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Abstract

The aim of this dissertation is to study segregation within the Swedish school system, with regard 
to the reformation during the last decades of the 20th century which researchers have described 
as a system change. After an initial research survey two questions are identifi ed: one which 
concerns the process of human becoming, and the other concerning segregation, within and 
between social milieus in a school system. The fi rst is answered from a relationistic philosophical 
perspective, which leads to the study object the educative milieu. In turn the study object leads 
to the development of a research approach to investigate such settings. The research approach 
consists in the construction of epistemic objects (in short: epiobjects) – in this case two school 
classes whose pupils have actively made the choice of these classes – understood as monistic 
entities constituted of internal relational structures. The construction of the epiobjects identifi es 
the families involved in the classes as informants and decides on a number of research themes 
(for example description of the school, the teachers, leisure activities) for the data collection. The 
disposition of the study consists of tree main steps: determining relevant symbols, positioning and 
description. Determining relevant symbols means to decide what is assigned meaning in respect 
of the research themes. This was achieved through an interview study. Positioning means to 
decide how the symbols and bodies are distributed within the epiobjects in order to represent their 
relational structures. This was done with questionnaire data that was organised with aid of 
correspondence analysis. In the description the epiobjects can be understood as educative milieus, 
by focusing on their educative tensions and doxa. Educative tensions are differences between 
positions in the epiobjects relational structure, while doxa are areas of agreement. The analysis 
shows that the epiobjects are obviously different in terms of educative tensions and doxa. The 
main difference between the epiobjects concern the families’ motives for the choice they have 
made: families in one class maintained they chose the school because of its subject specialisation, 
while families in the other claimed that they sought a school characterised by orderly behaviour 
and a better learning of subject knowledge and skills. Associated with these differences are 
dissimilarities concerning, for instance, political orientation, education level, income, democracy, 
freedom of choice, as well as regarding inclination to attend different kinds of cultural events 
and institutions. The results can be seen as an illustration of how a system of freedom of choice 
leads to segregation, by orienting people with dissimilar preferences to different alternatives 
while, at the same time, these preferences concerning school choice correspond with differences 
in other areas of life.

Key words: Bourdieu, correspondence analysis, educative milieu, habitus, segregation, social 
milieu, social space, relationism





Förord

Tecken- och ljudkombinationer, exempelvis så kallade ord eller termer, har 
den märkliga egenskapen att de kan symbolisera vad som helst. Detta gäller 

förstås avhandlingstitlar i samma utsträckning som alla andra glosor och läten. 
Kontrasternas rum kan exempelvis referera till en rykande kopp varm choklad 
med stora mängder vispgrädde på toppen, likväl som till den process varigenom 
en avlägsen, kollapsad stjärna slukar omkringvarande materia – något som är 
särskilt sant om man betänker att också chokladkopp och materiaslukning kan 
beteckna vad som helst. Trots dessa tecken- och ljudkombinationers begrän-
sade förmåga att bära specifi k mening vill jag, med hjälp av ivrigt och fåfängt 
korsrefererande, försöka förklara vad jag tror att titeln ”Kontrasternas rum” 
är tänkt att symbolisera – och detta trots att sagda titel föreföll mig utan att 
jag tänkt efter före, och att den (när jag efteråt tänkt mig för) föreföll mig 
vara något sökt.

Möjligtvis relaterar titeln till det antagande om verkligheten som bildar 
avhandlingsarbetets utgångspunkt. Detta antagande gör nämligen gällande 
att den värld som erfars (människans verklighet) består av just kontraster, av 
föremål för erfarande vars existens och betydelse bestäms relationellt i förhål-

lande till allt som respektive föremål inte är. Färgen röds existens och innebörd 
utgörs sålunda exempelvis av att den inte är blå, gul, grön eller någon nyans 
däremellan, samt av att den är just en färg och inte ett fordon, en maträtt eller 
en språkresa till Brighton.

En annan tolkning skulle kunna vara att titeln hänvisar till att denna 
avhandling måste förstås som tillkommen inom ramen för ett ”vetenskaps-
samhälle” fullt av kontraster. På återkommande ställen i den text som efterföljer 

detta förord diskuteras förhållandet mellan föreliggande avhandling och andra 
vetenskapliga teorier eller forskningsprojekt, i syfte att just kontrastera och 
därmed beskriva den förra mot bakgrund av de senare. 



Slutligen förefaller det troligt att titeln på något sätt refererar till utfallet av den 

empiriförankrade undersökning som avhandlingen lägger fram. Detta visar 
nämligen en tillrättalagd bild av två skolklasser, vilka såväl enskilt/internt som i 
förhållande till varandra karaktäriseras av kontrastrikedom. Särskilt märkvärdig 
är skillnaden mellan klasserna, vilken gör dem lämpliga som exempel på hur 
valfrihet inom skolsystemet leder till segregation och en sinsemellan olikartad 
indoktrinerande verkan i olika klassrum.

Denna avhandling kan möjligtvis markera början på en lång resa. Om så är 
fallet är det många som hjälpt mig att packa resväskorna och som bidragit till 
biljettkostnaden, med större eller mindre slantar. Avhandlingens utformning 
är i mycket stor utsträckning ett resultat av den oskattbara kritik jag erhål-
lit under olika stadier av arbetet, vilken utmanat mig att ständigt söka nya 
stödpunkter och uttrycksmöjligheter i strävan att göra mig förstådd och att 
själv förstå vad jag håller på med. Som den som läser föreliggande avhandling 
kommer att förstå vill jag mena att denna avhandlings tillkomst, till syvene 
och sist och i det skick den nu är, beror på en hel värld av kontrastrika ut-
tryck för relationer. Det är dock svårt att känna tacksamhet såväl mot en hel 
värld som mot specifi ka relationer. Den känslan är i stället riktad mot vissa 
av relationernas uttryck; mot så kallade personer.
 Jag började min forskarutbildning i Göteborg och vill därför börja med att 
tacka det som nu är institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs 
universitet för en god start. Förutom deltagarna i den doktorandgrupp jag 

deltog i och introduktionshandledarna Torgny Ottosson och Solveig Hägglund 
vill jag rikta ett varmt tack till Jan Bengtsson för diskussioner och debatter 
som betytt väldigt mycket för mitt sätt att se på vetenskap i allmänhet och 
pedagogik i synnerhet, och vilka fungerat som en utgångspunkt även efter att 
jag fl yttat mina studier till Umeå.

 Ett tack går vidare till samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 
för dess fi nansiella stöd och till de anställda vid pedagogiska institutionen, där 
jag varit verksam sedan 1998 – först som adjunkt och sedan som doktorand. Ett 
särskilt stort tack till min handledare Ulla Johansson, vars kommentarer, kritik 
och kunnande har varit ett betydande stöd i olika delar av avhandlingsarbetet. 
Utan handledningstillfällena hade jag förmodligen, för länge sedan, fastnat 
i någon fi losofi sk vinkelvolt omöjlig att kommer ur. Ett lika särskilt tack till 
den seminariegrupp jag har medverkat i under åren i Umeå – komponerad av 
seminarieledaren Jarl ”Offe” Backman och doktoranderna Elinor Adenling, 



Ulrika Haake, Peter Nilsson, Katarina Norberg, Peter Nyström, Bertil Roos, 
Ulrika Widding och Margareta Wolf-Watz – vilken erbjudit många tillfällen 
att inhämta värdefull kritik och diskutera betydelsefulla frågor. Ett stort tack 
går också till Jörgen From, David Hamilton, Carina Holmgren, Ola Lindberg 
och Joakim Lindgren samt Lisa Andersson, Bengt Grensjö, Jimmy Jaldemark, 
Ola Lindberg (den äldre), Jonas Mollwing, Ingrid Nilsson och Anders D. 
Olofsson, vilka på olika sätt och i varierande utsträckning läst, kommenterat, 
kritiserat och diskuterat mina utkast. Och vad gäller mer språktekniska de-
taljer vill jag tacka Ann-Marie Smeds, Ulf Stödberg och Hans Norberg som 
(mer eller mindre frivilligt) nagelfarit texten på jakt efter stavfel och gram-
matiska olyckligheter. Jag vill också passa på att tacka Lars-Göran Högman, 
vars uppmuntran, intresse och handledarskap på grundutbildningsnivå är en 
direkt anledning till att jag överhuvudtaget blev doktorand.

Om man mer direkt beaktar den studie som presenteras i föreliggande avhand-
ling skall ett stort tack riktas till de personer som deltagit som informanter i 
den empiriförankrade studien, samt till de lärare och rektorer vilka på olika 
sätt varit behjälpliga som kontaktyta mellan mig och informanterna. Ett tack 
riktas också till Skolverket som bidragit till fi nansieringen av min förstudie.
 Slutligen återvänder jag till Ulrika Haake som inte bara varit inblandad i 
seminariegruppen, utan också haft del i nästan allt annat som olika personer 
tackas för ovan – från uppmuntran på grundutbildningsnivå till korrektur-
läsning. TACK!

Från ett rum med utsikt, mars 2004

MJ
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I. Introduktion   

Under 1990-talet genomdrevs omfattande förändringar av Sveriges obliga-
toriska skolväsende, vilka fått långtgående konsekvenser för alla inblandade 
och som kan förväntas påverka samhället i stort. Föreliggande avhandling 

inrymmer empiriförankrade undersökningar och diskussioner ämnade att 
bidra till förståelse för vissa aspekter av de följder förändringarna kan väntas 
medföra. Avhandlingens syfte presenteras längre fram, men i förenklad form 

kan avhandlingsstudien sägas handla om segregation, i betydelsen homogenitet 
inom respektive skillnader mellan sociala sammanhang inom det obligatoriska 
skolväsendet.

Avhandlingen skall därtill förstås som resultatet av ett kunskapsbildningspro-
jekt, avsett att bilda kunskap inom ramen för den vetenskapliga disciplinen 
pedagogik. Detta kan vid en första anblick tyckas självklart men är nog så 
problematiskt, då defi nitionerna av såväl vetenskap som pedagogik har en ten-
dens att vara många och disparata. Ambitionen har varit att inom ramen för 

avhandlingsstudien framarbeta bestämningar av dessa begrepp, för att ha något 
att utgå ifrån i formuleringen av forskningsproblem och syfte. De defi nitioner 
som presenteras skall inte förstås som görande anspråk på universell giltighet, 
och de är inte bestämda en gång för alla. Däremot ligger de till grund för hur 
avhandlingsstudien är upplagd och för hur denna text är sammansatt.

Innan läsaren ger sig i kast med själva avhandlingstexten vill jag ta tillfället i akt 
att förbereda denne på vad som skall komma. Detta inledande kapitel dryftar 
några företeelser som kan vara viktiga att beakta, för den som söker förstå 
varför texten ser ut som den gör; varför den är upplagd och formulerad som 
den är. Min ambition är nämligen, om inte annat, att utarbeta en systematisk 
belysning av ett specifi kt problemkomplex, där systematiken faller tillbaka på 
vissa grundläggande antaganden av vetenskapsfi losofi sk karaktär.
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Inledande anmärkningar

Liksom andra former av fackspråk kan det akademiska språket förefalla främ-
mande och otillgängligt för personer som inte är bekanta med det. Dessutom 
kan man nog påstå att det tal- och skrivspråk som brukas i olika akademiker-
sammanhang inrymmer en mängd disparata och sinsemellan mycket olika 
”dialekter” – relaterade till det kontrastrika vetenskapssamhällets många och 
olikartade teoretiska och fi losofi ska tanketraditioner. Detta framstår nog för 
de fl esta som självklart, men icke desto mindre anser jag det vara viktigt att 
påpeka, för (över)tydlighetens skull – framför allt eftersom utgångspunkten 
för föreliggande avhandling är av sådan karaktär att den är svår att framställa 
med språkliga verktyg.

Språket i denna avhandling kan stundtals erfaras som abstrakt och svårläst. 
Möjligtvis kan detta förklaras med att avhandlingen i vissa stycken är svårbe-

griplig för dem som inte sedan tidigare är bekanta med den vetenskapsfi losofi ska 
utgångspunkt som bildar den redovisade studiens grundläggande fundament. 
De argument och resonemang som förs i texten hemmahör i stor utsträckning 
på en formaliserad abstraktionsnivå, där begreppen hämtar sin innebörd från 
en vetenskapsfi losofi  som kan sägas avvika från människans sätt att vardagligen 

betrakta omvärlden. I de fall då språket erfars vara svårtillgängligt beror det alltså 
sannolikt på att vad det söker förmedla är svårt att begripa, även om brister i 
författarens förmåga att uttrycka sig aldrig kan uteslutas som en inverkande 
omständighet. (Jfr. Bourdieu, 1996)

När en specifi k term används i det nedanstående används den i en speciell 

betydelse relaterad till det vetenskapsfi losofi ska och teoretiska fundament 
som avhandlingen bygger på. Termen ”kropp” hänsyftar exempelvis inte på 
den vanliga föreställning som identifi erar kroppen med en biologisk entitet 
vilken står i motsats till psyket. I stället avses med begreppet kropp en i kun-
skapsbildande syfte konstruerad symbol i avsaknad av givna kvaliteter, men som 
erhåller mening och betydelse i sociala sammanhang eftersom den är en potential 
till konceptuella uttryck (se vidare kap. IV). För att förstå avhandlingen på ett 

rättvisande sätt måste läsaren följaktligen läsa texten i enlighet med det system 
av antaganden, och därav kommande defi nitioner, som texten är en produkt 
av (jfr. Bourdieu, 1996). Pierre Bourdieu framhåller: 
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Den sociologiska kunskapen är … alltid utsatt för risken att återföras till 

en ’intresserad’ läsnings ytliga betraktelse, vilken fäster sig vid anekdo-

ter och enskilda detaljer och som, om den inte hindras av en abstrakt 

formalism, reducerar de ord som är gemensamma för det vardagliga och 

det lärda språket till deras vardagliga betydelser. (Bourdieu, 1996, s. 36)

Vad Bourdieu anför rörande sociologisk kunskap kan i motsvarande utsträck-
ning antas gälla ”pedagogisk kunskap”, och blir särskilt tydligt i de fall då 

forskarens grundläggande antaganden om verklighetens och kunskapens 

beskaffenhet utgör ett särfall av det möjliga. Denna avhandling bygger på 
vad som kan kallas en relationistisk utgångspunkt och lider särskilt svårt av 
språkets begränsningar. Det svenska språkets uppbyggnad gör det egentligen 
omöjligt att uttrycka sig på ett sätt som gör relationismen rättvisa. Medan 
språket förutsätter existensen av, i någon mening, autonoma objekt att knyta 
kvaliteter/substanser till, förnekar relationismen att det alls existerar något 

autonomt eller enskilt – alla kvaliteter är i stället relationellt givna, som uttryck 
för interna relationer uppkomna genom distinktioner i en monistisk storhet 
(se kap III). Den läsare som sedan tidigare är obekant med relationismen skall 
alltså inte förvånas över att vissa element i texten är tyngda med så kallade 
negativa defi nitioner och att de upplevs vara svåra att förstå. 

I strävan att bemöta de språkliga besvärligheterna har jag försökt att vara så 
tydlig som möjligt, vilket eventuellt leder till att texten i några stycken känns 
övertydlig. Jag har dessutom avsiktligen upprepat vissa centrala resonemang, 

för att därigenom visa hur avhandlingens olika kapitel hänger samman. 
Detta kan möjligen upplevas som störande av läsare som sedan tidigare är 
bekanta med relationismen, men gör förhoppningsvis att oinvigda får lätt-
tare att begripa den systematik jag eftersträvar att upprätthålla och förmedla 
avhandlingstexten igenom.

Abstraktionsnivåer

I föreliggande avhandling ges den ontologiska utgångspunkten och vad jag vill 
kalla ontologisk skepticism (se kapitel III) ett förhållandevis stort utrymme. Detta 
beror delvis på vad som berörs ovan – att relationismen bygger på antaganden 
som avviker från de som grundlägger vardagens betraktelsesätt; det som i någon 
mening är ”det normala”. Men möjligtvis fi nns det andra och mer generellt 
giltiga argument till varför det är viktigt att explicitgöra forskningsarbetets 
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vetenskapsfi losofi ska fundament. I ett pluralistiskt vetenskapssamhälle, där 
utbudet av perspektiv och forsknings ansatser är stort, avkrävs forskaren alltid 
ett ställningstagande; en ståndpunkt i fråga om vilken verklighets- och kun-
skapsuppfattning som är styrande i dennes arbete. Om denna inte framskrivs 
kan läsaren svårligen bedöma eller verkligen förstå det arbete som utförts eller 
de resultat som genererats (jfr. Bourdieu, 1996). Som jag uppfattar det fi nns 
vidare ett krav på vetenskaplig kunskapsbildning att den skall kännetecknas 
av systematik, internlogik och att den i slutändan skall producera kunskap 
som i någon mening är sann. Också detta gör det nödvändigt att framarbeta 
och tydliggöra en utgångspunkt, vilken systematiken och internlogiken kan 

vila på och som forskarens sanningsanspråk kan ställas i förhållande till. 
Detta kan antas vara viktigt både för själva kunskapsbildningsarbetet och i 
förmedlingen av den kunskap som bildats. Utan en tydligt framskriven och 

refl ekterad utgångspunkt blir det å ena sidan svårt (omöjligt?) för forskaren att 
arbeta systematiskt, och å andra sidan kan läsaren knappast på ett rättvisande 
sätt förstå den bildade kunskapens mening och betydelse utan viss uppfattning 
om forskarens antaganden.

Figur 1 visar de huvudsakliga abstraktionsnivåer som kommer till uttryck i 
den forskningsansats som framskrivs i denna avhandling. Figuren visar också 
på vilka nivåer jag låtit vetenskapsdisciplinär hemvist och problemformule-
ring träda in som styrande i arbetet. Förmodligen säger fi guren inte särdeles 
mycket innan läsaren tagit del av texten i övrigt, men den kan vara bra att ha 
i åtanke och att gå tillbaka till under läsandets gång. Abstraktionsnivåerna 
styr nämligen i stor utsträckning avhandlingens disposition. Dock med ett 
viktigt undantag.

Kapitel II, som syftar till att formulera avhandlingens problemområde, ligger 
i början av avhandlingen trots att problemformuleringen enligt abstraktions-
nivåerna inte inverkar på forskningsarbetet förrän i konstruktionen av vad 
som kallas de epistemiska objekten (se Figur 1). Detta kan mycket väl förvilla 
läsaren, men framstår för mig som dispositionsmässigt nödvändigt. Problem-
området kan inte härledas ur vetenskapsfi losofi ska antaganden av ontologisk 
och epistemologisk karaktär, varför det hade varit olämpligt att presentera 

problemorienteringen efter redogörelsen för relationismen. Problembildens 
frågor är och måste vara formulerade utifrån en annan typ av förförståelse än 
en vetenskapsfi losofi sk sådan, och i mitt fall sammanfaller problemområdets 
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grund i stor utsträckning med tidigare forskning. Det är först när någon 

form av abstrakta frågor aktualiserats som den ontologiska utgångspunkten 
kan komma in i syfte att precisera och betydelsegöra frågorna från ett visst 
vetenskapsfi losofi skt perspektiv, varför problemorienteringen alltså presenteras 
före den vetenskapsfi losofi ska utgångspunkten i föreliggande text.

Figur 1. Huvudsakliga abstraktionsnivåer samt utpekande av de nivåer där disciplin-
tillhörighet och problemformulering inverkar på bestämningen.
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Avhandlingens disposition

Avsikten med avhandlingens upplägg är att underlätta en försvarbar argumenta-
tion, där olika begrepp ges sin formaliserade innebörd på den abstraktionsnivå 
där de är verksamma. I den utsträckning jag varit framgångsrik i detta uppsåt 
skall läsaren alltså kunna följa argumentationskedjan och återvända till tidigare 
avsnitt när frågor uppkommer kring enskilda slutsatser och resonemang. 

Efter denna introduktion inleds avhandlingen alltså med en problemori-
entering, vilken först redogör för forskning som sökt belysa det svenska 
obligatoriska skolsystemets historiska framväxt. Avsnittet argumenterar för 
att de skolpolitiska reformer som genomfördes på 1990-talet kan förstås som 
ett trendbrott på en utvecklingslinje, vilken under lång tid präglats av tankar 
om jämlikhetssträvanden och demokratifostran. Argumenten uppbackas av 
vetenskapliga policyanalyser och leder över i ett avsnitt där en rad farhågor 

rörande reformernas konsekvenser, formulerade av svenska forskare, presenteras. 
Vissa forskare menar att reformerna kan komma att få negativa följder, såväl 
för enskilda barn som för samhället i stort. Detta eftersom reformernas ökade 
utrymme för valfrihet och föräldramakt kan tänkas leda till ökad segregation 

och med det en organiserad pluralism, där en social homogenisering av enskilda 
skolmiljöer åtföljs av ökande skillnader mellan skolor. Fokus riktas därefter mot 
tidigare forskning som försökt belysa reformernas effekter. Svensk forskning ges 
största utrymmet men en kortare internationell utblick inryms också. Slutligen 
inrymmer kapitel II en preciserad problembild, vilken riktar blicken mot två 
huvudsakliga frågeställningar. Den ena är av allmänpedagogisk karaktär och 
handlar om att formulera en vetenskapsfi losofi sk förförståelse, vilken i sin tur 
dels kan ligga till grund för att begripliggöra människoblivandet (se kapitel 
IV) och dels kan utgöra fundamentet för avhandlingens empiriförankrade 
studie. Den andra frågan är av problemspecifi k karaktär och strävar mot att 
belysa frågan om segregation, i betydelsen homogenitet inom samt skillnader 
mellan sociala miljöer i skolsystemet.

Kapitel III presenterar den ontologiska och, i förlängningen, epistemologiska 
utgångspunkt som här går under benämningen relationism. Relationismen 
ges en kortfattad beskrivning och positioneras i förhållande till såväl realistisk 
som idealistisk ontologi. Beskrivningen är centrerad till begreppen det Hela 
och Alltet, varav det förstnämnda hänvisar till en ontologisk storhet medan 
det senare leder in presentationen mot en förförståelse för den sociala värld 
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människan bebor. Avsnitten som följer utvecklar den relationistiska förstå-
elsen för sociala företeelser vidare, först med begreppen det sociala rummet, 
dimensioner och positioner och därefter, på en lägre abstraktionsnivå, genom 
begreppen den sociala miljön, symboler, koncept och kultur-moralisk struktur. 
Det sistnämnda framhålls vara särskilt centralt i forskningstekniskt hänseende, 
då det till viss del sammanfattar alla de abstraktionsnivåer som genomsyrar 
argumentationskedjan.

Avsikten med kapitel IV är att formulera ett studieobjekt. Det första avsnit-
tet uppehåller sig kring studieobjekt i allmänhet och vad som är viktigt att 
beakta i konstruktionen av ett sådant. En central aspekt anges vara, förutom 

en vetenskapsfi losofi sk förförståelse, det allmänt formulerade problemområde 
som kännetecknar den vetenskapliga disciplin respektive forskare är inskriven 
i.  I mitt fall handlar det om disciplinen pedagogik, vilken kan sägas ha till 
uppgift att bilda kunskap om edukationsprocessen; om människoblivandet. 
Avsnitten därefter redogör för en precisering av detta allmänna problemfo-
kus, kopplad till den förförståelse för sociala företeelser som kommer av en 

relationistisk utgångspunkt. Först fokuseras begreppen habitus och kropp. Det 
förstnämnda kan, i enlighet med terminologin i kapitel III, presenteras som en 
förkroppsligad position i en kultur-moralisk struktur, förbunden med vissa koncept, 
medan den senare anges vara en potential till konceptuella uttryck. I det därpå 
följande avsnittet beskrivs det kretslopp mellan kropp och position i strukturen 

som enligt argumenten är edukationsprocessen, varför studieobjektet kan 
preciseras till den edukativa miljön; en edukativt verksam social miljö. Kapitel 
IV redovisar slutligen syftet med den empiriförankrade studie som är ämnad 
att belysa problemformuleringens problemspecifi ka fråga.

Kapitel V inleds med avsnittet ”En disciplinförankrad forskningsansats”. 
Detta utgör delvis en sammanfattning av kapitel III och IV, men anger också 
villkoren för den forskningsansats jag härleder ur relationismen. Centralt för 
denna är konstruktionen av ett eller fl era epistemiska objekt – konstruerade 
entiteter, vilka inte kan göra anspråk på att vara autonoma eller verkliga men 

som är nödvändiga för att möjliggöra empiriförankrad kunskapsbildning. 
Redogörelsen för forskningsansatsen är knuten till fem karaktäristika – kohe-
rensteori, monism, relationism, betingad induktivism och metodteknisk fl exibilitet 
– och konkretiseras i förhållandet till studieobjektet den edukativa miljön. 
Därefter följer en beskrivning av hur jag konstruerat de epistemiska objekt 
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som utgör denna avhandlings empiriförankring: alfaobjektet och primusob-
jektet, konstruerade för att motsvara två skolklasser till vilka familjerna rört 
sig genom ett aktivt val. Resten av kapitlet inrymmer en redogörelse för det 
metodtekniska förfaringssätt jag använt vid datainsamling och analys, vilken 
avslutas med ett avsnitt där jag diskuterar och refl ekterar något över punkter 
jag idag anser vara problematiska.

Utfallet av den empiriförankrade studien presenteras i kapitel VI. Kapitlet in-

leds med ett avsnitt där de två epistemiska objekten kontrasteras mot varandra 
och beskriver dem sedan var för sig. Därefter följer en kontrasterande analys 
vilken redogör för en möjlig väg att, utifrån bestämningen av studieobjektet, 

begripliggöra de epistemiska objektens edukativa verkningar. Slutligen försöker 
jag säga något om avhandlingens problemspecifi ka frågeställning, rörande 
homogenitet inom samt skillnader mellan sociala miljöer i skolsystemet. I 
anslutning till detta förs också en diskussion om utfallet i förhållande till de 
resultat som framkommer i tidigare forskning.

I avhandlingens sista kapitel för jag ett resonemang kring den relationistiska 
forskningsansatsen i sig och det sätt på vilket denna tillämpats inom ramen 
för avhandlingsarbetet. Detta leder slutligen över till förslag på vidare till-
lämpningar och problemområden som skulle vara intressanta att angripa ur 
ett relationistiskt perspektiv.
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II. Problemorientering   

Under 1990-talet och några år dessförinnan iscensattes en lång rad förändringar 
av det svenska obligatoriska skolväsendet. Ett mål- och resultatstyrt system 
ersatte en tidigare centraliserad regelstyrning, huvudmannaskapet överfördes 

från staten till kommunerna, ett målrelaterat betygssystem samt ett nytt 
fi nansieringssystem initierades. Till detta kom också en ny läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), kursplaner för varje skolämne inrymmande 
bestämningar av respektive ämnes syfte, struktur, karaktär och mål samt en 
ny timplan som bland annat gav utrymme för skolan att omfördela tid från de 

praktisk/estetiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnesgrup-
perna till förmån för en ämnesspecialiserad profi l. (Se ex. Francia, 1999)

Flera av dessa förändringar kan ses som sammanfallande med ytterligare en 
betydelsefull reformaspekt – nämligen den ökade möjligheten för föräldrar och 
barn att välja skola. I två propositioner (1991/92:95; 1992/93:230) fastställ-
des elevens rätt att välja skola oberoende av kommungränser och huvudman. 
Genom utrymmet för skolans val i timplanen skulle skolor kunna profi lera 
sig för att attrahera föräldrar och elever till just deras verksamhet och genom 
det nya skolpengssystemet skulle ett belopp motsvarande minst 85 procent 
av hemkommunens genomsnittskostnad per elev följa den väljande parten till 
den valda skolan.

Att detta reformpaket innebar genomgripande förändringar i förutsättningarna 
för skolans verksamhet kan knappast ifrågasättas. Kontrasten mot den tidigare 

ordningen har fått många forskare och lekmän att karaktärisera skolsystemets 
omdaning som ett trendbrott eller ett systemskifte (se ex. Andersson m.fl ., 
1994; Kallós & Lindblad, 1994; Englund, 1998d). Under den enhetliga 
grundskolans knappt trettioåriga period, 1962-1989 (jfr. Englund, 1998c), var 
staten den förmyndare som hade att besluta om medborgarnas institutionella 
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utbildning – skolsystemets pedagogik såväl som innehåll fastlades till stor del 
på central nivå. Även om det naturligtvis förekom skillnader mellan hur man 
på det lokala planet organiserade och realiserade de statliga påbuden, var det 
riksdag och regering som både dirigerade det enskilda barnet till en viss skola 
och beslutade om utbildningens innehållsliga karaktär.

Idag ser det alltså annorlunda ut. Nu är det familjerna som har övertagit rätten 
att bestämma vilken skola deras barn skall gå på och de har att ta ställning 
till ett differentierat utbildningssystem där lokala skolenheter i offentlig eller 
privat regi kan specialisera sitt innehåll och sin pedagogik, inom vissa ramar. 
Det förmyndarskap att placera barnet i en viss skola som staten tidigare besatt 
var av förhållandevis liten betydelse, eftersom systemet var relativt enhetligt 

och homogent. Men i takt med att skillnaderna växer mellan skolor, kan också 
betydelsen av i vilken skola barnet kommer att gå antas öka – ju större skill-
naderna mellan alternativen är, desto mer betydelsefullt och i olika avseenden 
avgörande blir valet.

Kritiska röster har hävdat att de nya myndighetsförhållandena inom utbild-
ningssystemet kan komma att leda till ökande segregation, och med det en 

stärkt familjecentrerad indoktrinering av den uppväxande generationen. Medan 
grundskolan länge präglades av intern pluralism – där den övervägande delen 
av Sveriges skolklasser i någon mån uppvisade social heterogenitet1 – riskerar 
det nuvarande systemet att leda till en organiserad pluralism:

… in which different views and directions will be isolated rather than 

confront one another – each separate school tending to be an organised 

reinforcer of the value systems of individual families. … As I se it, orga-

nised pluralism primarily represents a sanctioning of different parents’ 

educational, social, political and religious affi liations and preferences, and 

a view of their children as their property … It does not give the rising 

generation … the chance and the cultural citizenship right to arrive at their 

own views and to shape their own lives … (Englund, 1994a, s. 70-71) 

1  Många studier har påvisat att skolsystemet också under den gemensamma grundskolans 
tre decennier uppvisade tydliga drag av segregation i betydelsen organiserad pluralism 
(se vidare Arnman m.fl ., 1993; Tallberg Broman m.fl ., 2002). Den stora skillnaden är att 
segregationen på den tiden var ett utslag av omständigheter utanför själva skolsystemet 
(exempelvis det segregerade boendet) och inte ett resultat av den förda skolpolitiken.
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De förändringar som gjordes inom Sveriges skolväsende under 1990-talet har 
blivit utsatta för en ansenlig mängd analyser – presenterade i form av doktors-
avhandlingar (se ex. Francia, 1999), antologier (se ex. Skolverket, 1995:139) 
och vetenskapliga rapporter (se ex. Kallós & Lindblad, 1994) – vilka behandlat 
reformerna och de praktisk-konkreta förändringssträvandena från olika per-
spektiv, i syfte att förstå och utreda reformarbetets utgångspunkter, betydelser 
och eventuella konsekvenser. Även i länder som exempelvis Storbritannien 
och USA, där liknande omarbetningar gjorts av de nationella undervisnings-
systemen, har forskare varit sysselsatta med att studera och analysera olika 
aspekter av det politiska förändringsarbetet.

Detta kapitel syftar till att skissera avhandlingens övergripande problemområde, 
och innebär framför allt en redogörelse för tidigare forskning relaterad till den 
ovan omtalade reformationen av skolsystemet. Det första avsnittet behandlar 
forskning som söker belysa det svenska obligatoriska skolsystemets historiska 
framväxt. Redogörelsen begränsas till två specifi ka teman, vilka jag antar vara 
centrala i förståelsen för förändringar av och diskussioner om den formella 

undervisningens roll och mål – nämligen centralisering/decentralisering samt 
differentiering/enhetlighet. Därefter presenteras policyanalytisk forskning som 
syftat till att begripliggöra förändringarnas karaktär och grunder. Avsnittet 
fokuserar svenska förhållanden men berör även vissa internationella tendenser, 
och avslutas med en beskrivning av vissa farhågor som framkommer i policyana-
lyserna, rörande vad systemskiftet kan komma att leda till. Slutligen behandlas 
forskning som genom empiriska studier på olika sätt sökt belysa effekterna 
av 1990-talets reformer. Huvudfrågan är här vad det fi nns för forskning som 
kan ligga till grund för att kommentera de tidigare formulerade farhågorna 
om reformernas effekter.

