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I MASSMED1ERNA HAR UNDER 1994 och 1995 mörka scenarion återkom-
mit. Ett beskriver framväxten av en ny underklass, till stor del bestående av mån-
niskor mcd utländsk bakgrund. Ett annat liknar ungdomar från etniskt blandade 
förorter vid tidsinstallda homber, vars hotfulla tickande förebådar en kommande 
brisering om inte något görs. De olika problembeskrivningarna kan låsas solll 

berättelser om befintligt och betitrat utanförskap, dår speciellt två företeelser fk 
symbolisera månniskors marginalisering: boende i invandranka milionprogram-
sområden och bruten svenska. "Ditt språk är nyckeln till framgång eller vagen till 
undergång. Vad händer i samhället når stora ungdomsgrupper riskerar att slås ut 
på grund av sitt språk?", frågade till exempel TV4 I "Svart eller vitt" 28 februari 
1995 - med cn lika outtalad som självklar syftning på svenslca språket. 

Den brutna svenskan och boendemiljön beskrivs i dessa beråttelser tillsam-
mans och var för sig ofta både som tecknet på utanförskapet och orsaken till 
dct. När skottdramat vid Stureplaill vintern 1994 kablades ut i medierna användes 
det för att bekräfta att mardrömmarna var på väg att slå in, En av de unga går-
ningsmånnen hade utländskt påbrå och kom att personificra ett samhällsproblem. 
I Dagens Nyheter den 10 december 1994 målades en bakgrundsbild där hans in-
vandrarursprung och uppväxt i en betongförort blev liktydigt med utanförskap 
och en nåst intill självklar orsak till våldet. 

1 1 deeember 1994 skats tre unga kvinnor oeh en manlig darrvakt till döasutanfar en restau-

rang vid Stureplan i Stockholms city till följilav ett bråk i krogkön. Ytterligareett tjugotal per-

soner skadatIcs. 
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I en pågående avhandlingsstudie undersöker jag, med dellagande observation 

och intervjuer, hur etniska och språkliga olikheter uppfattas och hanteras bland 

Iårare på skolor i så kallade invandrartåta förorter. Den dcbatt som en längre tid 

pågått på dessa skolor har många likheter med dagens offentliga mediasamtal. 

Även på skolorna står frågor om elevernas boendemiljö, deras "språkbrister" och 

deras framtid i fokus. 2  

Även om lärdrnas sått att tala om eleverna, deras boende och språk ter sig 

som ekon av presskildringar och andra mediautsagor uppfattarjag det som starkt 

erfarenhetsbaserat. Vi föreställer oss ofta mediernas påverkan som något enkel-

riktat. Men här tycks det mig snm om lärares sått att se på problemet flyttat ut på 

tidningssidorna. Deras perspektiv återkommer som mediabudskap vilka i sin tur 

bekräftar och förstärker de egna perspektiven, 5  

I skol- och mediadiskussionerna år det hotbilder som fokuscras, men mellan 

raderna återtinns ideologiska och normativa uppfattningar om hur samhållet bör 

organiseras vad gåller social skiktning och ctnisk gruppering. Problembeskriv-

ningarna görs mot en flmd av visioner - i förhållande till ett förestållt men odc-

finierat gemensamt gott 1 vilkct människor bör inlemmas. Det år dessa visioner 

jag intresserar mig för hår och jag diskuterar dem som starkt förknippade med 

uppfattningar om vad som år rättfärdigt och jämlikt, samt med uppfdtmingar om 

vad vålfård år och bör vara. Även nm 1990-talets Svcrige ofta beskrivs i termer 

av föråndring, systemsammanbrott eller systemskifte frågar jag mig, utifrån både 

2 En liknande diskussion förs aven inom barnomsorgen och andra kummunala institutioner i 

området, hland tjanstemån ovh politiker, satut i andm dclar av Stockholm och Sverige dar del 

bor många manniskur med utlåndsk hakgnand. (Runfors 1993, Runfors ccli Sjöven 1995, Ron-

ström, Runton & Wahlström 1995). 

3 Massinediaforskaren och journalisten Ylva Brune. som studelar itimdrarjournalistik, gör 

detta förlopp begripligt genom sin heskrivning av nyheisjoumalistikens villkor. Anikelinnehål-

len bestäms av många faktorer som till exempel bedömt nyhetsvårde samt den ickespecialisera-

de reporterns möjlighet att mycket snabbt få tag på information. Kunskapen um "hur det år" 

hamtas vid tidspress ofta från dem som autas vara inittemde - vilket gör att media ibland fung-

erar som megafuner för majoritetssamhållets representanter utc på verklighetens fält (som t II 

exempcl Ifirare). Mediabcskrivningarna fungerar sedan sum återkoppling och förstårkning. 

Men de år oekså informationskällor för allmäähet och politiker. Politikerna utsätts dock inte för 

mediabilden bara som informatton. Dcli återkommer också som krav fråu allintinheten på att 

något måste göras åt det beskrivna prublemet. (ltnme 1995). 
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min egen undersökning och andra studier 4, om det inte fortfarande fmns en hög 

grad av underliggande konsensus i synen på välfärd och rättvisa. 3  

På de skolor jag studerat år just uppfattningar om vad som år rättrardigt och 

jämlikt, vad som fir skolans uppgift i förhållande till eleverna och deras framtid, 

centrala teman i lärarnas tal om sitt arbete och något ständigt närvarande 1 klass-

rumsvanlagen. Vid mina skolhesök och vid intervjuer, liksom under deltagande i 

thrtbildningssammanhang och andra gruppsammankomster med lärare har jag 

mött en yrkesgrupp som å ena sidan oftast tycks vara oense, samtidigt som de å 

andra sidan förmedlar cn stark enighct. Vid en närmare granskning visar sig oe-

nigheten till största del bestå i en ständigt pågående diskussion kring pcdagogiska 

metoder för undervisningens konkreta genomförande. Enigheten däremot, kan i 

hög grad hänföras till just lärarnas tolimingar av jämlikhet och rättvisa, till amhi-

tioner 1 arbetet och till övergripande förhållningssätt kopplade till intentionernas 

förverkligande (jfr Runfors 1993). Lärarnas uppfattningar om hur samhället hör 

se ut och om hur målen kan förverkligas tycks fungera som ett slags strukturcran-

de principer vid hanteringen av emiska och språkliga olikheter och framstår som 

centrala för förståelsen av hur mångfalden organiseras. 7  

4 Då jag tillsammans med etnologen ONC Ronström och antropolugen Karin Nalahlström un 

dersökte kulturmaten i harnomsorgeu i invandmrtåta förurter ftum vi liknade tendenser som de 

jag kommer att presenteta här (Ronström. Runfors 81 MbhIström 1995). Stamvetamn och vill-

Birdsforskaren Bo Rothstein (1994) diskuterar olika studier som visar en stor samstämmighet i 

synen på grundtolkningar av vad valfärd r och bör vara - håde mellan de politiska hlocken och 

hos "de brcda folklagree (jfr ävcn Ilugetnark 1994, Larsson 1994). Bkonombistorikern Mitu-

ricia Rojas (1995) scr dessa gmnduppfauningar som delar av dagens svenska etniska identitct - 

est perspcktiv som också anläggs av etnulogen Annick Sjögren (1993). 

5 Stunhåltsdebatten kan scs som en reaktion på utmaningar mut dessa grundläggande oeh ut-

bredda välfiirdsuppfattningar. Den behöver med andra ord inte bara ses som tecken på upplös-

ning. Den tydliggör också sådant som tidigare bara togs för givet och kan tolkas som ett försvar 

av centrala värden. 

6 11Ingdpunkten i källmaterialet härrör från fältarbete cirka en dag per veeka drygt fem ter-

miner

. 

 under 1992-1996 på ttu och mellanstadieskolor. Jag har dar följt lihare i deras arbe-

te främst klasslårare och lärare i svenska som andraspråk. vilka oftan haft svcask bakgrund. 

