det svenska samhället och ytterligare 25 procent
ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉê~ë=å®êî~êç=áåíÉ=®ê=~ÅÅÉéíÉê~ÇK=sáÇ~êÉ=ë®ÖÉê=∏îÉê=SM=éêçÅÉåí=~íí=
upplever att deras närvaro inte är accepterad. Vidare säger över 60 procent att
ÇÉ=EìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íî™=™êÉåF=Ääáîáí=â~ää~ÇÉ=Ñ∏ê=ÒòáÖÉå~êà®îÉäÒ=çÅÜ=~åÇê~=Öä™éçêÇ=
de (under de senaste två åren) blivit kallade för ”zigenarjävel” och andra glåpord
NP==
ëçã=ÑìåÖÉê~ê=åÉÇë®íí~åÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉå=êçãëâ~=ÑçäâÖêìééÉåK
som fungerar nedsättande för den romska folkgruppen.13
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NM
10 =káÅä~ë=
bå= î®êäÇ=
Ñ∏ê= åçã~ÇÉêI=
qê~îÉääÉê= bÇìÅ~íáçå=
Niclas j™åëëçåI=
Månsson, En
va'rlaI çÖ®ëíî®åäáÖ=
ogästvänligﬁr
nomader, pÅçííáëÜ=
Scottish Traveller
Education mêçÖê~ããÉI=
Programme,

jçê~ó=eçìëÉ=pÅÜççä=çÑ=bÇìÅ~íáçåI=råáîÉêëáíó=çÑ=bÇáåÄìêÖÜI=bÇáåÄìêÖÜ=OMMPI=ééK=NN=ÑÑK=
Moray House School of Education, University of Edinburgh, Edinburgh 2003, pp. 11 ff.

11 =kçêã~=
NN
Parra, Zigenaiﬁågan.
Lunds aáëëÉêí~íáçåë=
Dissertations áå=
in
wáÖÉå~êÑê™Ö~åK= Intervention
fåíÉêîÉåíáçå= çÅÜ=
Norma jçåíÉëáåç=
Montesino m~êê~I=
och êçã~åíáâI=
romantik, iìåÇë=

pçÅá~ä=tçêâ=SI=iìåÇë=ìåáîÉêëáíÉíI=iìåÇ=OMMOI=ééK=PQ=ÑK=
Social Work 6, Lunds universitet, Lund 2002, pp. 34 f.

12 =gìëíáíáÉÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=pïÉÇÉåÛë=oçã~K=^=k~íáçå~ä=jáåçêáíóI=oÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉí=OMMPK=
NO
Justitiedepartementet, Swedenš Roma. A National Minority, Regeringskansliet 2003.
NP
13 =lãÄìÇëã~ååÉå=
Ombudsmannen ãçí=
mot Éíåáëâ=
etnisk ÇáëâêáãáåÉêáåÖI=
diskriminering, aáëâêáãáåÉêáåÖ=
Diskriminering ~î=
av êçãÉê=
romer á=
i pîÉêáÖÉI=
Sverige, píçÅâÜçäã=
Stockholm
OMMPI=ééK=PN=ÑÑK=
2003, pp. 31 ff.