Med genomgången av tidigare forskning som utgångspunkt avslutas förelig-
gande kapitel med en preciserad problembild, vilket utpekar två principiella 
frågor för avhandlingen att besvara.

Ett trendbrott?

Föreliggande avsnitt är inte att förstå som en heltäckande redogörelse för det 
svenska utbildningssystemets utveckling sedan 1800-talets början. Det är i 
högsta grad en tillrättalagd beskrivning; en beskrivning som a) tar fasta på ett 

fåtal aspekter av de historiska skeenden som på ett eller annat sätt är relaterade 
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till utbildningssystemet, b) i stor utsträckning bygger på resultat framtagna 

genom andra forskares arbete och som c) är menad att belysa den speciella pro-
blematik som är central för att förstå föreliggande avhandlings problemområde. 
All forskning sysslar i någon mening med problem och frågor som är historiskt 
uppkomna – dels med avseende på att problemen är problem just eftersom 
de tillmäts betydelse och ådrar sig intresse som uttryck för förändringar eller 
som potentiella områden att förändra (dvs. som något att göra något åt/med), 
dels i den mycket allmänna betydelsen att allt som någonsin berör och berörs 
av människan kan förstås som historiskt situerat (se kap. III). Nedanstående 

redogörelse skall alltså förstås utifrån ambitionen att åstadkomma någon slags 
historisk situering av och bakgrund till problemområdet.

Kompromisser för nationens väl

Under 1700-talet började agrarsamhällets självhushållning ge vika för den kapi-
talistiska jordbruksproduktionen, vilket gav upphov till vad som har kallats en 
social omvandling (jfr. Andersson, 1986; Johansson, 1995a). Mekaniseringen 
av och de kapitalistiska produktionsförhållandena inom jordbruket samt det 

ökande behovet av okvalifi cerad arbetskraft inom varuproduktionen ledde till 
ökande skillnader mellan markägare och det jordlösa proletariatet. 

Som en följd av denna omvandling och av den stora befolkningsökning som 
skedde under 1800-talets första decennier, ökade arbetslösheten och fattigdomen. 
Dessa problem blev särskilt tydliga i städerna, dit man sökte sig i hopp om att 
fi nna någon slags försörjning. För proletariatets barn betydde förändringarna 
att de hamnade vid sidan av produktionen, och många lämnades ensamma. 

Detta hade varit ett problem under lång tid i städerna (Johansson, 1995a) men 
kom nu att också omfatta landsbygdens barn.

Med den franska revolutionen färskt i minne var det många i det dominerande 
samhällsskiktet som betraktade utvecklingen med oro; det fanns en uttalad 
rädsla för ”folkets råa massa” (Andersson, 1986, s. 28). Någonting måste 
uppenbarligen göras för att befrämja en moralisk-religiös förståndsodling, 
och därmed undvika uppror och revolutionära tendenser bland de lägre folk-
grupperna. En grundläggande folkundervisning i statlig regi, kom i debatten 
att framstå som ”a kind of safeguard against social disorder, upheavals and 
revolutions” (Johansson, 1995a, s. 28).
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Under 1800-talets första decennier ökade styrkan i de politiska och reform-

pedagogiska läger som reste krav på en allmän, medborgerlig utbildning. 
Politiskt kanaliserades dessa krav genom de svenska liberalerna, vilka förhöll 
sig kritiska till den ståndsprägel som karaktäriserade undervisningsväsendet 
– krigsakademien, den lärda skolan, apologistskolan och klockar undervisningen 
var som fyra trappsteg, avpassade för var sitt stånd (se ex. Fryxell, 1926a). I 
stället menade man att en allmän utbildning skulle kunna lägga grunden för 
gemenskap i samhället: en gemensam uppfostran, som inte gjorde skillnad 
på stånd och villkor, kunde starkt medverka till att grundlägga en kärlek till 
medborgare och fosterland. Vidare ansåg man det befängt att redan vid åtta 
års ålder placera barn i den lärda skolan, varigenom föräldrarna predestinerar 
dem för den lärda banan utan att kunna avgöra deras lämplighet. Utbild-
ningssystemet borde i stället vara organiserat på meritokratisk grund. Elevens 
framgång eller misslyckanden i samhället borde inte stå och falla med vilka 
föräldrar denne hade, utan i stället bero på egna meriter kopplade till presta-
tioner i utbildningssystemet (Husén, 1948). Motståndet mot dylika tankar 
var dock stort på denna tid (se ex. Rodhe, 1994). Ett exempel på detta visas 
i förslaget från den uppfostringskommitté som tillsatts 1812, där frågan om 
folkundervisningen förpassats till marginalen (Ödman, 1995). 

I den liberala och socialliberala kampen för idén om en enhetsskola under 1800-
talets gång beskrevs enhetsskolan framför allt som ett medel för samhället att 
dels skapa en nationell gemenskap och dels att försäkra sig om att man skulle 
få de mest begåvade medborgarna på höga poster i samfundet. Resonemangen 
utgick inte sällan från det önskvärda i att fostra landets unga till medborgare 
som känner kärlek till fosterland och medmänniskor. Vidare beskrev man den 
enhetliga skolorganisationen som viktig för att förmå de bättre bemedlade att 

engagera sig i alla barns utbildning. Men det fanns också en argumentationslinje 
som framhävde den enskildes situation. Motståndet mot det ståndsmässiga, 
stela system som präglade samhällsorganisationen växte och tog allt mer plats i 
debatten under århundradets gång. Eller som Berg uttrycker saken: ”Man synes 
tro att vår Herre lämpar de inre förmögenheter, Han tilldelar barnen, efter de 

yttre förmögenheter, Han gifvit deras föräldrar” (Berg, 1992, s. 59-60). (Se också 
Eneroth, 1867; Fryxell, 1926b; Silverstolpe, 1926b; Salqvist, 1938)

Motiven och argumenten för ett skolsystem byggt på meritokratisk grund 
fanns alltså, och hade redan vid seklets början historiska rötter att hänvisa till 
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– i form av Comenius, Condorcet, Jeremy Bentham etc. Striden stod mellan, 

å ena sidan, kyrkans och privilegiesamhällets försvarare och, å andra sidan, 

de socialliberala förkämparna för meritokratitanken – en strid som tydligt 

präglade 1800-talets kultur- och klasskamp (jfr. Du Rietz m.fl ., 1987). Men 

vad hände egentligen på reformfronten? Några av de viktigaste utbildnings-

politiska besluten relaterade till temana centralisering/decentrali sering samt 

differentiering/enhetlighet togs 1842, 1882 och 1894. 

Betydelsen av 1842 års folkskolestadga är omtvistad, och det med all rätt  (se ex. 

Andersson, 1986; Rodhe, 1994). För det första innehöll bestämmelserna en tidsfrist 

på fem år – som i praktiken visade sig bli upp mot tio år på en del ställen – och 

för det andra kunde stadgan mer eller minde kringgås, i och med att den varken 

påbjöd skolplikt (vilket innebar att undervisningen kunde fortsätta att bedrivas i 

hemmen) eller sade något bestämt om skoltidens längd. Men man skall nog inte 

heller undervärdera folkskolestadgans betydelse. Staten fastslog barnens läroplikt 

och att alla församlingar skulle vara skyldiga att underhålla en skola med examine-

rade lärare. Vidare tog staten på sig ansvaret och kostnaden för lärarutbildningen, 

genom att i varje stiftstad och Stockholm upprätta lärarseminarium. Till sist bör 

också nämnas att folkskolestadgan lade grunden för det parallellskolesystem som 

kom att bestå i över hundra år. (Richardson, 1992; Rodhe, 1994) 

Kanske viktigast av allt var ändå att stadgan visade att de styrande nu var 

beredda att lyssna till de liberala kraven på en allmän och fri undervisning 

för landets unga. Man kan naturligtvis diskutera (vilket görs nedan) om detta 

var ett utslag av välvilja och generositet från de dominerandes sida, eller om 

det var ett resultat av att de fruktade revolutionära och allmänt aggressiva 

folkresningar. Men hur det än är med den saken kan 1842 års folkskolestadga 

förstås som ett steg mot ett centraliserat och mer enhetligt skolväsende.

När den nya folkskolestadgan kom år 1882 togs ytterligare steg i enhetlighetens 

tecken. Dess viktigaste bidrag var förmodligen stadgandet om obligatorisk 

skolplikt och bestämmelsen om skoltidens längd, vilken skulle vara 6 årskurser 

mellan 7 och 12 års ålder. Men folkskolan tilldelades även, i och med den 

nya stadgan, utökade sociala uppgifter – skolmat och kläder utdelades bland 

annat till de behövande barnen (Rodhe, 1994). Vid denna tid var folkskolan 
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så etablerad att 84 procent av de skolpliktiga redan gick i skolan2 – barn-
arbetet hade begränsats genom lagstiftning och staten fann det viktigt att hålla 
de unga borta från gatorna (Rodhe, 1994). Förutom dessa organisatoriska 
enhetlighetssträvanden vidtogs åtgärder för att standardisera och kontrollera 
skolans inre arbete. Under 1800-talets tre sista decennier kom exempelvis två 
nya stadgar, tre nya normalplaner och fl ertalet andra förordningar i syfte att 
standardisera verksamheten på lokal nivå (Johansson, 1995a). Redan 1861 
inrättades folkskoleinspektionen, vilken blev allt mer effektiv med tiden, 
och 1878 utfärdades den första nationella undervisningsplanen inrymmande 
scheman och timtilldelning för de olika skolämnena.

Under 1800-talets sista decennier drevs från socialliberalt håll, och med 
uppbackning från folkskollärarkåren, en linje med strävan att göra folkskolan 
till alla barns bottenskola (se vidare Sandin, 1989). Och 1894 hände något 
som kan förstås som ett mycket viktigt steg mot förverkligandet av en sådan 
vision. Då beslöts nämligen att folkskolans tre första årskurser skulle ligga 
till grund för läroverksstudier. Efter tredje året kunde man antingen fortsätta 
ytterligare tre år på folkskolan eller söka till det nioåriga läroverket (se ex. 
Florin & Johansson, 1993). Visserligen kan detta knappast ses som en bot-
tenskolereform, men anknytningen mellan folkskola och läroverk var ett första 
steg mot uppluckringen av parallellskolesystemet.

Sammanfattningsvis kan man hävda att även om mycket hände, framför 
allt under 1800-talets senare hälft, är det svårt att fi nna indikatorer på att 
tankarna om enhetlighet fi ck genomslag i praktiken. Å andra sidan kan det 
knappast ses som särdeles märkvärdigt att förändringarna mot enhetlighet och 
centralisering gick långsamt. Det fanns under 1800-talet ett starkt folkligt 
motstånd mot utbyggnaden av folkundervisningen – ett motstånd som kom 
från alla samhällsklasser. Exempelvis ansåg bönderna på landsbygden antingen 
att kostnaden för skolhus och lärare blev för hög eller att de behövde sina barn 
i arbetet på gården. Och den på 1800-talet exklusiva och fortfarande ganska 
lilla borgarklassen, var tveksam till att staten skulle spendera skattepengar 
på lärarutbildning och de lägre klassernas undervisning. En allt för ambitiös 
bildningssträvan kunde ju rent av vara till skada för den stora folkmassan 
– genom att ge dem orimliga ambitioner. (Se ex. Andersson m.fl ., 1994)

2  7 procent av de skolpliktiga barnen undervisades i hemmen och drygt 4 procent i allmänna 
läroverk, medan ca. 2 procent hade slutat skolan och ungefär lika många aldrig hade kom-
mit dit p.g.a. sjukdom och annat. (Rodhe, 1994)
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Men i takt med att tiden gick, var det fl er och fl er som av olika skäl – exem-

pelvis nationalekonomiska, nationalromantiska, solidariska, demokratiska 
och egennyttiga – verkligen ansåg att en allmän, fri och för alla gemensam 
skolundervisning var en nödvändighet, såväl som en skyldighet och en rättighet. 
Lönearbetarna ökade i antal och blev allt mer medvetna och organiserade, vilket 
ytterligare bidrog till ett allmänt uppsving för tanken på ett gemensamt och 
allmänt utbildningssystem. Den utvecklingen fortsatte in på 1900-talet.

Mot en enhetsskola

Samhällsutvecklingen kring sekelskiftet 1800-1900 präglades till stor del 
av den accelererande industrialiseringen. Kapital från jordbruk och handel 
användes för att starta och bygga ut den industriella produktionen, och till 
kapitalisternas förfogande stod en växande skara presumtiva arbetare. Varor 
gick till hemmen, byggnadsindustrin, järnvägsnätets utbyggnad etc. och en 
ökande andel gick också på export.

På grund av den snabba utvecklingen inom industrin tog också urbaniseringen 
fart på allvar. Allt fl er fl yttade, bokstavligen och bildligt talat, från jordbruks-
samhället till industrisamhället. Städernas fabriker lockade till sig arbetare, 
vilket medförde att denna socialgrupp kraftigt ökade i stolek. Den fackliga 

rörelsen fl erdubblade sitt medlemsantal mellan 1902 och 1907 (Ödman, 1995, 
s. 575), något som – tillsammans med den författningsrevision som 1918-1920 
gav Sverige allmän rösträtt – starkt påverkade det politiska klimatet till förmån 
för vänsterrörelsen.

Samhället blev under 1900-talet allt mer individualiserat och differentierat, 
men också mer kollektivistiskt. Ett exempel på detta är att arbetet individu-
aliserades och differentierades. Ackordslön infördes för arbetarna, som med 

tiden blev allt mer specialiserade på något enskilt moment i den rationaliserade 
och fragmenterade industriproduktionen. Samtidigt blomstrade folkrörelser 
och fackföreningar. Människor organiserade sig i olika former av politiskt 
och ideologiskt grundade kollektiv, för att bilda sig och nå infl ytande över 
samhällsbygget.

Även överklassen förändrades och splittrades (jfr. Andersson, 1986). Något 
förenklat kan man säga att företagare inom den ekonomiska eliten – inom 
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bankväsendet, handeln och industrin – kom att liera sig med den gamla aristo-

kratin och bilda en ny konservativ överklass: Borgarklassen. Samtidigt växte ett 
mellanskikt fram, bland annat representerat av småföretagare, tjänstemän och 
folkskollärare. Dessa kom att anamma den liberala tanketradition som vuxit sig 
allt starkare under 1800-talets sista decennier, med företrädare som exempelvis 
Fridtjuv Berg (se ex. Berg, 1992). Och det var liberalerna som, tillsammans 
med den växande socialliberala och (så småningom) socialdemokratiska arbe-
tarrörelsen, gick i bräschen för utvecklingen av undervisnings systemet.

Utvecklingen av Sveriges skolväsende, under första hälften av 1900-talet, karaktä-
riseras alltså till stor del av tankar härstammande från socialliberala och socialde-
mokratiska vänstergrupper. När liberalerna tillsammans med det snabbt växande 
Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) år 1917 intog regeringsposition, var ett 
av deras gemensamma mål att realisera idén om en enhetsskola (jfr. Johansson & 

Lundahl, 1995). Värner Rydén, ecklesiastikminister i den nytillträdda regeringen, 
hade framför allt två stora frågor att brottas med: uppdelningen av barnen i två 
parallella skolsystem samt de könsrelaterade orättvisor som gjorde att fl ickorna 
nästan helt saknade möjlighet att nå högre utbildning (Rodhe, 1994). Detta kom 

exempelvis till uttryck i den särskilda kommission vilken hade till uppgift att revidera 
läroverksorganisationen och som 1922 avgav sitt betänkande (Skolkommissionens 
betänkande, 1922). Enligt betänkandet borde landets undervisningsväsende vara 
så ordnat att det underlättar för alla att erhålla en utbildning som tar hänsyn till 
både individuella anlag och samhällets verkliga intressen. Förslaget var att bygga 

upp ett system som på lika villkor skulle tillgodose den kvinnliga och den manliga 
ung domens teoretiska bildning. Grunden i detta skulle vara en 6-årig folkskola, 
och staten borde inte fi nansiera några andra skolformer parallellt med denna (se ex. 
Helger, 1938). Men trots storstilade ambitioner gick utvecklingen fortsatt långsamt. 

Ideologiska kamper utspelades såväl inom vänstern, som mellan vänsterregeringen 
och den borgerliga oppositionen.

Resultatet av detta blev 1927 års skolreform som på centrala punkter måste 
ses som en kompromiss, eftersom kravet på att göra folkskolan till en allmän 
bottenskola inte helt uppfylldes. Det största steget i riktning mot enhetlighet 

och centralisering var att folkskolan ändå på allvar inordnades i skolhierarkin. 
Alla blivande läroverkselever måste nu ha godkända betyg från minst fyraårig 
folkskola, och staten upphörde med att utdela ekonomiskt stöd till andra 
skolformer på samma åldersnivå (se ex. Johansson, 1995b). Övergången till 
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realskolan förfl yttades alltså uppåt, från efter tredje årskurs till efter årskurs 
4, och kompletterades med en möjlighet till övergång efter årskurs 6. En viss 
organisatorisk enhet började alltså anas, men ovanför fjärde klass härskade 
fortfarande parallellskolesystemet.

Under 30-talet började SAP:s makt bli så stor att partiet nådde självständig 

regeringsposition, varpå folkhemstanken fi ck sitt genombrott. Samhället skulle 
vara som ett hem, byggt på gemensamhet och samkänsla. Det borde inte känna 
till några privilegierade eller tillbakasatta, inga favoriter eller svarta får, och 
ingen skulle kunna se ned på någon annan och skaffa sig fördelar på dennes 
bekostnad. Ödman framställer denna Per Albin Hanssonska folkhemstanke 
som en starkt humaniserad marxism, eftersom den bygger på idén om grund-
läggande likhet mellan alla medborgare. Solidariteten och gemenskapen var 
menad att övervinna klassgränserna. (Ödman, 1995)

1940 tillsattes en ickeparlamentarisk expertkommitté som kom att arbeta i sju 
år. Denna lade fram ett förslag om allmän elementarskola: två stadier om fyra år 
– ett lägre odifferentierat stadium kallat folkskola samt ett högre differentierat 
kallat realskola. Elementarskolan skulle sålunda vara en obligatorisk åttaårig 
skola. Realstadiet var menat att ha dels linjer som avslutades med examen och 
dels examensfria dito. De förstnämnda skulle vara av två slag; teoretisk och 
teknisk realskola. Skolutredningen var dock långt ifrån enig. Nära hälften av 
ledamöterna föreslog i en reservation att realskolestadiet skulle vara tvåårigt 

och bygga på en sexårig odifferentierad folkskola. Majoritetsförslaget 4+4 kom 
följaktligen att kallas ”läroverkslinjen” medan 6+2 kallades ”folkskolelinjen”. 
(Se ex. Marklund & Söderberg, 1964) 

Redan från början av denna skolutrednings arbete stod det klart att utred-
ningen skulle övertas av en parlamentarisk kommission, vilket skedde 1946. 
Skolutredningens betänkanden och förslag fi ck därmed mest betydelse som 

basmaterial för det fortsatta arbetet. Med 1946 års skolkommission fi ck enhets-
skoletanken sitt stora genombrott i landets skolpolitik. Kommissionsrapporten 
(SOU 1948:27) sammanfattade skolans uppgifter i tio punkter: Omvårdnad, 
studiefostran, språk- och räknefärdigheter, allmänbildning, estetisk fostran, praktisk 
fostran, yrkesfostran, hälsofostran, social fostran och personlighetsdaning. Det sista 
– vilket innebar fostran till demokratiska människor – såg kommissionen som 
viktigast. (Marklund & Söderberg, 1964)
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I stället för skolutredningens majoritetsförslag, 4+4, föreslog skolkommissionen 

organisationen 8+1. Primärstadiet 1-6 skulle vara gemensamt för alla, medan 
7-8 skulle vara gemensamt till huvuddelen men lämna visst utrymme för orga-
nisatorisk differentiering i form av fritt tillval av ämne. Först i årskurs 9 skulle 
den defi nitiva uppdelningen på linjer komma. Med andra ord önskade man se 
en obligatorisk, nioårig, statsunderstödd kommunal enhetsskola, organiserad 
på tre stadier: låg-, mellan- och högstadium. Sista årskursen föreslogs upp-
delad på tre linjer: Yrkesförberedande, Allmän samt Gymnasieförberedande. 
(Marklund & Söderberg, 1964)

Detta föreslogs riksdagen 1950 och ledde till beslut om startandet av försöks-
verksamheten med nioårig enhetsskola – en verksamhet som redan tjuvstartat 

året innan och som i sin tur lade grunden för 1962 års läroplan. I övergripande 
ordalag gick alltså skolsystemet på drygt femtio år, från att vara tydligt segre-
gerat till att bli en enhetsinrättning; från att vara uppdelat i olika skolformer 
till att bli en enhetlig organisation.

Som en avslutande kommentar tycks det inte som en överdrift att påstå att 

utvecklingen efter sekelskiftet i hög grad präglades av den framväxande arbetar-
rörelsen och dess politiska uttryck. Vad som kan beskrivas som en vänsterliberal 
värderingsbas låg till grund för reformation av både undervisningsväsende och 
övrig välfärdsuppbyggnad. Systemet med en skolorganisation som grovt sett 
placerade framtidens styrande och styrda i olika läger började framstå som 
en anomali – en sjukdom som måste läkas, för att utvecklingen skulle kunna 

fortgå i önskvärd riktning. Folkhemstankens syn på medborgarna som likvärda 
raserade vissa bildliga murar mellan de sociala klasserna, och kom därmed att 
bana väg för införandet av en enhetlig bottenskola.

Naturligtvis fanns många internationella påverkansfaktorer i den utveckling 

som tog fart. Genom personer som exempelvis Gunnar och Alva Myrdal 
kom infl uenser från USA, och då främst i form av John Deweys teorier, att 
påverka debatt och läroplansarbete. Också ekonomiska och befolkningsmäs-
siga omständigheter spelade en stor roll i formandet av det nya. Vidare tycks 
det som om ett av de starkaste motiven till utvecklingen av en ny organisation 
– parallellsystemets död och enhetsskolans födelse – handlade om national-
politiska värderingar. Honnörsorden var demokrati, jämlikhet, rättvisa och 
samfundskänsla.
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Enhetsskolan – Centaliseringsambivalens och intern pluralism

När 40-talet kom var Sverige sedan decennier tillbaka att betrakta som en 
industrination. Lantbrukarna blev allt färre medan antalet arbetare sysselsatta 
i industrin sköt i höjden. Rationaliseringen fortsatte; tekniken och teknologin 
förfi nades och kom under 60-talet att revolutioneras av elektroniken och den 
tidiga datatekniken. Dessa omständigheter bidrog till att kravet på specia-
liserad och välutbildad arbetskraft ökade, samtidigt som vissa traditionella 
yrkesgrupper ersattes av maskiner och datorstyrda robotar.

En annan tydlig utvecklingslinje under tiden efter andra världskriget är expan-
sionen av den offentliga sektorn. Detta var delvis en följd av omläggningar i 
skolväsendet men industrins behov av arbetskraft gjorde också att det tycktes 
angeläget att i större utsträckning utnyttja nationens kvinnor i produktionen 

– vilket fi ck till följd att sjukvården, barn- och äldreomsorgen med mera 
måste byggas ut. 

Andra världskriget bidrog på fl era sätt till det svenska skolsystemets reforme-
ring. För det första innebar efterkrigstidens uppbyggnad av Europa att den 
svenska industrin gick mycket bra och därmed fyllde statens kassakistor med 
värdefulla skattepengar. Kriget och dess efterverkningar fi nansierade således 
till stor del de svenska välfärdssatsningarna, men aktualiserade också behovet 
av att förstärka demokratins grundvalar. Ett gemensamt och gemensamhets-
skapande skolsystem som strävade efter att fostra till tolerans, förståelse och 

demokratiska värderingar sågs som ett viktigt medel för att undvika att 
fascistiska och diktatoriska ideologier skulle kunna få grepp om den svenska 
folksjälen. (Se ex. Englund, 1998d) 

Ett tecken i tiden var det efterkrigsprogram som SAP presenterade 1944 
tillsammans med de fackliga rörelserna (Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, 
1944). Programmets tjugosju punkter utpekade en riktning för det fortsatta 

samhällsbygget rörande allt från bostäder och folkhälsa till arbetstidsförkortning 
och lönepolitik. Punkt sexton är särskilt relevant i utbildningssammanhang, då 
den lyder: Lika bildningsmöjligheter för all ungdom, oberoende av föräldrarnas 
bakgrund och boningsort. (Se också Lundahl, 1997)

Man kan nog påstå att utvecklingen från det att Lgr 62 antogs gick i något 
motstridiga tecken. Samtidigt som centraliseringssträvandena fortsatte pågick 
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en intensiv debatt om nödvändigheten av decentralisering. Frågan om när och i 
vilken utsträckning skolsystemet skulle tillåta differentiering och nivågruppering 
tycktes däremot ha förlorat sin position som politisk stridsfråga. Åtminstone 
fram till sjuttiotalet verkar enigheten på denna punkt ha överskridit block-
gränserna. Det är dessa frågor jag skall titta närmare på i föreliggande avsnitt, 
med de tre läroplanerna 62, 69 och 80 som huvudsakliga hållpunkter. 

Tiden mellan den första folkskolestadgan 1842 och den första läroplanen för 
grundskolan 1962 präglades, som beskrivits ovan, till stor del av en ökande 
centralisering rörande såväl organisatoriska omständigheter som aspekter av 
skolans inre arbete (jfr. Du Rietz m.fl ., 1987). Milstolpar i denna utvecklings-
process kan exempelvis sägas vara det statliga ansvaret för lärarutbildning 
1842, inrättandet av folkskoleinspektörer 1858, instiftandet av en folksko-
leöverstyrelse 1914 och den fyraåriga bottenskolan anno 1927. Staten menade 
att det var nödvändigt med en stark centralstyrning i syfte att åstadkomma 

förändringar i riktning mot enhetlighet, jämlikhet och meritokratiskt grundad 
social mobilitet. ”För en sådan utveckling ansågs skolans beroende av kyrkan 
och på sina håll av kommunal konservatism och sparsamhet hinderlig.” (Du 
Rietz m.fl ., 1987, s. 54)

Under andra världskriget ökade den statliga regleringen och dirigeringen på 
många plan. Och denna utveckling fortsatte även efter krigsslutet, med jäm-
likhet och generell välfärd som uttryckliga riktmärken. Den statliga förvalt-
ningen expanderade, vilket inom kort gav upphov till kritik från många håll. 
Kritikerna reste krav på decentralisering och större kommunalt infl ytande, 
och fi ck inom det icke-socialistiska blocket sina politiska företrädare. Som ett 
uttryck för denna spänning kan exempelvis den Decentraliserings utredning 
som tillsattes 1947 anföras. (Du Rietz m.fl ., 1987)

Enligt denna utredning fanns det många skäl som talade för en ökad decen-
tralisering. Man menade att initiativkraften och intresset i de lokala frågorna 
skulle komma att öka om de lokala beslutsorganen fi ck större befogenheter. 

Vidare framhöll man effektivitetsskäl – behandlingen av olika ärenden kunde 
bli snabbare och bättre förankrade om beslutsfattarna fanns närmare den 
verksamhet som besluten rörde. Dessutom kunde högre instanser få mer tid 
att ägna sig åt andra uppgifter. Under det följande årtiondet reste de icke-
socialistiska partierna gång på gång krav på decentralisering, förenklingar 
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och ökat kommunalt/regionalt självstyre. Regeringen avvisade regelbundet 
propåerna med hänvisning till pågående projekt som just syftade till att öka 
decentraliseringen och regionaliseringen. Och Lgr 62 uppvisar inga tecken 
på annat än ett centralistiskt perspektiv på skolorganisationen. Beslutet om 
grundskolans inrättande följde i stort sett det tänkande som, med jämlikhet 
och demokrati som förtecken, förespråkade en samhällelig och gemensam 
styrning av skolans verksamhet. (Se ex. Lindensjö & Lundgren, 2000)

Fem år efter beslutet om grundskola började arbetet med vad som skulle 
komma att bli Lgr 69. Det gjordes utredningar som bland annat visade att de 
valmöjligheter som fanns inom grundskolans högstadium tillvaratogs på så sätt 
att nästan alla valde det gymnasieförberedande alternativet (se ex. Lundgren 
m.fl ., 1981) varför Skolöverstyrelsen föreslog att tillvalen skulle omarbetas 
och differentieringen minska. Uppdelningen i linjer under årskurs nio borde 
avskaffas, så att alla möjliga valkombinationer skulle kunna ligga till grund 

för fortsatta studier. Samtidigt med detta kom, i motioner och interpellationer, 
upprepade krav från de icke-socialistiska partierna att decentralisering och 
regionalisering skulle öka. Och dessa krav accentuerades kring övergången 

till 70-talet i termer av det som kallas den kommunala demokratin. (Du 
Rietz m.fl ., 1987)

Lgr 69 kan, trots debatten om decentralisering, betraktas som ytterligare ett 
steg i linje med tanken om en centralstyrd och för alla gemensam skola. De tre 
etapperna i grundskolereformen – beslutet om försöksverksamhet 1950 samt 
fastställandet av Lgr 62 och 69 – kan ses som en konsekvent vidareutveckling 

för att från statligt håll konstruera en mer demokratisk och jämlik skola (Isling, 
1984). I och med den sistnämnda reformeringen gjordes exempelvis ingrepp i 

kristendomsämnet för att åstadkomma en större objektivitet och man fastlade 
att engelskan skulle bli ett obligatoriskt ämne från och med årskurs tre. Från 
centralt håll bestämdes också att mer tid skulle ägnas åt internationella frågor, 
miljöfrågor och könsrollsfrågor. (Se också Du Rietz m.fl ., 1987; Lindensjö & 
Lundgren, 2000)

En bit in på 70-talet tippade balansen inom det socialdemokratiska partiet 
över till decentraliseringens fördel – 1975 års partiprogram innehöll bland 
annat en passus om decentralisering. De borgerliga partierna fortsatte sina 
envisa försök att med motioner bryta centraliseringssträvandena, men dessa 
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avvisades med hänvisning till att en utredning var i farten. Utredningen var i 

detta sammanhang den så kallade Länsberedningen, som genom sin slutrapport 
(SOU 1974:84) bidrog till att det tillsattes en decentraliseringsutredning 1975. 
Decentraliseringsutredningen var mycket kritisk i sitt slutbetänkande, som 
kom 1978 (SOU 1978:52). Man menade att de decentraliseringssträvanden 
som dittills gjorts varit misslyckade, bland annat eftersom viss detaljstyrning 
och centralistisk tillsyn/kontroll dröjt sig kvar i systemet. Resultatet av kriti-
ken var ett förslag om att statsmakten skulle anta ett handlingsprogram för 
decentralisering. Förslaget utgick från tio punkter; inkluderande exempelvis 
utfl yttning av beslutanderätt, begränsad central tillsyn, förstärkt lokalt och 

regionalt kunnande samt tillskapandet av en administration som var anpassad 
för de regionalpolitiska målen. Motiven för detta handlade mer om demo-
krati än om effektivitet – ”decentralisering sades vara av en vital betydelse 
för utvecklingen av en levande demokrati …” (Du Rietz m.fl ., 1987, s. 60) 
– vilket är mycket intressant att notera då det tidigare varit centralisering som 
förespråkats i demokratins namn.

Samma resonemang kan kännas igen i den Kommunalekonomiska utredningen, 
vilken 1977 kom med sitt slutbetänkande (SOU 1977:78). Enligt detta borde 
staten i fortsättningen nöja sig med att dra upp riktlinjerna för den fortsatta 
samhällsbyggnaden. Minskad detaljkontroll och decentralisering av besluts-
befogenheter borde, enligt detta, åstadkommas genom en slags ramstyrning. 
SAP var dock fortsatt skeptiskt, och man menade sig inte kunna acceptera 

tanken på en obegränsad kommunal självstyrelse eftersom det kunde tänkas gå 
ut över svaga samhällsgrupper. Men utvecklingen fortsatte ändå. Den statliga 
kontrollen av kommunerna var redan beskuren och skulle fortsätta beskäras. 