22 larare, har besökts vid ett 90.tal tillfållen. Jag har vidare deltagit i Iårannöten, gruppdiskus-

sioner och andra delar av skolvardagen samt genumfört 38 langre bandade intervjuer mcd 21 

personer. Ttll detta kommer dels kontakt meden vidare Iårarkrets genom deltagande i lamme-

minarier, forthildningsdagar med merd, dels skrittligt materlal av olika slag. 

7 Elmför Anthony Giddens struktureringstcori så som den presenteras i Cassel 1993. 
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1 denna artikel prövar jag att diskutera dc strukturerande principer jag 4,nnit i 

mitt material I förhållande till vad några forskare beskrivit som karakteristiska 

svenska vällätdsvisioner och -strategicr. Förhoppningen år att en analys av dessa 

strukturerande principer och deras ordnande kmft kan hjalpa oss att bättre Mrstå 

mångfaldcns organisation, förstå processer av inkludering och exkludcring. 

Ansatscn innebär att den täta skoletnografi mitt materlal rymmer hår får stå 

tillbaka för mer övergripande rcsonemang. Artikeln år disponerad så au jag i 

nästföljande avsnitt, LARARNA 001 MANOTALOHN, presenterar några huvudiaktta-

gelser vad gäller lärarnas förhållningssätt till etniska och språkliga olikheter. Dct 

mest framtrådande I deras sätt att organisem mångfalden år, kanskc något förvå-

nande, att de hortser från etniska olikheter och istället betunar det gemensamma 

och "det svenska". Lärarnas förhållningssätt diskutcras i relation till deras ambi-

tioner och den mening de själva tillskrivcr sina handlingar och sin omgivning. 

Lärarnas hantcring av mångfielden kopplas därefter, i SKOLAN OCH our Gs-
MDISAMMA CieDA, till större samhälleliga tolkningar av hur Sverige ser ut och bör 

sc ut. Jag prövar att se skolorna som arcnor där tolkningar av jåmlikhct och väl-

tärd både synliggörs och bearhetas och att se Iårarna som omsättare oeh försvara-

re av några grundläggande välfardsvisioner och strategier. 

Men dct år inte bara visioner och strategier som synliggörs i skolan, utan 

också fiirlopp dar mångfalden struktumras i vissa mönster. Ideal som likvärdighet 

och allas lika möjlighet att välja framtid tycks i sin praktiska omsättning ge upp-

hov till paradoxala effekter. 1 slutavsnittet, M ANOMT.1) 1 eN SOCIAl. TOLKNINOSRAM, 

försöker jag förstå dessa förlopp. förstå hur dct blir som det blir, genom att dels 

lyfta fram det normativa innehållet i begrepp som integration och jämlikhet , dels 

diskutera måttolkningar och valda strategier 1 lörhållande till resultat. Kan det till 

exempel vara så att integrerande ambitioner och intentIoner att skapa jämlikhet, 

genom de sätt dc omsätts på i sin förlängning kan få icke avsedda, underordnande 

cffekter? Artikeln avrundas, under rubriken MER AN INVANDRAKERAGA, med 

några refiektioner kring huruvida de principer jag funnit strukturcrar även andra 

skillnader än etniska och språkliga - som till exempel sociala och könsmässiga 

samt kring hur invandrarbegreppet används för att debattera klassiska men spän-

ningsfyfida politiska frågor. 

Lärarna och rnångfalden 
Skolorna jag besökt ligger i förorter av typen beskrivna i antologins inledning - i 

förorter som uppfördes 1969-74 inom miljonprogrammet, med ambitionen att 

snabbt åstadkomma en mängd bostäder och en modern, rationell livsmiljö. Den 
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första tidens invånare, arbetarc och inflyttade landsbygdshor, har successivt fått 

sållsIcap av, och delvis ersatts av, månniskor från världens alla hörn. 8 1dag hårbar-

gerar dessa töronsområden ett etniskt och religiöst brokigt vardagsliv i svensk 

inramning, med stor andel invånarc av utlåndsk härkomst samt många Iligin-

komsuagare. Detta avspeglar sig i skolorna dår 40-95 procent av eleverna har ett 

annat modersmål ån svenska och klasserna år språkligt, religiöst och kulturellt 

heterogena. 

På dessa skolor möter jag en väldig kraft hos bådc personal och barn. De 111- 

rare jag kommit I kontakt med har ofta varit hängivna, med stort engagemang för 

vad de ser som "barnens båsta". Jag har också slagits av den sammanhållning som 

präglar många av de skolklasser jag besökt och av elevernas ofta mycket aktivt 

intresserade instållning till undervisningen - en inställning som kan beskrivas 

som "framåtlutad" jåmfört med den mer loja. "tillbakalutade" stfunning jag mött 

i skolor dominerade av medelklassbarn med svensk bakgrund. 

Men liven om många lårare hellre talar om utmaningar än om problem beskri-

ver de ändå dessa förorter som i grunden problematiska miljöer  -  som socialt cf-

tersatta, tortliga och ibland även våldsamma. Omgivningarna heskrivs vidarc 

som osvenska, som ctt slags reservat vid sidan oni eller "utanför det svenska sam-

hållet". Att barnen obehindrat kan framleva hela sin skolfria tid utan att behöva 

anvånda det svenska språket upplevs till exempel som mycket bekymmersamt. 

Men det finns också en annan sida av saken; lärare deltar i cn strävan att positivt 

omladda bilden av dessa förorter och framhåller dem som barnens "hembygd" 

med all den positiva klang detta begrepp bär på. 

1 många lårares tal om förortsmiljön återkonuner stråk av mer allmånna sått 

att tala om och uppfatta miljonprogrammets områden. 1 studier av Hammarkullen 

Götehorg respektive Rosengård i Malmö har etnologerna Lennart Zintchcnko 

(1995) och Per-Markku Ristilatnmi (1995) funnit nåstan genre-anade berättelscr 

om föronen som skiftar över tid. 

Under uppbyggnadsskedet och strax däretter framstod områdena som en del 

av Svcriges storslagna vålfårdsvisioner. Förorten blev en symbol för det moderna 

och rationella listt långt borta från utedass och bakgånIsmisår. Men snart åndra-

de berlittelserna karaktår. Miljonprogramsområdena och framförallt deras arki-

tektoniska stil kom alltmer att Mrknippas med en dålig modernitet en rotlös, 

passiviserandc och alienerande modernitet. Områdena beskrevs nu snararc som 

socialt segregerade, problematiska miljöer, utan mötesplatser och normalt var- 

tillhörde själv de lidiga inflyttartat l en av dessa förorter och hör också till dem som 

flyttat vidare, hort frAn miljenprognuumet. 
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dagsliv. De var inte längre något positivt att visa frarn, utan tvärtom välfardssam-

hällets bakslag och skamfläck. De blev ett vilda västern dit pionjärer kom för att 

utföra eldsjälsarbete, för att åtgärda problem och för au. gc dem som saknadc det 

"det goda livet". 

Idag tar en tredje berättelse form, menar både Zintehenko och Ristilammi, 

där förorten beskrivs som en etnisk djungel och ett hotande kaos. Detta är också 

en berättelse om problem, men i denna mer mångkulturella problembild står inte 

själva den fysiska miljön i centrum lika starkt som tidigare. Nu fokuscras istället 

förortens mänskliga relationer. Det år dock inte för litc gemenskap som beskrivs 

som pmblemct, utan snarare för mycket relationer, av fel sort. 

I de undersökta skolorna återkommer uppfattningen om miljön som socialt ef-

tersatt och utarmad, men också som osvensk och fylld av problematiska relatio-

ner. Snararc än två typer av berättelser ser jag dock, vilket kommer att framgå, 

den "mängkulturellan problemdiskussionen som en debau i dcbatten, som hute-

sluten i berättelsen om social segregation och välfärdssamhällets misslyckande. 