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qêçíë=~íí=ÇÉí=Ñìååáíë=êçãÉê=á=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ë~ãÜ®ääÉí=ëÉÇ~å=NRMMJí~äÉíI=ëçã=äÉîí=
Trots att det funnits romer i det svenska samhället sedan 1500-talet, som levt
ãÉÇ=çÅÜ=~î=ÇÉå=ÄçÑ~ëí~=ÄÉÑçäâåáåÖÉåI=ìééÑ~íí~ë=ÇÉê~ë=å®êî~êç=ëçã=ëí∏ê~åÇÉ=~î=
med och av den bofasta befolkningen, uppfattas deras närvaro som störande av
ã~àçêáíÉíëë~ãÜ®ääÉíë=ãÉÇäÉãã~êK=bÑíÉêëçã=ÇÉí=áåíÉ=®ê=ã∏àäáÖí=~íí=éä~ÅÉê~=ã®åJ
majoritetssamhällets medlemmar. Eftersom det inte är möjligt att placera mänåáëâçêI=®îÉå=ç∏åëâ~ÇÉ=ë™Ç~å~I=ìí~åÑ∏ê=Éíí=ë~ãÜ®ääÉë=Öáîå~=Öê®åëÉê=ã™ëíÉ=ÇÉ=áåJ
niskor, även oönskade sådana, utanför ett samhälles givna gränser måste de inäÉãã~ë=á=å™Öçå=Ñçêã=~î=â~íÉÖçêáK=dÉåçã=~íí=Ñ∏êëÉ=êçãÉêå~=ãÉÇ=ÇÉå=ä®Öëí~=~î=
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~ää~=éçëáíáçåÉê=á=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ÜáÉê~êâáå=®ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=âçåíêçääÉê~=ÇÉê~ë=ê∏êÉäJ
ëÉã∏åëíÉê=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=Ñ∏êëî™ê~=ÇÉê~ë=ÅÜ~åëÉê=~íí=ÖäáÇ~=∏îÉê=Öê®åëÉå=íáää=éä~íëÉê=
semönster och på så sätt försvåra deras chanser att glida över gränsen till platser
NQ=
Ç®ê=Üçå=áåíÉ=Ü∏ê=ÜÉãã~K
där hon inte hör hemma.14
Precis som romernas närvaro alltjämt skapar oro i en ordnad värld uppvisar
mêÉÅáë=ëçã=êçãÉêå~ë=å®êî~êç=~ääíà®ãí=ëâ~é~ê=çêç=á=Éå=çêÇå~Ç=î®êäÇ=ìééîáë~ê=
ÇÉå=ëîÉåëâ~=ëâçä~å=Éå=~ãÄáî~äÉåí=Ü™ääåáåÖ=íáää=ÇÉåå~=ÑçäâÖêìééK=bå=à®ãÑ∏êÉäëÉ=
den svenska skolan en ambivalent hållning till denna folkgrupp. En jämförelse
med ëâçä~åë=
ãÉÇ=
skolans áåâäìÇÉê~åÇÉ=
inkluderande áåíÉåíáçåÉê=
intentioner çÅÜ=
och êçãÉêå~ë=
romernas ëáíì~íáçå=
situation á=i ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska
ëâçä~å=êÉëÉê=Éå=ê~Ç=äáâî®êÇáÖÜÉíëJ=çÅÜ=ê®ííîáëÉÑê™Öçê=çã=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=Ñçëíê~åÇÉ=
skolan reser en rad likvärdighets- och rättvisefrågor om utbildningens fostrande
çÅÜ=ä®ê~åÇÉ=îÉêâë~ãÜÉíÉêK=
och lärande verksamheter. aÉ=ã™ä=áåçã=ìíÄáäÇåáåÖëçãê™ÇÉíI=ëçã=
De mål inom utbildningsområdet, som ÖÉåçã=ÇÉå=
genom den
åó~=ãáåçêáíÉíëéçäáíáâÉå=ëâ~ää=~ÅÅÉéíÉê~=êçãÉêå~=ëçã=Éå=å~íáçåÉää=ãáåçêáíÉí=ãÉÇ=
nya minoritetspolitiken skall acceptera romerna som en nationell minoritet med
ê®íí=íáää=ãçÇÉêëã™äëìåÇÉêîáëåáåÖI=Ü~ê=áåíÉ=ãÉÇÑ∏êí=~íí=
rätt till modersmålsundervisning, har inte medfört att ÇÉå=êçãëâ~=âìäíìêÉå=®ê=
den romska kulturen är
NR
Éå=ëà®äîâä~êÜÉí=á=ÇÉå=ëîÉåëâ~=ëâçä~åK
en självklarhet i den svenska skolan.15 =
cäÉêí~äÉí=ê~ééçêíÉê=îáë~ê=~íí=êçãëâ~=Ä~êå=ìééîáë~ê=ä®ÖêÉ=ÄÉíóÖI=Ü∏ÖêÉ=Ñê™åî~êç=á=
Flertalet rapporter visar att romska barn uppvisar lägre betyg, högre frånvaro i
NS=bíí=~îÄêìíÉí=ÉääÉê=áåâçÜÉêÉåí=å®êî~êçJ
çÅÜ=~îÜçéé=Ñê™å=ëâçä~å=®å=~åÇê~=ÉäÉîÉêK
och avhopp från skolan än andra elever.16
Ett avbrutet eller inkoherent närvaroã∏åëíÉê=®ê=îáëëÉêäáÖÉå=áåíÉ=ìåáâí=Ñ∏ê=êçãëâ~=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~êI=ìí~å=Ñ∏êÉâçãJ
mönster är visserligen inte unikt för romska barn och ungdomar, utan förekomãÉê=
s~Ç= ëçã=
mer çÅâë™=
är
också Ää~åÇ=
bland ÑäóâíáåÖ~êI=
flyktingar, âêçåáëâí=
kroniskt ëàìâ~=
sjuka çÅÜ=
och ëçÅá~äí=
socialt ÇÉéê~îÉê~ÇÉK=
depraverade. Vad
som ®ê=
ìåáâí=Ñ∏ê=êçãÉêå~=®ê=~íí=ÇÉ=ÉêÑ~ê=ÇÉíí~=ëçã=Éíí=âçääÉâíáîí=éêçÄäÉã=çÅÜ=áåíÉ=ëçã=Éíí=
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.