I och med Lgr 80 skrevs decentraliseringstanken fram på verkligt allvar.

I läroplanspropositionen 1979 framhåller regeringen att:

Det grundläggande för skolorganisationens utformning bör vara att närma 

beslutsnivå och verkställighetsnivå till varandra. Det är därför viktigt att 

decentraliseringen inte stannar på kommunnivå utan förs vidare till dem som 

direkt har att arbeta med frågorna på de olika skolorna. (Prop. 1978/79:180)

Den tidigare detaljinriktade styrningen av skolans arbetssätt och innehåll 
började, i och med Lgr 80, att övergå i en målstyrning där utrymme gavs för 
lokala variationer i hur man gjorde för att uppnå de av staten fastlagda målen. 
(Lindensjö & Lundgren, 2000)
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Parallellt med debatten och reformerna rörande decentraliseringsfrågan 

diskuterades en annan viktig principfråga, som på många sätt kan sägas vara 
relaterad till den förra – nämligen frågan om differentiering och enhetlighet/
likvärdighet. Jag har tidigare nämnt att det i början på 40-talet fanns en mycket 
brokig samling skolformer som existerade sida vid sida. Även om argumenten 
skilde sig åt var majoriteten av berörda parter överens om en sak, i den debatt 
som pågick vid andra världskrigets slut: Parallellskolesystemet var invecklat, 
olikvärdigt och orättvist på många punkter. Även högerledaren Gösta Bagge, 
vilken tillträdde posten som ecklesiastikminister i samlingsregeringen under 
krigstiden, menade att skolan borde präglas av större rättvisa, större enhetlig-
het och likvärdighet (Rudvall, 1995).

1940 års skolutredning, som omnämns ovan, präglades starkt av oenighet kring 
frågorna om och när enhetligheten skulle lämna plats för skilda linjer eller 
tillval, och detsamma gällde 1946 års skolkommission. Intressant att notera 
är att enhetsskoletankens motståndare även fanns inom arbetarrörelsens led. 
Detta kom bland annat till uttryck i en arbetsgrupp som av SAP:s kongress 
1944 tillsattes att utarbeta ett skolprogram. I gruppen ingick personer med 
olika förhållningssätt till enhetsskoletanken; bland annat Alva Myrdal som 
var en av enhetsskolans förkämpar och Ivan Pauli, vilken var mycket skep-
tisk. Den senare menade att det var viktigt med en tidig differentiering, för 
att begåvade elever inte skulle komma i kläm och hindras i sin utveckling 
(Lindensjö & Lundgren, 2000).

1956 fattades ett beslut av den socialdemokratiskt dominerade riksdagen som 
klargjorde att  den försöksverksamhet som nu bedrevs på grundskolenivå syf-

tade till att utprova en obligatorisk och organisatoriskt sammanhållen, nioårig 

enhetsskola. Och året därpå fastställdes ett tidsschema för övergången till den 
sammanhållna skolformen. Högern var fortsatt tvekande i sin hållning och 
följde nogsamt de undersökningar vilka jämförde de i försöksverksamheten 

ingående skolorna med realskolan (se ex. Dahllöf, 1999). Det var framför allt i 
samband med en fråga som man trodde sig ha chans att påverka utvecklingen 
– nämligen frågan om när och i vilka sammanhang det enhetliga systemet 
skulle tillåta differentiering.

Högern, tillsammans med delar av SAP, talade för en tidig differentiering, enligt 
vissa från klass 5 och enligt andra från och med klass 7. Möjligtvis kan det 
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slutliga ställningstagandet beskrivas som resultatet av en kamp mellan två läger. 

Det ena betonade politiska värderingar om det sociala och demokratiska värdet 
av sen differentiering, medan det andra gjorde bedömningen att de duktiga 
elevernas kunskapsutveckling bäst skulle tjänas om de tidigt fi ck bilda egna 
klasser. Differentieringsfrågan dominerade debatten under 40- och 50-talet, 
fram till beslutet om grundskolan 1962. Den grundskola som då tillkom var 
en kompromiss mellan olika intressen. Vissa vill mena att enhetsskoletankens 
företrädare fi ck sin vilja igenom när det gällde skolsystemets organisation och 
form medan de som förfäktade idéen om ett differentierat skolväsende vann 

slaget om innehållet (se ex. Lindensjö & Lundgren, 2000). Grundskolan anno 
1962 var sammanhållen till och med årskurs sex och därefter differentierades 
innehållet genom exempelvis val av allmän eller särskild kurs i matematik 
respektive engelska och val av så kallat övningsämne. I årskurs 9 tillkom en 
differentiering i linjer. Notabelt är att antalet kombinationsmöjligheter i års-
kurs 8 var 168 stycken. Men skolans inre miljö differentierades även på andra 
sätt, bland annat genom olika former av stödundervisning. Dessa kom inom 

grundskolans ram att omfatta långt större andelar av årskullarnas elevgrupper, 
än vad som varit fallet för motsvarande specialinsatser på parallellsystemets 
tid. (Lindensjö & Lundgren, 2000)

Mycket snart efter att Lgr 62 hade börjat implementeras stod det klart att revi-
deringar var nödvändiga. Detta, enligt ovan, eftersom eleverna inte gjorde sina 
val inför årskurs nio på det sätt som man tänkt sig. I och med Lgr 69 försvann 
linjesystemet och ersattes av tillvalsgrupper som innebar en differentiering om 
fem timmar i veckan.3 Och dessa förändringar mot enhetlighet kunde ske med 
full partipolitisk samstämmighet, eftersom högern mattats i sin kritik sedan 
beslutet om enhetsskola väl var taget. Högerpartiet stod till och med bakom 
uppfattningen att grundskolan måste bli mer enhetlig. (Schüllerqvist, 1998)

Dock dröjde det inte länge innan vindarna åter vände. Redan i början på 70-
talet höjdes röster som menade att enhetsskolan präglades av disciplinupplös-
ning och undermålig kunskapsinhämtning. Och det uttrycktes en önskan 
om att låta speciallärare ta hand om missanpassade skolelever, för att på så 

sätt åstadkomma ett bättre arbetsklimat i klassrummen. Denna turbulens gav 

3  Utöver detta fanns en differentiering i det att eleverna kunde välja mellan allmän respektive 
särskild kurs i svenska och matematik.
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så småningom upphov till SIA-utredningen (utredningen om skolans inre 
arbete) 1970 (SOU 1974:53). Dess uppgift var framför allt att komma med 
förslag på hur skolan på bästa sätt kunde ta hand om elever som på olika sätt 
var svaga i skolan. Utredningen var kritisk mot att så många elever kommit 
att bli föremål för någon slags specialinsatser – 1972 var cirka 40 procent av 
eleverna i kontakt med någon slags stödundervisning, att jämföra med de 10 
procent som 1940 gick i hjälpklass, och det hade skett en mycket stor ökning 
av antalet speciallärare, kuratorer och skolpsykologer. Man menade att det 
var viktigt att elever med svårigheter kunde hjälpas utan att behöva skiljas 
från den vanliga klassen.

När så Lgr 80 tillkom visade det sig att differentieringen minskade på ytter-
ligare punkter. Exempelvis försvann kopplingen mellan tillvalsgrupper och 
möjligheten att välja gymnasielinje. Det krävdes inte längre att en elev läst 
ett andra främmande språk för att denna skulle kunna välja en treårig linje i 
gymnasiet – vilket bidrog till att öka enhetligheten mellan olika valalternativ 
på grundskolan. Lgr 80 kan alltså betraktas som höjdpunkten för det enhets-

skoleprojekt som formulerades av 1946 års skolkommission. Schüllerqvist 
karaktäriserar diskussionen kring grundskolan i samband med tillkomsten 
av Lgr 80 enligt följande:

… den näst intill helt sammanhållna grundskolan, den sammanhållna klas-

sens princip, förbudet för permanent nivågruppering, grundskolan som en 

skola skild från gymnasiet, en hög grad av enhetlighet vad gäller innehåll 

och en restriktiv hållning till enskilda skolor. (Schüllerqvist, 1998, s. 53)

Det som hände i samband med de stora läroplansreformerna under 60-, 70- och 
80-talen tycks ganska svårt att få grepp om. Debattens vågor böljar än i den 
ena, än i den andra riktningen; ibland är det decentraliseringsfrågan och ibland 
differentieringsfrågan som står i fokus. Klart är dock att det, framför allt under 

sextiotalet på grund av den omfattande exporten i andra världskrigets efterföljd, 
fanns ett ekonomiskt utrymme för storslagna reformer, vilket togs tillvara av dem 
som trodde på jämlikhet och enhetlighet i uppbyggandet av en stor offentlig 
sektor och ett omfattande, centralstyrt utbildningssystem för landets unga.

När det gäller frågan om centralisering/decentralisering var enhetsskoleprojektet 
kritiserat från början till slut, även om kritiken dämpades något under kortare 
perioder. Kritiken fanns såväl till höger om som inom SAP och blev till slut 
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övermäktig, varför vi i Lgr 80 kan se ett ökat utrymme för lokalt självbestäm-

mande. Som vi kommer att se i nästa avsnitt fortsatte decentraliseringen under 
80-talet och in på årtusendets sista decennium, vilket bland annat fi ck till 
följd att skolan kommunaliserades och de enskilda skolorna erhöll mer och 
mer av makten över undervisningsupplägg och innehåll.

I differentieringsfrågan kan historien förstås som delvis annorlunda. Detta 
är visserligen en fråga som på liknande sätt varit aktuell under hela perioden 
och dessförinnan. Men till skillnad från frågan om decentralisering kan man 

knappast säga att utvecklingen vände i och med Lgr 80. I stället togs ytterligare 
steg i syfte att åstadkomma likvärdighet mellan olika utbildningsalternativ 
inom grundskolans ram. I allt väsentligt kan man alltså säga att även om Lgr 
80 utgör ett trendbrott på den långa historien mot ökad centralisering, lade 

den knappast om kursen i fråga om differentieringen. Strävan att minska 
skillnader i olika utbildningsvägar fanns alltjämt kvar.

Argumenten för enhetsskolan handlade till stor del om att åstadkomma ett 
mer jämlikt utbildningssystem, där barn från skilda socialgrupper skulle ges 

likartade möjligheter att meritera sig för vidare studier. Men det visade sig snart 
att den segregering som tidigare tagit sig uttryck i olika skolformer fl yttade 
med in i grundskolan, så att skillnaderna kom att fi nnas under ett gemensamt 
tak. Historien om den enhetliga och centralt styrda grundskolan kan till stor 
del förstås som historien om den interna pluralismen; en berättelse om hur 
den sociala världens skillnader och kontraster fl yttade in i gemensam boning. 
Det som många såg som en bristande likvärdighet bestod trots enhetsskole-
projektets förverkligande och den sociala mobiliteten ökade inte nämnvärt 
under periodens gång (se ex. Lindensjö & Lundgren, 1986; Arnman m.fl ., 
1993). Kanske kan man förstå utvecklingen under 80- och 90-talet som att 
statsmakten insåg slaget förlorat och helt enkelt gav upp förhoppningen att 

åstadkomma ett skolsystem präglat av demokrati och likvärdighet. Eller var det 
kanske så att dessa begrepp fi ck en ny innebörd i och med det postindustriella 
informationssamhälle som nu växte fram?

Profi lskolan – decentraliseringsiver och kostnadseffektivitet

De stora exportvinster som Sverige gjorde under decennierna efter andra 

världskriget avtog med tiden, och det blev allt svårare att bekosta den stora 
offentliga sektor som byggts upp och som fortfarande expanderade. Därtill 
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kom 80-talets uppbyggnad av en betydande statsskuld, vilken förvärrade 

läget ytterligare. Det ekonomiska utrymmet för ordnandet av ett offentligt 
skolväsende krympte därmed drastiskt.

Samtidigt sköljde en våg av nyliberalism och kommunitarism över landet, 
vilken bland annat gjorde folk mer tveksamma till att staten skulle ha den 
faderliga folkhemsroll som den haft i efterkrigstidens Sverige. Nu höjdes röster 
med krav på individuell valfrihet och rätten för alla att ordna sina livsvillkor 
enligt egna önskemål och prioriteringar. (se ex. Englund, 1994a)

Märkbart är också att nya former av kommunikationsteknologi ökat möjlig-

heterna till internationalisering på en rad områden. Ekonomi, kulturyttringar 
och information fl ödar numera relativt fritt via satellitlänkar och möjliggör 
jämförelser på ett annat sätt än tidigare – jämförelser som inte minst haft 
betydelse för den svenska debatten kring, och utvecklingen av, skolsystemet.

Under 80-talet präglades debatten om skolan av ett antal omständigheter som 

är svåra att rangordna i betydelse. Dels fanns en stark tendens till internationella 
jämförelser, vilka via media bland annat vittnade om att svenska elever hade 
sämre matematikkunskaper än de i andra jämförbara länder. Dels blev det svå-
rare för staten att styra och kontrollera den stora offentliga sektorn i en tid som 
präglades av allt mer överstatlig ekonomi och arbetsmarknad, varför det syntes 

nödvändigt att minska centralismen till förmån för lokala beslutsfattare och dessas 
viljeinriktningar. Lindensjö & Lundgren (2000) menar att den internationella 
diskussionen om utbildning hade två huvudlinjer vid 80-talets mitt: en som talade 
för ökad decentralisering och mer makt åt de professionella och en annan som 
öppnade vägen för privatisering och skolor med enskild huvudman.

Sverige påverkades självfallet av den nyliberala anda som drog fram över värl-
den, vilket diskuteras mer ingående i kommande avsnitt (jfr. Nilsson, 2002). 
I en proposition 1981 (1980/81:107) lades den framtida ansvarsfördelningen 
mellan statlig och kommunal nivå på skolområdet fast. Riksdag och regering 

skulle fortsättningsvis ansvara för den övergripande politiska styrningen, medan 
skolöverstyrelsen skulle stå för planering och utvärdering. Länsskolnämnderna 
skulle ha ansvaret för stöd till lokal skolutveckling och kommunerna fi ck ta 
hand om genomförandet och utvecklingen. Detta innebar alltså en långtgående 
decentralisering, som längre fram blev ännu tydligare.
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I budgetpropositionen 1986 (1986/87:100) framkom regeringens önskan 

om att åstadkomma en förändrad styrning av grundskolan och en tydli-
gare ansvarsfördelning mellan stat och kommun. En försöksverksamhet 
med ökat kommunalt självstyre hade redan påbörjats 1984. Tre sakkunniga 
fi ck uppdraget att ta fram ett underlag rörande ansvarsfördelning och styr-
ning, vilket så småningom ledde till en proposition där regeringen förordade 
ökad decentralisering samt att ytterligare steg skulle tas mot ett system med 
målstyrning i stället för regelstyrning. Steget till att fullt ut överlåta ansvaret 
för grundskolorna till kommunerna lät dock vänta på sig till 1989. Men när 
det väl togs var grundskolan inte längre en enhetsskola – det vill säga, en skola 
med gemensam huvudman.4

Motiven och argumenten för denna långtgående decentralisering har inte utåt 
sett varit ekonomiska, även om det förändrade läget på världsmarknaden kan 
ha varit en bidragande orsak och ett marknadsekonomiskt tänkande har växt 
sig allt mer dominant i den utbildningspolitiska debatten (Nilsson, 2002). 

Moderaterna tryckte i fl ertalet motioner på behovet av ökad valfrihet för 
familjer och skolans anställda (Skolverket, 2003a). I en motion vid 80-talets 
mitt heter det exempelvis ”Familjen – inte staten och kommunen – skall ha 
den avgörande bestämmanderätten när det gäller valet av barnomsorg och 

skola” (Motion 1985/86:Ub253). Den tidigare hegemonin bröts långsamt 
men slutligen fi ck det länge dominerande jämlikhetstemat ge vika för termer 
som valfrihet, konkurrens och effektivitet. (Romhed, 1999) 

Värdebasen har helt tydligt förändrats; individuell valfrihet, föräldraansvar 

för utbildningen, effektivitet och konkurrens (ekonomisk och pedagogisk) 

och individuell kompetensuppbyggnad har nu en styrka som ger dessa 

värden en diskursbestämmande funktion. (Schüllerqvist, 1998, s. 92)

I och med detta har det blivit viktigt att konkurrensutsätta de enskilda 
skolorna. Konkurrens antas leda till kostnadseffektivitet samtidigt som den 
skall höja kvaliteten i utbildningssystemet, genom att sätta press på skolans 
anställda. Att detta synsätt måste innebära differentiering på ena eller andra 
sättet står rimligtvis klart. Om man önskar åstadkomma konkurrens, är det 

ofrånkomligt att skapa skillnader, alternativt markera de skillnader som redan 

4  Noteras bör att det även under perioden fram till 1989 funnits ett litet antal privatfi nan-
sierade skolor med enskilda huvudmän.
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fi nns, mellan alternativen. Och differentiering är per defi nition ett steg bort 
ifrån enhetlighet – man kan svårligen ivra för enhetlighet samtidigt som man 
stödjer en utveckling mot mer markerade skillnader.

Det marknadsekonomiska tänkandet utmanade alltså de argument som talade 
för enhetlighet. Jag argumenterar dock längre fram för att det kan vara missvis-
ande att söka förklara 1990-talets skeenden, enbart i termer av en orientering 
mot marknadsekonomiskt tänkande. Det fi nns exempelvis många skäl att peka 
på betydelsen av en förändrad demokratisyn i samhället, till förmån för den 
enskilda individens självbestämmande (Pettersson & Geyer, 1992).
 
Kring övergången till 90-talet fi ck argument om valfrihet och konkurrens 
bilda fundamentet för det som skulle komma att bli Lpo 94, den fjärde stora 

läroplansreformen på 32 år och den som var ett defi nitivt brott mot enhetssko-
letanken även på differentieringens område. I motiveringen talades det mycket 
om att stärka demokratin och valfriheten – två begrepp som i och med den 
nu dominerande demokratisynen närmast betraktas som synonyma. Enligt 
betänkandet ”En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet” 
(SOU 1988:20) skulle utbildningssystemet utvecklas i riktning mot bland 
annat ett ökat lokalt ansvar, målstyrning, mer medveten utvärdering samt en 

effektivare tillsyn av skolans verksamhet. I samband med detta dök också tanken 
på ett system med skolpeng upp på allvar, för att stärka möjligheterna till ett 
ökat lokalt ansvar och som en ideologisk markering – statsbidraget borde vara 
knutet till eleven på så sätt att det följer denne till den skola hon väljer. Andra 
stora nyheter kring decennieskiftet var att skolöverstyrelsen skulle ersättas av 

två nya myndigheter: Statens skolverk samt Statens institut för handikappfrågor 
i skolan. Skolverket skulle bli en organisation anpassad till det nya mål- och 
resultatstyrningssystemet för samhällets utbildningsverksamhet. 

1991 tillsattes en kommitté för att lägga fram förslag till nya läroplaner. Den 
fi ck först sina direktiv av en socialdemokratisk regering, men ändrade såväl 

sammansättning som inriktning efter regeringsskiftet följande höst. Det över-
gripande målet formulerades nu som ambitionen att utveckla Europas bästa 
skola. Ett år senare, i september 1992, kom läroplanskommitténs slutbetän-
kande och i juni året därefter lade regeringen fram propositionen om den nya 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Och redan innan läroplanen 
trätt i kraft antog den borgerliga regeringen två propositioner (1991/92:95; 
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1992/93:230) som fastställde att eleven/familjen har rätt att välja skola inom 
såväl som utanför den kommun hon/den bor i, samt att ett belopp på minst 
85 procent av hemkommunens genomsnittskostnad per elev skall följa eleven 
till den nya skolan.

1990-talets förändringar av det svenska grundskolesystemet är minst sagt 
genomgripande – Lindensjö & Lundgren menar att de ”torde vara de mest 
omfattande i skolhistorien och helt säkert de som skett snabbast”. (2000, s. 

116).  Vad vi fi ck i och med reformerna och den nya läroplanen var ett förändrat 

styrnings- och ansvarssystem med kommunerna som huvudsakliga huvudmän. 
Enligt Broady kan de genomförda reformerna sammanfattas med stickorden 
”mål- och resultatstyrning, kommunalisering, decentralisering, privatisering, 
marknadsanpassning och friare resursanvändning” (SOU 2000:39, s. 6). Det 
nya systemet fokuserar mer på att utvärdera och kontrollera än på att detalj-
styra skolvardagens verksamhet – kommunerna, Skolverket och de statliga 
skolinspektörer som tillsattes har rollen att utvärdera och kontrollera att sko-
lans elever når upp till en lägsta godtagbar standard. Samtidigt öppnades ett 
betydande utrymme för fristående aktörer att bedriva grundskoleverksamhet, 
under översyn av Skolverket och skolinspektörerna. Detta skulle borga för en 
ökad konkurrens om elevresurserna och på sikt leda till en bättre och mer 
effektiv skolorganisation. (Se ex. Lindensjö & Lundgren, 2000)

Lpo 94 är i jämförelse med sina tre föregångare på grundskoleområdet påtag-
ligt nedbantad. I linje med det nya styrsystemet inrymmer läroplanen inga 
angivelser rörande hur skolorna skall arbeta för att uppnå goda resultat. Det 
man fi nner i Lpo 94 är i stället en uttryckt värdegrund som all undervisning 
skall genomsyras av, samt målformuleringar uppdelade i uppnåendemål och 

strävansmål. Samtidigt med instiftandet av läroplanen tillkom också nya 
kursplaner – vilka klargör varje ämnes syfte och mål; de senare indelade i 
uppnående- och strävansmål – samt en förändrad timplan där ett betydande 
utrymme skapades för enskilda skolor att genom timplanejämkning profi lera 
sin verksamhet mot ett speciellt ämne eller ämnesområde. (Francia, 1999)

I relation till de teman som mer specifi kt behandlas i detta kapitel är det bara 
att konstatera att den decentralisering som inleddes i och med Lgr 80 fullfölj-
des i och med 80- och 90-talets förändringar. Kommunerna övertog statens 
huvudmannaskap och det blev lättare för enskilda huvudmän att öppna och 
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bedriva så kallade friskolor. Det ansvar staten behöll kom att röra formuleringen 
av allmänna uppnående- och strävansmål, kopplade till den nya mål-/resultat-
styrningsmodellen, medan kommunerna och i sista hand de enskilda skolorna 
erhöll ansvaret att utforma själva undervisningen och därmed konkretisera 
målen. Slutligen lämpades det dirigerande förmyndarskapet – valet av i vilken 
skola barnen skall gå – över på respektive barns målsmän.

Differentieringen blev också betydande i det nya systemet – eller i alla fall ut-
rymmet för differentiering. För det första är kursplanernas målformuleringar av 

den arten att de skall konkretiseras och preciseras på lokal nivå, vilket självfallet 
kan leda till variation i krav och målsättningar. Vidare öppnades ett tämligen 
stort utrymme i timplanen för lokal profi lering och för elevens val, samtidigt 
som stadiesystemet avvecklades och möjliggjorde för skolorna att bestämma 
när och i vilken utsträckning vilka ämnen skall läsas, inom ramen för de 6665 
timmar alla elever skall vara garanterade under sin grundskoleperiod. Lägger 
man till detta olika värderingsmässiga eller ideologiskt färgade profi ler och 
friskoleinriktningar är det knappast en överdrift att säga att reformerna på 

90-talet medförde ett betydande trendbrott i differentieringsfrågan. Intrycket 
stärks ytterligare av att det både i Lgr 69 och Lgr 80 står en rekommendation 
till den kommunala skolstyrelsen att verka för att kommunens elever grup-
peras så att en så allsidig sammansättning som möjligt uppnås – något som 
inte fi nns med i Lpo 94. (Skolverket, 1996b)

Trendbrottets karaktär & grunder

Utifrån ovanstående historieskrivning tycks det som att tiden från folkskolans 
stadgande, fram till efterkrigstidens reformer gått i centraliseringens och en-
hetliggörandets tecken. Skolningen av landets unga blev en angelägenhet för 

kollektivet/samhället, vilket påtog sig allt mer ansvar och makt över innehållet 
ju längre tiden gick. Lärarutbildningen gjordes tidigt till en riksangelägenhet 
och med tiden förfi nades styrningsinstrumenten medan kontrollapparaten 
gavs mer resurser och tydligare riktlinjer. Med enhetligheten gick det samma 

väg – framför allt från 1894 och framåt, efter att en koppling utverkats mellan 
folkskola och läroverk.

Det tycks dock som om trendbrottet rörande dessa två teman uppvisar vissa 
tidsmässiga skillnader. Medan centraliseringen nådde sin reformmässiga 
höjdpunkt i och med Lgr 69 bestod enhetlighetssträvandena i Lgr 80 – bland 



K A P I T E L  II

43

annat genom att kopplingen mellan olika tillvalsgrupper och gymnasielinjer 
togs bort. Det var först med Lpo 94 som enhetligheten på allvar fi ck ge efter 

för differentieringens princip, med profi lering, skolpeng och fl exibla timplaner 
som följd. 

Utvecklingen har fortgått sedan senast utkomna läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet. Idag pågår försöksverksamhet med timplanelös undervisning 
och antalet fri- och profi lskolor ses stadigt öka (Nilsson, 2002). Det fi nns 
inga uppgifter på hur många familjer som valt en annan skola än den närmast 
liggande, men en fi ngervisning kan vara att läsåret 2002/2003 gick cirka sex 
procent av grundskolans elever i en skola med enskild huvudman, det vill 
säga en icke-kommunal skola. Motsvarande siffra för läsåret 1998/1999 var 

tre procent. Antalet friskolor har ökat från sextiosex stycken läsåret 1991/1992 
till femhundratjugoåtta hösten 2002, vilket tillsammans med det ovanstående 
kan antas tyda på en utvecklingstrend till förmån för icke-kommunala alter-
nativ (Skolverket, 2003b). I decentraliseringshänseende har allt mer ansvar 
och makt för undervisningens utformande lyfts ned på skolnivå, där till och 
med föräldrarna involveras i beslutsfattandet. Det tycks på många sätt som 
om systemet på allvar är på väg tillbaka mot en fullt utblommad organiserad 
pluralism – där de sociala och värdemässiga skillnaderna inom skolsystemets 
ram återspeglas i mer eller mindre homogena skolenheter och/eller skolklas-
ser. Enhetsskolan har blivit Profi lskolan och den enskilde eleven kan i många 
avseenden sägas ha gått från att primärt vara en samfundsmedlem till att i 
första hand vara en familjemedlem.
 
Under 90-talets första hälft genomfördes ett fl ertal policyanalyser som bland 
annat försökte spåra orsakerna till trendbrottet och sätta in det i ett interna-
tionellt perspektiv. Därefter tycks svenska forskares intresse för utbildnings-
systemets omstrukturering svalna och fl oran av artiklar och rapporter blir 
glesare (jfr. Nilsson, 2002). I detta avsnitt tar jag policyanalyser till hjälp för 
att belysa a) hur man kan begripliggöra trendbrottets huvudinnehåll; b) vilka 
förklaringsgrunder som står att fi nna till att trendbrottet ägt rum, samt c) vad 
omstruktureringen av utbildningsväsendet kan komma att leda till. Genom-
gången tar sitt avstamp i policyanalyser gjorda på 90-talet och kompletterar 
sedan dessa med mer aktuella rön, där sådana fi nns tillgängliga. Ambitionen 
är att teckna en bakgrund mot vilken forskning om valfrihetsreformernas 
effekter kan förstås, och ytterligare klargöra att det som hände inom skolsys-
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temet på 1980- och 90-talet kan begripliggöras som ett tydligt brott på en 
tidigare utvecklingslinje.

Regression & Traditionalism?

I samband med omläggningarna av det svenska skolsystemet på 1990-talet skrevs 
en uppsjö vetenskapliga artiklar som kommenterade förändringarna. Gemensamt 
för dessa tycks vara att man beskriver 90-talets reformer som uttryck för just ett 
trendbrott; ett systemskifte (jfr. Daun, 1997; Englund, 1998d). Det tycks vidare 
tydligt att trendbrottet beskrivs som infl uerat av internationella strömningar och 
att det på fl era punkter markerar en tillbakagång till ett skolsystem av tidigare 
datum. Jag har ovan hävdat att trendbrottet kan karaktäriseras som ett brott 
på en utvecklingslinje, vilken länge präglats av en strävan mot jämlikhet5 och 
demokratifostran. I sådana fall är det framför allt differentieringsfrågan som 
kommer i fokus – det vill säga frågan om i vilken årskurs och till vilken grad 
som skillnader skall tillåtas inom det svenska skolväsendet, rörande exempelvis 
ämnesinnehåll, värderingsgrund och undervisningsmetodik.

En av de svenska forskare som under 90-talet granskade den förda utbildnings-
politiken var Tomas Englund (se ex. Englund, 1994a; 1994b; 1998a; 1998b, 

1998c). Han var vidare en av de mest kritiskt inriktade policyanalytikerna, vilket 
gör hans texter såväl tydliga som intressanta. Enligt Englund råder det ingen 
tvekan om att systemskiftet på ett markant sätt bryter ”med en lång och successiv 
uppbyggnad av en för alla offentlig, gemensam och jämlikhetssyftande skola” 
(Englund, 1998a, s. 13). På ett övergripande plan framhåller Englund (1994a) att 
trendbrottet beskriver två tydliga tendenser, vilka tycks leda till; a) en regression 
till ett segregerat och familjereproducerande skolsystem, med stort utrymme 
för privata alternativ och b) en ämnesbaserad skola som prioriterar traditionella 
kunskapsområden, en traditionell kunskapssyn, en kristen grundhållning, ett 
fi ngraderat betygssystem och ett starkt utvärderingssystem. Skolsystemet går, 
från att under en lång period ha betraktats som en samhällsnytta, mot att vara 
till nytta för den enskilda familjen; från att betraktas som ”public good” till att 
fungera enligt principen ”private good”. (Englund, 1994b)

5  Med detta inte sagt att ordet jämlikhet haft en enhetlig och cementerad innebörd under 
den period det varit aktuellt som strävansideal för utbildningssystemet. (Se vidare Lin-
densjö, 2002)
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Med den första tendensen – regressionen till ett segregerat och familjereprodu-
cerande skolsystem – avser Englund de reformaspekter som talar för profi lering 
av offentliga skolor, ökade möjligheter för enskilda huvudmän att starta och 
driva skolverksamhet samt det system med föräldraval och skolpeng som tillåter 
familjer att placera respektive barn i en annan skola än den närmast liggande 
(se ex. Englund, 1994b). Han menar att dessa reformer gör barnens undervis-
ning till en familjeangelägenhet, i stället för en angelägenhet för samhället, 
samt att de öppnar möjligheten för föräldrar att utnyttja skolsystemet som en 

hjälp i den indoktrinering som utgår från familjens värderingar, intressen eller 
trosuppfattningar. Sammantaget ger detta skolan:

… en självklart segregerande funktion. … synen på skolans uppgift [har] 

förskjutits; från att vara ett medel för kollektiv sammanhållning och demo-

kratiförberedelse, till att vara ett medel för privat (familjebaserad) behovs-

tillfredsställelse, karriärväg eller ideologiförmedling. (Englund, 1998a, s. 15)

I denna analys får Englund stöd av exempelvis Schüllerqvist (1998) som menar 
att just föräldrarnas ansvar för barnens utbildning framträtt som ett starkt motiv 
för valfrihet, profi lering och fristående skolor. I likhet med Englund ställer han 
sig frågande till om det är rätt att sätta likhetstecken mellan föräldraval och 
individuell valfrihet, då det, som i detta fall, handlar om omyndiga barns livs-
situation. I stället menar han att det kan innebära en starkare indoktrinering, 
med utgångspunkt i respektive familjs värdebas, vilket skulle kunna ses som 
motverkande individens (dvs. barnets) valfrihet.