Tvånget alt handla 
Att vara lltrare innebär att dagligen och stundligen konfronteras med komplicera-

de klassrumssituationcr - situationer som pockar både på analys och handling. 

Den sammansatta undcrvisningsverkligheten, med vanligtvis 20 30 elever, leder 

till ett tryck på ständiga ställningstaganden och lämnar lite utrymme för övervä-

ganden. Strävan att göra skolvardagen ltanterlig bidtar till att en komplex verklig-

het av nödvändighet förenklas och omforinuleras till pragmatiska tumregler och 

strategicr (jfr t ex Thavenius 1981:33f1). Det finns vad som skulle kunna kallas ett 

tvång att handla. 

I de studerade skolorna kan ytterligare dimensioner läggas till beskrivningcn 

av arbetssituationen. Klassrummen är fyllda av clever som kommit till Svcrige 

från andra länder eller, vanligare, som fötts i Sverige av föräldrar som invandrat. 

Skolorna skulle kunna betraktas som ett slags kulturella experimentverkstäder där 

inarhetade förhållningssätt ofta ställs på ända och uya måste utprövas. Handgrepp 

och undervisningsformer som annars är en del av en osynliggjord självklarhet blir 

här föremål för ständiga diskussioner. Men hur komplext läget n är kan lärarna 

inte resignera inför nya främmande situationer. De kan inte undvika att förhålla 

sig med hänvisning till att dct kan hli fel. För ont de upphör med ett förhållnings-

sätt måste de i samma stund bitta ett annat för att få klassrumstillvaron att funge-

ra. 
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Handlingsliajer 
Det går inte att leva i en ständigt ifrågasatt vardag. Samtidigt som den svenslot 

skolans "normallteter" ihland ifrågasätts i denna speciella skohniljö och samti-

digt som konkreta metoder debatteras, har jag under mina skolvistelser också 

mött förhållningssätt av mer övergripandc karaktär som sållan diskutents och som 

hetraktas som självklara av de fiesta. 

I det följande lyfter jag fram och heskriver två sådana övergripande hand-

lingslinjer och diskuterar dem i relation dels till undervisningsverkligheten, dels 

till lärarnas tolkningar av jämlikhet och rättvisa. Medan lärarna agerar inom en 

komplex situation där det föreligger ett slags tvång att schematisera. så är det min 

uppgift i sammanhanget, som etnolog, att problematisera deras förhållningssätt. 

I de skolor jag hesökt år betoningen av "det svenska", speciellt det svenska 

språket, något som getiomsyrar vardagen. Mångälden på dessa skotor utmanar, 

den synliggör och sitter igång funderingar kring vad som år svenskt. 

Jag slås också av att det somaccentueras i denna etniskt hlandade miljö år ge-

mensamma intressen och månniskors inneboende likhet. Etnisk olikhet upplattas 

eller används sållan som en tillgång och vardagens praktiska pluralism år en  an- 

iran än den man kanske tänker sig som kulturforskare. 9  

Det lika 
Bland larare som ofta valt att jobba med "invandrarharn" möterjag alltså en stark 

betoning av det som är gemensamt och lika och en nedtoning av etniska och kul-

turella skillnader. Nedtoningen är dock inte något som framhålls som eftersträ-

vansvärt. Den kan snatare kopplas till tendensen att se eleverna genom en lins av 

utvecklingspsykologi oeh andra teoricr ined universella anspråk, teorier som ock-

så fungerat som förehilder i hygget av det moderna välfårdssverige. Eleverna ses 

då inte i första hand som "etniska" utan som "barn", som tillhörande en generell 

kategori. En annan tendens år oviljan att särbehandla någon utifrån ursprung. I 

hotten hår ligger tanken om allas lika vårde. I vardagens arbete visar sig dessa 

synsätt i Iårarnas sökande efter det månskligt förenande - efter ett universellt 

barn bortom och under alla skillnader. Olikheter förknippade med hårkomst blir 

9 lämtör Runfons 1994 dar jag diskuterar etniciters- och invandrarfonkninguns idcologipm-

ducerande aspckt uch frågan ein forskarcns modellsom del i cit sämnsidentogi som rlskerar att 

tillrättavisa likhostänkandc uch hylla olikhetstänkande bland dc undersökia. 
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något att se förbi, för att uppläcka au vi alla, i grund och botten, år lika. °  Men 

hår återkommer också motsägelsefulla uttalanden som tyder på att åttmet år lad-

dat och situationerna komplicerade. Sanuna person som slår fast att "här behand-

lar vi alla lika, tör alla år lika mycket vårda. Barnen kan inte rå för varifrån de 

kommer", törklarar 1 nåsta andetag att "hår respekterar vi vars och ens ur-

sprung". 

Det svenska språket 
Medan olikheter förknippade med ursprung är något man i dessa skolor gärna 

bortscr från, så står språkskillnader starkt i förgrunden. Arbetet med att lära bar-

nen "bra" svenska år en Overgripande lararambition utifrån erfarcaheten att 

många elever med utländsk bakgrund har stora brister i majoriwtsspråket. Tidiga-

re självklarheter framstår alltmer som sållsyntheter - soni att nybörjarna kan tala 

svenska vid skolstart och förstå innebörden i grundläggande begrepp, eller att 

eleverna under skolåren uppnår svenskbchånkning "i nivå mcd infödda", som 

det ofta uttrycks i skolan. 

Språkbristerna ses i sln tur som en viktig orsak till att inlärning och undervis-

ning inte fungcrar. Den allt större uppgiften att kompensent den uteblivna svensk-

språkiga primärsocialisationen vilar som en oerhörd tyngd på läntrnas axlar. 

Lärares sått att tala om elcvernas språk, eller vad de snarare beskriver sum 

brist på Npråk, år nåra kopplat 1111 såttet att tala om elevernas boenclemiljö. Dåliga 

kunskaper i svenska ses ofta som orsakadc av brist på kontakt med svenskar och 

svenska språket i hem-, boende- och vardagsmiljön. Skolorna i de mest invand-

rartäta områdena beskrivs som svensktalande iSar 1 en i övrigt icke-svensk omgiv-

ning, dår barnen får sina enda kontakter med "riktig" svenska genom lårarna och 

de allt fårre skolkamraterna med svenska som modersmål. I,årare pratar om "vat-

ten som har sinat" och om barnens behov av "språkbad". Uppfattningen att bar-

nens "språkbrister" orsakas av låg "input" av svenska tar sig 1 skolan uttryck i en 

utveckling bort från hemspråksklasser och mot så språkligt blandade klasser som 

10 Här hehandlarjag det domineraude förhållningssättet inom skohm vilket starkt påminner 

om det som åtediuns på harnstugor i dessa törorter (jfr Ronström, Runfors & Wahlström 

1995). fln annau diskussion haudlar ow dem som avviker från denua huvudströmnine  och intar 

eu oppositionell hållning (inom ramama för vad som år möjligt an göra, säga ods töreldda 

utan att utdefiulents). 
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möjligt - klasser där svenska hlir kommunikationsspråk. 

På flera skolor framhålls ocbå alla situationcr som svensklektioner, och alla 

Iårare - även idrotts- och slöjdlärare - som undervisare i svenska. Istället för spe-

ciella lektioner där dc som anses ha behov av svenska som andraspråk (som den 

svenskundervisning kallas som vänder sig till elever med annat förstaspråk än 

svenska) tas ut ur klassen för smågruppsundervisning av speciella 1äran i svenska 

som andmspråk. Pler och fler börjar integrera andraspräksförmedlingen i all un-

dervisning, det vill säga lära ut svenska och övriga skollcunskaper samtidigt. 