éêçÄäÉã=ëçã=ÉåÄ~êí=ÄÉê∏ê=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=áåÇáîáÇÉå=çÅÜ=ÜÉååÉë=Ñ~ãáäàK==
bå=ê~ééçêí=Ñê™å=píçÅâÜçäãë=ëâçäçê=îáë~ê=~íí=î~êâÉå=ëâçäêÉëìäí~íÉå=çÅÜ=ëâçäå®êJ
En rapport från Stockholms skolor visar att varken skolresultaten och skolnärî~êçå= Ü~ê=
varon
har Ñ∏ê®åÇê~íë=
förändrats ëÉÇ~å=
sedan NVUMJí~äÉíK=
1980-talet. oçãëâ~=
Romska Ä~êå=
barn Ü~ê=
har ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
fortfarande Éå=
en Ñê™åî~êç=
frånvaro
é™=OR=éêçÅÉåíI=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=Éå=ÖÉåçãëåáííäáÖ=Ñê™åî~êç=é™=RÓS=éêçÅÉåí=á=™êëâìêë=NÓ
på 25 procent, jämfört med en genomsnittlig frånvaro på 5-6 procent i årskurs 1SK=f=Ü∏Öëí~ÇáÉí=Ö™ê=ëáÑÑê~å=ìéé=íáää=PP=éêçÅÉåí=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=Éå=ÖÉåçãëåáííäáÖ=Ñê™åJ
6. I högstadiet går siffran upp till 33 procent jämfört med en genomsnittlig frånSiffrorna íÉåÇÉê~ê=
î~êç= é™=
varo
på T=
7 éêçÅÉåíK=
procent. páÑÑêçêå~=
tenderar ~íí=
att ëíáÖ~=
stiga ãÉÇ=
med ™äÇÉê=
ålder çÅÜ=
och ÉåÄ~êí=
enbart Éíí=
ett Ñ™í~ä=
fåtal
NT
êçãëâ~=
romska ÉäÉîÉê=
elever í~ê=
tar ëáÖ=
sig ÖÉåçã=
genom Öóãå~ëáÉëâçä~åK
gymnasieskolan.17= f=
I j~äã∏=
Malmö ®ê=
är Ñê™åî~êçå=
frånvaron å™Öçí=
något
Ü∏ÖêÉK=
högre. oçëÉåäìåÇëâçä~å=
Rosenlundskolan ìééîáë~ê=
uppvisar Éå=
en Ñê™åî~êçÑêÉâîÉåë=
frånvarofrekvens é™=
på RM=
50 éêçÅÉåí=
procent çÅÜ=
och ÉåÄ~êí=
enbart
20 procent av dess romska elever bedöms att ha en chans att gå vidare till gymnaOM=éêçÅÉåí=~î=ÇÉëë=êçãëâ~=ÉäÉîÉê=ÄÉÇ∏ãë=~íí=Ü~=Éå=ÅÜ~åë=~íí=Ö™=îáÇ~êÉ=íáää=Öóãå~J
ëáÉëâçä~åK=a®êÉãçí=®ê=ÇÉí=çë®âÉêí=çã=å™Öçå=êçãëâ=ÉäÉî=Üáííáääë=~îëäìí~í=Öóãå~ëáÉJ
sieskolan. Däremot är det osäkert om någon romsk elev hittills avslutat gymnasieëâçä~åK=
skolan. pçÑáÉäìåÇëâçä~å=
Soﬁelundskolan ìééÖÉê=
uppger Éå=
en Ñê™åî~êçÑêÉâîÉåë=
frånvarofrekvens é™=
på Åáêâ~=
cirka VM=
90 éêçÅÉåí=
procent Ñ∏ê=
för êçJ
ro-

======================================================
14 =j™åëëçåI=çéK=ÅáíK=OMMRI=ééK=NNN=ÑÑK=
NQ
Månsson, op. cit. 2005, pp. 111 ff.