Många forskare har pekat på att det som i tidigare utbildningsretorik kallats 
en ”kulturell smältdegel” – det vill säga tanken att varje skolenhet i någon 
mån bör uppvisa den ”mångfald av erfarenheter, värderingar och åsikter som 
ett mångkulturellt och klassmässigt skiktat samhälle inrymmer” (Romhed, 
1999, s. 122) – inte tycks lika betydelsefullt i det utbildningssystem som till-
kommit som en effekt av, och ett uttryck för, trendbrottet (se ex. Englund, 
1994b; Daun, 1997; Schüllerqvist, 1998; Romhed, 1999; Damgren, 2002). 
I stället inryms idag ett växande antal skolor med exempelvis konfessionell 

inriktning inom systemet, tillsammans med skolor som utifrån andra typer av 
profi ler lockar till sig föräldrar med likartade intressen, kunskapssyn och/eller 
människosyn i stort. Eller, som Damgren uttrycker saken: ”Uppfattningen 
att det är värdefullt, att barnen i skolan möter olika synsätt, om hur man bör 

tänka och leva, har minskat till förmån för föräldrars strävan att skydda barnen 
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för infl ytelser de inte önskar” (2002, s. 94). Det tycks som att den kulturella 
smältdegeln inte längre är ett gångbart ideal:

The kind of society which a privatization of schooling would create 

can, in most respects, best be described as a regression to an earlier, 

strictly segregated society, one in which schools would lose the role 

they have acquired in a long struggle in line with the over a century-

old vision of the liberal Fridtjuv Berg: the common school as a mee-

ting place for different cultures and values. (Englund, 1994a, s. 72)

Internationellt görs liknande analyser av ökat föräldraval inom skilda nationella 
skolsystem. I USA har föräldramakten ökat på sistone (se vidare nedan), bland 
annat som en effekt av påtryckningar med religiöst färgade argument. Det 
allmänna och sekulariserade skolväsendet uppfattas som hotfullt och bör, enligt 
aktivisterna, ”ersättas av religiös undervisning och starkare föräldrakontroll 
över barnen” (Nilsson, 2002, s. 51). 

Med den andra utvecklingstendensen, vilken beskriver olika former av tradi-
tionalism, hänsyftar Englund på att reformerna uttrycker en strävan mot att 
skolan skall återgå till att vara en förmedlare av ett orefl ekterat kulturarv samt 

oproblematiserade faktakunskaper. Englund tycker sig kunna spåra en starkare 
betoning på kristen etik och västerländsk humanism, såväl i det arbete som 
låg till grund för utformningen av Lpo 94 som i den färdiga läroplanstexten 
(se ex. Englund, 1994a; 1998a). Han menar därmed att: “Den enighet som 
successivt formulerats runt pluralism och fostran till demokrati som norm (i 
Lgr 1980) [har brutits]” (Englund, 1998a, s. 18). 

Rörande förmedlingen av oproblematiserade faktakunskaper hävdar Englund 
(1998a) att det nya målstyrningssystemet är ett av många uttryck för att en 
tidigare progressivistisk, problematiserande och samarbetsorienterad kunskaps-
syn ersatts av en essentialistisk, där skolämnena står i centrum som förmedlare 
av färdiga och faktiska kunskaper. Det decentraliserade styrsystemet har så 
att säga två sidor; dels målstyrningen som lämnar stort utrymme till kom-
muner och enskilda skolor att välja medlen för måluppfyllelse, och dels en 
resultatutvärdering och kontroll vilken förutsätter att målen i någon mening 
är mätbara (se ex. Lindensjö & Lundgren, 2000). Möjligtvis kan detta vara 
en anledning till att en essentialistisk syn på skolämnena åter blivit aktuell. 
Mer om detta nedan.
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Hur man än beskriver de mest centrala aspekterna av trendbrottet – i termer 
av regression och traditionalism, eller på annat sätt – råder det knappast någon 
tvekan om att vad som ägde rum inom Sveriges skolsystem på 1990-talet kan 
förstås som radikalt och omstörtande. En lång rad reformer bidrog till ett brott 
på den utvecklingslinje som strävat mot enhetlighet och demokratifostran, till 

förmån för differentiering och familjecentrerad valfrihet. Inte så att själva idéerna 
kan betraktas som nymodigheter – de har en lång historia och har länge haft 
stöd i många läger. Däremot tycks de ha fått en renässans inom reformarbetet, 
som svårligen kan ses som annat än uttryck för ett trendbrott. Frågan är då 
var orsakerna till detta trendbrott, detta systemskifte, står att fi nna.

Trendbrottets rötter

Det är alltid vanskligt att uttala sig om orsak och verkan, vilket självfallet också 
gäller på det reformpolitiska området. Flertalet vetenskapliga analyser pekar 
dock på några särskilt centrala omständigheter som påverkat, eller åtminstone 
sammanfallit med, förändringarna i skolsystemet. På ett övergripande plan kan 
man i tidigare forskning urskilja två tunga, principiella förklaringsgrunder till 
90-talets förändringar: dels framstegen för en marknadsekonomisk effektivi-
tetslogik och dels en förändrad demokratisyn i samhället, till förmån för den 

autonoma individens självbestämmande (se ex. Englund, 1998b). Att dessa står 
i ett beroendeförhållande till varandra är klart, och att internationella infl uenser 
fi nns på båda områdena är lika tydligt. Nedanstående redogörelse får alltså 
inte förstås som att marknadstänkandet samt den förändrade demokratisynen 
är två av varandra oberoende saker – uppdelningen är endast skrivteknisk.

Romhed är en av dem som poängterar att förändringarna i svensk utbild-
ningspolitik kan beskrivas som ”ekonomismens segertåg inom den offentliga 

sektorn” (1999, s. 77). Han menar att aktuella reformer ofta hämtat inspiration 
från det privata näringslivet. Intåget för det marknadsekonomiska tänkandet 
kring utbildning kan alltså ses som kopplat till samhällsekonomin i stort. På 
80-talet hade den svenska offentliga sektorn vuxit sig så stor att den innebar 
betydande ansträngningar för statskassan (se ex. Daun, 1998; Schüllerqvist, 

1998; Romhed, 1999). Kostnaderna för undervisning av landets unga var bara 
en av de poster som måste bantas, och detta helst utan att kvaliteten försäm-
rades. I en sådan situation har ansvariga personer tagit fasta på löften från 
marknadsekonomins logik, där man genom att placera exempelvis skolor i en 
konkurrenssituation anses kunna åstadkomma kostnadseffektivitet samtidigt 
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som det bidrar till att höja kvalitén och öka utbudet, genom att sätta press på 
ansvariga huvudmän och anställd personal (Romhed, 1999). Gewirtz, Ball 
och Bowe kommenterar marknadslogikens lockelse på följande sätt:

The market solution (to just about anything) currently holds politicians 

around the world in its thrall. We should not be surprised by this, for 

the market provides politicians with all the benefi ts of being seen to act 

decisively and very few of the problems of being blamed when things go 

wrong – because, so the story goes, the market is a mechanism which 

produces its own order. Responsibility is devolved to the individual con-

sumer ... The energetic and careful are rewarded and the slothful and 

ignorant are punished. If things go wrong, then misguided consumers or 

tardy producers are to blame, not politicians. (Gewirtz m.fl ., 1995, s. 1)

Att den marknadsekonomiska logiken implicerar differentiering på ena eller 
andra sättet står naturligtvis klart. Om man önskar åstadkomma konkurrens, 
är det ofrånkomligt att skapa skillnader – eller markera de skillnader som redan 
fi nns – mellan alternativen; att stödja fristående skolor och uppmuntra till 
profi lering av de kommunala (jfr. Damgren, 2002). Förutom skilda alternativ 
att ta ställning till har marknaden svårt att fungera om man inte undanröjer 
hindren för systemets agenter att välja den variant som passar dem bäst. I 
förlängningen av den rationalen har familjerna blivit kunder och konsumen-
ter: ”Pure market theorists tend to see the parent as consumer, the school as 
service-supplier and the pupil as occupying roughly the same market position 
as a car receiving a car-wash.” (OECD, 1994, s. 21). Ett marknadsstyrt system 
förutsätter alltså valfrihet i dess negativa bemärkelse (se Berlin, 1984); alltså 
som frihet från styrning. Reformerna rörande skolpengssystem, föräldraval 
av skola, profi lering och timplanejämkning kan förstås som ett uttryck för en 
önskan att åstadkomma en konkurrenssituation inom skolsystemet, för att 
därigenom sänka kostnaderna samtidigt som kvalitén blir högre.

Roten till marknadstänkandets genombrott i skolpolitiken och andra offentliga 
sektorer brukar förläggas till 1980-talets USA och Storbritannien och den 
politiska strömning som ofta går under beteckningen ”the New Right” (se ex. 
Lauder & Hughes, 1999; Nilsson, 2002). De nyliberala inslagen formades först 

i USA, varpå de anammades i Storbritannien och därefter spreds till andra 
länder i Europa (jfr. Englund, 1994a; Lindensjö & Lundgren, 2000; Nilsson, 
2002). Den grundläggande ambitionen rörande utbildning för ”the New Right” 

var, i likhet med vad som beskrivits ovan, just att fl ytta kostnader och ansvar 
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från staten och samtidigt öka effektiviteten, fl exibiliteten och därmed kvalitén 
i skolsystemet (Dale, 1994; Lauder & Hughes, 1999). Marknadsanpassningen 
kan ses som ett svar på dessa önskemål (se också Gewirtz, 1994; Kjellman, 
2001; Nilsson, 2002). Med dess hjälp kan man både sänka kostnaderna och 
vitalisera skolan:

… en stimulerande tävlan mellan skolor, med olika inriktning och olika 

ägandeformer, … kan bidra till att höja kvaliteten inom hela skolvä-

sendet. … Skolan kommer att utvecklas längs skilda linjer, vilket sam-

mantaget ger en större utvecklingsmässig bredd såväl i olika ämnen 

som beträffande pedagogiska metoder. (Prop. 1991/92:95, s. 9)

Sverige kan sägas ha en lång tradition av att importera skolpolitiska idéer och 
detta har fortsatt in på 1980-talet, då Sverige ”till synes utan betänkligheter 
öppnade gränserna för politiska idéer av nyliberalt slag” (Nilsson, 2002, s. 
39) – något som bland annat innebar en tilltro till marknadslösningar; priva-
tisering och konkurrens. Men det är alltså inte bara i Sverige man anammat 
den internationella trenden. Företeelsen är inte heller isolerad till Amerika 
och Europa, utan har infl uerat nationer i stora delar av världen. Som exempel 
nämns Nya Zeeland, Taiwan, Japan, Chile och Sydafrika (Whitty, 2002). 
Lauder & Hughes (1999) menar att trots att många forskare reserverat el-
ler opponerat sig mot marknadstänkande inom skolsystemet har tilltron till 
marknadskrafterna i merparten av berörda länder blivit till ortodoxi bland 
politiker och tjänstemän.

Den marknadsanpassning som sker i exempelvis Sverige, USA och Storbritan-
nien är inte fullständig. Ett stort mått av statlig reglering fi nns fortfarande 
kvar, varför många forskare och politiker benämner det uppkomna systemet 
som ”quasi-market” (se ex. Whitty, 1997; Nilsson, 2002). Alla västerländska 
nationer har exempelvis lagstiftningar som reglerar barnens skolgång. Regle-
ringarna har dock fl yttat fokus enligt det målstyrningssystem som beskrivs 
ovan – istället för att reglera ”input” inriktar sig centralmakten på att kontrol-
lera ”output” (se ex. Nilsson, 2002). I och för sig tycks omläggningen också 
innebära en förändrad syn på input-sidan, med en mindre problematiserande 

kunskapssyn, betoning på etik och moral etcetera, enligt vad Englund (1994a; 
1998b) ser som ett konservativt språng mot förkrigstidens skola. Men det är 
åtminstone i Sverige en stor skillnad mellan den utförliga och instruerande 

läroplanen anno 1980 och den som formulerades 1994, tillsammans med 
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kursplaner innehållande riktlinjer för uppnåendemål och strävansmål. Bara 
genom kommunaliseringen av skolsystemet frånsade man sig stora delar av 
kontrollen över vad som kan tillskrivas input-sidan – exempelvis klassernas 
storlek och genomsnittskostnaden per elev.

Den av marknadsanpassningens aspekter som kanske är tydligast för en 
svensk betraktare hänger ihop med diskussionen om demokrati nedan. Som 
genomgången av historisk forskning ovan indikerar kan man förstå det som 

att den svenska, skolrelaterade utvecklingen länge strävat mot icke-segregering, 

social utjämning och jämlikhet (Schüllerqvist, 1998). Såväl sättet att prata 
om skolan som själva logiken bakom marknadsanpassningen tycks sträva åt 
ett helt annat håll – ”traditionella välfärdsideal [har] givit vika för tilltro till 
marknadslösningar och till individens fria val” (SOU 2000:39). I ett mark-

nadsreglerat system är det acceptabelt att det fi nns vinnare och förlorare. 
Folkhemsperioden är slut och har ersatts av ett klimat där individer och familjer 
måste säkra sin egen tillvaro genom att planera och investera i differentierade 
alternativ, vilka i sin tur konkurrerar med varandra (jfr. Nilsson, 2002). Eller 
som Gewirtz formulerar det:

Within a market culture it is acceptable for there to be winners and losers, 

access to resources which is differentiated but unrelated to need, hierarchy, 

exclusivity, selectivity, and for producers to utilise whatever tactics they 

can get away with to increase their market share and to maximise profi ts. 

In short, there is pressure on individuals (both producers and consumers) 

to be motivated fi rst and foremost by self-interest. (Gewirtz, 1994, s. 107)

Att somliga är vinnare och andra förlorare ligger på så sätt inbyggt i idén om 
en marknad, liksom att var och en ser till sitt eget bästa (jfr. Bourdieu, 2000b). 
Ett av syftena med förändringen är just att dåliga skolor bör och kommer att 
läggas ned (Nilsson, 2002), vilket visserligen kan göra att de elever som går 
i en skola med dålig kvalitet och krympande resurser kommer i kläm. Men 
det är ett pris som bedöms vara värt att betala utifrån ett övergripande sam-
hällsperspektiv – de elever som går kvar på en dålig och nedläggningshotad 
skola får helt enkelt skylla sig själva eller sina föräldrar för att de inte tagit 
initiativet att byta skola. Detta kan som sagt tyckas särskilt märkvärdigt i ett 
land som Sverige, där det utbildningssystem som vuxit fram under lång tid 
har byggt på gemensamhetsprinciper och jämlikhetstänkande. Det är inte 

längre demografi ska förändringar eller skolmyndigheternas planering som 
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skall avgöra om en skola uppstår eller läggs ned, utan i stället marknadens 
(o)balans mellan tillgång och efterfrågan.

I linje med detta uttrycker många forskare en förvåning över att marknadslo-
giken fått ett så brett genomslag i länder som från början haft mycket olika 
utbildningssystem. Som Nilsson påpekar verkar det som att en internationell 
utbildningsretorik rörande marknadsanpassning är mer styrande än lokala 
förhållanden – ”Vilken privatiseringsgrad eller lagstiftningsnivå som än fi nns 
faktiskt i ett land, så bör den ändå liberaliseras, enligt denna retorik” (Nils-
son, 2002, s. 72). Det kan alltså ses som att den internationella trenden mot 

marknadsanpassning är den dominerande omständigheten i trendbrottet 
– inte att en specifi k utformning av skolsystemet bedömts vara oduglig eller 
bristande. I och med detta tycks blockpolitiska skillnader ge mycket marginella 
genomslag (se ex. Lauder & Hughes, 1999), vilket inte minst syns i Sverige 
och Storbritannien (Skolverket, 2003a). I Sverige var det Socialdemokraterna 
som, under 1980-talet, fattade ett antal beslut som tycktes strida mot tidigare 

vänsterpolitik och introducerade fl era av de reformer som den borgerliga reger-
ingen byggde vidare på när de tillträdde 1991. Daun (1998) framhåller vidare 
att besluten rörande trendbrottet fattades på ett sätt som går stick i stäv med 
tidigare ambitioner att förankra reformer på ”gräsrotsnivå”, genom förhand-
lingar med olika intressentgrupper och sociala krafter. I stället konsulterades 
ekonomer denna gång, inför besluten om förändringarna.

Att förklara den konkreta omdaningen av utbildningssystemet enbart utifrån 
förekomsten av en marknadsekonomisk logik är dock att dra för långtgående 

slutsatser. Dale (1994) argumenterar exempelvis för att en marknadsanpassning 
av skolan inte alls behöver betyda ett ökat inslag av privata alternativ – det 
fi nns ingenting som säger att marknadsanpassning med nödvändighet leder 
till en enda specifi k utformning av systemet som går i linje med systemskiftet 

i Sverige. Många forskare har, som en annan grund för begripliggörande, 
pekat på betydelsen av en förändrad demokratiuppfattning i Sverige, vilken 
möjliggjort acceptans för reformer om individuell valfrihet, konkurrens och 
differentiering.

I artikeln ”Utbildning som ’public good’ eller ’private good’ – svensk skola i 
omvandling?” beskriver Tomas Englund (1994b) hur trendbrottet i svensk ut-

bildningspolitik kan förstås som ett uttryck för just en omdanad demokratisyn. 
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Englund tar sitt avstamp i den svenska maktutredningen (SOU 1990:44) och 
menar att dess viktigaste åstadkommande var att den synliggjorde förekomsten 
av två diametralt motsatta defi nitioner av begreppet demokrati. Han menar 
att en samhällscentrerad demokratisyn som inrymmer ”idén om ett suveränt 
folk med den enskildes roll som medlem i ett samhällskollektiv” (Englund, 
1994b, s. 10) i och med trendbrottet får ge vika för ett individcentrerat de-
mokratiideal. Det senare tar sin utgångspunkt i tanken på den suveräna och 
fria individen som ansvarar för sitt eget öde. Denna förskjutning kan mycket 
väl ses som banande vägen för en växande individualism vilken ”innebär att 
allt fl er betraktar sig som ’olika’ och att allt färre betraktar sig som ’lika’. Allt 
fl er anser att deras identitet och särart ligger i att de är olika.” (Pettersson & 
Geyer, 1992, s. 24). Det individcentrerade demokratiidealet gör gällande att 
dagens människa inte kan stöpas i en enda form, utan att hon i stället måste 

betraktas som en autonom individ i behov av valmöjligheter och specialisering. 
(Se också Nilsson, 2002)

Det som ovan kallas ett samhällscentrerat demokratiideal kallas också ”den stora 
demokratin” eller demokrati för ”public good”. Denna demokratiuppfattning 
är nära kopplad till tanken om välfärdsstaten och ideal som jämlikhet, rättvisa 
och positiv frihet – det vill säga att individen bör vara fri att förverkliga sina 
önskningar, utan att hindras av bristande och ojämlika förutsättningar (jfr. 

Berlin, 1984; Romhed, 1999). Utifrån detta blir utbildning ett viktigt redskap 
för att åstadkomma individuell autonomi för varje vuxen medborgare – utbild-
ningen skall förbereda den växande inför vuxenrollen genom att frigöra denne 
från familjens ensidiga inverkan på värderingar, normer och livsåskådningar 
(jfr. Englund, 1994b). Den stora demokratin är också kopplad till vad som 

brukar benämnas den svenska modellen – en modell med en stor, centralstyrd 
offentlig sektor men där politikerna är angelägna att förankra tankar och 
reformer på lokala arenor för att nå beslut baserade på samförstånd. Redan 
maktutredningen pekade alltså på att en förskjutning bort från detta ideal 
kunde spåras under senare hälften av 1980-talet, och detta stöds av fl ertalet 
forskare i senare texter (se ex. Englund, 1994b; Lindblad, 1994; Daun, 1998; 
Schüllerqvist, 1998; Damgren, 2002).

I och med tillbakagången för det samhällscentrerade demokratiidealet är den 

tid förbi då skolväsendet hade till uppgift att främja medborgaranda och utgöra 
en gemensam referensram för samhällets unga. Folkhemmet som, enligt Per 
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Albin Hanssons berömda tal, inte gör skillnad mellan privilegierade och tillba-
kasatta och där den gemensamt fi nansierade skolan var menad att fungera som 
en mötesplats för olika samhällsklasser, har givit vika för de många hemmens 
samfund (jfr. SOU 2000:39). Det tidigare dominerande jämlikhetsbegreppet 
har ersatts av den mer oprecisa termen likvärdighet, vilket enligt skollagen 
(kap.1, § 2) innebär lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning inom 
varje skolform – något som kan ses som ett exempel på ett mer individinriktat 
sätt att resonera kring skolsystemet (jfr. Skolverket, 2003a). Utbildning har 
allt mer kommit att ses som ett individualistiskt och, för de yngre barnens del, 
föräldradirigerat projekt (Nilsson, 2002). Skilda preferenser rörande intres-
sen, värderingar och moraliska hållpunkter, fi nner nu sin motsvarighet i ett 
skolsystem där enskilda skolor i offentlig eller privat regi profi lerar sig mot 
vissa ämnen, didaktiska traditioner eller religiösa trosuppfattningar. I takt 
med att allt fl er friskolor erhåller tillstånd att starta verksamhet och allt fl er 

offentliga skolor utarbetar profi ler för att kunna konkurrera om elevunderlaget, 
närmar sig skolsystemet det som av Englund kallas organiserad pluralism, ”in 
which different views and directions will be isolated rather then confront one 
another – each separate school tending to be an organized reinforcer of the 
value systems of individual families.” (Englund, 1994a, s. 70)

Enligt ett individcentrerat demokratiideal blir det viktigt att alla elever/fa-
miljer har en något så när likartad möjlighet att välja skola. Resonemanget 
grundar sig alltså på att besuttna familjer redan före reformerna på 1990-talet 
kunnat välja fristående och profi lerade alternativ till sina barn, och att man 
med skolpengssystemet och ett allt mer diversifi erat utbud också ger mindre 

förmögna familjer samma chans (se ex. Damgren, 2002). Man kan alltså se det 
individcentrerade idealet som deltagardemokratiskt. Tanken är att den enskilda 
människan skall få större makt att besluta över den egna situationen, enligt 
principerna för det som ovan kallas negativ valfrihet. Det är bland annat i det 

ljuset som den pågående decentraliseringen skall ses. Beslutsfunktioner fl yttas 
ned från en central nivå till enskilda kommuner, skolenheter och familjer.

Vid sidan av och som ett komplement till marknadstänkandets genombrott och 
den förändrade demokratiuppfattningen, fi nns andra viktiga omständigheter 
som bidrar till att komplicera förståelsen av trendbrottets rötter. En av dessa 
är knuten till internationella dokument, som exempelvis FN:s barnkonven-
tion och defi nition av de mänskliga rättigheterna. I artikel 26 rörande de 
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mänskliga rättigheterna heter det att rätten att välja den undervisning som 
skall ges åt barnen, främst tillkommer deras föräldrar. Och i förklaringen av 
barnets rättigheter framhålls bland annat att barnets bästa skall vara rätte-
snöre för dem som har ansvar för dess fostran och undervisning – ett ansvar 
som i första hand vilar på föräldrarna (se ex. Englund, 1994b). Det är bland 
annat med hänvisning till, och stöd av, detta som reformer för ökad valfri-
het och ökat föräldrainfl ytande kommit till. Dock kan det inte förklara och 
stödja den ökade differentieringen i profi ler och huvudmän, då man mycket 
väl kan tänka sig ett system med valfrihet inom ramen för ett enhetligt och 
offentligt skolväsende. 

Slutligen bör också nämnas att vissa forskare kopplar trendbrottet till ännu 
mer genomgripande, samhälleliga förändringar än de som anförts ovan. Man 

talar exempelvis om post-Fordism och det post-moderna samhället. Geoff 
Whitty diskuterar detta under rubriken ”making sense of the reforms” (2002, 
s. 81). Begreppet post-Fordism hänsyftar på genomgripande förändringar i 
produktions- och konsumtionsmönster, där mer differentierade former för 
produktion/konsumtion ersätter Ford-erans massystem. De nya profi lerade och 
specialiserade skolenheterna ”may be the educational equivalent of the rise of 
fl exible specialisation driven by the imperatives of differentiated consumption, 

and taking the place of the old assembly-line world of mass production” (Whitty, 
2002, s. 82). När det gäller post-moderniteten menar Whitty att man kan se 
reformerna som en reträtt från den moderna, genombyråkratiska staten och dess 
centralstyrda utbildningssystem. Det moderna projektet har inte lyckats leverera 
vad det lovat, i form av jämlikhet, rättvisa, effektivitet etc. och kan dessutom 
betraktas som otidsenligt i 2000-talets heterogena samhälle. I det perspektivet 
kan man förstå trendbrottets reformer som ett sätt att möta behoven från de 

skilda lokala miljöer och intressegrupper som formerats av 2000-talets komplexa 
sociala klimat. (Se vidare Whitty m.fl ., 1993; Johansson, 1995b).

Ovanstående redogörelse påvisar olika sätt att begripliggöra bakgrunden till det 
utbildningspolitiska systemskiftet i 1990-talets Sverige. Att leverera entydiga 
och klara orsakssamband låter sig dock inte göras. Vissa vill till och med spåra 
förändringarnas orsak till att grundskolan under 70- och 80-talet verkligen 

lyckats i sin ambition att skapa fria och autonoma individer, vilka nu vuxit upp 
och kommit att ställa krav på ökad valfrihet när deras barn börjar skolan (se ex. 
Lindblad, 1994). Men hur det än är med detta framgår det med all önskvärd 
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tydlighet att systemskiftets reformer motiverats och argumenterats för med 
utgångspunkt i marknadsekonomisk effektivitetslogik och ett individcentrerat 
demokratiideal; att retoriken om folkhemmet övergått i talet om de många hem-
mens samfund, där enskilda familjer skall ”inhandla” undervisning på en marknad 
och utöva ett direkt, deltagar- och brukardemokratiskt infl ytande. Lika tydligt 
är att dessa argument är internationellt gångbara och tycks relativt opåverkade av 
blockpolitiska gränser. Oavsett om det fi nns bakomliggande förklaringsgrunder, 
i form av ett allmänt avståndstagande från ”det moderna projektet”, eller isole-
rade orsaker kopplade till överstatliga dokument, tycks det alltså motiverat att 
ta hänsyn till marknadstänkandet och den ombildade demokratiuppfattningen 
för att skapa sig en förståelse för systemskiftet i utbildningspolitiken.

Farhågor

I de policyanalyser som anförs ovan framskymtar en lång rad farhågor angå-
ende vad trendbrottet slutligen kan komma att resultera i. Det handlar om 

farhågor formulerade utifrån ett visst perspektiv, enligt vilket demokratifostran 
och jämlikhetssträvanden ses som viktiga inslag i utbildningssystemets utfor-
mande. I detta avsnitt lyfter jag fram några av dessa, vilka fokuserar såväl en 
individ- som en samhällsnivå.

På individnivå är den allt annat överskuggande farhågan att trendbrottet har 

medfört en ökad föräldramakt som är till skada för barnet. De decentraliserings-
beslut som fattats från 1980-talet och framåt har förskjutit bestämmanderät-
ten över skolans verksamhet från en offentlig, demokratisk arena till enskilda 
skolenheter och i förlängningen till den privata sfären, i och med föräldrarnas 
dirigerande förmyndarskap. Englund menar att den organiserade pluralism 
som framträtt efter trendbrottet primärt innebär en sanktion av ”föräldrars 
pedagogiska, sociala, politiska och religiösa tillhörigheter och preferenser, där 
deras respektive barn betraktas som deras egendom” (Englund, 1998b, s. 32). 
I stället för att konfronteras med skilda synsätt och värderingar kommer barn 
och ungdomar i högre grad att underkastas sin familjs livssyn.

Jag betraktar det som ett svek mot det uppväxande släktet, som inte ges 

chansen att ta ställning på egen hand genom att under skoltiden lyftas upp 

ur sin privata värld. Det samhälle som denna skolutveckling kommer att 

vara med om att skapa kan ur de fl esta aspekter snarast betecknas som en 

återgång till ett tidigare strikt segregerat samhälle. (Englund, 1998b, s. 32)
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Som ett tydligt exempel på detta nämner Englund (1998c) de fundamentalis-
tiska skolorna, där skolan blir föräldrarnas förlängda arm i indoktrineringen av 
barnen. Detta tydliggör att det fi nns en principiell motsättning mellan barns 
och föräldrars intressen: föräldrars rätt att påverka barnen står mot barnets fri-
het och rätt att så självständigt som möjligt få utveckla ett eget förhållningssätt 

till omvärlden (se också Englund, 1994a; 1994b). Därmed inte sagt att detta 
är ett problem som är förbehållet skolor med just en konfessionell inriktning. 
Principiellt gäller det lika för alla skolor, i ett system präglat av organiserad 
pluralism: ”Elever kommer … inte att möta pluralismen i den enskilda skolan 
utan de kommer oftast att möta en värdebas, att socialiseras till en specifi k 

uppfattning som överensstämmer med föräldrarnas” (Englund, 1994b, s. 139). 
Tankegången är alltså att den organiserade pluralism som befaras bli resultatet 
av de förändrade myndighetsförhållandena, kan komma att påverka vilken 
slags kunskaper, färdigheter, åsikter med mera som barnet införlivar genom 
att gå i skolan – det vill säga att skolans och skolklassens sociala miljö (dess 
sammansättning) har en edukativ verkan som i det nya systemet kan komma 
att vara mer indoktrinerande.

Angående trendbrottets betydelse för samhället i stort ser många forskare ett 
hot i att reformerna har en potentiellt segregerande effekt (se ex. Gewirtz, 
1994; Nilsson, 2002; Whitty, 2002). Bara för att samhället, med reformer 
om föräldraval och skolpengssystem, ger alla familjer en principiell möjlighet 
att välja skola, innebär inte detta att alla har lika möjlighet i detta val. Att 
hävda detta vore detsamma som att påstå att alla familjer har lika möjlighet i 
val av vilken bil man skall köpa. De element av förmåga till tävlan, mobilitet, 
kontakt med myndigheter samt anskaffande av information, vilka ingår i det 
som kallas skolval, är inget som är jämt fördelat över befolkningen. Det fi nns 
därmed en risk att det i huvudsak blir resursstarka och välinformerade famil-
jer som tar vara på skolvalet, vilket inte bara påverkar den enskilda individen 
utan också samhället i stort (jfr. Whitty, 2002). Lägger man till detta att det 
inte är alla föräldrar som tillmäter skola och utbildning så pass mycket bety-
delse att de informerar sig och tar konsekvenserna (ex. längre resvägar, ökade 
kostnader) av ett skolval, har man ytterligare en betydelsefull segregerande 
omständighet. Det fi nns familjer som, även om de tycker att utbildning är 
viktigt och är mycket måna om barnens livssituation, prioriterar att lägga sin 
kraft och möda på annat än just barnens skolgång – något som kan leda till 
en segregering mellan barn från familjer som prioriterar utbildning högt och 
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de från familjer som anser att annat är viktigare. Slutligen kan man fråga sig 
om systemet inte ger upphov till en slags geografi sk ojämlikhet, i och med 
att det egentligen bara är familjerna i större städer som erbjuds några skilda 
alternativ att välja mellan.

I ett system som det svenska där friskolor i någon utsträckning kan välja bland 
intresserade ”kunder” fi nns vidare en risk att skolorna strävar efter att fånga 
de elever som är ”billigast i drift”. Spår av detta kan redan anas och det är 
tydligt i exempelvis England (se ex. Romhed, 1999). Utbildningsproducen-
terna försöker locka till sig studiemotiverade fl ickor, i förhoppningen att detta 
skall leda till goda studieresultat och färre bråk, medan man stöter ifrån sig 
resurskrävande elever. Som tidigare sagt; enligt marknadskrafternas logik är 
det fullt accepterat och även förväntat att såväl producenter som konsumenter 
ser till sin egen personliga vinning; att de strävar efter individuell vinst- res-
pektive nyttomaximering. 