Även om förändringarna motiveras med pedagogiska argument finns också 

ckonomiska aspekter med i spelet. Att utse alla lärare till undervisare i svenska 

som andraspråk år ett sätt att försöka hantera en situation dår fler och fler elever 

har behov av svenska som andraspråk samtidigt soni dc ekonomiska ramarna 

krymper. 12  

För lämre med svensk referensram framstår också användandet av likheter 

och "det svenska" som något välkånt och möjligt att haudskas med i mötet med 

etniskt, religiöst, språkligt och åven kunskapsmässigt hctcrogena clevskaror. Det 

svenska språkct ter sig dessutom som ett griphart och relativt konkret problem-

område." 

Samma mtfIllgheler 
Det som kan tyckas vara praktiskt hetingade handlingslinjer i 111131el med mångfal-

den har dock samlidigl ideologiska och kulturella laddningar. Svenska språkel 

framstår inte bara som ett kommunikationsverktyg utan också 1 hög grad Som en 

symhol för kulturoll kompetens och identitet. Man kan säga att svenskbehärsk- 

11 Jag har notcrat att klassliintte och lärare I svenska som andraspråk under 1995 åter börial 

diskutera hemspråkets betydelse, utifrån erfarenheten au många andragatendionsbant bar 

bristfälliga kunskaper i sitt hemspråk. Sabning på "input" 1 svenska upplevs gc dålig utdelning 

och eu lärarförklaringk att hamen på grund av ofullståndigt modersmål ime har något att (ästa 

svenskan vid. 

12 På dcn skula dår jag fliltarbetade 1994-1996 utsjorde klassläntre uch övningsaumesläram 

kärnan i ett minskande Iårarkollegium. medan lärare i svenska sum andraspråk. honspråksläm-

te. speciallärare och sjukvilmrier drugs in. Avsaknaden avvikarier innehar desbutom alt kvar-

varande Iårare 1 svenska som andraspråk liksom hemspråkslårare ofta användes för att bieka 

upp för frånvarande klasslärare - for att så att säga hålla skolau igång. 

13 fag har vid någnt få 011fällen mött lärare som intresserat sig för "barnens röuer" (ofta ut-

ifrån utveeklIngspsykologlska motivcringar), eller haft ambitioner att Johha kontmstivt 1 förhål-

lande till clevemas mudersmål. 
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ning i skolan inte bara fungerar som ett mål i sig. Språket år också ett mcdel för 

att hantera den ctniska och sociala heterogeniteten. ctt vapen i lärarnas kamp för 

andra mål. Det förknippas med vilken framtid man vill ge barnen, och även med 

frågor om hur samhället ska se ut. Svenskbchärskning kopplas starkt till barnens 

chanscr att "klara sig" och betraktas som nyckeln till fortsatt utbildning, till ar-

bealivet och till en framtid i Sverigc. 

Ytterligare en nivå kan skönjas i den betydelse som svaiskan tillmäts i sko-

lan. På denna nivå handlar det inte bara om Inytningsfri och felfri svenska 111410 

om "bra" svenslra. 1 detta uttryck summeras egenskaper och färdigheter som inte 

bara ska öppna dOrrar till svenska samhället i allmänhel utan till vissa sektorcr av 

samhället, som ska gc möjligheter till det som beraktas som bra arbeten. "Bra" 

svenska kan då sågas symbolisera inte bara "svenskhetskompetens" utan också 

förtrogenhet mcd urbana medelklasskoder. 

Barn uppvuxna 1 dessa invandrartäta förorter upplea ligga många steg efter 

"svenska" barn. Här återkommer miljöns brister som förklaringsmodell: inte 

bara hrist på svensktalande kontakter och svensk vardag, utan också brist på intel-

lektuellt utvccklande kontexter och stimulcrande finkultur. Miljön bidrar med an-

dra ord till att ge dessa barn dåliga skolförutsättningar i form av få svenslapråkiga 

eller studiestimulerande miljöer. Ju mer osvensk och cxotisk barnens boende- och 

hemmiljö framstår desto högrc upplevs trycket på skolan att förmedla "sycnsk-

hetskompetens". 

Att tillföra det svenska språket, och med det svenska koder, upplattas alltså 

som medlet för att ge delaktighet och innanförskap. Svenskan blir ett av lärarnas 

främsta vapnen i kampen för att inkludera Invandrarbarnen", för att uppnå jäm-

likhet, rättvisa och ge möjligheter att välja framtid och livsstil. 

Förhållningssätten till elever med utländsk bakgrund skulle kunna samman-

fattas som starkt kompensatoriska, där ambitioncn är att uppväga brister i förut-

sättningarna så att samma villkor och valmöjligheter som "andra bani" erhålls. 

Jämlikhet tolkas i dessa klassrum ofta som lika behandling och enhetslösningar 

förcdras vanligtvis framför sarlösningar. Med denna tolkning har, som vi ska se, 

kulturella och etniska variationer svårt att få plats. De kan uppfattas som något 

man i jämlikhetens och framsynthetens namn bör burtse från. Maktgivande och 

socialt utjämnande ambitioner påverkar alltså såtten att hantera mångfaldcn. 

Skolan och det gemensamma goda 
Skolan fungerar ofta som en kraftfull symbol för framtid och törriuft (Arnstberg 

1989:197) och som ett övningsområde, där barn och ungdom skall tränas inför 
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det kommande samhällslivet. Utbildning förknippas ofta med utvcckling och mo-

dcrifitet (jfr Rabo 1992). 1 Svcrige har utbildning under 1900-talet betraktas både 

som väg till välfärd och som en förm av välfärd, där fördelning av utbfidning blir 

liktydigt med fördelning av välfärd (jfr Runfors 1993). Skolan kan alltså ses som 

en arena för välfärdsdistribution, som en institution impregnerad av väftlIrdsstat-

ens politiska mål, thrnwIla regelkomplac och normativa ordningar. 

Lärarnas visioner kring jämlikhet och rättvisa och deras sätt att förhålla sig 

till etniska och språkfiga skillnader har stom likheter med vad välfärdsfinskarna 

Bo Rothstein (1994) och Gösta Esping-Andassen (1990) beskrivit som karakte-

ristiska drag i en svensk syn på välfärd, Grundtanken i Sverige har, enligt dem, 

varit en generell välfärd, det vill saga att alla medborgare skall omfattas av välfär-

den. Visionen är ett stort mått av likhet för alla - i form av hög lanadsstandard. 

möjligheter till utbildning, sjukvård med mera. Den bärande idat går ut på upp-

havande av skiktning, cii slags medelklassnivå för alla. (jfr Aven Larsson 1994). 

En central ambition är att förse alla medborgare "med grundläggande resurscr 

efter principen lika omtanke och respekt för att de ska hli någotsånär likstända 

vad gafter grundläggande förmåga att handla som autonoma medborgare i salll-

haller (Rothstein 1994:190). Lika möjfigheter genom generella medborgerliga 

rättigheter snarare än behovsprövade åtgärder motsvarar då den dominerande vi-

sionen av en räuftirdig samhällsordning - en vision som innehåller en stark mot-

vilja mot att skilja ut hj111pbehövande från övriga medborgare. Strategierna för att 

nå målen har dominerats av standardiscring och enhetlighet, medan selektering 

däremot Netts som brott mot kravet på likabehandling." 