NR
15 =lãÄìÇëã~ååÉå=ãçí=Éíåáëâ=ÇáëâêáãáåÉêáåÖI=çéK=ÅáíK=OMMPI=ééK=OS=ÑÑK=
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, op. cit. 2003, pp. 26 ff.
NS
16 =pâçäîÉêâÉíI=
ëîÉåëâ~= skolan,
ëâçä~åI= pâçäîÉêâÉíI=
Skolverket, oçãÉê=
Romer çÅÜ=
och ÇÉå=
a'en svens/ea
Skolverket, iìåÇ=
Lund NVVVX
1999; = pí~íÉåë=
Statens áåî~åÇê~êîÉêâ=
invandrarverk C=
öl
Zigenarrådet, Romer
kçêÇáëâ~=
oçãÉê= á=i pîÉêáÖÉ=
Ó= Éå=
ëáíì~íáçåëÄÉëâêáîåáåÖI= pí~íÉåë=
Nordiska wáÖÉå~êê™ÇÉíI=
Sverige en situationsbes/erivning,
Statens áåî~åÇê~êîÉêâI=
invandrarverk,

kçêêâ∏éáåÖ=NVVSX=pí~íÉåë=áåî~åÇê~êîÉêâ=C=kçêÇáëâ~=wáÖÉå~êê™ÇÉíI=oçãÉê=á=pîÉêáÖÉ=Ó=íáääë~ãã~åë=
Norrköping 1996; Statens invandrarverk öl Nordiska Zigenarrådet, Romer i Sverige - tillsammans
á=Ñ∏ê®åÇêáåÖI=cêáíòÉI=píçÅâÜçäã=NVVTK=
iförändring, Fritze, Stockholm 1997.
NT
Ö™ê= ÇÉí=
Ñ∏ê= ÇÉã=
ëâçä~å\= wáÖÉå~êâçåëìäÉåíÉêå~I=
17 =píçÅâÜçäãë=
Stockholms ëâçäçêI=
skolor, oçãëâ~=
Romska ÉäÉîÉêK=
elever. eìê=
Hur går
a'et för
a'em á=
i skolan?
Zigenarkonsulenterna,
Resursförvaltningen för skola och socialtjänst, Stockholm 1998.
oÉëìêëÑ∏êî~äíåáåÖÉå=Ñ∏ê=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëíI=píçÅâÜçäã=NVVUK=
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NU=sáÇ~êÉ=îáë~ê=al=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=Ñ∏êëîáåå~åÇÉ=äáíÉå=ÇÉä=~î=
ãÉêå~=á=ëâçä™êÉå=TÓVK
merna i skolåren 7-9.18
Vidare visar DO att det är en försvinnande liten del av
NV==
êçãëâ~=ìåÖÇçã~ê=ëçã=Ö™ê=îáÇ~êÉ=íáää=ëíìÇáÉê=é™=Ü∏Öëâçä~=ÉääÉê=ìåáîÉêëáíÉíK
romska ungdomar som går Vidare till studier på högskola eller universitet.19
^îë~âå~ÇÉå=~î=ìíÄáäÇåáåÖ=íçêÇÉ=î~ê~=ÇÉå=Çàìé~ëíÉ=â®ää~å=íáää=ÇÉê~ë=ëçÅá~ä~=ëáJ
Avsaknaden
av utbildning torde vara den djupaste källan till deras sociala siíì~íáçåI=
tuation, ÉÑíÉêëçã=
eftersom Éå=
en ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
grundläggande ÑçêãÉää=
formell ìíÄáäÇåáåÖ=
utbildning ìíÖ∏ê=
utgör Éå=
en Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=
förutsättning
för tillgång till arbetsmarknaden och ett deltagande i ett samhälleligt liv i övrigt.