Andra forskare betonar att marknadsanpassningen av skolsystemet också riske-
rar att hota fundamentala demokratiska värden. Romhed (1999) menar att en 
konfl ikt fi nns mellan demokratins krav på öppna diskussioner å ena sidan, och 
marknadslogikens konkurrenstänkande å den andra. En annan grundläggande 
skiljelinje fi nns i att människor på den demokratiska arenan uppträder som 
formella jämlikar, medan marknaden diskriminerar mellan kunder beroende 
på deras varierande köpkraft. Romhed berör också frågan om, vad han ser som, 
samhällets ökade mångfald och konfl ikter. ”Demokratins styrka härvidlag är 
inte att den skapar konsensus eller enighet, utan att den legitimerar konfl ikter” 
(Romhed, 1999, s. 79). Englund (1998c) tar fasta på den parallell som fi nns 

mellan dagens resursstarka föräldrar och 1800-talets medelklass: den förras 
avtagande intresse för det allmänna och gemensamma skolväsendet liknar på 
många punkter de senares ambivalenta hållning till folkskolans införande. Sam-
mantaget med andra aspekter av trendbrottet menar Englund att detta urgröper 
den offentliga skolans möjlighet att ”infria sin centrala uppgift: att vara en del 
av det demokratiska projektet. … Vi måste inse att föräldrars enskilda beslut 

angående sina barns skolgång har en samhällelig innebörd och en betydelse med 
bestämda sociala konsekvenser” (Englund, 1998c, s. 210-211).

Sammanfattningsvis kan sägas att farhågorna rörande vilka effekter det utbild-
ningspolitiska systemskiftet kommer att ha, berör såväl eleven som samhällsut-
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vecklingen i stort. I båda fallen bottnar oron i en rädsla för att skolsystemet i allt 
större utsträckning kan komma att präglas av organiserad pluralism, med ökande 
homogenitet inom och ökande skillnader mellan skolor och/eller skolklasser. Detta 
kan få ”förfärande konsekvenser” (Englund, 1998c, s. 212) för barnet och leda till 
ett samhälle präglat av främlingskap, utslagning och accelererande egoism. Med 
denna bakgrund undrar man självfallet vad det fi nns för forskning som belyser 
hur det gått; vad som skett sedan reformerna implementerades. 

Forskning om trendbrottets konsekvenser

Ungefär ett decennium har förfl utit sedan systemskiftet ägde rum. Vad fi nns 
det nu för forskningsresultat som kan belysa ovan formulerade farhågor? För 
att utröna detta har jag genomfört textsökningar i både nationella och inter-
nationella databaser och granskat intressanta hänvisningar och referenslistor i 
de texter jag fått fram. Därefter har jag riktat in mig på enskilda forskare vars 

namn förekommer frekvent i texter och referenslistor och tittat närmare på vad 
dessa producerat under senare år. Som en övergripande betraktelse kan sägas 
att sökresultaten visar vad exempelvis Nilsson (2002) och Lauder & Hughes 

(1999) konstaterar: mängden forskning som studerar marknadsanpassningens 
effekter rörande indoktrinering och segregation är ganska blygsam. Merparten 
av de studier som gjorts, framför allt i USA, är inriktade mot att utvärdera 
effekterna i termer av prestationsrelaterat utfall; alltså vilka effekter valfrihets-
systemet haft på olika skolors betygssnitt eller resultat på nationella prov. 

I detta avsnitt presenteras ett antal empiriska studier som på ett eller annat sätt 
försökt klarlägga vilka effekter trendbrottets reformer haft på segregationen; 

skillnaderna mellan, respektive homogeniteten inom, skolor. Mitt huvudsakliga 
intresse är riktat mot studier som beskriver situationen i Sverige, men jag berör 
också några brittiska undersökningar som ofta hänvisas till i den litteratur jag 

tagit del av. Att just Storbritannien får representera det internationella nedslaget i 
min genomgång beror på att Sverige tycks importera betydelsefulla skolpolitiska 
tankar och reformer därifrån – ”undersökningar har visat att såväl allmänna 
förändringstendenser som konkreta förslag ofta förs över [från Storbritannien] 
till Sverige” (Nilsson, 2002, s. 64), samt att dessa två länder idag har några av de 
minst reglerade skolsystemen i den industrialiserade världen (Daun, 1997). 

Den forskning som presenteras nedan bygger på andra vetenskapsfi losofi ska 
antaganden än de som ligger till grund för den studie som presenteras i denna 
avhandling. Då respektive forskares förförståelse till stor del avgör såväl hur 
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forskning bedrivs som vilka resultat och slutsatser som produceras, är möjlig-
heten till direkt jämförelse därmed högst begränsad. Detta är något att vara 
medveten om och ta hänsyn till i analys och diskussion, men jag bedömer 
det ändå som betydelsefullt att redovisa vad andra forskare kommit fram till. 
Även om resultaten inte kan jämföras rakt av kan de i någon mening vara 
komplementära, genom att belysa ”samma”6 fråga från olika perspektiv.

Sverige

Den forskning som bedrivits i Sverige angående 1990-talets utbildningsreformer 
har framför allt haft karaktären av policystudier (jfr. Nilsson, 2002). Dock har 
Skolverket gjort ett antal undersökningar med syfte att studera de eventuella 
segregerande effekterna av reformerna. Därtill vill jag lyfta fram några studier 

som genomförts på uppdrag av Socialdepartementet och två doktorsavhandlingar 
som i viss mån kan ses som relevanta i förhållande till problemområdet.

Skolverkets rapport 230, ”Valfrihet och dess effekter inom skolområdet” 
(2003a), är en uppföljning av två tidigare utvärderingar (Skolverket 1993; 
1996), och har ambitionen att undersöka valfrihetsfrågor på olika nivåer av 
skolsystemet. För att belysa just valfrihetens eventuellt segregerande effekter 

har man inom undersökningens ram gjort fallstudier av två kommunala skolor 
i två utvalda kommuner – en i Västerås och en i Sollentuna – och kontrasterar 
resultaten mot två fristående skolor som ligger nära de kommunala. Att just 
dessa kommuner utsågs beror på att val och väljande var mer utbrett där än i 
de andra kommuner som ingått i studien som helhet.

Som en inledande kommentar till kapitlet rörande segregation diskuterar 
författarna segregationsbegreppet för att så småningom fastställa hur detta 
skall förstås inom ramen för deras undersökning: ”Segregation kan i detta 
kapitel defi nieras och identifi eras med hjälp av begreppen homogenitet och 

heterogenitet. Fenomenet att elever homogeniseras i något avseende betecknas 
som segregation.” (Skolverket, 2003a, s. 127). Med ”i något avseende” hänvisas 
i detta sammanhang till tre undersökta variabler: skolans andel elever födda 

inom/utom Sveriges gränser; föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå 

6  I forskningstekniskt hänseende rör det sig förstås inte om samma fråga, eftersom frågan 
ges sin vetenskapliga precisering utifrån skilda förförståelser och därmed med olika 
begrepp och tillvägagångssätt vid datainsamling och analys.
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samt andel elever som uppnått kunskapsmålen. Därvidlag undersöker man 
förändringar rörande dessa variabler under en fyraårsperiod, 1998-2001, för 
att se om några tendentiella förskjutningar framkommer, och ställer detta i 
relation till motsvarande förändringar på de närliggande friskolorna.

Resultaten av delstudien visar på en klar tendens att valfriheten leder till segre-
gation, i den meningen att de undersökta elevgrupperna blivit mer homogena 
under studieperioden, med avseende på födelseland och prestationer. Andelen 
elever med utländskt födelseland ökade exempelvis på den ena skolan från 24 

till 42 procent, medan andelen som nått kunskapsmålen minskade från 82 till 
68 procent. Förändringen på den andra skolan är inte lika drastisk: rörande 
födelseland från 42 till 50 procent och angående prestation från 75 till 54 
procent. Detta samtidigt som de två närliggande friskolorna uppvisar en mot-
satt, men inte lika tydlig tendens. När det gäller föräldrarnas utbildningsnivå 

tycks förändringarna mindre, och något otydliga. Sammanfattningsvis menar 
dock författarna att fallstudierna visar på exempel där valfriheten bidrar till 
att stärka segregationen rörande härkomst och skolprestation.

Detta fallstudieresultat liknar i mångt och mycket vad som framkom av 
Skolverkets utvärdering 1996, ”Att välja skola – effekter av valmöjligheter 
i grundskolan” (Skolverket, 1996b). Där insamlades ett stort dataunderlag, 
bland annat för att i en delstudie belysa huruvida rätten att välja skola lett till 
förändringar vad gäller den sociokulturella sammansättningen i olika skolor. 
De tio kommuner som ingick i delstudien valdes på basis av att de hade ett 
utbud av skolor att välja mellan samt att ett relativt stort antal familjer utnytt-

jade valmöjligheten. Kommunerna uppmanades därefter att inrapportera vilka 
elever som bytt grundskola läsåret 1994/95, samt vilken skola eleven lämnade 
respektive fl yttade till. Som ett komplement till detta insamlades uppgifter om 
elevernas sociokulturella bakgrund, defi nierad som föräldrarnas utbildningsnivå 
och sysselsättning enligt SEI-koden (koden för socioekonomisk indelning). 
Vidare sammanställdes uppgifter om skolbarnshushåll som fl yttat till respektive 
från aktuella kommuner, samt uppgifter om invandring till kommunerna från 
1990 till och med 1993. Till sist vägde man också in elevernas prestation, mätt 
i betyg, och övergångsfrekvens till gymnasieskolan.

Resultaten av denna studie visar tendenser till ökad segregation beroende på 
att familjer bytt mellan skolor belägna i områden med olika sociokulturell 
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struktur. De områden som kännetecknas av att inhysa föräldrar med svensk 
bakgrund och eftergymnasial utbildning tycks marginellt påverkade av om- 
och infl yttning. Störst blir påverkan i kommuner som domineras av föräldrar 
med invandrarbakgrund, i den meningen att andelen föräldrar med invand-
rarbakgrund ökat ytterligare genom möjligheten att välja skola. Kopplat till 

detta framkommer att skolbytena ökat den prestationsrelaterade segregationen 
mellan enskilda skolor, varvid författarna drar slutsatsen att valfriheten leder 
till såväl etnisk som prestationsmässig segregation. (Skolverket, 1996b) 

En annan intressant studie i Skolverkets regi presenteras i rapporten ”Barn 
mellan arv och framtid – konfessionella, etniska och språkligt inriktade sko-
lor i ett segregationsperspektiv.” (Skolverket, 1997). På regeringens uppdrag 
har författarna strävat mot att identifi era eventuella segregerande effekter av 
friskolor som vänder sig till etniska, religiösa eller språkliga minoriteter. De 
konstaterar redan i en inledande diskussion att dessa skolor per defi nition är 
segregerade, men preciserar frågan till att handla om huruvida aktuella skolor 
”är segregerande, det vill säga huruvida den segregerade eller homogena miljö 
barnen upplever i skolan kommer att bestå eller förstärkas efter skoltiden” 
(Skolverket, 1997, s. 7). I studien undersöks tolv friskolor profi lerade mot 
olika etniska och/eller religiösa grupper – muslimsk/arabiska, sverigefi nska 
och romersk-katolska skolor, för att nämna några. Undersökningen bygger 
framför allt på intervjuer med elever (100 st.), föräldrar (45 st.), lärare (43 
st.) och skolledare (22 st.), där de elever som intervjuades tillhörde de äldre 
åldersgrupperna på respektive skola.

Författarna är försiktiga i sina slutsatser. Å ena sidan framhåller de att det fi nns 
en positiv inställning till dessa skolor från elever och föräldrar, då de upplever 
att miljön är trygg och säker och att den ger barnen en värdefull förståelse för 

föräldrarnas/elevernas födelseland och kulturella bakgrund. Den genomförda 
undersökningen kan inte heller, enligt författarna, visa på några uppenbara och 
akut negativa effekter för elevernas senare liv i samhället. Å andra sidan visar 
intervjuerna tydligt att dessa skolor, i varierande utsträckning, strävar efter 
att förmedla mer än bara skolkunskaper; att de också skall vara förmedlare 
av ett kulturarv, med allt vad det innebär. I och för sig gäller detta även den 
offentliga skolan, med den skillnaden att den offentliga skolans arv kan ses 
som närmare knutet till just det svenska samhället och dess kulturtradition. 
Föräldrarna som valt de i undersökningen ingående friskolorna har primärt 
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gjort det utifrån den specifi ka sociala och kulturella miljö som de anser att 
skolan erbjuder, och där de känner sig mer hemma. De potentiella problem 

författarna framför allt ser, är kopplade till de muslimska eller arabiska 
skolorna, då dessa skolor vänder sig till samhällsgrupper som till stor del är 
socialt och ekonomiskt marginaliserade och där föräldrarna tydligt uttrycker 
en misstro mot den svenska skolans negativa syn på islam, brist på ordning 
och reda, oförståelse inför islams praktiska regler rörande mat, kläder, böner, 
nakenhet med mera. Författarna menar att vissa konfessionella friskolor kän-
netecknas av en ”mer fundamentalistisk tolkning av religiösa spörsmål än vad 
ett genomsnitt av föräldrarna egentligen själva lever efter – och, enligt egna 
utsagor, egentligen eftersträvar.” (Skolverket, 1997, s. 23). 

Utöver ovan berörda skolverksrapporter fi nns det anledning att titta närmare 
på några rapporter som tillkommit på uppdrag av Socialdepartementet. SOU 

2000:39 innehåller resultatet av en omfattande statistisk analys – den delrapport 
som handlar om grundskolan baseras på uppgifter om samtliga elever födda 
1981, vilka gick ut grundskolan mellan 1995 och 1998 (97 429 st.), rörande 
föräldrarnas sociala klass (baserat på yrke), utbildningsnivå, invandrarstatus, 
avgångsbetyg från grundskolan samt övergång till gymnasiet. Det författarna 
undersöker är hur familjer med olika villkor fördelar sig mellan skolor i of-
fentlig respektive privat regi samt hur barn med olikartad bakgrund presterar 
betygsmässigt. Resultaten visar att elever från högre socialklass och invand-
rarelever var överrepresenterade inom friskolorna samt att den grupp elever 
vars föräldrar genomgått forskarutbildning valde friskolor i betydligt större 
utsträckning än andra – nära 7 procent av dessa valde friskola mot knappt 2 
procent i populationen som helhet. Friskoleeleverna tenderade vidare att ha 
högre grundskolebetyg än andra, vilket författarna menar bör förstås mot 
bakgrund av att friskolorna rekryterar större andelar elever med välutbildade 
föräldrar eller med högre social klass, samt att även elever ur andra kategorier 
lyckas bättre betygsmässigt i friskolor än motsvarande elevgrupper i kom-
munala skolor: ”Om vi antar att dessa betygsskillnader verkligen återspeglar 
skilda kunskapsnivåer och inte bara en annorlunda betygssättning, kan de 
sannolikt ses som ett utslag av att elever från studiemotiverade hem oftare än 
andra söker sig till friskolorna.” (SOU 2000:39, s. 46).

Kapitel 6 i SOU 2001:57, ”Etnisk segregation i skolan”, syftar till att bringa 
viss klarhet i om skolors etniska segregation är sådan att den bidrar till att 
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etniskt stratifi era samhället i segregerande riktning. Detta kan betraktas som 
intressant då studier anförda ovan visar att invandrartäta skolor tenderar att bli 
än mer invandrartäta som en effekt av valfriheten. I en inledande kommentar 
visar författaren på motsägelsefullheten i den forskning som tidigare studerat 
liknande problemområden – det fi nns resultat som pekar på både att elever 
med invandrarbakgrund klarar sig bättre och sämre än svenska elever, beroende 
på en mängd undersökningstekniska omständigheter. Resultatet av den studie 
som presenteras i kapitlet visar att, för de elever som gick ut grundskolan 1997 
påverkas inte betygssnittet negativt av att ha gått i en invandrartät skola, men 
att det fi nns en något högre risk att elever på en sådan skola lämnar högstadiet 
med ofullständiga betyg. Vidare visas att benägenheten att gå till teoretiska 
gymnasiestudier är högre bland elever som gått i en invandrartät skola.

Som ett sista nedslag i den svenska forskning som bedrivits rörande valfri-
hetssystemets konsekvenser bör två doktorsavhandlingar nämnas. Kjellmans 
avhandling ”Hurra för valfriheten – men vad ska vi välja?” (2001) inrymmer 
ett stort antal delstudier på olika nivåer av Bronfenbrenners ekologiska miljö-
modell. I kapitel nio till elva redovisas resultatet av tre delstudier som syftar 
till att kartlägga föräldrars/barns val av skola i Stockholms stad, med särskilt 
fokus på frågan om huruvida det fria valet lett till någon form av segregation. 

På grund av försvårande, forskningspraktiska omständigheter baseras de olika 
delstudierna på något olika dataunderlag – exempelvis saknas uppgifter om 
elevernas bakgrundsdata i den första delstudien, varför Kjellman svårligen kan 
dra några försvarbara slutsatser rörande det fria valets inverkan på skolornas 
sociala sammansättning.

Den övergripande slutsats Kjellman drar av sitt omfattande material är att 
segregationen inom Stockholms skolsystem inte kan sägas ha tilltagit i och 
med valfrihetsreformerna. Dock fi nns det vissa delresultat som är intressanta 
i segregationshänseende. Sammanställningen av data rörande val till sexårs-

verksamhet år 1994/95 visar exempelvis ett signifi kant samband som beskriver 
att skolor som fått många ansökningar om att ta emot elever från andra skolor, 
tenderar att ligga i områden där andelen arbetare och lågutbildade är förhål-
landevis liten. Det visar sig också att ju högre ett områdes socioekonomiska 

och utbildningsmässiga nivå är, desto fl er elever har börjat i friskolor. Kjellman 
framhåller att det i Stockholm tycks fi nnas ett samband mellan skolval och 
faktorer av socioekonomisk/utbildningsmässig karaktär, på så sätt att fl er för-
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äldrar i områden med en högre utbildnings- och socioekonomisk nivå väljer 
andra skolor än den närmast liggande kommunala skolan. Däremot påpekar 

hon att hon inte kan uttala sig om huruvida detta innebär ökad segregation, då 
hon saknar data på individnivå och det visar sig att endast mycket få väljer att 
fl ytta till en skola utanför närområdet. De fl esta skolvalen sker i innerstaden, 
där medelklassföräldrar med relativt hög utbildningsnivå dominerar.

Den delstudie som rör val till årskurs 7 1994/95 visar ungefär samma mönster, 
men nu understött av data på individnivå. Det är de högutbildade familjerna 
som oftast väljer skola. Delar man upp valen i val till kommunal respektive 
fristående skola visas att det är i och med det senare som de högutbildade 
föräldrarna utmärker sig markant – något som tydliggörs i analysen av olika 
variablers betydelse vid val till friskola i kapitlet därpå. Åter igen framhåller 
Kjellman att undersökningens utfall tycks bero på att merparten av valen sker 
mellan skolor med hög andel välutbildade i sina ansvarsområden, varför (den 
utbildningsrelaterade) segregationen inte kan antas öka.

Damgrens avhandling ”Föräldrars val av fristående skola” (2002) presenterar 
en studie av fyra fristående skolor i olika kommuner, baserad på intervju- och 
enkätdata. Enkäten konstruerades utifrån totalt tio intervjuer med föräldrar 
på de olika skolorna, och omfattar en betydligt större mängd variabler än 
ovan berörda studier – rörande exempelvis politiska sympatier, kunskapssyn, 

föräldrarnas egna skolupplevelser och motiv till valet av skola. I avhandlingens 
syfte ingår bland annat att utifrån segregationsbegreppet studera vem som 
väljer en fristående skola och varför.

Resultatet av studien presenteras med utgångspunkt i enkäten. Ett intressant 

resultat är de markanta skillnaderna i politiska preferenser som visas mellan de 
fyra skolorna. I skola A, en storstadsskola med kulturprofi l, föredrar 43 procent 
av dem som besvarat enkäten Vänsterpartiet, medan 38 procent av de svarande 
föräldrarna på skola B (Waldorf) anger Miljöpartiet som sitt val. Skola C är 
en skola med kristen profi l där nästan 70 procent föredrar Kristdemokraterna 
och på skola D, vilken tidigare varit en särskola med Montessoripedagogik 
men som nu också har vanliga skolklasser, anger 43 procent att de prefererar 
Socialdemokraterna. Resultatet blir ännu mer slående när Damgren jämför 
föräldrarnas svar med valutgången 1998 i respektive kommun – fördelningen 
av preferenser på respektive skola skiljer sig markant från valresultatet, med 
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undantag för skola D. I sin helhet visar studien att föräldrarna i de fyra skolorna 
endast marginellt skiljer sig från de i kommunala skolor rörande ekonomisk 
situation och utbildning, men att just deras politiska och ideologiska uppfattning 
tydligt återspeglas i valet. Damgren kommenterar resultatet på följande sätt:

De olika skolorna har tydliga politiska grupperingar. Samtidigt som föräldrar 

och skolornas företrädare hävdar, att detta inte påverkar undervisningens 

innehåll, är skolorna angelägna om att personalen skall omfatta skolans 

värderingar. Föräldrarna vill gärna, att alla barn på skolan delar skolans 

värdegrund, och att skolan bidrar till att förstärka denna. … Konsekvenserna 

av de starka ideologiska kopplingarna har inte tillräckligt studerats. Detta 

är därför också ett angeläget forskningsområde. (Damgren, 2002, s. 179)

Storbritannien

Den studie av valfrihetsreformernas segregerande effekter som det enligt min 
genomgång oftast refereras till, genomfördes redan 1995 av Gewirtz, Ball och Bowe 
och presenteras i boken ”Markets, Choice and Equity in Education” (Gewirtz 
m.fl ., 1995). Studien kombinerar analyser på olika nivåer av skolsystemet och 

använder sig av såväl intervjudata som textanalyser. Forskarna valde ut 14 skolor 
i tre lokala skolstyrelser i London, med mycket olika etnisk och klassrelaterad 
sammansättning och följde dessa under en treårsperiod, från 1991 till 1994. 
Intervjuer med politiker, skolledare, skolpersonal och föräldrar kombinerades 

med information rörande föräldraval, skolornas registreringslistor, rapporter om 
prestation på lokala skolenheter samt dokument rörande respektive skolstyrelses 
resursfördelning och planering. Föräldraintervjuerna genomfördes när föräldrarna 
skulle välja en ”secondary school” (årskurs 7) till sina barn.

De delresultat som handlar om föräldrars agerande på ”utbildningsmarknaden” 

presenterar en analys strukturerad utifrån tre typer av väljare, som författarna 
tycker sig kunna identifi era i sitt datamaterial: the privileged/skilled chooser, the 
semi-skilled chooser samt the disconnected chooser. De förstnämnda kännetecknas 
av en stark benägenhet till val i allmänhet och av en resursstyrka i form av 
ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Det senare gör att de har medel och 
kunskap att utnyttja skolvalet, med de merkostnader och den sociala oriente-
ringsförmåga det förutsätter. Vidare tycks den första kategorins föräldrar mer 

konfunderade och osäkra inför valet än de andra kategorierna, vilket författarna 
ser som ett uttryck för deras betydande kunskap – ju mer respektive förälder 
vet om skolsystemet, desto tydligare blir det att ingen skola är perfekt utan 
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att alla har fördelar och nackdelar som måste vägas mot varandra. Den andra 
typen av väljare (the semi-skilled) delar de förstnämndas benägenhet till val, 

men har inte det kulturella kapital som tillåter dem att utnyttja valfriheten lika 
effektivt. En betydande del av denna familjetyp utgörs av invandrare, vilka har 
en betydligt sämre förståelse för hur det brittiska skolsystemet fungerar. Förfat-

tarna menar att den andra kategorins väljare pratar och tänker om skolvalet i 
mer ”grovhuggna” termer. De har inte samma förmåga att göra distinktioner 
mellan olika fördelar och nackdelar, utan tenderar att argumentera i mindre 
detaljerade och mer refererande ordalag. De agerar inte lika självständigt som 
föräldrarna i den första kategorin. I stället tycks de förlita sig på information 
från personer de ser som bättre informerade; på andra föräldrar eller personer 

som återfi nns bland ”the privileged/skilled choosers”. Dessa skillnader till 
trots visar studien att dessa väljarkategorier tenderar att söka sig till liknande 
skolor – skolor med ett högt söktryck som rekryterar en avsevärd del av sina 

elever från andra skoldistrikt; som har ett vida spritt rykte och som i varierande 
utsträckning är selektiva vid antagningen av elever.

Den tredje typen av väljare, the disconnected chooser, har i stor utsträckning 
ett arbetaryrke. De uttrycker ett ointresse att delta i valfrihetssystemet, och 

saknar de privilegierades ekonomiska såväl som kulturella resurser. Deras 
ointresse innebär inte att de struntar i sina barn och dessas utbildning, men de 
ser helt enkelt inte att barnens framgång i skolsystemet har någonting att göra 
med den konsumentroll som valfrihetssystemet förutsätter. ”For these parents, 
the idea of examining a wide range of schools is not something which enters 
their frame of thinking. … the disconnected parents typically see schools as 
much the same.” (Gewirtz m.fl ., 1995, s. 44). Författarna menar vidare att 
denna kategori föräldrar betraktar hela valsituationen på ett helt annat sätt 
än de tidigare nämnda. Om man alls överväger några alternativ handlar det 

oftast om två skolor som båda ligger i närområdet, och valet mellan dessa tycks 
mer eller mindre förutbestämt – i stället för att söka jämförelser söker man 
bekräftelse på att ett visst alternativ är det rätta. Ytterligare ett kännetecken 
är att medan de två första kategorierna identifi erar ”barnets bästa” med deras 

framtida utbildnings- och yrkeskarriärer, tycks den tredje typen av väljare mer 
fokuserad på sociala omständigheter och relationer. Det viktiga är att barnet 
trivs bra och umgås med kompisar han/hon också träffar på fritiden. Följden 
av dessa kännetecken är att den tredje väljarkategorin tenderar att hamna på 
närliggande skolor i offentlig regi, som rekryterar majoriteten av sina elever 
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från närområdet; som inte är kända utanför distriktet och som är organiserade 
på ett sätt som går i linje med offentliga skolor i allmänhet.

Författarnas slutsats sammanfattas i två punkter: För det första menar de att 
val är mycket direkt och tydligt relaterat till socialgruppsskillnader, och för det 

andra hävdar de att valfriheten i skolsystemet framstår som en betydelsefull 
samhällsfaktor i vidmakthållandet och förstärkningen av just socialgrupps-
skillnader och ojämlikhet. Som den viktigaste segregerande omständigheten 
pekar de på det kulturella kapitalet – i detta fall förmågan att tolka informa-
tion och orientera sig i fl oran av alternativ. De menar i och för sig inte att det 
ekonomiska kapitalet saknar betydelse. Detta är också intressant, inte minst 
då det till stor del samvarierar med det kulturella. Men det är ändå kulturella 

resurser som enligt författarna bäst beskriver skillnader rörande skolval och som 
bäst belyser skolvalets funktion i reproduktionen av de sociala klasserna.

I andra delar av studien redovisar författarna vad de kommit fram till rörande 
lokala skolstyrelsers och skolledares agerande på ”undervisningsmarknaden”. 
Kortfattat kan sägas att deras resultat pekar på ökande differentiering och 
segregation såväl inom som mellan skolor; en omfördelning av resurser från 
resurssvaga till resursstarka elever och en utveckling av metoder, strukturer 

och värderingar för verksamhetens organiserande som hämtat inspiration från 
industri- och handelssektorn. För att stå sig i konkurrensen tycks skolor allt 
mer orientera sig mot vad man upplever vara medelklassföräldrarnas krav och 
önskemål. Om man lyckas locka till sig dessas barn kommer genomsnitts-
prestationen på skolan att stiga, varpå ryktet sprids och man kan locka till 
sig ännu fl er duktiga elever – vilket i sin tur betyder bättre resurser och mer 
lätthanterliga elevgrupper.

Det fi nns ett fl ertal brittiska studier som stödjer resultaten i ovan refererade 

rapport (jfr. Ambler, 1997; Noden, 2000; Ball, 2000; Whitty, 2002). Reay och 
Ball (1997) redovisar exempelvis i en artikel resultat som stödjer påståendet att 
föräldrar från arbetarklassen tycks resonera på ett helt annat sätt om skolval, 
jämfört med medelklassföräldrarna, samt att klasstillhörighet alltjämt är en 
kraftfullt differentierande faktor i skolfrågor. Och i linje med Gewirtz m.fl . 
hävdar de att valfriheten är ett nytt socialt instrument för omvandlingen av 
klasskillnader till utbildningsmässig ojämlikhet. Också Ambler ansluter till 
den analysen:
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… educational choice intensifi es the existing social bias by creating new 

opportunities for better informed parents to move their children toward the 

best schools. In this respect, education is not different from many other 

social services, like health; while the poorly educated are likely to accept 

whatever care they are assigned, the better educated tend to work the sys-

tem to achieve the highest level of service available. (Ambler, 1997, s. 373)

Richard Hatcher’s artikel ”Class differentiation in Education: Rational Choi-
ces?” (1998) ger ytterligare stöd åt påståendet att skillnader i sociala villkor 
samvarierar med skilda sätt att hantera valsituationer, exempelvis inom skol-
systemet. Liksom Gewirtz m.fl . stödjer han sin argumentation på Bourdieus 
begrepp kulturellt kapital, och menar att skillnader i kapitalvolym leder till 
ojämlika möjligheter att förstå och utnyttja det valfrihetssystem som fi nns i 
skolan. Med stöd av exempel som visar hur socialgruppsskillnader påverkar 
agenters valmönster inom det svenska skolsystemet menar han sig kunna på-
visa att valfrihet inte bara refl ekterar utan också förstärker differentieringen 
mellan olika socialgrupper. 

En annan studie som bör omnämnas gjordes i Skottland vid 80-talets mitt, 
för att utvärdera det utrymme för föräldraval som införts i och med undervis-
ningsreformen 1981 (se ex. Adler m.fl ., 1990; Adler, 1997). Studiens resultat 
påvisar att de skolor som hade den största tillströmningen av ”nya” elever var 
skolor i medelklassområden som länge varit selektiva, medan de skolor som 
förlorade elever låg i områden kännetecknade av en arbetarpopulation. Ett 
starkt samband mellan social klass och rörelser mellan skolor tycktes leda 
till tydliga effekter på den sociala sammansättningen i vissa skolor, i det att 
de blev mer homogena. En mycket betydande andel av den forskning som 
bedrivits för att belysa valfrihetsreformernas sociala effekter tycks på det hela 
taget överens om att valfrihet i skolsystemet leder till segregation. Enligt Ball 

(2000) är svaret på frågan om valfriheten leder till vad dess förespråkare påstår 
– det vill säga, bättre resultat och större social rättvisa i tillgången till skolor 
– ett otvetydigt Nej. Han uppbackar detta svar genom att redovisa ett antal 

studier från exempelvis Nya Zeeland, Storbritannien, USA och Israel som visar 

på ökad segregation och ökade prestationsskillnader mellan skolor med olika 
socialgruppssammansättning. (Se också Lauder & Hughes, 1999)

Ett ofta refererat undantag från regeln att forskningen påvisar segregerande 

effekter av valfrihetsreformen är den undersökning som genomfördes av Gorard 
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och Fitz, vilken presenterades i ett antal texter kring millennieskiftet (Gorard 
& Fitz 1998a; b, Gorard, 2000). Studien baseras på ett mycket omfattande 
dataunderlag. Den bygger på uppgifter om cirka åtta miljoner elever, i cirka 
tjugotretusen skolor i England och Wales. Information fi nns om hur många 
elever i respektive skola som erhåller gratis skolmat; hur många som tillhör 
olika etniska grupper; hur många som har engelska som andraspråk samt 
hur många som är i behov av specialundervisning. Därtill kommer data om 

skolornas storlek, årskursomfång samt vilken lokal skolstyrelse de tillhör. Som 
ett komplement till detta har författarna tagit del av information om bland 
annat respektive skolområdes befolkningstäthet, antal skolenheter, typ av 
skolor, fristående skolors profi ler och etniska sammansättning. 

Genom en statistisk bearbetning av dessa data anser sig författarna kunna 
påvisa att segregationen faktiskt sjunkit något mellan åren 1989 och 1998. De 

är själva förvånade över detta, i ljuset av vad tidigare forskning visat, men säger 
sig övertygade om resultatet: “In general, where patterns of enrolment have 
changed over time, the trend is towards greater social justice. … Not only has 

segregation between schools not increased, it has actually decreased.” (Gorard, 
2000, s. 38). Författarna är mycket säkra på sitt resultat och anser det bevisat 
att skolan faktiskt blivit mindre segregerad sedan marknadssystemet infördes 
– något som är intressant eftersom deras studie mötte mycket häftig kritik när 
resultaten presenterades. En av kritikerna var Philip Noden.