Lärare $om väljärdsstatens frontlinjepersonal 
Den allminna grundskolan brukar ofta tillskrivas en sammanhållande och homo- 

geniserande roll, och beskrivas som en grund för nationalstaten. Men skolans roll 

14 För att tydliggöm grunddmg i det svcnska synsättet på vållård kan USA:s valfardsversion 

anvåndas som ivlief. Inom fontkning som inriktar sig på att lokalisera och kategorixera skilda 

sått att scpå och organisem vålfården tas ofta just USA och Sverige som typexempel Ni natio 

ner som domineras av skilda gmudprinciper. Med Rothsticns tenninulogi har Sverige då ett ge-

nerellt vältärdssystemet medan USA har ett selektivt systern. USA utgör exempel på en llatioll 

där utradcring av klankillnader inte eftersträvas. Välfård tolkas där som tillfredsställande av 

grundbehov och strävan år inte att deu offentliga välfärden ska omfalla alla. Utall bara de som 

anses "verkligt behövande". Medborgarna skiktas genom behovsprOvade, selcktiva åtgårder, 

där de samxt ställda får hjälp upp till en miniminivå. (Esping-Anderssen 1990, Rothstein 

1994). 
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är dubbeI. Den fungerar både som hevamre och som bcfriare, både som stabilise-

rande och föråndrandc kraft. Samtidigt som samhället linns i skolan, så skapar 

skolan samhället. is Så beskriver till exempel pedagogerna och skolforskarna Sver-

ker Lindblad och Erik Wallin (1992) skolan som ett onaråde där synen på välfärd 

både utvecklades och tillämpades. De menar också att skolan genom att töstra 

självtörverkligande elever har medverkat till den ökade betoningen av individen 

och det personliga ansvaret för den egna väl%rden, det vill såga till att den svens-

ka välfirdstolkningen idag utinanas. 

Idag genomgår skolan en omorganisation under valfrilletsflagg. Samtidigt 

som skolan fortfarande scs som välfårdens käma rymmer omorganisationen strå-

vanden att i någon mån placcra skolan på marknaden. Detta kan tolkas som en 

vilja att förena de två motsägelsefifila politiska målen jämlikhet och valfrihet. 

Valfriheten symboliseras bland annat av brukarnas möjlighet att själv välja skola. 

Men valfriheten bygger ändå på offentlig finansiering där jämlikhetstanken år 

kvarhållen genom att staten törtfarande betalar skolgång för alla. Innehållsligt ut-

trycics jämlikhetsstråvandena dels i form av centralt faststallda kunskapsmål för 

alla, dels genom det össugripande måtet likvärdig uthildning. valfriheten ligger i 

den enskilda skolans möjlighet att välja medlen för att uppnå målen. Detta inne-

bår att ett frirum för handling öppnas. Hur skolans personal använder detta ut-

rynune kan saga oss något om deras syn på jämlikhet och välfärd. 

"Vålfardsstatens frontlinjepersonal" år det uuryck Rothstein använder om 

den kommun- och landstingsanställda fåttpersonal sora har till uppgift att verk-

ställa välfärdsstatens kollektiva politiska ordning (Rothstein 1994:13, 242). De 

Iårare som står i fokus i min studic kan sägas tillhöra välftirdsstatens frontlinje-

personal inte hara i den meningen att de står i första ledet och har till uppgift att 

möta välfarcIsinstitutionens "kunder". Beteckningen passar dem också i en utvid-

gad betydelse då de förmedlar känslan av att hefinna sig på stridsfmnt, upptagna 

av en kamp. Det år, sum vi har sett, en kamp för traditionclla svenslca välfärdsvi-

sioner - som att ge eleverna möjlighet till en jämlik och rättvis framtid. Kampen 

förs med beprövade vapen - likabehandling sann kompensation - men i en tidiga-

re delvis oplöjd terrång; en etniskt blandad situation. Lärarnas sätt att förhålla sig 

till olikheter kan alltså kopplas till det institutionella ramverk de verkar inom - 

skolan som dcl av vältårdsstaten och de tolkningsraster och handlingslinjer detta 

ramverk erhjuder för mötet med mångfalden. 

15 Historiskt kan skolan scs som en dcl i borgarklassens Ihnnering tar kapitalet hette bild-

eing och inte börd.(Florin och Johansson 1993). 
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»Bra" svenska och del framlida Sverige 
Språkbristdebattcn i skolan (oeh media) kan ses i detta ljus: som en del i ett större 

pågående samtal om vilket Sverige vi ska ha i framtiden, både socialt och emiskt. 

"Språkbrister" kopplas inte bara till skolsvårigheter utan också till framtida ut-

slagning och en mängd andra befarade problem når det gäller invandrare och de-

ras pusition i det svenska samhället. De sanunanlänkas också med segregation 

och grupperingar - och vidare med ojämlikhet och disharmoni. Barnens behårsk-

ning av svenska språket framstår i Iårarnas beskrivningar som en metatter för det 

jäntlika samhället där alla år detaktiga - medan bristande språkkunskaper repre-

senterar hotbilden av skiktning och splittring. Det som förmedlas i intervjuer och 

samtal kan scs som en önskan om hur man vill att samhället ska se ut. Det som 

beskrivs är en kamp mot en segregerad framtid och för visionen av ett mer sam-

manhållet samhälle med allas möjlighet au leva det Iårarna uppfattar som "det 

goda livet". 

Lärarna kan alltså ses solll tillskyndare av den utvecklade generella välfärds-

statens projekt. som omfattar 1970-talets utvidgade socialpolitiska mål: att inte 

bara skapa lika möjligheter utan också kompensera sämre utgångsläge. 16 1ag ser 

dem dock inte bara som ornsättare av bårande valfärdsideal, utan också som en-

treprenörer med relativt stor makt att göra egna tolkningar. De kan ses som vål-

fårdsdistributörer som dels är ovilliga att acceptera den "tough luck" som före-

språkas av nationalekonomer och andra, dels också försöker korrigem det de upp-

IMtar som politiskt feltänkande. Till exempel uppfaitar jag delar av ambitionerna 

bakom en lärarstartad friskola jag följt på avstånd som ett korrigeringsförsök till 

det som uppfattas som en icke-konsekyent genomförd vålfilrdspolitik i de kom-

munala skolorna. Friskolan erbjöd i detta fall av Iårare ett handlingsutrynune lr 

omsåttandet ay "offentliga idcal". Den ökade valfriheten kan med andra ord ut-

nyttjas för att i än högre omfattning försöka förverkliga grundläggande vältårds-

idter. De gamla idealen finns kvar, medan de nya ramarna skapar handlingsut-

rymme för att omsätta dem. 

1 dessa elniskt blandade skolor åskådliggörs både utjämnande och möjliggo-

rande ambitioner. Målen framträder extra tydligt i mångfalden. Sannidigt som 

den svenstra tolkningen av vad välfänl år och bör vara synliggörs, så pågår också 

cn ständig nytolkning och bearbetning. 1 skolan tydliggörx dessutom välfärdsstra-

tegier och olika svårigheter i oinsattandet av visioncrna. Nåsta aysnitt cirkulerar 

16 Många av områdets lärare utbildades just under 70.talet och då byggdes också flertalet av 

områdets skolor. De skolor jag besökt bar alla baft en kärna läram som arbetat sedan starten. 
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kring frågor som väcks av dessa svårighetcr - frågor rörande diskrepans mellan 
idcal och praktik, mellan visioner och resultat. 

Mångfidd i en social tolkningsram 
Vad är det månniskor, i detta fall "invandrarbarnen", belaras hamna utanför och 
vad innebär ett innanförskap? Mcd vilken innebörd används ett begrepp som inte-
gration? I sin snävaste tolkning brukar integration omtalas som tillträde till ar-
betsmarknaden (jfr t ex SOII 1995:76 s. 20). Men bådc i skolan och 1 allmänt tal 
används begreppet ofta med cn mycket vidare innebörd och utan att klart definie-
ras. 

I skolan vill man gc barnen tillträde till vidare utbildning och möjlighe till 
social mobilitet. Där återfmns också en allmänt förekommande tolkning av Inte-
gration där vissa vägar, livssätt och jobb uppfattas som mer "inne i samhället" ån 
andra. Man är mer integrerad om man bor i eu villanmråde omgiven av svenska 
grannar, än om man bor i ett höghusområde dominerat av den egna etniska grup-
pen, liksom man anses mer integrerad som anställd än som egenföretagare i en 
typisk "invandrarbransch". Iblkningen av integration, av "det gemensamma 
goda" som människor ska inlemmas i, innehåller mcd andra ord en bild av vad 
som år "det goda livct". 