Ñ∏ê=íáääÖ™åÖ=íáää=~êÄÉíëã~êâå~ÇÉå=çÅÜ=Éíí=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=á=Éíí=ë~ãÜ®ääÉäáÖí=äáî=á=∏îêáÖíK=
Även
ûîÉå= çã=
îáäâÉå= ìíëíê®ÅâåáåÖ=
om ÇÉí=
det ®ê=
är çë®âÉêí=
osäkert á=
i vilken
utsträckning ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska ëâçä~å=
skolan ãáëëäóÅâ~íë=
misslyckats
med att bemöta en för dem annorlunda kultur talar det mesta för att mötet inte
ãÉÇ=~íí=ÄÉã∏í~=Éå=Ñ∏ê=ÇÉã=~ååçêäìåÇ~=âìäíìê=í~ä~ê=ÇÉí=ãÉëí~=Ñ∏ê=~íí=ã∏íÉí=áåíÉ=
ÉåÄ~êí=ëâÉê=ãÉÇ=Éå=ÖáîÉå=ëâçä~=ìí~å=çÅâë™=ãÉÇ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ÜáÉê~êâá=âêáåÖ=îáäâÉå=
enbart sker med en given skola utan också med den sociala hierarki kring vilken
ë~ãÜ®ääÉíë=çêÇåáåÖ=®ê=ìééÄóÖÖÇK=a™=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çã=ÇÉí=åçêã~ä~=áåíÉ=®ê=ÖáJ
samhällets ordning är uppbyggd. Då föreställningar om det normala inte är giîÉí=ìí~å=áåä®êíI=çÅÜ=∏îÉêÑ∏êë=Ñê™å=Éå=ÖÉåÉê~íáçå=íáää=å®ëí~I=Üà®äéÉê=ëâçä~å=íáää=~íí=
vet
utan inlärt, och överförs från en generation till nästa, hjälper skolan till att
áåíÉ=
inte ÉåÄ~êí=
enbart ™íÉêëâ~é~=
återskapa ìí~å=
utan ®îÉå=
även ÄÉâê®Ñí~=
bekräfta êçãÉêå~ë=
romernas ã~êÖáå~äáëÉê~ÇÉ=
marginaliserade éçëáíáçå=
position á=i
ÇÉå=ëçÅá~ä~=ÜáÉê~êâáåK=
den sociala hierarkin.

mÉÇ~ÖçÖáâÉåë=ìééÖáÑí=
Pedagogikens uppgift
aÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=êÉä~íáçåÉå=ÄÉÜ∏îÉê=å~íìêäáÖíîáë=áåíÉ=ÑìåÖÉê~=î~êÉ=ëáÖ=Ñ∏êíêóÅâJ
Den pedagogiska relationen behöver naturligtvis inte fungera vare sig förtryck~åÇÉI=áåçêÇå~åÇÉ=ÉääÉê=ëçÅá~äí=ÇáÑÑÉêÉåíáÉê~åÇÉK=jÉå=éêÉÅáë=ëçã=ëâçä~å=íÉåÇÉê~ê=
ande, inordnande eller socialt differentierande. Men precis som skolan tenderar
~íí=ÄÉâê®Ñí~=ÇÉ=ÜáÉê~êâáÉê=âêáåÖ=îáäâÉå=ÇÉå=ëçÅá~ä~=çêÇåáåÖÉå=®ê=ìééÄóÖÖÇI=ìééJ
att bekräfta de hierarkier kring vilken den sociala ordningen är uppbyggd, uppîáë~ê=ëâçä~å=Éå=ÄÉå®ÖÉåÜÉí=íáää=~íí=á=ëáíí=ã∏íÉ=ãÉÇ=~îîáâ~åÇÉ=ÑçäâÖêìééÉê=ÑìåJ
visar