I artikeln ”Rediscovering the Impact of Marketisation: dimensions of social 
segregation in England’s secondary schools, 1994-99” (2000) går Noden till 
hårt angrepp mot Gorard och Fitz. Han menar att den analysteknik dessa 
använt har stora svagheter i det att den inte tar hänsyn till i vilken skolenhet 

ojämnheterna inom ett specifi kt skoldistrikt är belägna. På detta sätt kan 
de helt och hållet missa segregationen inom ett distrikt, varpå hela deras 
argumentationslinje faller. Som ytterligare grund för sin kritik anför Noden 
en analys han själv genomfört med samma teknik som den Gorard och Fitz 
använt, vilken visar på motsatt resultat – alltså att segregationen faktiskt ökat. 

Vidare presenterar han ett annat sätt att analysera segregation, som han menar 
är mer rättvisande – som enkelt uttryckt går ut på att mäta sannolikheten att 
en skolkamrat till en elev berättigad till gratis skolmat också är berättigad till 
gratis mat. Även med denna analysmetod kan Noden påvisa en långsam men 
stadig segregationstendens: 
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7  LEA=Local Educational Authorities, ungefär: lokala skolstyrelser.
8  FSM=Free school meals.
9  Sambandet mellan härkomst och skolprestation ser exempelvis olika ut beroende på 

hur dessa variabler defi nieras. Populationerna skiljer sig väsentligt åt beroende på om 
härkomst bestäms av elevens födelseland eller dennes föräldrars, och skolprestation kan 
mätas på många varierande sätt – även om betyg är det vanligaste.

This steady increase is consistent with the hypothesis that the edu-

cational quasi-market is facilitating the creation of schools of concen-

trated disadvantage. Each year, from 1994 to 1999, LEAs7 in England 

have, on average, seen a slight increase in the probability of FSM-

eligible8 pupils being educated with other FSM-eligible pupils, as a 

result of increased segregation within the LEA. (Noden, 2000, s. 380)

Kommentar

Även om den övervägande delen av den forskning som bedrivits rörande 

valfrihetsreformens effekter visar på segregationstendenser i termer av etni-
citet, social klass och/eller prestation, fi nns det också forskningsresultat som 
påvisar motsatsen. Detta är knappast att förvånas över, eftersom resultatet 
av respektive undersökning är beroende av forskarens utgångspunkter och 
ansats. När kategoriseringsprinciper och analysförfaranden ändras kommer 
också bilden av det studerade problemorådet att förändras; som man frågar, 
får man svar!9 Och då forskarna sällan ger läsaren en inblick i de antaganden 
som ligger till grund för deras respektive sätt att kategorisera och analysera 
empirin är det inte alldeles oproblematiskt att förhålla sig till de resultat som 
presenteras. Kategoriseringsprinciperna blir hängande i luften, och i de fall 
då ”ord står mot ord” har läsaren inget annat att hänga upp förståelsen på än 
det självklara påståendet att olika forskningsansatser genererar olika, ibland 
motsägelsefulla, resultat.

Vidare kan man fråga sig om det inte fi nns en annan form av problematik 
relaterad till den forskning som behandlas ovan – närmare bestämt till de 
variabler som används. Om termen segregation är menad att refl ektera social 
homogenitet/heterogenitet mellan och inom avgränsade sammanhang, kan 
det fi nnas anledning att tillåta de variabler som används i kartläggningen att 
i någon utsträckning motsvara den komplexitet som sociala miljöer utgör. 
Den forskning som beskrivs mer ingående i ovanstående avsnitt är exempel 
på studier som ger uttryck åt ett begränsat antal, på förhand givna och ofta 
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oproblematiserade bakgrundsvariabler. Ett försiktigt undantag är Damgrens 
avhandling, vilken bland annat lyfter in politiska preferenser och då kan påvisa 
organiserad pluralism – trots att skillnader i föräldrars utbildningsnivå och 
ekonomiska situation endast är marginella.

Det ringa antalet variabler ger inte heller utrymme för en förståelse som speglar 
att olika variablers relationella förhållande till varandra kan se mycket olika 
ut, i en jämförelse mellan enskilda miljöer. Enkelt uttryckt: även om utländsk 

härkomst, på det hela taget, samvarierar med undermåliga skolprestationer (se 

ex. Skolverket, 1996b), kan det mycket väl fi nnas miljöer där dessa variabler 
sammanfaller på motsatt vis eller inte alls. Om forskaren är ute efter att be-
skriva och förstå segregation inom och mellan sociala miljöer i skolan, kan det 
möjligtvis vara intressant att undersöka skillnader/likheter mellan de sociala 
strukturer som präglar enskilda skolor eller skolklasser. Detta kan antas vara 
särskilt viktigt om ambitionen fi nns att också säga något om den eventuella 
segregationens konsekvenser för systemets edukativa verkan; dess betydelse 
för vilka kunskaper, färdigheter, åsikter med mera barnet införlivar genom att 
gå i skolan. Att socialiseras i en miljö där invandrarelever presterar bättre än 
svenskfödda ger rimligtvis en annan syn på samhället och dess sociala sam-
mansättning, jämfört med i ett fall då socialisationen sker i ett sammanhang 
där elever födda utomlands misslyckas uppnå skolans mål. Floran av exempel 
på intressanta, strukturella skillnader som kan uppkomma mellan enskilda 
miljöer är närmast obegränsad, men riskerar att förbli oproblematiserad om 
inte forskare använder sig av, i någon mening, känsligare analysverktyg. Om 
det verkligen är på det sätt som farhågorna ger uttryck för – att den sociala 
miljön i en viss skola eller skolklass har betydelse för vad respektive elev lär 
sig och hur hon socialiseras – kan det med andra ord fi nnas en poäng med 
att utarbeta forskningsansatser som tar hänsyn till en större mängd aspekter 
av den sociala världen och som tillåter dessa att visa sig samvariera på olika 
sätt i olika miljöer.

Det är vidare intressant att notera hur stor del av undersökningarna som inriktar 
sig på att undersöka effekterna av just friskolesystemets effekter. Valfriheten 
medger inte bara val mellan kommunal och fristående skola utan också val 
mellan olika kommunala skolor, med skilda inriktningar och profi ler. För 
att förstå effekterna av valfrihetsreformerna behövs även studier som under-
söker förhållandet mellan skolor oberoende av huvudman, då valsituationen 
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handlar om betydligt fl er ställningstaganden än det mellan skolor i offentlig 
eller privat regi.

Angående vetenskapsfi losofi ska utgångspunkter är det möjligtvis värt att 
uppmärksamma att ovan presenterade undersökningar kan förstås som ut-
tryckande en substantialistisk dualism och kunskapsanspråk grundade i 
korrespondensteori. Det är visserligen svårt att med säkerhet uttala sig om 
vilka vetenskapsfi losofi ska antaganden som ligger till grund för respektive 
studie, då de sällan uttalas och än mer sällan förklaras i förhållande till de 
kunskapsanspråk som görs och metodtekniska förfaringssätt som används. 

Vad som återstår är att försöka utläsa antagandena genom rapporternas sätt att 
behandla förhållandet mellan data, datainsamlingsteknik, resultat och analys. 
Och även om vissa författare inledningsvis uttrycker en försiktighet rörande 
slutsatser om analysens överensstämmelse med ”verkligheten” och förmåga 

till generaliserbarhet och prediktion, landar fl ertalet i just generaliserande 
analyser som gör anspråk på att beskriva ”verkliga” förhållanden. Med detta 
vill jag inte säga att sådan forskning på något sätt är klandervärd eller obe-
fogad, utan att det kan fi nnas ett egenvärde i att också belysa problematiken 
från andra perspektiv. 

Oavsett ovanstående kan den redovisade forskningen självfallet vara behjälplig 
i strävan att belysa de farhågor som skisserats tidigare i detta kapitel. Angående 
de samhällsrelaterade farhågorna menar sig många forskare kunna påvisa seg-
regationstendenser, rörande de variabler de faktiskt studerat. Forskningen ger 
också stöd för att föräldrar ur olika socialgrupper resonerar på helt olika sätt 
kring skolvalet, vilket leder till skillnader i hur valfriheten utnyttjas. I linje 
med de formulerade farhågorna tycks resurssvaga föräldrar uttrycka såväl ett 
ointresse som en bristande förståelse för hur skolsystemet fungerar. Resultatet 
blir en segregation som inte bara grundar sig i olika familjers kunskapliga och 

intresserelaterade preferenser, utan också i deras differentierade kunskaper 
och allmänna disposition till valfrihet. Vidare indikerar exempelvis brittiska 
studier att marknadssystemet leder till en omfördelning av resurser från ”svaga” 
elever till de ”starka”. Men huruvida detta även gäller för Sverige är svårt att 
säga utifrån den forskning som hittills bedrivits.

Den kritik som gör gällande att valfrihetsreformen kan komma att hota fun-

damentala demokratiska värden, kan i viss utsträckning kommenteras utifrån 
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rapporterna om ökad segregation. Den riskbild som uppmålas är nämligen 
delvis knuten till demokratins behov av konfrontationer mellan oliktänkande 
grupper och individer, och ju mer homogen en viss miljö är desto mindre är 
också underlaget för diskussioner och konfl ikter mellan personer med olika 
åsikter och bakgrunder. Om Romhed med fl er har rätt i att samhället med 
tiden går mot ökande mångfald och motsättningar, kan ett segregerat skol-
system, präglat av organiserad pluralism, vara ett reellt hot mot människors 
förmåga till samförstånd, solidaritet och gemenskapskänsla. Forskningen ger 
vidare visst stöd för antagandet att marknadslogikens konkurrenstänkande 

hotar demokratins krav på öppna diskussioner. Inte minst Gewirtz m.fl . 
(1995) kan i sina intervjuer märka att många lärare och skolledare befi nner 
sig i ett dilemma mellan å enda sidan personliga värderingar och principer, 
och skolans ekonomiska överlevnad å den andra. Och det är den ekonomiska 
frågan som vinner företräde då den, enligt marknadssystemets logik, är av allt 
annat överskuggande betydelse.

De farhågor som berör den enskilda eleven är betydligt svårare att belysa 
utifrån den forskning som bedrivits. Att valfrihetssystemet lett till ökad 
föräldramakt står självfallet bortom tvivel, men hur och i vilken utsträck-
ning detta inverkar på vad barnen införlivar genom att gå i skolan är svårare 
att säga. Den försiktiga hållning i denna fråga som exempelvis författarna 

till rapporten ”Barn mellan arv och framtid – konfessionella, etniska och 
språkligt inriktade skolor i ett segregationsperspektiv” ger uttryck för, kan 
med andra ord sägas vara berättigad. Visserligen tyder forskningen, som 
sagt, på att skolenheter tenderar att homogeniseras med avseende på vissa 
bakgrundsvariabler. Men vilken effekt detta får på det sociala klimatet och 
dess edukativa verkan i specifi ka skolklasser är inte självklart. Faktorer som 
föräldrarnas etniska, utbildningsmässiga och lönerelaterade karaktäristiska 

antas vara förbundna med andra faktorer, som värderingar, människosyn, 
kunskapssyn, tycken och smak. Och om det stämmer indikerar forskningen 
att segregationen leder till en organiserad pluralism och därmed till en risk för 
att skolan blir ett instrument för familjebaserad indoktrinering. Men denna 
koppling mellan olika variabler behöver inte nödvändigtvis gälla på samma 
sätt i alla specifi ka skolor eller skolklasser; den miljö där barnet skolas. Viss 
forskning – exempelvis den ovan anförda avhandlingen skriven av Damgren 

samt den forskning som beskriver situationen i konfessionella skolor – förmed-
lar, som sagt, en bild av enskilda skolenheter med tydliga värderingsmässiga 
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och ideologiska särdrag. I dylika studier framkommer otvetydiga exempel på 
att åtminstone vissa skolor präglas av en tydlig värde- och ideologiinriktning, 
som kan göra det svårt (eller omöjligt) för motsatta åsikter att vädras och tas 
på allvar. Och kanske fi nns här något att ta fasta på, när det gäller forskning 
om reformers effekt på skolsystemets edukativa verkan över lag. Kanske bör 

forskningen, åtminstone delvis, rikta fokus mot enskilda skolor och skolklasser 
för att kunna bidra till en förståelse för hur eleven kommer att påverkas av, i 
detta fall, valfriheten. (Jfr. Nilsson, 2002)

Problembild

De farhågor som lyfts fram i ovanstående avsnitt, ger uttryck för två frågor 
på skilda abstraktionsnivåer: en som är av allmänpedagogiskt intresse och en 
som är av mer problemspecifi k karaktär. Den förstnämna handlar om män-
niskoblivandet i stort; om den process varigenom människan blir till, formas 
och förändras; om hur hon, så att säga, införlivar en personlighet med vissa 
egenskaper, förmågor, åsikter etcetera. Denna fråga uppkommer genom att 
farhågorna gör gällande att en viss skolmiljös sociala struktur, i någon me-
ning, påverkar människan och bidrar till att forma henne på ett eller annat 
sätt – med andra ord att den sociala strukturen har en edukativ verkan. Frå-
gan om människoblivandet är teoretisk-fi losofi sk till sin karaktär. De fl esta 
skulle nog hålla med om att människan i någon mån påverkas av den sociala 
miljö hon vistas i, men i vilken utsträckning och till vilken grad kan inte 
fastställas genom empiriska studier. Ett uttalande i denna fråga förutsätter en 
vetenskapsfi losofi sk utgångspunkt (refl ekterad eller inte) som medger en viss 
förförståelse för människoblivandet i allmänhet. Michael Uljens talar i detta 
sammanhang om den allmänna eller systematiska pedagogikens uppgift (se ex. 
Uljens, 2001a).

På annat sätt uttryckt vill vi inom den systematiska eller fi losofi ska 

pedagogiken svara på hur människan blir människa, eller med andra 

ord hur människan blir kulturvarelse och hur detta vardande skall sät-

tas i relation till pedagogiskt handlande. Frågan kan delvis granskas 

empiriskt, men de antaganden om människoblivandet sådan empirisk 

forskning vilar på, den teori som den empiriska forskningen utgår 

från, kan inte tas fram genom ytterligare empirisk forskning utan det 

görs genom fi losofi sk eller teoretisk refl ektion. (Uljens, 2001b, s. 85) 
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Den problemspecifi ka frågan handlar om segregation, i betydelsen homogenitet 
inom och skillnader mellan sociala miljöer i skolsystemet, med avseende på 
vilka konsekvenser segregationen har för systemets edukativa verkan. Den 
tidigare forskning som beskrivs ovan fokuserar framför allt segregation som 
ett rent strukturfenomen, ibland i förhållande till strukturens reproduktion. 
Även föreliggande avhandling intresserar sig för segregation i strukturell bemär-
kelse, men med fokus på dess påverkan på människan och människoblivandet. 
Frågan om den eventuella segregationen och dess konsekvenser för systemets 
edukativa verkan kan till viss del kommenteras redan med utgångspunkt i de 

teoretisk-fi losofi ska antaganden som formuleras för att förstå människoblivandet 
i allmänhet, men skall inom ramen för avhandlingsarbetet också belysas genom 
en empiriförankrad studie. När det gäller det senare är det förstås viktigt att 
forskningsansatsens tekniker för datainsamling och analys bestäms utifrån, 

och är en förlängning av, den teoretisk-fi losofi ska utgångspunktens antaganden 
om verkligheten och människan.

Denna avhandling skall följaktligen förstås som kommen ur ambitionen att, 
utifrån en teoretisk-fi losofi skt förförståelse för människoblivandet, framarbeta 
en forskningsansats som möjliggör en förståelse för edukativa sammanhang 
(se nedan) som just sociala miljöer – i detta fall för att kunna belysa hur den 
organiserade pluralismen organiseras i skolsystemet.
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III. Grundläggande antaganden 

Inom samhällsvetenskaplig forskning fi nns en heterogen samling teorier med 
ambitionen att besvara den allmänpedagogiska frågan om människoblivandet. 
I grund och botten speglar dessa teorier stridiga och varandra motsägande 
bestämningar av människans tillvaro. De bottnar med andra ord i skilda onto-
logiska bestämningar av människan, och ger därmed också uttryck för olika 
ontologiska antaganden om verkligheten/tillvaron i stort. Som exempel kan 
två välkända och vitt åtskilda utgångspunkter användas (jfr. Bourdieu, 1990; 
1995). Den ena lutar sig mot dualismens subjektspol och hävdar att svaret 
på varför människan blir den hon är står att fi nna i individens rationella och 
fullt medvetna val, medan den senare förklarar till-människa-blivandet som 
en effekt av objektiva, strukturella påverkansfaktorer. Hårddraget kan man 
säga att för de förstnämnda handlar människoblivandet om den autonoma 
individens förnuftsmässiga överväganden, vilka guidas av hennes rationella 
och medvetna motiv. Utifrån detta blir alltså människan den hon är på eget 
initiativ och utifrån egna, självständiga strategier. I varierande utsträckning 
fi nns detta synsätt representerat inom traditioner som konstruktivism, inter-
aktionism och rational choice-teori (se ex. Andersen & Kaspersen, 1999). De 

senare hävdar ståndpunkten att människoblivandet styrs av den enskildes 
tillhörighet till, och position i, samhällsstrukturen. Någon autonom individ 
är här inte att tala om och den enskildes ”strategier” ses som determinerade 
av objektiva, sociokulturella faktorer. Bland traditioner som lutar mot denna 
förförståelse kan exempelvis funktionalism, strukturalism och vissa delar av 
marxismen nämnas. (Se ex. Andersen & Kaspersen, 1999)

Men det fi nns också teorier som inte kan hänföras till det ena eller andra av 

ovanstående läger, i frågan om vad som bestämmer villkoren för till-människa-
blivandet. Utgångspunkten för denna avhandling kan benämnas relationistisk 
och innebär att den sociala världen förstås som konstituerad av relationer,
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 i motsats till substantiella storheter av grupp-, individ- eller tingkaraktär. Med 
det menas inte att människan samtidigt är både en autonom individ och ett 
strukturbestämt objekt, utan snarare att hon är varken eller. Relationismen 
är en fi losofi  vilken bryter mot vad som kan kallas ett kategoriskt substanstän-
kande (se ex. Callewaert, 1999) – det vill säga ett tänkande som förknippar 
kvaliteter med på förhand givna storheter av objekt- eller subjektkaraktär (jfr. 
Bourdieu & Wacquant, 1992). Pierre Bourdieu framhåller att egenarten hos 
den handlingsfi losofi  som kan härledas ur en relationistisk utgångspunkt är 
mycket tydlig:
 

… eftersom vi här förkastar både en mängd standardbegrepp som okritiskt 

införts i det vetenskapliga språkbruket (”subjekt”, ”motivation”, ”aktör”, 

”roll” osv.) och en hel rad motsatspar som har mycket stor genomslagskraft 

i samhället (individ/samhälle, individuellt/kollektivt, medvetet/omed vetet, 

egennyttigt/oegennyttigt, objektivt/subjektivt osv.) och som framstår 

som grundläggande för allt normalt tänkande. (Bourdieu, 1995, s. 8)

Avsikten med föreliggande kapitel är att redogöra för relationismen och skissera 
huvuddragen i en relationistisk förståelse av sociala företeelser. Detta i strävan 
att nå en utgångspunkt för att sedan kunna formulera ett möjligt svar på den 
fråga om människoblivandet som närmare behandlas i kapitel IV.

Relationismen

I inledningen argumenterade jag för nödvändigheten att som vetenskaplig 
kunskapsbildare ägna sig åt ontologisk skepticism. Enligt fi losofi lexikonet 
(1988, s. 219) är ontologi ”...en lära om det varande, såtillvida det är varande, 
eller kort: En lära om det varandes vara”. Enklare uttryckt kan man säga att 

ontologin behandlar frågan ”vad är verkligt?”, bland annat i syfte att formulera 
ett refl ekterat och explicitgjort fundament för kunskap och kunskapsbildning. 
Termen skepticism används här för att beteckna ett ifrågasättande av föregivna 
antaganden; av fördomar.

By skepticism is not meant doubt about or disbelief in some tenet or tenets. 

I understand by it an attempt to become aware of and to doubt all precon-

ceptions. Such skepticism is the result only of labor and education, but it is 

a training which cannot with impunity be neglected. (Bradley, 1902, s. xii)
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All verksamhet förutsätter antaganden av ontologisk karaktär. I allt tänkande 
och handlande innefattas en grundläggande verklighetsuppfattning (se ex. 
Bradley, 1902). Detta gäller oberoende av om den verksamma existensen är 
införstådd i detta eller inte. Och det gäller förstås forskare i samma utsträck-
ning som alla andra (se Oliver, 1981; Bourdieu m.fl ., 1991). Den ontologiska 
skepticismens ifrågasättande rör sig på en mycket grundläggande nivå. Det 

handlar om att ifrågasätta de betydelser som kommer av, samt det inneboende 
betydelsegörandet i, erfarandesystem; att kritiskt syna de grundläggande anta-
ganden om verklighetens beskaffenhet som kommer till uttryck i människans 
verksamhet. Bourdieu & Wacquant talar om detta som refl exivitet:

… refl exivity is not at all a form of “art for art’s sake”. A refl exive 

sociology can help free intellectuals from their illusions – and fi rst 

of all from the illusion that they do not have any, especially about 

themselves – and can at least have the negative virtue of making it 

more diffi cult for them to bring a passive and unconscious contribu-

tion to symbolic domination. (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 195)

Den relationistiska utgångspunkten skall förstås som framarbetad genom 
ontologisk skepticism, och därmed som den grund av slutgiltiga antaganden 
jag anser mig kunna försvara. De är inte sanna i någon absolut mening – de 
skall förstås som just antaganden eller axiom; grundprinciper som i sig inte 
kan verifi eras eller bevisas men som antas vara sanna i betydelsen argumenta-
tionsmässigt försvarbara. Relationismen är ingen nymodighet, och den är inte 

exklusivt förbehållen samhällsvetenskaplig forskning (se ex. Bourdieu, 2000a). 
Exempelvis har den varit betydelsefull för den samtida fysikens landvinningar.1 
När det gäller samhällsvetenskaplig forskning kan inspiration idag hämtas 
från bland andra Hegel, Heidegger, Merleau-Ponty och Bourdieu, varav den 
sistnämnda är mycket tydlig i sitt ställningstagande för en relationistisk verk-
lighets- och kunskapsuppfattning (Bourdieu, 1995). 

Bourdieu har därtill arbetat med att omsätta den relationistiska fi losofi n i en 
empiriförankrad forskningsansats, varför det är möjligt att fi nna argument 
och tankegångar hos honom som stöd vid metodtekniska avgöranden. Detta 

1 Jfr. till exempel relativitetsteori och kvantteori, vilka i stor utsträckning bygger på 
relationistisk fi losofi . Relationismen är tydligt framskriven hos forskare som Whitehead, 
Bohr och Laszlo, men kan även utläsas i Einsteins texter. (Oliver, 1981; Randall, 1997)
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är den främsta anledningen till att just Bourdieus texter frekvent återfi nns som 
referenser i det nedanstående. En annan orsak är att Bourdieu är en välkänd 
inspirationskälla inom svensk pedagogisk forskning. Sedan decennier tillbaka 
har hans arbeten inspirerat forskare, som exempelvis Staff Callewaert (se 
ex. Callewaert, 1992; 1997; Callewaert & Nilsson, 1979-1980) och Donald 
Broady (se ex. Broady, 1990; 1998; SOU 2000:39). Även om tolkningarna av 

Bourdieus texter går isär, och jag möjligtvis representerar ett något annorlunda 
sätt att förstå hans teorier på än det gängse, kan man således anta att många 
är bekanta med och kan relatera till de termer och begrepp han arbetat med 
genom åren – något som då förhoppningsvis gör det lättare att också förstå 
nedanstående framställning.

Enligt Oliver (1981) är det dock F. H. Bradley som brukar anges vara roten 
till den moderna diskussionen om verkligheten som i grunden relationellt 
konstituerad. Och det är framför allt med hjälp av dennes verk ”Appearance 
and Reality” (1902) som jag kommer att redogöra för min ontologiska och 
epistemologiska utgångspunkt – en utgångspunkt som hävdar att relata (dvs. 
de föremål som tycks stå i relation till varandra) bestäms uteslutande och 
fullständigt av relatio (dvs. av relationen i sig). (Jfr. Oliver, 2001)

Verkligheten som en monistisk enhet

Ett sätt att begripliggöra den ontologi som här benämns relationismen2 kan 
vara att positionera den i förhållande till de klassiska ontologierna realism3 
och idealism. Den avgörande skillnaden mellan dessa är att medan de senare 

antar en dualistisk förståelse av verkligheten, upphäver relationismen alla 
dualismer genom antagandet att verkligheten utgörs av en monistisk storhet; 
det Hela. Antagandet om en monistisk konstitution av verkligheten innebär 
att denna betraktas som en dimensionslös enhet utan sträckning, inom vil-
ken distinktioner kan göras men där givna skiljelinjer inte fi nns (jfr. Bradley, 

2 Att ontologin kallas ”relationism” kan tyckas märkligt i förhållande till antagandet om 
en monistisk konstitution av verkligheten. Benämningen härrör från att den värld som 
erfars (erfarande existensers verklighet) antas vara konstituerad av just distinktioner/
relationer.

3 Termen realism skall i den fortsatta redogörelsen förstås som inrymmande alla former 
av materialistiska utgångspunkter. Realismen hävdar att den materiella verkligheten 
existerar oberoende av det mänskliga medvetandets upplevelse/uppfattning av den.
(se Filosofi lexikonet, 1988)
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1902). Verkligheten är alltså inte sammansatt av autonoma objekt eller subjekt, 
relaterade till varandra i ett nätverk av externa relationer. Den enda autonoma 
företeelse som existerar är det Hela, vilket innebär att föremål för erfarande4 
(ex. tid, rum, människa, ting, moral) inte kan tillskrivas någon fundamental 
verklighetsstatus. Allt som framstår som föremål för erfarandet är i ontolo-
gisk bemärkelse skenbarheter5; föremål uppkomna genom erfarandemässiga 
distinktioner i en monistisk enhet. Distinktionerna hade kunnat göras på ett 
annat sätt och hade då givit upphov till andra föremål. 

Ovanstående resonemang medför att den värld som erfars, och som utgör 

erfarande existensers verklighet, principiellt är att förstå som Alltet –  en entitet 
vilken innefattar alla (skenbara) företeelser som uppbyggs och konstitueras 
av erfarande. Det som enligt Alltets principer erfars vara relationer mellan 
autonomt existerande föremål, är i själva verket det som medger föremålen 
existens och betydelse. Utifrån de dualistiska ontologierna är relationer att 
förstå som externa; som situerade mellan autonoma företeelser av objekt- el-
ler subjektkaraktär. Enligt relationismen är relationer i stället interna, på så 
sätt att allt som erfars är vad det är i relation till allting annat; ”The internal 

being of everything fi nite depends on that which is beyond it.” (Bradley, 1902,
s. 456). Alla företeelser som framstår för erfarandet är relationellt konstituerade 
och ingenting, förutom det Hela, kan sägas ha en kärna av kvalitativt slag som 
gör det till något i sig självt. Det som erfars vara autonoma objekt eller subjekt 
är i alla betydelsefulla och meningsbärande hänseenden uttryck för specifi ka 
relationer. (se vidare Bradley, 1902)

4 Att resonemangen i detta avsnitt relaterar till erfarandet i allmänhet och det som kallas 
föremål för erfarande i synnerhet beror för det första på att jag söker skissera grunden för 
en empirisk forskningsansats, där just erfarandet är en ofrånkomlig del av kunskapsbild-
ningsarbetet. För det andra antar jag att all (mänsklig) kunskap och verksamhet i grund 
och botten är betingad av erfarande. Detta innebär att om inte svaret på frågan om verk-
lighetens fundamentala vara antas ha något med erfarande att göra, kan ingen erfarande 
existens någonsin säga något om verkligheten. (Se vidare Johnsson, 2003b)

5 Jfr. följande kommentar: ”Den engelska termen ’appearance’ är fl ertydig och saknar 
fi losofi skt tillfredsställande översättning till det svenska språket. Konstellationen
’appearance and reality’ översätts vanligen till ’sken och verklighet’. Här får emellertid 
ordet ’sken’ icke förstås i termer av bedräglighet: skenet är verkligheten såsom den fram-
träder för någon eller några, och hur verkligheten ter sig behöver inte nödvändigtvis
vara bedrägligt. … Övers. anm.” (Nagel, 1993, s 10)
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Den erfarandebaserade kunskapen

Den epistemologiska ståndpunkt som kommer av en relationistisk ontologi 
hävdar följaktligen att alla föremål för erfarande, och all kunskap om dessa, 
är att förstå som skenbarheter. Kunskap baserad på erfarande är konstituerad 
av att erfarandet ofrånkomligen gör skillnad, distingerar A från B och AB från 
helheten. Beskrivningar eller förståelser av föremål för erfarande baseras alltid 

på distinktioner, på så sätt att distinktionerna konstituerar föremålens existens 
såväl som betydelse (jfr. Bradley, 1902). Vad som i det framträdande Alltet 
erfars vara olikartade beskrivningar av samma sak, är i ontologisk betydelse 
beskrivningar av olika saker – då ”saken” aldrig kan sägas ha en existens eller 
innebörd i sig själv.

Vidare bör poängteras att det inte fi nns något specifi kt sätt att genom dis-
tinktioner sönderdela verkligheten i erfarna föremål som har ett självskrivet 

eller ”naturgivet” företräde framför andra (Bradley, 1902; Randall, 1997). 
Det enda som kan sägas på ett allmänt plan är, att där det fi nns erfarande 
existenser sker ofrånkomligen en sönderdelning som ger upphov till en värld 

av skenbarheter, samt att sönderdelningen kan göras på olika sätt. Vidare 
innebär detta att vad som är av betydelse för erfarande existensers tillvaro inte 
är den monistiskt konstituerade verkligheten i sig själv (dvs. det Hela), utan 
den värld som kommer av de skilda sätt på vilka de erfar verkligheten i termer 
av externt relaterade objekt och/eller subjekt. 

Oavsett om den erfarande existensens sätt att erfarandemässigt betydelsegöra 
det Hela är refl ekterat eller inte (och oavsett vad som i sin tur antas bestämma 
erfarandet) är det alltså detta erfarande som bestämmer hennes verksamhet. 
Därmed kan man inte hävda att kunskap om erfarna föremål i alla avseenden 
är godtycklig och utan värde.6 Allt den erfarande existensen företar sig – den 
kunskap hon skapar, de förbindelser hon har, de känslor hon bearbetar, det 
arbete hon utför etc. – är i grund och botten betingat av det specifi ka sätt att 
göra distinktioner i helheten som hon bär i sin ändliga existens. All verksam-
het förutsätter ett erfarande som urskiljer föremål och därmed begripliggör 

6 ”För en diskussion om förhållandet mellan sociala fenomens godtycklighet och nödvän-
dighet, se ex. (Bourdieu & Passeron, 1990)
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världen; föremål som visserligen är skenbara i ontologisk bemärkelse, men 
som är oundvikliga i alla sammanhang där erfarande existenser rör sig.
(se vidare Johnsson, 2003b)

För den som strävar mot att förstå erfarande existenser kan alltså den erfa-
randebaserade kunskapen betraktas som meningsfull. Men är det möjligt 
att bilda kunskap om erfarandebaserad kunskap? Kan en erfarande existens 
skapa förståelse för erfarande existensers tillvaro, utan att den förståelse som 
uppnås är annat än skenbar? Frågan är alltså om forskaren kan nå kunskap 
om den sociala världen, utan att själv vara förutbestämd att inte uppnå annat 
än skenbarheter.