Mcd detta inte sagt att någon annan tolkning av integration skulle vara att fö-
redra. Avsikten hår år att peka på svårigheten au förena ideal och praktik liksom 
på risken för kontraproduktion - att resultatet bli ett annat än det eftersträvade. 
Den väg till integration som framhålls är svårframkomlig och kanske rent av 
stängd för människor som uppfattas som kulturellt avvikande, medan den anpass-
ning sofil faktiskt sker via boendekoncentration, egentöretagande och etniska nät-
verk ogiltigförklaras eller betraktas som en form av icke-integration (jfr t ex 
Lundberg 1991, Ramberg 1995, Runfors 1993). Det bråk som uppstått mellan 
skolan och olika föräldragrupper i ett invandrartätt område i Söderellje kan ses 
som exempel på hur svårt det kan vara för olika parter att följa de ideal som fram-
hålls. Skolan dcladc in sexhingarna i två klasser, en dominerad av barn med 
svenska som modersmål, en domincrad av barn mcd syrianska som modenmål. 
Detta ledde till högljudda protester från syrianska föråldrar - protester som gav 
återklang i pressen (t ex DN 950914, PLS 950906). Skolans motivcringar till upp-
delningen var, enligt tidningarna, hland annat språkliga. En språklig nivågruppe-

ring av barnen förväntades ge pedagogiska vinster. Ylterligare argumentet var att 

harnen skulle blir trygga om dagisgrupperna behölls i skolan. flots att hlandning 

och integration år lcdstjärztor i skolan lcdde utvecklingspsykologiska och pcdago- 
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giska tankar hår till att ett scgmgcrat boendemönster följde med in i klassrum-

men. De föräldrar mcd utländsk härkomst som uttalade sig i tidningsartiklarna 

kånde sig diskriminerade. De såg skolan som en del av det svenska samhället och 

ville, i överensstämmelse med dct svenska valfärdsidealet, att deras barn skulle 

blandas mcd svenska barn och lära sig svenska. De "svenska" föräldrarna ville 

dock på inga villkor tillåta denna blandning och krävde ett bibehållande av sko-

lans gruppindelning. Skolan står infor flera egna ambitioner som motverkar var-

andra och en verklighet i form av olika föräldrarpåtryckningar som speglar inte-

grationssträvandenas ideal och praktik. 

Social eller kulturell Jämlikkel? 
En drivkraft hos de lärare jag studerat år alltså att ge eleverna samma kunskaper 

och möjligheter sorll andra barn, att utjämna skillnader och orättvisor. Trots mot-

vilja mot att skilja ut och strävan efter likabehandling år dock detta ctt gigantiskt 

kompensatoriskt mujekt. I skolan kan man känna igen den svalska välfänIstolk-

ningen av jämlikhet. Det år vad vi kan kalla ett socialt perspektiv som inriktar sig 

på sociala skillnader och i vilket jämlikhet ses som lika rättigheter på lika villkor. 

1)en ofta outtalade utgångspunkten i detta perspektiv är att det cdsterar en värde-

uppsåttning och vissa mål i samhället som alla eftersträvar eller bör eftersträva. 

Man utgår alltså från vårdekonsistens, även om grupperna sedan slåss om resur-

sernaYlämliklict blir att alla behandlas lika även om de år, eller önskar vara, oli-

ka. Sociala skillnader scs som oönskade - som något sffill hör utplånas. Målct blir 

inkludering i ett övergripande och ett i förväg (av majoriteten) dellniemt helt. 

Som tydliggörande kontrast kan vi använda ett jämlikhetsperspcktiv beskrivet 

av den amerikanske antropologen Dan R Aronson (1976) där elniska och kultu-

rella skillnader står i fokus. 1 denna vad vi kan kalla kultutella jämlikhetstolkning 

kan olikheter vara något att bcvara och kanske också undenstrylea. Jämlikhet ter 

sig snarast som rätten att vara olik och eftersträva egna mål och vänlen. En ut-

gångspunkt i detta perspektiv är att det finns många vårdeuppsåttningar 1 samhål-

let och att en grupps vården inte nödvändigtvis iir till för att dclas med alla andra. 

Ett annat antagande år att det inte finns någon samhällelig konsensus om dc yt-

tersta målen och vårdena och att grupper kan vilja bli lämnade ifred att vcrka för 

egna värden. Människor ses inte i första hand som cckluderade ur något övcrgri-

pandc helt, utan främst som inkluderade i particlla sammanhang. 

17 Som framkommer 1 Asa Tiringlövs artikel återfinns deuna tolkning aven 1 Ibmplanen chir 

ambitioner att respektent einisk olikliet underordnas varden och lionller som derinieras SOITI 

uuiversella. 

55 



Som illustmtion kan vi ta Aronsons beskrivning av det dramatiska skiftet i 

självuppfattning som ägde rum bland USA:s svarta i slutet av 1960-talet. Från ett 

socialt perspcktiv på jämlikhet där tonvikten lades på integrering genom social 

mohilisering försköts fi)kus då alltmer mot gruppens rätt att forma sin egen upp-

fauning om vad som var räu och önskvärt i livet och samhället. I denna jämlik-

hetsuppfattning bejakades social utjämning men tonvikten lades på möjligheten 

att hävda egna värden och på rätten att bli erkänd och behandlad som svart. Målet 

omdctinierades från lika rätt på lika villkor (1 realiteten de vitas villkor) till lika 

rättigheter på olika villkor. (Aronsson 1976:151). 

Båda jämlikhetstolkningarna rymmer sina pmhlem's. I skolan dominerar den 

sociala tolkningen och där synliggörs också fatinst dilernman förknippande mcd 

detta perspektiv. Vi kan till exempel sc hur den goda viljan att omsätta vältärds-

pmjektets jämlikhetstanke får den paradoxala effekten att "brister" hela tiden 

hamnar i fokus - eftersom lärarna koncentrerar sig på vad de anscr barnen saknar 

och vad de måste tillföras för att ha samma chanser som svenska barn från mindre 

utsatta miljöer. Resultatet år en nedtoning av vad harnen har med sig i form av 

resurser. Den normaliscrande intentionen riskerar atl få totalt motsatt vcrkan; det 

annorlunda pekas ut och det avvikande detinieras. Samtidigt konstruems och fast-

slälls "det normala" i denna process. 

Kullur som barlasl eller befriare? 

Den socialt utjämnande ambitionen organiserar även etniska och kulturella skill-

nader inom sin logik. Trots den goda viljan hlir resultatet gärna att ett svenskt 

urbant medelklassliv framtonar som något modernt och självvalt, som det goda 

livet. Avvikande livsstilar kan däremot till delar tc sig som tyngandc, påtvingade 

och onödiga bördor som eleven i möjligaste mån hör hjälpas av med. Darnens fa- 

och släktrelationer, rcligiösa och etniska nätverk kan till exempel få negati-

va laddningar vid sidan av de positiva. Många och täta relationer kan ur ett 

svenskt välfärdsperspektiv uppfattas som hindrande och bindande, som något 

som begränsar barnens möjligheter, nu och i framtiden, på ett orättvist sätt. "Det 

är ju så mycket man inte får göra i den där kulturen", som en lärare suckande ut-

tryckte det. Det stör når barnens framtid verkar utstakad på förhand, genom till 

exempel giftemålsmönster och väntande uppgiftcr i bmiljeföretaget. 

18 Aronsson meaar till excmpel att den ökado betoningen pA del som jag här kallar kulturell 

jamllkhet inte har förändrat klasspositionerna bland svada, det vill säga into tddragit till 

social jämlikhet. För vidate diskussioner om skilda jändikhelstolkningar som delar av ideologi-

ef med ulika prohlem oeh konsekvenser jämtör itfOILS011 1976, Johnsson 1993 uch ihylor 1994. 
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Vuxenblivande innebär från skolans horisont att utveckla oberoende och 
självständighet, snarare än att bygga upp ett nätverk av positiva bemenderelatio-
ner, att kunna frigöra sig från sitt ursprung snarare än att reproducem det. Att 
harnen föds in i en etnisk grupp kan alltså framstä som orättvist och ojämlikt — 
som något som predestinerar och gcr samre chanser och valmöjligheter. Barnen 
representerar då inte så mycket en mångfald av möjligheter som en mängd tyngan-
de kulturella olikheter, vilka kan hindra dem att förverkliga "det goda livet" i 
svensk vältärdstolkning. 