skolan en benägenhet till att i sitt möte med avvikande folkgrupper funÖÉê~=ëçã=
gera som Éíí=
ett ãÉÇÉä=Ñ∏ê=~íí=
medel för att ìééê®ííÜ™ää~I=
upprätthålla, çÅÜ=Ç®êãÉÇ=âçåíêçääÉê~I=Éå=êÉÇ~å=ÄÉJ
och därmed kontrollera, en redan beOM= pçÅá~äáë~íáçåëéêçÅÉëëÉå=
prägel áåíÉ=
ÑáåíäáÖ=
fintlig çêÇåáåÖK
ordning.20
Socialisationsprocessen ë®ííÉê=
sätter ãÉÇ=
med ~åÇê~=
andra çêÇ=
ord ëáå=
sin éê®ÖÉä=
inte
ÉåÄ~êí=é™=ã®ååáëâ~åë=Ñ∏êë∏â=~íí=~åé~ëë~=ëáÖI=ìí~å=éä~ÅÉê~ê=ÜÉååÉ=®îÉå=á=Éíí=ëóJ
enbart på människans försök att anpassa sig, utan placerar henne även i ett syëíÉã=ëçã=Ñê®ãà~ê=Éå=ÖáîÉå=ëçÅá~ä=çêÇåáåÖK=f=ÇÉíí~=~îëÉÉåÇÉ=âçããÉê=ëâçä~å=ÑçêíJ
stem som främjar en given social ordning. I detta avseende kommer skolan fortë®íí~=~íí=êÉéêçÇìÅÉê~=Éå=çêÇåáåÖI=Ç®ê=Éå=ã®ååáëâ~ë=íáääÜ∏êáÖÜÉí=ÄÉëí®ãë=~î=ÜÉåJ
sätta att reproducera en ordning, där en människas tillhörighet bestäms av henåÉë=êÉä~íáçåÉê=íáää=~åÇê~=ã®ååáëâçêë=éçëáíáçåÉêI=á=îáäâÉå=ÇÉí=Ñáååë=ã®ååáëâçê=ëçã=
nes relationer till andra människors positioner, i vilken det finns människor som
inte Ü∏ê=
är
áåíÉ=
hör ÜÉãã~=
hemma å™Öçå=
någon ~åå~åëí~åë=
annanstans ®å=
än á=i ÇÉëë=
dess ã~êÖáå~äÉêK=
marginaler. c∏ê=
För ÇÉëë~=
dessa ÖêìééÉê=
grupper ®ê=
ë™î®ä=ëâçä~å=ëçã=ë~ãÜ®ääÉí=~ääíáÇ=å™Öçå=~åå~åëK=
såväl skolan som samhället alltid någon annans.
ûîÉå=çã=çäáâ~=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=î®äàÉê=~íí=Ñ∏êëí™=ìíÄáäÇåáåÖ=ëçã=Éå=
Även
om olika pedagogiska föreställningar väljer att förstå utbildning som en
âçããìåáâ~íáî=
îáäâÉå= ã®ååáëâ~å=
kommunikativ ∏ãëÉëáÇáÖ=
ömsesidig êÉä~íáçåI=
relation, ÖÉåçã=
genom vilken
människan í~ê=
tar âçåíêçää=
kontroll ∏îÉê=
över
ëáíí=ÉÖÉí=äáîI=ëâ~é~ê=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=áåÇáîáÇÉå=áåíÉ=ëáå=ÉÖÉå=î®êäÇI=ìí~å=Üçå=íê®ÇÉê=
sitt eget liv, skapar den enskilde individen inte sin egen värld, utan hon träder
in á=i Éå=
För ~íí=
áå=
î®êäÇK= c∏ê=
en êÉÇ~å=
redan çêÇå~Ç=
ordnad värld.