Brottet med spontant erfarande

Förutom att vara relevant för förståelsen av kunskapens villkor i allmänhet, 
inrymmer den relationistiska utgångspunkten implikationer för kunskaps-
bildning/forskning. Enskilda företeelser (ex. människan eller A. Strindberg) 
kan inte sägas existera, då de inte har några givna kvaliteter eller någon given 
betydelse. Det som enligt relationismen betraktas som tillvarons meningsbä-

rande element är relationerna; de interna relationer som ger upphov till föremål 
för erfarande och som samtidigt medger dem specifi ka kvaliteter och en viss 
betydelse i sociala sammanhang.7 (Jfr. Bradley, 1902)

Den relationistiskt inspirerade forskaren skall alltså, på något sätt, söka just 
en relationell förståelse för de problem hon angriper i kunskapsbildande 
syfte. Hon måste vara misstänksam mot allt som presenterar sig för henne 
som självklart och naturligt8, eftersom detta ofrånkomligen når henne i en 
form som går stick i stäv med det antagande som sätter relationen före saken 
(jfr. Callewaert, 1999; Bourdieu, 1994). Hon måste ifrågasätta sina spontana 

7 Visserligen kan också en specifi k relation alltid begripliggöras som ett föremål för 
erfarande i sig, men endast genom en distinktion som medger den existens och betydelse 
– vilket tydliggör att distinktioner och de därav implicerade relationerna utgör det slut-
giltiga fundamentet i Alltet; den erfarna/sociala världen.

8 Detta betyder exempelvis att forskaren även måste medge möjligheten att hon själv inte 
existerar som en given företeelse, med vissa givna egenskaper. (se ex. Bradley, 1902, kap. 
IX; Rorty, 2003)
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fördomar till förmån för en refl ekterad förförståelse9 grundad i ontologiska 
antaganden (se ex. Bourdieu & Wacquant, 1992). Forskaren måste, så att säga, 
bryta med sina fördomar för att kunna få syn på dem. Hennes fokus måste 
riktas mot att fånga de relationer som är verksamma i den värld hon strävar 
mot att begripliggöra och bilda kunskap om, och vilka uttrycks i föremål för 
erfarande. Och detta kan svårligen åstadkommas om hon inte är beredd att 
förbise de betydelsebärande föremål som kommer av de distinktioner hon bär 
i sin erfarande existens, och i stället söka fånga vad som tillmäts betydelse i den 
värld hon vill förstå. Att resa frågan ”vad tillmäts betydelse?” är centralt om 
forskaren eftersträvar annat än att reproducera och legitimera sina fördomar, 
sitt sunda förnuft:

To take as one’s object commonsense understanding and the primary 

experience of the social world as a nonthetic acceptance of a world 

which is not constituted as an object facing a subject is precisely the 

means of avoiding being “trapped” within the object. It is the means of 

submitting to scientifi c scrutiny everything that makes the doxic experi-

ence of the world possible, that is, not only the preconstructed repre-

sentations of this world but also the cognitive schemata that underlie 

the construction of this image. (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 247)

Men för att kunna bilda någon form av förståelse utifrån vad som tillmäts 
betydelse måste forskaren söka komma åt detta med utgångspunkt i de interna 
relationer som kännetecknar en monistisk, autonom entitet – något som kan 
tyckas ogörligt utifrån relationismens antagande att den enda autonoma entitet 
som fi nns är det Hela. Ett förslag på hur forskaren kan lösa denna problematik, 
och åstadkomma en grund för empirisk forskning, ges i kapitel V under rubriken 
”En disciplinförankrad forskningsansats”. Redan nu bör dock framhållas att 
kunskapsbildaren antas måsta konstruera någon form av monistiska storheter; 

miljöer som avgränsats från det Hela i kunskapsbildande syfte, men som aldrig 
kan göra anspråk på att vara annat än just konstruktioner.

9 Termen förförståelse hänvisar i fortsättningen till refl ekterade antaganden av vetenskaps-
fi losofi sk karaktär, medan termen fördom hänvisar till de antaganden som grundlägger 
det spontana erfarandet.
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Det sociala rummet och dess positioner   

Inom ramen för denna avhandling och utifrån en relationistisk förförståelse 
bestäms den sociala världen, i principiell betydelse, som Alltet: en erfard till-
varo konstituerad av relationer/distinktioner (Bradley, 1902). Dessa relationer 
framträder och uttrycks som skillnader mellan föremål för erfarande (ex. igår/nu, 
ilska/raseri, termer/begrepp eller Mattias/Ulrika), positionerade i förhållande 
till varandra genom de konstituerande relationer vilka ger dem existens och 

mening. Den sociala värld erfarandet ofrånkomligen inkastas i inrymmer 
skillnader – skillnader i vad som tillmäts/erkänns existens och betydelse; 
skillnader som därmed har betydelse och som just därför är av betydelse för den 
som söker bilda kunskap om sociala företeelser.

Den sociala världen kan därmed förstås som uppbyggd av skillnader i ett so-
cialt rum. Denna framställning antyder ett betraktelsesätt som gör gällande 
att nämnda värld har dimensioner, 10 och att den inrymmer positioner med ett 
förhållande till varandra som kan förklaras och förstås i ett relationellt per-
spektiv (ovan, under, bredvid, nära, långt ifrån etc.).11 Det sociala rummet är 
ett begrepp som uppmanar till att förstå den sociala världen som en struktur 
av relationellt bestämda positioner. (Bourdieu, 1995; Callewaert, 1999)

… the real is relational: what exist in the social world are relations 

– not interactions between agents or intersubjective ties between 

individuals, but objective relations which exist “independently of indi-

vidual consciousness and will,” … (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 97)

Denna bestämning av den sociala världen är ett uttryck för avståndstagandet 
från ett substantialistiskt betraktande av densamma.12 Den sociala världen 

10  … i likhet med det geometriska rummet som har sina dimensioner; höjd, bredd & djup. 
”Det konstruerade sociala rummet förhåller sig till vardagsexistensens praktiska rum 
– där människor markerar och håller på avstånden, och där det kan vara längre väg till 
närstående än till främlingar – som det geometriska rummet förhåller sig till det rum, 
med dess tomrum och diskontinuiteter, där vardagserfarenheten färdas.” (Bourdieu, 
1994, s. 297)

11  Märk väl att det inte handlar om absoluta positioner (uppe, nere etc.) utan alltså om 
relationellt bestämda dito. (ovan, under etc.)

12  För en intressant diskussion om avståndstagandet från en substantialistisk verklighets-
uppfattning se Rorty, 2003 – särskilt kapitlet ”En värld utan substanser eller essenser” 
(s. 33-60).



K A P I T E L  III

86

är ett utrymme som har dimensioner, vilka skiljer sociala positioner åt 
samtidigt som de positionerar dem i förhållande till varandra. Men varken 
begreppet dimension eller position skall förstås som refererande till någonting 
substantiellt. Bestämningen att det sociala rummet uppbyggs av relationellt 
bestämda dimensioner och positioner innebär inte ett uttalande om någon 
slags substantiella egenskaper eller kvaliteter. För att förstå denna utgångs-
punkt måste man ”först och främst frigöra sig från det substantialistiska och 
naivt realistiska tänkandets tendens att i stället för att ägna sig åt relationer 
inrikta sig på de företeelser som relationerna manifesteras i” (Bourdieu, 1995, 
s. 25). Föremål, individer och grupper (ex. samhällsklasser, kön, raser) fi nns 
inte som några biologiskt, kulturellt eller mentalt givna entiteter, vilka kan 
tillskrivas bestämda egenskaper och aktiviteter. De ”synliga” och ”påtagliga” 
enskildheterna är i egentlig mening inga enskildheter, utan existerar på grund 
av att de uppstår och vidmakthålls i och genom relationer som konstituerar 
dem som åtskilda/enskilda (jfr. Oliver, 2001). Vad som kan sägas, om ambi-
tionen är att utarbeta en allmängiltig teori, är att ”[vi] i varje ögonblick och 
i varje samhälle har att göra med ett antal sociala positioner som genom en 
homologisk relation är förenade med ett antal aktiviteter ... eller tillgångar ..., 
vilka själva är relationellt betingade.” (Bourdieu, 1995, s. 15).13

Relationismen ger alltså upphov till ett specifi kt sätt att betrakta och förstå 
den sociala världen. Det sociala rummet är ett teoretisk-fi losofi skt begrepp 
för förståelse av den sociala världen; en princip som uppmanar forskaren att 

fokusera relationer och de dimensioner som beskriver grunden för positionerna 
i aktuellt rum, men utan att a priori säga något om vilka dessa dimensioner är 
eller i vilka positioner de tar sig uttryck. Och just på grund av dess princip-
grundade konstruktion kan denna utgångspunkt möjliggöra beskrivningar 
och förståelser för den sociala världen i stort, så väl som för alla tänkbara 
sociala miljöer (läs: genom avgränsning konstruerade aspekter av den sociala 
världen). (Jfr. Bourdieu, 1994)

13  Annorlunda uttryckt: ”De iakttagbara, direkt synliga enheterna … existerar och 
fortbestår i och genom skillnaden, det vill säga till följd av att de intar relativa positioner 
i ett rum av relationer som – trots att de är osynliga och alltid svåra att empiriskt påvisa 
– utgör den verkliga verkligheten … och den reella grunden för hur individer och grup-
per handlar.” (Bourdieu, 1995, s. 44)
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Den sociala miljön och dess koncept   

Medan det sociala rummet kan ses som ett allmängiltigt och universellt 
gångbart teoretiskt verktyg, är den sociala miljön – vilken konstitueras av de 
koncept som diskuteras nedan – något som måste beskrivas och förstås genom 
empiriförankrad analys. Den princip som behandlats i föregående avsnitt kan 
nyttjas som utgångspunkt för att förstå alla tänkbara sociala sammanhang 
– då alla sammanhang på en allmän förklaringsnivå kan begripliggöras som 

en struktur av relationellt bestämda positioner. Men när forskaren i kunskaps-
bildande intresse riktar sitt studiefokus mot en specifi k, avgränsad miljö måste 
hon undersöka, samt utifrån undersökningen konstruera en motsvarighet till 
de differentieringsprinciper som utgör dimensionerna i just den miljön. Och 
på den förklaringsnivån är det inte möjligt att formulera någon allmängiltig 
modell. Här måste forskaren vara öppen för att helt andra föremål för erfa-
rande än de hon själv tillmäter existens och betydelse kan inneha en betydel-
sefull ställning, och att de föremål hon förknippar med en viss konceptuell 
bestämning kan bestämmas på helt andra sätt någon annanstans. Även om 
principerna för det sociala rummet är att förstå som konstanta, kan nämligen 
de föremål för erfarande som erkänns betydelse samt den betydelse de har 
variera i det oändliga, från en avgränsad miljö till en annan. (se ex. Bourdieu 
& Wacquant, 1992)

Symboler

Termen symbol står för en begreppslig och principiell bestämning av föremål 
för erfarande, som gör gällande att dessa är uttryck för erfarandemässiga dis-
tinktioner; att de är det som relationer manifesteras i. Ett föremål för erfarande 
kan inte vara sant, autonomt eller evigt. De symboler genom vilka erfarandet 

uttrycks kan aldrig betraktas som autonoma objekt, med givna kvaliteter 
(jfr. Bourdieu, 1999). Symbolerna är, i ontologisk bemärkelse, att förstå som 
skenbarheter – de är föremål som symboliserar specifi ka, relationellt givna 

positioner, och saknar därför immanent existens, mening, värde etc. (jfr. 
Bradley, 1902). 

Trots att symbolerna saknar existens och betydelse i sig, är de principiellt 
meningsbärande. Föremål för erfarande är alltid ett uttryck för en innebörd; 

för ett relationellt förhållande – rättare sagt: för de specifi ka relationella 
förhållanden som kännetecknar den sociala miljön. Bestämningen medför 
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dock dels att innebörden av vad erfarandet igenkänner som ett föremål (ex. 
kvinna, examensbevis, gul eller kärlek) varierar från en miljö till en annan, 
men också att vad erfarandet igenkänner som föremål varierar beroende på 
miljö; att specifi ka symboler inte har någon föregiven existens. Även om den 
relationistiskt inspirerade forskaren alltså kan förstå alla sociala sammanhang 
som sociala rum, kan hon svårligen på förhand bestämma vilka symboler (i 

forskningstekniskt hänseende: variabler) som kännetecknar specifi ka miljöers 
dimensioner eller vilken betydelse dessa har. (se ex. Bourdieu & Wacquant, 
1992; Bourdieu, 1995)

Att föremål för erfarande i ontologisk bemärkelse bestäms som skenbara symboler 
får inte förstås som att symbolerna saknar betydelse för de erfarande existenser 
vilka tar dem för att vara verkliga (jfr. Bourdieu & Wacquant, 1992). Snarare vill 
jag hävda att de betyder allt för en förståelse av människan – vilket jag återkom-
mer till i nästa kapitel, där jag närmare diskuterar hur man utifrån relationismen 
kan besvara den allmänpedagogiska frågan om människoblivandet.

Koncept

Att det sociala rummet har dimensioner är, enligt ovan, principiellt givet, 
men det måste till en empiriförankrad studie för att avgöra vilka uttryck di-
mensionerna tar sig i olika avgränsade miljöer. I samband med detta används 
begreppet koncept, vilket innebär: Det som tillmäts betydelse och som därmed är 
av en specifi k betydelse i en social miljö (jfr. kapitalbegreppet, Bourdieu, 1995; 
Broady, 2000). Ett koncept är en symbol med den specifi ka betydelse den har i 
en social miljö. Och beroende på vilken aspekt av den sociala världen forskaren 
vänder sig mot kan alltså koncepten visa sig vara olikartade. Men oavsett vilken 
innebörd koncepten uttrycker, handlar det om symboler vilka erkänns existens 

och en viss betydelse – som viktiga/oviktiga, aktningsvärda/förkastliga, över-
lägsna/underlägsna, smakfulla/smaklösa etc. (jfr. Broady, 2000). Koncepten 
har socialt givna kvaliteter. Att kvaliteterna är socialt givna innebär att de 
varken är materiellt eller idealistiskt konstituerade; de kan inte begripliggöras 
i termer av reella storheter eller som utslag av enskilda individers subjektiva 
tolkningar – ”Det handlar ... inte om att återinföra någon som helst form av 
det som kallas ’det upplevda’, och som oftast inte är annat än en bristfälligt 
förklädd projektion av det som forskaren själv ’upplevt’.” (Bourdieu, 1994, s. 
249). I stället ger erfarandet uttryck åt historiskt och socialt konstituerade 
relationer, vilka i sin tur utgör grunden för de bestämda koncepten. 
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Exempelvis kan en specifi k utbildningstitel eller examina tillmätas betydelse 
i två (eller fl er), genom avgränsning, konstruerade sociala miljöer. I de fall då 

den erkänns existens kan den ha mycket olika värde och innebörd, beroende på 
när och var den bedöms och granskas: den kan variera från att vara oansenlig 
till att erkännas som överlägsen. Examensbeviset, vilket kan tyckas vara ett 
isolerat och i substans självskrivet ting, måste i själva verket förstås som en 
symbol vilkens specifi ka innebörd bestäms relationellt – på så sätt att det är 
vad det är som ett uttryck för relationerna i en viss social miljö; dess ”existens”, 
”mening” eller ”innebörd” kan aldrig isoleras till examensbeviset i sig, utan är 
alltid ett uttryck för en position i miljön. Samma sak gäller koncept relaterade 
till vad som kan kallas smak, åsikter, språkanvändning etc. Den symbol som 
i ett sammanhang konceptualiseras som förenad med ett accepterat och be-

römvärt sätt att vara, kan i ett annat betraktas som förkastlig eller till och med 
brottslig. Alternativt är den i det andra sammanhanget fullkomligt omärkbar, 
eftersom den inte tillmäts betydelse. Den kan slutligen, i de fall då den tillmäts 
betydelse, antingen vara till grund för konfl ikter eller representera ett allmänt 
ställningstagande; något som alla håller med om är önskvärt eller förkastligt. 

Alla dessa tillstånd och nyanser är intressanta för den som ur ett relationistiskt 
perspektiv söker förstå sociala miljöers särdrag och, i förlängningen, deras 
respektive inverkan på människoblivandet.

I den sociala miljön kommer forskaren enligt ovan att mötas av dels sådana 
koncept som gör skillnad, vilka bidrar till att betydelsegöra och förklara skilda 
positioner i rummet, och dels sådana som intar en dominerande ställning i 
sammanhanget därför att de omfattas av alla (eller nästan alla) positioner. 

Den struktur av skillnader som den förstnämnda typen av koncept ger upphov 
till kallas, inom ramen för denna avhandling, edukativa motsättningar. En 
närmare bestämning av detta begrepp måste vänta till efter att studieobjektet 
presenterats. För att beteckna totaliteten av de koncept som har en domine-
rande betydelse i en specifi k miljö används termen doxa.14 Doxa är det som i 

14 Termen doxa har i detta sammanhang en något annorlunda bestämning än den som 
Bourdieu ger den. Bourdieu använder begreppet för att beteckna en särskild ståndpunkt, 
de dominerandes synpunkt; en ståndpunkt som framställs och genomdrivs som en 
allmängiltig ståndpunkt. (Se ex. Bourdieu, 1995)
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en viss miljö uppfattas som självklart, det som en övervägande/dominerande 
andel av den sociala miljöns positioner är överens om.15 

En kommentar som kan vara viktig att göra i förhållande till Bourdieus arbeten har 
att göra med förståelsen av skillnader i den sociala världen – eller mer bestämt, 
vad man vill söka förstå utifrån den sociala världens skillnader. Den sociala 
miljöns dimensioner är, så att säga, konceptrelaterade differentieringsprinciper, 
utifrån vilka miljöns positioner mer eller mindre skiljer sig åt. I detta fi nns 
en försiktig differens i förhållande till den forskningsansats som skisseras av 
Bourdieu (se ex. Bourdieu, 1995). Denne använder, som bekant, begreppet 
kapital i syfte att betydelsegöra de symboler som ger uttryck åt det sociala 

rummets differentieringsprinciper. Skillnaden uppstår på grund av sociologins 
respektive pedagogikens olikartade studieobjekt, varav det senare behandlas 
i nästkommande kapitel. Redan nu kan dock sägas att där Bourdieu framför 
allt intresserar sig för strukturen i sig och dess reproduktion (jfr Bourdieu & 
Passeron, 1990), riktas mitt intresse i högre utsträckning mot strukturens 
inverkan på människoblivandet. (Se också Bourdieu & Wacquant, 1992)

För att nå kunskap om de relationer som konstituerar den sociala världen och 

som kan förklara innebörden i erfarande existensers verksamhet måste forskaren, 
som sagt, resa frågan: ”Vad tillmäts betydelse?” Svaren på motsvarande fråga 
om kapital, samt den efterföljande analysen, har för Bourdieu givit upphov 
till en mängd empiriskt genererade kapitalbegrepp – exempelvis ekonomiskt, 
kulturellt, fysiskt och socialt kapital eller mer specialiserade former, såsom 

utbildningskapital och vetenskapligt kapital – eftersom olika, avgränsade 
miljöer struktureras enligt olika kapitalarter; präglas av skilda differentierings-
principer. Den typ av ”valuta” som är gångbar i ett visst socialt rum kan vara 
fullkomligt betydelselös16 i ett annat (se ex. Bourdieu, 1994). Dessa principiella 
bestämmelser är giltiga även för de koncept jag fokuserar: det som tillmäts 

15 Liksom många andra begrepp i denna redogörelse är doxa knutet till en specifi k miljö. 
Den symbol som i en viss miljö konceptualiseras som omfattad av doxa, kan i en annan 
konceptualiseras på ett annat sätt eller inte tillhöra doxa överhuvudtaget. Det är också 
tänkbart att aktuell symbol i andra sammanhang kan vara fullständigt betydelselös, 
i meningen att den varken gör skillnad eller ingår i doxa.

16 Dvs. utan betydelse för hur rummet struktureras. Exempelvis blir den ekonomiska 
kapitalarten relativt betydelselös i ett samhälle utan personlig äganderätt, liksom utbild-
ningskapitalet i ett icke-meritokratiskt samhälle.
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betydelse, och därmed framstår som betydelsefullt för att förstå den sociala 
miljöns konceptrelaterade positioner respektive dimensioner, kan variera från 
en miljö till en annan. Vilka koncept som har betydelse avgörs av, och är ett 
uttryck för, respektive miljös kultur-moraliska struktur.

Kultur-moralisk struktur

Det sociala rummet och, på en lägre abstraktionsnivå, den sociala miljön kan 
enligt ovan förstås som en relationell struktur. Jag skulle nu vilja förtydliga detta 
och framhålla att det handlar om en kultur-moralisk struktur. Den struktur 
jag avser är inte, som vissa realistiska strukturmodeller, en socialgruppsstruk-
tur som har sitt ursprung i ett samhälles objektiva produktionsförhållanden. 
Jag utgår inte heller från en idealistisk förståelse, där strukturen till exempel 
begripliggörs som en produkt av interagerande, självmedvetna subjekt, vilka 
existerar i individuella världar (alstrade av deras individuella medvetanden) 
men som kan förstå varandra kommunikativt. I stället förstås den relationella 
strukturen som inneboende i historia och kultur (jfr. Heidegger 1992a; b; 

Gadamer, 1997; From & Holmgren, 2002) och som implicerande en moralisk 
dimension som gör anspråk på att tala om vad verkligheten är (vad som är 
rätt/fel, sant/falsk, vackert/fult etc.). Därav termen kultur-moralisk.

Termen kultur-moralisk används i denna text i sammanhang där forskare 
med en liknande utgångspunkt använt termen objektiv (se ex. Bourdieu & 
Wacquant 1992; Bourdieu, 1995). Den senare termen leder lätt tanken till 
ordets vardagliga betydelse, som närbesläktat med ord som absolut, sann och 
autonom. Och detta är olyckligt då det inte är detta som avses. De strukturer 
som karaktäriserar den sociala världen är visserligen objektiva i den meningen 
att de inte är avhängiga enskilda medvetanden, men de kan aldrig förstås eller 
beskrivas i sin absoluta form: som en relationell struktur vilken ger upphov 
till allt som var, är och kommer att vara. Därtill hänvisar strukturen till en 
realitet betingad av erfarande – vilken utifrån relationismen alltså antas vara 
något annat än verkligheten i sig; det Hela – varför jag föredrar att undvika 
termen objektiv i detta sammanhang.

Begreppet kultur-moralisk struktur är centralt i såväl den förståelse för männis-
koblivandet som belyses i nästa kapitel som i den forskningsansats jag skisserar 
därefter. Utifrån en relationistisk utgångspunkt kan alla sociala miljöer, vid 
en given tidpunkt, förstås som präglade av en viss kultur-moralisk struktur. 
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Denna inrymmer då specifi ka positioner, som tar sig uttryck i specifi ka koncept 
fördelade i enlighet med strukturens dimensioner. En kultur-moralisk struktur 
är på så sätt att förstå som en struktur där relationerna uttrycks i form av 
konceptualiserade symboler.

I och med att den kultur-moraliska strukturen inte är en materiell eller mental 
struktur har den inga givna gränser; den kan inte med föregiven självklarhet 
kopplas till någon specifi k empirisk storhet av grupp- eller individkaraktär. 

Begreppet är alltså inte knutet till någon på förhand given företeelse (ex. världen, 
nationalstaten, kommunen eller familjen), utan kan med fördel användas för 
att begripliggöra vilken social miljö som helst (jfr. Bourdieu, 1995). Huruvida 
den kultur-moraliska strukturen hänvisar till vad som igenkänns som en 
nationalstat, en skolklass eller en familj beror på forskarens studieobjekt och 
forskningsproblem – något jag återkommer till i kapitel V.
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IV. Studieobjekt & Syfte

För den som tillmäter den ontologiska skepticismen betydelse framstår det 
som tydligt att ett vetenskapligt studieobjekt aldrig kan fi nna sin motsvarighet 
i verkligheten, om man med detta menar en absolut och observerbar entitet, 
obetingad av grundläggande antaganden. ”Scientifi c research is in fact organi-
zed around constructed objects that no longer have anything in common with 
the units divided up by naive perception” (Bourdieu m.fl ., 1991, s. 33); ”Det 
handlar om att arbeta med ett material, som är begrepp, och med redskap, 
som är begrepp, för att utföra ett arbete som resulterar i begrepp” (Callewaert, 
1999, s. 372). Detta avsnitt är ägnat konstruktionen av studieobjektet; ett 

konstruktionsförfarande som behövs för att åstadkomma någon slags medveten 
distans till det spontana erfarandets orefl ekterade fördomar. 

Konstruktionen har att ta hänsyn till såväl vetenskapsfi losofi ska antaganden 
som den vetenskapliga disciplin respektive forskare företräder. I mitt fall 
handlar det då om disciplinen pedagogik vilken, som jag förstår det, har till 
uppgift att bilda kunskap om människoblivandet som process och därtill rela-

terade företeelser (se edukationsprocessen nedan). Kapitlet avser följaktligen 
att formulera ett för den vetenskapliga pedagogiken relevant studieobjekt, 
konstruerat utifrån den specifi ka syn på den sociala världen som kommer av 
ett relationistiskt perspektiv; ett studieobjekt benämnt den edukativa miljön.

I och med detta besvaras den allmänpedagogiska frågan i avhandlingens 
problembild (se kap. II). 

Slutligen redogörs i detta kapitel för syftet med den empiriförankrade studie 
som avhandlingen lägger fram – en precisering av den problemspecifi ka frågan 

om organiserad pluralism; om segregation med avseende på dess konsekvenser 
för skolsystemets edukativ verkan.
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Att precisera ett studieobjekt

Ontologisk skepticism ger vid handen att människan inte kan åstadkomma 
en av antaganden obetingad beskrivning av verkligheten, men också att varje 
ansats att systematiskt hantera verkligheten förutsätter en föregiven och prin-
cipiell bestämning av denna verklighet; ett konstruktionsarbete, vilket syftar 
till att producera en begreppslig motsvarighet till det som skall studeras. Rent 
forskningstekniskt samlas detta i konstruktionen av det vetenskapliga studie-
objektet. (Jfr. Bourdieu m.fl ., 1991; Bourdieu, 1994; 1995; 2000a)

En principiell förförståelse

… the construction of the object, no doubt the most crucial research 

operation and yet the most completely ignored, especially by the 

dominant tradition, organized as it is around the opposition between 

“theory” and “methodology”. (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 224)

Konstruktionen av ett vetenskapligt studieobjekt kan, enligt argumenten i det 
förra kapitlet, antas kräva att forskaren bryter med det spontana erfarandets 
fördomar (se Bourdieu & Wacquant, 1992). I stället för att låta fördomarnas 
distinktioner styra forskningen kan forskaren förlita sig på vetenskapliga dis-
tinktioner – konstruerade utifrån vetenskapsfi losofi ska antaganden i kontrast 
mot den sociala världens kultur-moraliska fundament. Det som studeras skall 

följaktligen inte förstås som verkligheten i sig, utan som en konstruktion vilken 
bygger på en fi losofi skt grundad förförståelse av densamma. 

Men vetenskapsfi losofi sk hänsyn är inte allt som avkrävs vetenskaparen, när hon 
skall konstruera studieobjektet. Rimligtvis bör studieobjektet därtill ha relevans 
för den vetenskapliga disciplin forskaren företräder, och det abstrakt formulerade 
problemområde som kan knytas till denna (jfr. Figur 1, s. 15). I mitt fall handlar 
det då om en precisering av studieobjektet med hänsyn till den vetenskapliga 
disciplinen pedagogik. Beroende på pedagogikforskarens teoretisk-fi losofi ska 
utgångspunkter kan det allmänna problemområde som kommer till uttryck i 
denna disciplin formuleras på olika sätt. Studieobjektet konstrueras med andra 
ord olika beroende på hur forskaren begriper verkligheten i stort.

Genom att precisera ett studieobjekt konstruerar forskaren en principiell 
och provisorisk förståelse för detta. Kunskapsbildaren formulerar ett antal 
grundläggande principer som gäller för studieobjektet, för att få någon slags 
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föregiven uppfattning om vad som är intressant att undersöka och om hur den 
empiriförankrade undersökningen bör gå till. I studieobjektet inkarneras alltså 
ontologiska antaganden och den vetenskapliga disciplinens abstrakt utpekade 
problemområde, varpå det i sin tur kommer att styra metodtekniskt förfarings-
sätt och analys samt fungera som referens för forskarens sanningsanspråk:

Indeed, the most “empirical” technical choices cannot be disentangled 

from the most “theoretical” choices in the construction of the object. It 

is only as a function of a defi nite construction of the object that such a 

sampling method, such a technique of data collection and analysis, etc. 

becomes imperative. … it is only as a function of a body of hypotheses 

derived from a set of theoretical presumptions that any empirical datum can 

function as a proof or …  as evidence. (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 225)

Respektive studies syfte handlar sedan, på ett eller annat sätt, om att studera 
epistemiska objekt; att genom empiriförankrade exempel, förstådda som just 
exempel, bilda en förståelse som kan föras tillbaka på studieobjektet. Frågan 
är alltså hur forskaren, utifrån en relationistisk utgångspunkt, skall precisera 
pedagogikens allmänna problemområde till ett studieobjekt. Som jag förstår 
det är det först genom svaret på denna fråga som forskaren erhåller en grund 
utifrån vilken hon kan konstruera de epistemiska objekt som skall bistå med 
de empiriförankrade exemplen.

Disciplinen pedagogik

Defi nitionerna av pedagogikens problemområde är visserligen många och va-
rierande i sin innebörd, men en sak tycks på ett abstrakt plan stå bortom tvivel: 
pedagogik är en vetenskaplig disciplin som på ena eller andra sättet handlar 
om människan.1 Man kan förmodligen vidare påstå att aktuell vetenskap, mer 

specifi kt, har till uppgift att studera, beskriva, förstå etcetera hur människan 
blir till – det vill säga, det sätt på vilket, samt vilka processer som är involverade 
i att, hon formas/fostras till att kännetecknas av vissa specifi ka egenskaper, 
personlighetsdrag, åsikter, känslor, identiteter med mera (se ex. Lindberg 
& Berge, 1988). Det är med andra ord, och i någon mening, pedagogikens 

1 Noteras bör att jag i denna redogörelse inte pratar om enskilda människor (individer), 
annat än i de fall då detta tydliggörs med hjälp av prefi x som just enskild eller individuell. 
När detta inte explicitgörs betecknar termen i fråga människan på en principiell nivå.
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uppgift att bilda kunskap om edukationsprocessen;2 om människoblivandet. 
Ännu mer specifi cerat kan pedagogen självfallet rikta intresset mot mer precisa 
områden – exempelvis: hur blir människan chef/ledare; hur blir människan 
narkoman; hur blir människan kvinna; hur blir människan idrottsstjärna? 
Men på ett allmänt plan, och som jag förstår det, är det denna fråga hon har 
att problematisera, refl ektera över, studera och sträva efter att belysa. (Jfr. 
Sjöstrand, 1968; 1970; Uljens, 2001b; From & Holmgren, 2002)

Redan i detta skulle jag utifrån relationismen hävda att vissa, inte helt oproble-
matiska, distinktioner förgivettas. Framför allt inrymmer denna opreciserade 
formulering av studieobjekt ett, i egentlig mening, skenbart urskiljande av 

människan från hennes union med verkligheten som helhet. Problemområdet 
för disciplinen pedagogik3 förutsätter människan som en företeelse vid sidan 
av och avgränsad från verkligheten i övrigt; något som kan studeras, förklaras 

och begripas med hjälp av andra företeelser, distinkta utanför och inom henne. 
Formuleringen av studieobjektet förutsätter att människan fi nns. Och eftersom 
en relationist skulle hävda det motsatta – att människan inte fi nns, som en 
suverän och absolut påtaglighet – är relationisten beroende av att se männis-
kan och därmed studieobjektet för disciplinen pedagogik som en skenbarhet,
i likhet med allting annat som uppkommit genom distinktioner.

I den meningen vilar alltså pedagogikens problemområde på en konstruktion, 
men det behöver inte ur ett relationistiskt perspektiv betraktas som problematiskt 
(se vidare Bradley, 1902). Den erfarna verklighet människan ofrånkomligen 
är hänvisad till må enligt relationismen vara uppbyggd av skenbara uttryck för 
relationer, men då dessa konstituerar hennes verksamhet är det också de som 
skall beskrivas och förstås av den som vill förstå människan. Forskaren kan 

därför bidra med relevant kunskap om människoblivandet, inom ramen för alla 
kultur-moraliska strukturer som inrymmer distinktionen människa-värld.4

2 Jfr. From & Holmgren: ”Pedagogisk kunskap är kunskap om edukationsprocessen” 
(2002, s. 17). Termen edukation används i denna text för att beteckna den process, 
vilken är verksam i alla sammanhang som på ett eller annat sätt kan antas inverka på 
människans existens.