Mcd en tilltagande andel elever med utländsk bakgrund kati man på dessa 
skolor kan man skönja en rollförändring där lärare i allt högre utsträckning tycks 
uppleva sig som kulturförmedlare, vid sidan av kunskapsförniedlarc. 0111 hem-
språksläramns fräinsta uppgift hruluar heskrivs som att förmedla ursprungslandets 
språk och kultur, så framstår klasslärare och lärare i svenska som andraspråk allt-
mer som förmedlare inte bara av det svenska språket utan också av svensk kultur. 

Man skulle lätt kunna tolka lärarnas mål som en försvenslming av harnen — 
och visst fog finns väl för detta. Men jag uppfattar inte strävan i första hand som 
normativ, att barnen bör bli svenska för svenskhetens skull. Den övergripande 
ambitionen tycks istället vara att iståndsätta bamen för större framtida valmöjlig-
heter. Här tydliggörs en svårighet med den möjliggörande ambitionen. För hur 
iståndsätter man utan att veta vad det är man strävar mot och iståndsätter till? 
Aven om tanken år att hålla alla dörrar öppna, att ge möjligheten att förverkliga 
olika livsprojekt, ffirmar sig arbetet i realiteten ändå till ett skapande av vissa livs-
projekt. Lärarna framstår som förmedlare av "det goda livet". De ter sig, liksom 
på 1970-talet, som eldsjälar 1 nyhyggarland, men idag kanske också som missio-
närer i "den etniska djungeln". 

Som sin största uppgift beskriver lärarna förmedlingen av vad de menar 
eleverna behöver för att klara sig i Sverige och för sin vidare vandring längs ut-
hildningsvägen. Upplevelsen av att barnen ligger så många steg efter, samtidigt 
som resurserna för att kompensera detta krymper, frammanar känslor av stark 
tidsbrist och hotande katastrof där all kraft läggs på att tillföra grundläggande 
kunskaper och "det svenska". Vardagen upplcvs alltmer som en kamp för att för-
hindra utslagning, framväxande sociala klyttor och arbetsdelning längs etniska 
demarkationslinjer. 

Del talas allt oftare inom både förskolan och skolan om att "få tag på barnen 
tidigare, allt för att möjliggöra det kompensatoriska arbetet. En förhållandevis 
läg andel av harnen i desra förorter vistas på förskolan och de barn som inte tagit 
del av den svenska barnomsorgen upplevs som det allra största problemet vid 
skolstart, De har missat de tärsta stegen 1 vad jag skulle vilja kalla skolans och 
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förskolans gemcnsamma socialisationsprojekt (jfr Ronström, Runfors och Wahl-
ström 1995, Runfors 1993). I detta perspektiv har skolstart för scxåringar vål-
komnats av många lärare. Skolorna i de mest invandrartåta förortema har nu, 
nots magra resurset hörjat erbjuda vcrksamhet för femåriga "hemmabarn". 19  
Obligatoriska daghem i invandrartäta miljöer är också ett återkommande debatt-
förslag i denna anda. Medan andra kulturer kan te sig som barlaster framstår 
"svenskhetskompetens" som nödvändigt för att bli jämlik. 

Jämlikhet eller valfrikel? 

1 skolans synliggörs hur ski1da ideal kan komma i motsättning till varandra. Am-
bitioncn är å ena sidan att forma eleverna till goda samhällsmedborgare som ska 
otntatta önskvärda normcr. Å andra sidan hyllas väljandet. Harnet hetraktas som 
någon som ska utbildas till att välja värderingar, religion och kultur - samtidigt 
som värderingar och kultur till stor del är något som lärs in snararc än väljs. Men 
i den postmoderna relativiseringen finns ingen sanning längrc att tillgå allt för-
vandlas rill olika perspektiv. Reflexiviteten framstår som en livsstil. Det gäller att 
kunna förhålla sig till sin kultur och bakgrund, välja rcligion och sexualmoral, 
kunna "rappa" mellan kulturtillhörigheter. Men hur förcnar man väljandct som 
ideal och ku1turell frigörelse som ambition med respekt för kulturell tillhörighet? 

1 de undersöka skolorna synliggörs allmänna välfårdspolitiska problem och 
jag vill därför för en stund återvända till resonemanget oni tolkningar av vad väl-
Pard år och hör vara. Rothstein (1994) beskrIver hur välfårdsambitioner rent all-

mänt rymmer två grundprinciper som kan komma i motsättning till varandra: å 
ena sidan en liberal princip om individens fri- och råttigheter, å andra sidan iden 
om att denna frihet måste bcgräusas för att uppnå social rättvisa. 2°Principerna 
kan sammanfattas i begreppen jämlikhet och valfrihet och år intressanta då de 
tydliggör svårigheter i tolkningen av vad vällårdsstaten hör göra i förhållande till 
medborgarna. 

Hur skall man exempel avgöra når ojämlikhet och oråttvisa beror på en indi-
vids val eller på nackdelar som inte kunnat väljas bOrt - på olikhet i ambitioner 

19 Liknande törslag har undcr 1995 diskuterats sum allmånna Mgårder vilket kan tolkas sum 

ett tccken på att alla barn Mktg anse‘ behövautvidgad socialisation i samhållelig regi. 

20 Den första prineipen, sum antas vara överurdnad den andra, handlar um att w politiska fri-

heter bör vara maximalt jamlikt fördelade vilket också Ar en grundsats inom den västliga, 

liberala, kapitalistiska demokratin. Da andra handlar om att "ujrunlikhet i resurser bara kan 

aceepteras om de sihnst stållda får det båttre" - vilket också utgör en från socialistiskt håll 

grundläggande kritik av kapitalismen. (Ruthstein 1994:120. 
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och mål eller på olikhet i grundläggande resurser? Ett dilemma uppstår när olika 
ambitioner och mål scs som handikapp som samhället bör kompensera. 

Här aktualiseras frågan om alla medborgare ska garanteras samma rättigheter 
att förverkliga sina livsprojekt — utan att någon värdering läggs på vad som hr 
"clet goda eller om välfärdsåtagandet Mir rynnna ett ställningstagande för 
gemensamm moraliska värden, för vad som kan auses vara ctt fullvärdigt liv. 
Det senare ställningstagandet, som enligt Rothstein (94:38ft) dominerar i den 
svcnska välPardstolkningen, medför att staten och dess institutioner bör verka för 
att ge medborgarna möjlighet till vissa levnadssätt, som anses bättre In andra. 
Mcdborgarna ses som ett kollektiv med gemensamma värderingar uch tanken om 
lika behandling gär dä före tanken om respekt. 

1 skolan dominerar som framgått en syn som inriktar sig på sociala skillnader, 
skillnader mellan olika samhällsklasser. Olikheter blir i detta perspektiv ofta nå-
got som bör utplånas och jämlikhet blir en fråga om att alla ska kunna uppnå sam-
ina mål, vilka bctraktas som objektiva och eftersträvade av alla. 