att Ñ∏êëí™=
förstå ÇÉåå~=
denna íóé=
typ ~î=
av áåçêÇå~åÇÉ=
inordnande éê~âíáâ=
praktik
måste ÇÉëë=
ã™ëíÉ=
dess ÖêìåÇÉê=
grunder âä~êÖ∏ê~ëX=
klargöras; éê~Öã~íáëâ~=
pragmatiska çÅÜ=
och ÜçééÑìää~=
hoppfulla ∏åëâåáåÖ~ê=
önskningar çã=
om ~íí=
att
ëâçä~å=â~å=ä™í~=ã®ååáëâ~å=Ääá=î~Ç=Üçå=îáää=Üà®äéÉê=áåíÉK=aÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑçêëâJ
skolan kan låta människan bli vad hon vill hjälper inte. Den pedagogiska forskåáåÖÉå=Ä∏ê=ë™äÉÇÉë=áåíÉ=ÉåÄ~êí=ÑçâìëÉê~=ëâçä~åë=éçíÉåíá~ä=~íí=Ö∏ê~=ÖçííI=ìí~å=ìíJ
ningen bör således inte enbart fokusera skolans potential att göra gott, utan utÖ∏ê~=Éå=âêáíáëâ=ÄäáÅâ=ëçã=Ö∏ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=ëÉ=Ñ∏êÄá=ÇÉå=ÖçÇ~=ëçÅá~äáë~íáçåÉåI=
göra en kritisk blick som gör det möjligt att se förbi den goda socialisationen,
ÖÉåçã=îáäâÉå=áåÇáîáÇÉå=∏îÉêíóÖ~ë=çã=~íí=Üçå=äÉîÉêI=ÉääÉê=â~å=äÉî~I=ìåÇÉê=äóÅâJ
genom vilken individen övertygas om att hon lever, eller kan leva, under lyckliga omständigheter.
äáÖ~=çãëí®åÇáÖÜÉíÉêK=
======================================================
NU
18 =pâçäîÉêâÉíI=çéK=ÅáíK=NVVVI=ééK=R=ÑÑK=
Skolverket, op. cit. 1999, pp. 5 ff.
NV
19 =lãÄìÇëã~ååÉå=ãçí=Éíåáëâ=ÇáëâêáãáåÉêáåÖI=çéK=ÅáíK=OMMPI=éK=OVK=
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, op. cit. 2003, p. 29.
OM
20 =c∏ê=Éíí=äáâå~åÇÉ=êÉëçåÉã~åÖ=Ü®åîáë~ë=íáää=pí~Ñ=`~ääÉï~ÉêíI=çéK=ÅáíK=OMMMI=ééK=QUP=ÑÑK=
För ett liknande resonemang hänvisas till Staf Callewaert, op. cit. zooo, pp. 483 ff.
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j®ååáëâçêë=çäáâ~=éçëáíáçåÉê=ÖÉê=çäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=ÇÉå=ëçÅá~ä~=
Människors olika positioner ger olika erfarenheter och förståelse av den sociala
çêÇåáåÖÉåK=
från Éå=
ojämlikhet ëçã=
ordningen. lÑí~=
Ofta ëí~ãã~ê=
stammar ÇÉëë~=
dessa ëâáääå~ÇÉê=
skillnader Ñê™å=
en ëíêìâíìêÉää=
strukturell çà®ãäáâÜÉí=
som
redan éêáîáäÉÖáÉê~ÇÉ=
och ãáëëÖóåå~ê=
Öóåå~ê=
ûîÉå= çã=
gynnar êÉÇ~å=
privilegierade ÖêìééÉê=
grupper çÅÜ=
missgynnar ~åÇê~K=
andra. Även
om ÇÉí=
det é™Ö™ê=
pågår
~åÇê~=
horisontella â~ãéÉêI=
andra ãÉê=
mer ÜçêáëçåíÉää~=
kamper, íçêÇÉ=
torde ÇÉå=
den éêáã®ê~=
primära ÑçêãÉå=
formen ~î=
av ëçÅá~ä=
social ÇáÑÑÉêÉåíáÉJ
differentieêáåÖI=
och ëçã=
som äáÖÖÉê=
ligger íáää=
till ÖêìåÇ=
i äáîÉíI=
livet, ìíÖ∏ê~ë=
ring, çÅÜ=
grund Ñ∏ê=
för Éå=
en ã®ååáëâ~ë=
människas ã∏àäáÖÜÉíÉê=
möjligheter á=
utgöras ~î=
av
ÜÉååÉë=éçëáíáçå=á=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ÜáÉê~êâáåK=eÉååÉë=âçåí~âíÉêI=ëä®âíëâ~éëÄ~åÇI=ÄçÉåJ
hennes position i den sociala hierarkin. Hennes kontakter, släktskapsband, boenÇÉÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI=ã~íÉêáÉää~=íáääÖ™åÖ~êI=Ñ∏êíêçÖÉåÜÉí=ãÉÇ=ÑáåâìäíìêÉå=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉ=
deförhållanden, materiella tillgångar, förtrogenhet med finkulturen och så vidare
Ñ∏êëí®êâÉê=óííÉêäáÖ~êÉ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=íáääÜ∏êáÖÜÉíÉåë=ÇáÑÑÉêÉåíáÉê~åÇÉ=ÑìåâíáçåK=^åÇê~=
förstärker ytterligare den sociala tillhörighetens differentierande funktion. Andra
till, âìäíìêÉää~I=
ÇáÑÑÉêÉåíáÉê~åÇÉ=
differentierande ÄóÖÖëíÉå~ê=
byggstenar ìíÖ∏êë=
utgörs ~îI=
av, ãÉå=
men â~å=
kan áåíÉ=
inte êÉÇìÅÉê~ë=
reduceras íáääI=
kulturella,
â∏åëã®ëëáÖ~I=
^íí= ÑçâìëÉê~=
religiösa ëâáääå~ÇÉêK=
könsmässiga, Éíåáëâ~=
etniska ÉääÉê=
eller êÉäáÖá∏ë~=
skillnader. Att
fokusera ëçÅá~ä=
social âä~ëëáÑáÅÉêáåÖ=
klassificering
áååÉÄ®ê=
innebär áåíÉ=
inte å∏Çî®åÇáÖíîáë=
nödvändigtvis ~íí=
att ÑçâìëÉê~=
fokusera êÉä~íáçåÉå=
relationen ãÉää~å=
mellan ∏îÉêâä~ëëI=
överklass, ãÉÇÉäâä~ëë=
medelklass
çÅÜ=~êÄÉí~êâä~ëëI=ìí~å=~íí=Ñáåå~=~åÇê~=ÖêìééÉê=ëçã=ãáëëÖóåå~ë=~î=ÇÉí=ëçÅá~ä~=ëóJ
och arbetarklass, utan att finna andra grupper som missgynnas av det sociala syON= Att
^íí= Ñ∏êëí™=
ëíÉã=
stem ÇÉ=
de ëà®äî~=
själva ®ê=
är Éå=
en ÇÉä=
del ~îK
av.21
förstå ÇÉå=
den ëçÅá~ä~=
sociala ÇáÑÑÉêÉåíáÉêáåÖÉå=
differentieringen ëçã=
som Éå=
en
âçåëÉâîÉåë=~î=ëâçä~åë=êÉéêçÇìÅÉê~åÇÉ=îÉêâë~ãÜÉí=®ê=ë™äÉÇÉë=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=Éå=îáâíáÖ=
konsekvens av skolans reproducerande verksamhet är således fortfarande en viktig
ìééÖáÑí=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖáâÉåK=
uppgift för pedagogiken.

======================================================
21 =wóÖãìåí=
ON
Zygmunt _~ìã~åI=
Bauman, ÒqÜÉ=
”The fãéçêí~åÅÉ=
Importance çÑ=
pp. NÓV=
1-9 á=
i William
táääá~ã= lìíÜï~áíÉ=
of _ÉáåÖ=
Being ~=
a j~êñáëíÒI=
MarXist”, ééK=
Outhwaite C=
öl

Michael jìäâ~ó=
Mulkay EbÇëFI=
(Eds), pçÅá~ä=
Social qÜÉçêó=
T/aemg/ ~åÇ=
anaI pçÅá~ä=
Social `êáíáÅáëãK=
Críticísm. Essays
Tom _çííçãçêÉI=
Bottomore, _~ëáä=
Basil
jáÅÜ~Éä=
bëë~óë= for
Ñçê= qçã=
Blackwell, Oxford 1987.
_ä~ÅâïÉääI=lñÑçêÇ=NVUTK=
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