Avsikter och effekter? 
Dea kamp lärarna för handlar om barnens framtid och den förs inte bara i förhål-
lande till visioner utan också utifrån hur lärarna uppfintar samhället av idag: ett 
samhälle där den som avviker kan ha svårt att bli betraktad som likvärdig och till 
exempel få de arbeten som anses som bra arbeten. Här åskådliggörs ytterligare en 
paradox. Lärarna predikar allas likt värde. Samtidigt är de medvetna om idealets 
irrelevans i en praktik där alla fdlctiskt inte behandlas som de vorc lika värda — där 
människor med annorlunda utseende, uttal, namn och beteenden har svårdre att 
få tillträde till olikd samhälleliga sammanhang och arenor. 1 enlighet med detta 
tenderar skolan att uppfatta och hantera stora delar av invandrarskapet som ett 
stigma. "Störande" skillnader måste slipas av om alla barn ska kunna ges likt 
värde i det samhälle som väntar dem. 

När lärare pratar om sitt arbete beskriver de farhågor kopplade til I det vi kal-
lade den kulturella jämlikhetssynen: det kan vara farligt att uppmuntra olikhet, då 
detta kan leda till social utslagning, 2'Etnisk segregering och etniska särlösningar 
tolkas ofta på liknande sätt som social segregering, det vill säga som något nega-
tivt och oönskat. 

21 Frågan om huruvida framhävande av särart leder till social underordning eller ej debatte-

ras livligt bland såväl etnieitetsforskare som inom den feministiskt orienterade forskningen. 

59 



Mer sMlan framtråder den sociala järnlikhetssynens baksidor konformitets-

trycket och de utstötningsmekanismer som kan bli följden. Frågan är om syftet att 

åstadkomma jämlikhet genom likhet kan leda till något helt annat än det avsedda 

och om maktgivande intentioncr mcd dessa Ntrategier kan få maktbevarande följ-

der? Trots avsikter att inkludera kan effekterna bli exkluderande (jfr Runfors 

1994, 1995). 

Ett exempel år den samhälleliga samstämmighet kring vikten av att kunna 

"bra" svenska som etablerats under 1990-talet. Jag har tidigare diskuterat hur 

denna konsensus kan ses som resultat av ett socialt synsätt och som uttryck för en 

vidsträckt och komplex problematik. Men talet om en "bra" svenska verkar också 

i vardagen och får effekter. Samstämmigheten har till exempel lett till allt högre 

språkliga krav för tfilträde till olika samhällssfättr, Medan utestängning baserad 

på andra skillnader ofta fördöms, har språkliga avvikelser hos människor med  ut- 

ländskt ursprung blivit allmånt accepterat som grund för utestängning. Gränser 

dras upp, innanförskapet tycks allt omöjligare att erövra, utanförskap skapas och 

återskapas. 

Liknadc cxkluderingsprucesser diskuterar ckonomhisturikern Mauricio Rojas 

(1995) på basis av intervjuer bland svenska ungdomar med utländsk bakgrund. 

Ungdomarna uppfattade frontlinjepersonalens goda vilja som en "nedsättande be-

skyddarattityd". Rojas drar slutsatsen att det svenska sättet att hantcra skillnader 

innehåller krav på en konformitet som är omöjlig att uppnå. Detta, menar han, 

leder till en känsla av utanförskap och social förnedring ur vilken en icke-svensk 

identitet formas, en gemensam identitet som inte är etnisk utan cn "kränkningens 

kultur".72  

Rojas har också intresserat sig för dagens offentliga samtal rörande "invand-

rarproblem" och de olika problembeskrivningar detta innhållcr. Tillsammans for-

mar beskrivningarna "ett svenskt commun sense" som har det gemensamt att dc 

förlägger problemen hos invandrarna och riktar blicken bort från samhällsmeka-

nismerna, menar Rojas. Utifrån det etnologiskt förståelseinriktade perspektiv 

som anlagts i artikeln, och som Ikuserar en grupp frontlinjepersonal, kan man 

dock se detta som en oönskad effekt snararc än som en fråga om intentioner. 

Skol- och mediadebatten tar, som jag scr det, sin utgångspunkt i samhälteliga till- 

22 Rojac rarbågor phalamer urn den amerikanske utbilduingaantrupologen lobn Ogbus analys 

(1992) av skolmisslyckanden bland ctniska grupper i USA. Dct stura problcmet, menar Ogbu. 

år inte "medbavda" kultutella skillnader utan nybildadadc Manfönkapskulturer, det vill såga 

skillnadcr som utvccklas i mötet med ett majoritetssmnhälles cxkludcrande mekanismer. 
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kortakommanden, Men som vi sett styr sätten att tolkningarna av dessa misslyck-

anden uppmärksamheten mot "invandrarbarnens brister". De som ondgör sig 

över exkluderingen bidrar på olika paradoxala sätt till densamma. Lärare, journa-

lister och andra som vill rikta ljuset mot orättvisor och utanförskap riskcrar att 

åstadkomma en stigmatiscring av de cxkludcradc genom en ytterligare minskning 

av deras status. 

Man kan säga att vältärdsprojektets balansgång mellan jilmlikhet och valfri-

het, ambitionen att gc möjligheter utan att patronisera, synliggörs i arbetet med 

barn mcd utländsk bakgrund och skilda ctniska tillhörigheter. Med skolan som 
exempel kan vi också diskutera hur de bårande tankarna och normerna i svenska 

vältänlsvisioner och strategier tbrmar sig till en slags socialt perspektiv som tycks 

underordna, eller snardre omsluta, ett kulturellt petspektiv. 

Mer än en invandrarfråga 
Det som förefaller vara ett Invandrarproblem" eller en fråga om invandrarc kon-

tra svenskar kan också ses som en långt vidare fråga om organisation av olikheter. 

I ett längre tidsperspektiv blir det tydligt att det offentliga samtalet om samhällets 

sociala och kulturella organisation även tidigare präglats av att vissa grupper upp-

levts som problem. Gemensamt har varit dels gruppernas avvikelse i förhållande 

till en samhällelig normalnorm, dcls deras underordning. Länge stod arbetarna i 

fokus, det vfil säga olikhet på grundval social klass. Därefter rörde sig frågan om 

kvinnorna och om en könsbascrad marginalisering in mot diskussionens centrum. 

Den sociala tolkningen tycks alltså organiserd inte bara etniska utan även andra 

typer av skillnader Inom sin logik. Den feminisfiska vältärdstbrskningens diskus-

sioner om huruvida vällärdsstaten år att se som kvinnans vän eller fiende kan tol-

kas som en reaktion på det sociala perspektivets omslutande tendens. Inom den 

feministiskt orienterade forskningen, liksom inom kvinnorörelsen, pågår överhu-

vudtaget en livlig diskussion kring huruvida vägen till jämlikhet går över hävdan-

det av likhet i förhållande till en manlig norm, eller över havdande av olikhet — en 
diskussion parallell till den som förs bland etnicitetsforskarc. 

På senare tid har alltså "invandrare" flyttat in på dcn politiska dagordningen. 

Detta innebar dock inte bara att de klassgrundade och könsbascrade kategorierna 

fått sällskap av en ctnisk kategori. Under invandrarbegreppet sammanförs i debatt 

och dagligt tal många olika slags människor: de som upplåttas som etniskt avvi-

kande i förhållandet till majoritetssamhället, de som uppfattas som språkligt avvi-

kande, men också som socialt avvIkande i förhållande till den svenska välPards-

tolkningens medelklassnorm. De etniska olikheterna beskrivs dessutom ofta i 
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könsrollstcrmcr; som avvikelser från de svenska könsrollsarrangemanget, ln-
vandrarna har blivit våra "hedersannorlunda". med ctt unryck lånat från etnolo-
gen Out Rouström (1989). Med denna innebörd har invandrarhegreppet blivit ctt 
centralt vcrktyg för att debattera hur valfärdssandtållet ser ut och bör se ut. In-
vandrardiskussionerna handlar inte bara om hur vi kan integrera en pluralistiskt 
samhålle med en välfärd av generell typ utan år också ett koncentrat av ett antal 
centrala, komplexa och sinsemellan klassiska men motsättningsfyllda politiska 
frågor - som hur ett utvecklat och jämlikt vältärdssamhälle kan förcnas med res-
pekt för individens autonomi. 
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