3 och självfallet för många andra vetenskapliga discipliner!
4 Det är bara om det någon gång, någonstans, existerar en kultur-moralisk struktur vilken 

inte vilar på denna distinktion, som en studie av människoblivandet skulle vara menings-
lös. Men, å andra sidan, i en sådan struktur skulle denna problematik aldrig uppkomma.
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Så långt om berättigandet av disciplinens allmänna problemområde, utifrån 
en relationistisk fi losofi . Men den riktigt intressanta frågan handlar om vilken 
specifi k förförståelse relationismen utpekar för problemområdet i fråga. Hur 
kan man utifrån en relationistisk utgångspunkt, och dess antaganden rörande 
verklighetens beskaffenhet, precisera den abstrakta frågan om människobli-
vandet? Svaret på denna fråga kanske framstår som självklart, utifrån det som 
ovan diskuterats, men förtjänar nog ändå en fördjupning.

Kropp & Habitus

Föremål för erfarande är, enligt ovan framskrivna utgångspunkt, symboliska 
uttryck för relationer, vilka varken har existens eller givna kvaliteter annat än i 
förhållande till Alltet eller en specifi k, genom avgränsning konstruerad miljö. 
Detta har sagts förut, men frågan är hur människan skall förstås i förhållande 

till det. Enligt den bestämning av pedagogikens problemområde som presenteras 
ovan förgivettas människans existens, varför människan intar en särställning 
i förhållande till andra symboler. För att med utgångspunkt i relationismens 
antaganden kunna studera och förstå människan måste forskaren på något 
sätt konstruera en motsvarighet till henne, som inte utesluter henne från att 
vara involverad i och bestämd av det sociala rummet – en motsvarighet vilken 
inte dömer henne som något utanför eller över den sociala världen. 

Ett sätt att åstadkomma en sådan motsvarighet är att konstruera henne som 
just en symbol, vilkens existens förgivettas men vars konceptuella innebörd 

principiellt lämnas obestämd. Vidare framstår det utifrån relationismen möjligt 
att konstruera människan som den förgivettagna symbolen kropp. På så sätt 
kan människan förstås som förkroppsligande en position i en kultur-moralisk 
struktur, där hennes konceptuella innebörd, hennes habitus (jfr. Bourdieu, 
1990; 1995), bestäms relationellt. 

Människan är genom denna bestämning alltid meningsbärande men kan 
aldrig förstås som bärare av en specifi k mening i sig.5 I och med att kroppen 
konstruerats som förgivettagen symbol framstår möjligheten att en specifi k 

kropp kan begripliggöras som positionerad i fl era samtidiga miljöer, där hennes 

5  … annat än i relation till den totala sociala världen (Alltet), vilken forskaren aldrig kan 
omfatta i sin strävan att bilda kunskap.
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habitus bestäms på olika sätt beroende på respektive miljös kultur-moraliska 
struktur. Därmed uppstår frågan rörande vad (om något) som är förbundet 

med kroppen och som bestämmer dess habitus i olika avgränsade sammanhang. 
Enligt relationismen är symbolen människa inte i besittning av givna kvaliteter, 
vilket talar emot att det skulle fi nnas något som, så att säga, följer med kroppen. 
Men för den som eftersträvar kunskap om människan och människoblivandet 
måste problematiken lösas. En möjlig lösning lyder som följer:

I kapitel III framhålls att den kultur-moraliska strukturen inte kan förknip-
pas med någon på förhand given storhet. Begreppet i fråga gör det principiellt 
möjligt att beskriva relationellt givna innebörder – något som gäller alla so-
ciala miljöer lika. Oberoende av vilken avgränsning som görs kan människan 
förstås som en förkroppsligad position i en kultur-moralisk struktur: hon kan 
förstås som situerad på en position i konstruktionerna familjen, skolan, kom-
munen, nationen, världen etc. Begreppet position är alltså knutet till en specifi k 
kultur-moralisk struktur, vilket följaktligen också gäller habitus. Habitus är 
ingenting som följer kroppen och som på något sätt kan överföras mellan ett 
avgränsat rum och ett annat; från familjen till Sverige eller från Sverige till 
Kina.6 Däremot svarar kroppen mot strukturen på ett sätt som positionerar 
den i förhållande till andra relationellt givna uttryck i miljön. Detta kan förstås 
som att kroppen är en potential till konceptuella uttryck, vilken bildas genom 
livet i den sociala världen.

Kroppen som potential är disponerad att svara mot vad som tillmäts betydelse 
i en viss miljö, och att göra det på ett specifi kt sätt som gör skillnad; ett sätt 
som positionerar kroppen i förhållande till andra kroppar och den potential 

till konceptuella uttryck dessa personifi erar. Potentialen till konceptuella 
uttryck har inga specifi ka kvaliteter, inga specifi ka egenskaper i sig. Den 
existerar endast under villkoret att den realiseras i sociala miljöer, och det är 
endast där den ger uttryck för ett habitus, med en viss innebörd och mening. 
Genom förkroppsligandet av en position i den kultur-moraliska strukturen 

6 Det är med andra ord missriktat att beskriva habitus som konstituerat av inomboende 
eller individuella egenskaper knutna till en individualitet med ett egennamn, eftersom 
habitus bestäms av en position i den sociala miljön. På ett principiellt plan kan habitus 
sägas vara en hemvist i det sociala rummet; en förkroppsligad position (jfr. Bourdieu, 
1995; Nash, 1999; Johansson, 2000). Se också Bourdieus diskussion om ”Den biogra-
fi ska illusionen” (Bourdieu, 1995, s. 68).
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framstår kroppens habitus i förhållande till de andra kroppar och de koncept 
som gör skillnad i miljön. Hon karakteriseras av att vara förbunden med vissa 
koncept/kroppar och genom att vara distanserad från andra. 

Vilka koncept som är förenade med kroppen beror på miljön. I konkretiserande 
syfte kan sägas att potentialen till konceptuella uttryck alltid realiseras i vad 
en specifi k kropp är, har respektive gör, i en viss miljö. Dessa konceptuella 
egenskaper är bestämda av en position i strukturen och kan inte hänföras till 
kroppen i sig. Exempelvis är det tänkbart att en specifi k kropp i två skilda 

miljöer tillmäts egenskaperna lön (har) och hårfärg (är), medan den i en tredje 
miljö varken har lön eller hårfärg då dessa symboler inte tillmäts betydelse; 
inte gör skillnad. I detta exempel är lön och hårfärg att förstå som symboler, 
vilka tillmäts betydelse i två av tre miljöer men som saknar immanent inne-

börd. Det är endast inom de två förstnämnda miljöerna som berörda symboler 
existerar och innebär något. Där kan den specifi ka kroppen exempelvis visa 
sig vara (konceptualiseras som) högavlönad och blond i den ena miljön och 
lågavlönad och mörk i den andra.

Detta kan konkretiseras ytterligare med en kropp vilken, inom ramen för ett 

kunskapsbildningsprojekt, förstås som förfl yttad till en kultur-moralisk struk-
tur vilken väsentligt skiljer sig från den som kroppen tidigare varit situerad i. 
Flytten innebär, för det första, att kroppen färdas till en miljö där helt andra 

symboler tillmäts betydelse; kroppsliga uttryck som i den förra miljön framstod 
som betydelsefulla kan vara fullkomligt omärkliga i den nya miljön, till den 
grad att de bokstavligen inte fi nns.7 Plötsligt framträder helt andra symboler 
i kroppen, vilka fungerar som verkningsfulla egenskaper och som bestämmer 

kroppens positionering i förhållande till andra kroppar. I den utsträckning det 
visar sig fi nnas symboler som tillmäts betydelse i båda miljöerna (exempelvis 
utbildningstitlar, arbetserfarenhet, åsikter m.m.) kan dessa mycket väl erkän-
nas olika betydelse beroende på miljö. Exempelvis kan den symbol som i ett 

7 Så skulle exempelvis den examen i pedagogik som symboliserar min kropp i den avgrän-
sade miljön Sverige, vara fullständigt osynlig/betydelselös i en kultur-moralisk struktur 
som inte tillmäter utbildningsmeritokratiska artefakter betydelse. Examensbeviset skulle 
inte längre vara något som symboliserar min kropp. Det skulle i allt väsentligt inte 
fi nnas! Omvänt kan man tänka sig att det som i stället tillmäts betydelse är kroppens 
hårfärg, som även om den inte är totalt betydelselös i miljön Sverige spelar en mycket 
undanskymd roll i positioneringen av kroppar.
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sammanhang är uttryck för en position förenad med makt, infl ytande och hög 
status i ett annat vara förknippad med det motsatta. Kroppen kan alltså på 
ett ögonblick, genom att förstås som förfl yttad från en avgränsad/konstruerad 
social miljö till en annan, drastiskt förändra sin hemvist i det sociala rum 
där hon befi nner sig. Helt plötsligt är hon inte längre samma person trots att 

hennes ”inre egenskaper” kan tyckas vara desamma. Förklaringen till detta är, 
enligt relationismen, att hennes ”egenskaper” och ”ställningstaganden” aldrig 
kan isoleras från den sociala miljö där de kommer till uttryck; de existerar 
inte förrän de realiseras i ett specifi kt sammanhang. Genom förändringar i 
den sociala miljön, förändras även konceptionen av kroppen; dess habitus. 
Att någon form av inre egenskaper tycks oförändrade kan förklaras som ett 
uttryck för ett spontant, kategoriskt substanstänkande.

Det ovanstående exemplet illustrerar principen att kroppens egenskaper be-

stäms av den kultur-moraliska strukturen, varför det på förhand är omöjligt att 
veta vilka kvaliteter kroppen besitter i en viss miljö. Dock fi nns en principiell 
egenskap kroppen alltid och ofrånkomligen uttrycker. Genom att kroppen är 
erfarande är den alltid disponerad att på något sätt ge uttryck för en synpunkt 
(jfr. Bourdieu, 1990; Bourdieu & Wacquant, 1992). Termen synpunkt används 
för att framhålla att det både rör sig om ett perspektiv varifrån människan 
överblickar och förstår den sociala miljön och en ståndpunkt som ligger till 

grund för hennes värderingar och omdömen.8 Potentialen att uttrycka en 
synpunkt kan beskrivas som en perceptionsstruktur – ett sätt att genom 
sönderdelning begripliggöra det Hela (jfr. kap III). Perceptionsstrukturen 
uppbyggs av relationer; av föremål för erfarande relaterade till varandra på ett 
specifi kt sätt vilket strukturerar kroppens spontana erfarande, dess fördomar. 

I forskningstekniskt hänseende kan denna perceptionsstruktur förstås som en 
aspekt av potentialen till konceptuella uttryck, men till skillnad från andra 
symboliska egenskaper är den principiellt föregiven. Alltså: att kroppen rea-
liseras i en förkroppsligad synpunkt är givet, men innebörden av en specifi k 
kropps perceptionsstruktur varierar mellan sociala miljöer.

8 Se vidare Bourdieu (1995, s. 24): ”Det sociala rummet omsluter mig som en punkt. Men 
denna punkt är en ståndpunkt, grunden till en uppfattning bildad utifrån en punkt i det 
sociala rummet, till ett perspektiv som till form och innehåll bestäms av den objektiva 
position utifrån vilken den intas.”
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Exempelvis kan den perceptionsstruktur som i ett givet ögonblick kännetecknar 
kroppen överensstämma mer eller mindre väl med den kultur-moraliska struktur 
som karaktäriserar en specifi k miljö (jfr. Bourdieu, 1994; 1995). Perceptions-
strukturens spontana erfarande kan förstås som förväntande en viss ordning i 
den kultur-moraliska strukturen, där vissa symboler tas för verkliga och som 
ägande en viss konceptuell innebörd – synpunkten formulerar förväntningar 
om hur man genom sönderdelning begripliggör det Hela. I de fall då kroppen 
fi nner sig situerad i en miljö och på en position som innebär en synpunkt vil-
ken överensstämmer med potentialens perceptionsstruktur uppfattas allt som 

självklart och naturligt. Och i motsatt situation kan kroppen vara fullständigt 
vilsen, då hon antingen erfar andra föremål än de som tillmäts betydelse i 
miljön eller erfar samma föremål/symboler men tillskriver dem en radikalt 

annan innebörd än den de har som koncept i den kultur-moraliska strukturen. 
Detta diskuteras närmare nedan, under rubriken ”Kretsloppet”.

Ovan antyds att kroppen, som potential till konceptuella uttryck, bildas ge-
nom livet i den sociala världen. Även om potentialen till konceptuella uttryck 
inte har några specifi ka kvaliteter i sig kan den förstås som föränderlig och 
påverkbar. I själva verket är denna potential stadd i ständig förändring, något 
som möjliggörs av att kroppen genom livet i den sociala världen ständigt är 
utsatt för edukativ inverkan. Detta måste förstås utvecklas och preciseras, 

vilket görs i nästa avsnitt som handlar om människoblivandet. Men innan dess 
bör några konsekvenser av ovanstående bestämning av människan diskuteras.
I fortsättningen av detta avsnitt syftar habitus på en position i en specifi k miljö: 
habitus är alltid en kroppslig situering i ett specifi kt, konstruerat sammanhang 
och har endast lite med den situerade kroppen i sig själv att göra.

Närhet och distans

Varje kropp kännetecknas av ett habitus, vars ställningstaganden och verksamhet 
är en effekt av den synpunkt och de konceptuella egenskaper som utmärker den 
position denna förkroppsligar. I och med detta kommer kroppar som befi n-
ner sig på positioner nära varandra i den kultur-moraliska strukturen, också 
att göra liknande ställningstaganden; de är disponerade på ett liknande sätt i 
förhållande till den sociala miljön. Omvänt gäller att de kroppar som befi n-
ner sig på vitt åtskilda positioner, gör olika ställningstaganden; förkroppsligar 
olikartade synpunkter. Därmed kan habitus ses, dels som en enhetsskapande 
princip som ”omvandlar de inneboende och relationella egenskaperna i en 
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position till en enhetlig livsstil, det vill säga till en enhetlig uppsättning av 
personer, tillgångar och praktiker” (Bourdieu, 1995, s. 19), och dels som en 
princip som differentierar, då: ”Skilda existensbetingelser producerar skilda 
habitus …” (Bourdieu, 1994, s. 299).

Människor situerade på åtskiljda positioner i den sociala miljön förkroppsli-
gar synpunkter som skiljer sig åt, vilket med Bourdieus ord innebär att ”… 
människor som befi nner sig högt upp i rummet inte har stora utsikter att gå 
väl ihop med människor som befi nner sig långt ner i det … de [skulle] ’inte 

förstå sig på’ varandra, egentligen aldrig begripa varandra och heller inte trivas 
tillsammans” (Bourdieu, 1995, s. 21). Med detta inte sagt att det bara berör 
möten mellan människor från vad som i Bourdieus arbeten framstår som krop-
par situerade på höga respektive låga positioner. Det intressanta är avståndet i 
sig, oberoende av vilken dimension distansen betecknar. Personer/grupper som 
förkroppsligar närliggande positioner i den kultur-moraliska strukturen har helt 
enkelt mer gemensamt med varandra, än med de på avlägsna positioner. De 
delar samma synpunkt, samma relationellt givna egenskaper och är disponerade 
på ett liknande sätt i förhållande till vad som tillmäts betydelse.

Vidare kan det fi nnas en poäng med att framhålla att vad som är ett självklart 
beteende för den ene, kan betraktas som fullkomligt irrationellt, meningslöst 
eller förkastligt av andra; just beroende på att de betraktar handlandet från 
en annan synpunkt. Habitus är inte bara en genererande princip för kroppars 

verksamhet. Det är också utgångspunkten för hur kroppen spontant förstår och 
(be)dömer andras agerande. Ju närmare kropparna befi nner sig i den sociala 
miljön, desto mer lika är också deras ställningstaganden och desto större är 
deras sympati för varandra. Att befi nna sig nära varandra i den sociala miljön 
innebär att handla, tänka och värdera på ett sätt som är förhållandevis lika, 
i jämförelse med den som befi nner sig på en avlägsen position. I de fall då 
kroppar har möjlighet att välja mellan en rad alternativ kommer följaktligen 

närstående kroppar att orientera sig mot liknande lösningar; valalternativ som 
i sin tur skiljer sig från de avlägsnas.

Det fria valet?

Detta som har med människans val och ställningstaganden att göra är särde-
les relevant i förhållande till denna avhandlings problemspecifi ka fråga. Att 
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bestämma människan som en kroppslig potential till konceptuella uttryck, 
är att uttala sig om den grad av frihet hon har i valsituationer. Det säger där-
med också något om vad som händer på ett strukturellt plan i sammanhang 
präglade av det som brukar gå under beteckningen valfrihet. Habitus, som en 
kroppslig situering i en kultur-moralisk struktur, ger uttryck för en synpunkt 
förenad med en outtömlig skara konceptioner – konceptioner som tar sig ut-
tryck i specifi ka omdömen.

Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och 

vulgärt osv, men denna skillnad är inte alltid densamma. Så kan till exempel ett 

visst beteende eller en viss tillgång framstå som distingerad av den ene, preten-

tiös eller skrytsam av den andre och vulgär för den tredje. (Bourdieu, 1995, s. 19)

På detta sätt bestäms människans val av hennes habitus, inte genom att styra 
henne som en förutsägbar marionett men genom att inskärpa i henne ett visst 
förhållningssätt till den kultur-moraliska strukturens koncept. Vissa koncept 
framstår från den position där hon befi nner sig som önskvärda medan andra 
fyller henne med avsky. Åter andra kan vara fullkomligt omärkliga från den 

synpunkt som kännetecknar en viss position, i den meningen att de inte tillmäts 
betydelse. Att förkroppsliga en punkt i en social miljö innebär att skilja sig 
åt från andra; att vara annorlunda och att göra annorlunda. För att åter igen 

använda utbildningssystemet som exempel fi nns det positioner varifrån skolan 
faktiskt betraktas med avsky och andra där den inte tillmäts betydelse, annat 
än som en plats barnen befi nner sig på när föräldrarna jobbar. Detta medan 
åter andra synpunkter ser skolgången som vägen till ett rikt och meningsfullt 

liv. Att detta genererar olika ställningstaganden i fråga om skolval är nog inget 
orimligt antagande. (Jfr. Bourdieu, 1990; 1995; Ball, 2003)

Det fria valet är fritt i meningen att det ger kroppen möjlighet att uttrycka 
sin synpunkt, att orientera sig mot ett alternativ med vilket hon känner sig 
hemma. Men det kan aldrig betraktas som fritt i meningen att det är frigjort 
från ett socialt sammanhang; att det skulle kunna vara grundat i självständiga 

överväganden av ett autonomt subjekt (se ex. Bourdieu, 1994; 1995). Men om 
habitus har denna tvingande inverkan på kroppen, kan då habitus förändras; 
kan kroppen på något sätt röra sig i den sociala miljön och därmed ändra po-
sition? En kritik som ofta riktas mot Bourdieu är att hans habitusteori tycks 
antyda en djupliggande determinism, vilket jag skulle vilja kommentera.
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Det första som måste sägas om detta är att det beror på respektive forskares 
ansats, då begreppet habitus är en konstruktion tillkommen i syfte att bilda 
kunskap och inte något som fi nns som en observerbar entitet i en av forskaren 
oberoende verklighet. Svaret på frågan är beroende på vilken typ av sociala 
miljöer forskaren konstruerat genom avgränsning. Om forskaren vänder sig mot 
relativt begränsade miljöer (familjer, skolklasser, idrottslag, kamratgäng) kan 
kroppens habitus/position i en av dessa förändras genom den edukativa verkan 
som andra miljöer utövar på kroppen. Genom förändringar i potentialen till 
konceptuella uttryck förändras också habitus, förmodligen samtidigt i samt-
liga miljöer kroppen förstås som ingående i. Teorin är alltså i någon mening 
deterministisk, men inte i förhållande till habitus och aldrig med betydelsen 

att den medger förutsägelser och prognoser rörande individuella kroppar. Edu-
kationsprocessen är allt för komplex för att det skall vara möjligt att kartlägga 
allt som inverkar på en bestämd potential till konceptuella uttryck.

För det andra: Om mer omfattande sociala miljöer konstrueras (ex. nationalstater, 
världen) blir invändningen mot kritiken en annan. Ifall habitus ges betydelsen av 
en position inom vad erfarandet uppfattar som en nationalstat, kan det framstå 
som seglivat och svårt att förändra. Men habitus kan också under dessa omstän-
digheter förstås som föränderligt, även om det aldrig kan förändras beroende på en 

självständig viljeakt från kroppens egen sida – något som beror på att kroppens vilja 
och ambitioner är ett uttryck för dess habitus (se ex. Bourideu, 1990). 

Habitus is not the fate that some people read into it. Being the product of history, 

it is an open system of dispositions that is constantly subjected to experiences, 

and therefore affected by them in a way that either reinforces or modifi es its 

structures. It is durable but not eternal! (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 133)

Detta, som handlar om hur människan blir till, formas och förändras, diskuteras 
utförligare i nästa avsnitt, som handlar om kretsloppet mellan kroppen och dess 
position i den kultur-moraliska struktur som omger och genomsyrar denna.

Angående människoblivandet

Att vara människa är enligt ovan: att realisera den potential till konceptuella 
uttryck kroppen blivit genom att leva i världen. Hur skall man då begriplig-

göra den process som gör människan till människa; hur skall man förstå 
edukationsprocessen utifrån relationismen? Det är det som är frågan för detta 
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avsnitt, vilket slutligen leder fram till en precisering av ett studieobjekt relaterat 
till disciplinen pedagogiks allmänt formulerade problemområde, sådant detta 
förstås i föreliggande avhandling.

Kretsloppet

Enligt en relationistisk utgångspunkt är alla föremål för erfarande relationellt 
givna, så också människan. Detta innebär, i enlighet med resonemanget ovan, 

att man varken kan prata om människan eller om enskilda människor som några 
reella storheter. Och om man följer resonemanget ytterligare ett steg betyder detta 
att det allmänt formulerade problemområdet för disciplinen pedagogik endast är 
möjligt om forskaren konstruerar enskildheter (människan och/eller individen) 
genom att, i kunskapsbildande syfte, avskilja dem från verkligheten i övrigt. 

I samma stund som denna analytiska avskiljning görs uppstår en förförståelse 
av människoblivandet. I och med att människa och värld i egentlig mening är 
att förstå som en enhet, medför avskiljningen att det uppstår ett kretslopp av 

ömsesidigt beroende och ömsesidig konstitution i det konstruerade förhållandet 
dem emellan – ett kretslopp som låter sig jämföras med exempelvis Heideggers 
resonemang om tillvaron som utkastande inkastadhet och Merleau-Pontys 
cirkulära påverkansförhållande mellan värld och subjekt (se ex. Heidegger, 
1992a; b; Merleau-Ponty, 1999; Bengtsson, 1993; 1998). Detta kretslopp kan 

förklara och begripliggöra till-människa-blivandet. Det är detta kretslopp som, 
enligt relationismen, är edukationsprocessen.

Det fi nns alltså i kunskapsbildningshänseende en poäng med att göra teoretisk 
skillnad mellan förkroppsligade positioner och de relationella strukturer som omger 
och genomsyrar dem, eftersom en förståelse för människoblivandet möjliggörs i 

kretsloppet mellan dessa (egentligt oskiljaktiga) aspekter av verkligheten. Enligt 
den förståelse som detta kretslopp gör möjlig är det varken så att världen konsti-
tueras av autonoma och självmedvetna subjekt eller att kropparna determineras 
av överordnade, och av kropparna oberoende, strukturer. I stället konstituerar 
människa och värld hela tiden varandra i ett historiskt kretslopp, vilket också 
betyder att de ständigt konstitueras av varandra.9 (Jfr. Bourdieu, 1994; 1995)

9 Detta påstående får inte förknippas med den teoretiska strömning som menar att män-
niskoblivandet är ett resultat av både subjektiv rationalism och strukturellt tvång! 
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Den sociala miljöns kultur-moraliska struktur konstitueras av de i miljön 
ingående kropparna. Och beroende på den kultur-moraliska strukturen be-
stäms vad som tillmäts betydelse och som därmed framstår som konceptuella 
egenskaper i kropparna, vilka positionerar dem i förhållande till varandra. Att 
vara kroppsligt situerad i en kultur-moralisk struktur är att ha en identitet, 
en innebörd som kommer av att vara förbunden med vissa koncept och att 
inte vara förbunden med andra – det är att vara situerad på en position vars 
övriga konceptuella uttryck bestämmer vad kroppen är och inte är. Vidare 

är positionen alltså en synpunkt, vars perceptionsstruktur präglas av den 
kultur-moraliska strukturens konceptuella uttryck. Förkroppsligandet av en 
kultur-moralisk struktur till en struktur för erfarande medför att kroppen, i 
sin verksamhet, ger uttryck för den position som har producerat henne. Den 
sociala världen kan med andra ord sägas existera två gånger: ”… in things 
and in minds … outside and inside of agents” (Bourdieu & Wacquant, 1992,

s. 127). Eller rättare uttryckt: om strävan är att förstå människan – och behovet 
därmed fi nns att i kunskapsbildande syfte urskilja människan från hennes 
union med verkligheten i övrigt – är det möjligt att bestämma verkligheten som 
omfattande två förklaringsnivåer; dels i formen av förkroppsligade positioner 
(”människa”) och dels som relationella, kultur-moraliska strukturer som omger 
och genomsyrar positionerna (”värld”). (Jfr. Merleau-Ponty, 1999)

Kretsloppet i förhållandet mellan förkroppsligade positioner och den rela-
tionella strukturen medför att uttrycken för de förstnämnda har en tendens 
att naturaliseras med tiden; det vill säga att förstås som objektiva naturgivna 

konceptioner. För den människa som rör sig i den miljö där hon blivit till fi nns 
det regelmässigt en överensstämmelse mellan perceptiva och kultur-moraliska 
strukturer. Och ju större denna överensstämmelse är, desto svårare är det för 
människan att genomskåda strukturens nödvändiga godtycklighet, då hon ”… 
uppfattar världen med en tro som är mycket djupare än alla andra former av 
tro eftersom [hon] inte uppfattar det som tro.” (Bourdieu, 1995, s. 131)

Men i själva verket kan kategorikomplex som människa/djur, man/kvinna, 

akademiker/tjänsteman/arbetare, svart/vit/gul/brun, rik/fattig, sjuk/frisk etc.10 
förstås som just nödvändiga godtyckligheter (jfr. Bourdieu & Passeron, 1990). 

10 … eller för den delen björk/al/gran, baciller/kocker/spiriller, elektroner/neutroner/posi-
troner.
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Och kategorierna är inte bara knutna till socialt konstituerade betydelser – så 
att exempelvis symbolen frisk kan betyda olika saker i olika tider och på olika 
platser. Utifrån relationismen måste själva kategorierna förstås som en pro-
dukt av kultur-moraliskt givna relationer. Hur naturgrundade och självklara 
dessa kategoriseringar än ter sig för den erfarande existensen, har (och får) 
de bara betydelse i den utsträckning som den distinktion som konstituerar 
dem tillmäts betydelse. Kvinnor, svarta och rika fi nns inte som några i sig 
verkliga och av naturen eller medvetandet givna föremål. I stället fi nns genom 

distinktioner uppkomna och grupperade föremål/kroppar som disponerats på 
ett liknande sätt i förhållande till världen, eftersom de är förbundna med (och 
därmed betraktas, beskrivs, behandlas och bedöms enligt) vissa koncept som 
tillmäts betydelse i den sociala miljö där de rör sig. En social företeelse (dvs. 
föremål i den erfarna världen) är aldrig naturgiven utan, liksom dess mening 
och betydelse, socialt given.

Vad jag i korthet har försökt beskriva i detta avsnitt är det kretslopp, den 
rundgång, av ömsesidigt beroende och ömsesidig konstitution som uppkom-
mer när man urskiljer människan i syfte att studera och söka förstå hennes 
tillblivande. Kroppen är alltid redan en potential till konceptuella uttryck, 
vilket gör att kroppen bidrar till att konstituera de sammanhang den förstås 
som ingående i och vilken situerar den på en viss position i sammanhanget. 
Men i de fall då den position kroppen situerats på kännetecknas av ytterligare 

meningsbärande symboler kommer kroppen med tiden att införliva även dessa, 
vilket inverkar på potentialen till konceptuella uttryck.11 

Det är detta införlivande som kan förklara edukationen, på så sätt att män-
niskan förstås som en situerad kropp vilken blir till som ett uttryck för en 
position i en relationell struktur, vilken i sin tur bestämmer människan med 
hänvisning till de koncept som ger uttryck åt relationerna i strukturen. En 
möjlig nyckel till en förståelse för människan och edukationsprocessen ligger 
med andra ord i begripliggörandet av det relationellt konstituerade samman-
hanget; i en förståelse av den sociala världen som det sociala rummet – som 
en edukativt verksam social miljö.

11 En kropp förknippas ofrånkomligen med huvuddelen av de symboler som kännetecknar 
den position den besitter – i annat fall skulle den inte förkroppsliga den positionen till att 
börja med. Men genom kretsloppet kommer kroppen förr eller senare att införliva även 
andra symboler förenade med positionen i fråga.
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Den edukativa miljön

Med det ovanstående sagt har jag pekat ut både en vetenskapsfi losofi sk ut-
gångspunkt och den preciserade defi nition av edukationsprocessen som bygger 
på denna. Det är därmed dags att mer konkret bestämma studieobjektet, det 
studieobjekt som kan ses som relevant i förhållande till disciplinen pedagogiks 
allmänna problemområde, och som kan bidra till att belysa denna avhandlings 
problemspecifi ka fråga rörande den organiserade pluralismen med avseende 
på dess konsekvenser för skolans edukativ verkan.

Enligt de antaganden och bestämningar som presenteras i det ovanstående kan 
studieobjektet bestämmas som den edukativa miljön. Den edukativa miljön är 
en konstruktion, vilken representerar en relationistisk framställning av den 
sociala miljö som bestämmer och uttrycks i den edukativa processens förut-
sättningar, verkan och resultat. Den edukativa miljön är inte en fysisk miljö 
av materiella ting eller en mental miljö, fylld av interagerande och autonoma 
subjekt. Den är enligt relationismen att förstå som en social, kultur-moralisk 
miljö – ett levt sammanhang som kan konstrueras enligt principerna för det 
sociala rummet. (Se vidare Johnsson, 2003a)

När människan framträder, gör hon det genom att realisera en potential till kon-
ceptuella uttryck i en redan existerande värld; en social värld vilken redan är fullt 
av betydelser (jfr. Heidegger 1992a; b). Det är genom att situeras i denna värld 
som människan blir till, genom ett kretslopp av ömsesidig konstitution mellan en 
kroppslig potential till konceptuella uttryck och en förkroppsligad position i en 

kultur-moralisk struktur. Det är den sociala världens relationella struktur som avgör 
villkoren för människoblivandet (jfr. Bourdieu, 1995). Detta implicerar exempelvis 
att man inte kan knyta förståelsen för den edukativa processens förutsättningar, 
verkningar, funktioner, resultat etc. till relationen mellan en förmedlare (ex. en så 
kallad ”lärare”) och en som mottar det förmedlade (ex. en så kallad ”elev”). Det är 
den sociala miljön och den specifi ka kultur-moraliska struktur som kännetecknar 
denna, som avgör förmedlingens förutsättningar och utfall. Man kan alltså säga att 
själva miljön är den verkliga förmedlaren, såväl som det som förmedlas; att miljön i sig 
är edukativt verksam (jfr. Bourdieu & Wacquant, 1992).

Alla möjliga sociala miljöer är edukativt verksamma i den meningen att de 
inverkar på människans kroppsliga existens. Men utifrån ovan anförda per-
spektiv på människoblivandet är det möjligt att framhålla vissa principiella 
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karaktäristika som avgör huruvida en viss miljö har större eller mindre inverkan 
på den kroppsliga potentialen till konceptuella uttryck. 

Den edukativa miljön är en social miljö som i kunskapsbildande syfte antas 
ha en relativt sett större inverkan på människoblivandet än andra miljöer, och 
vilken kan antas ha vissa särdrag – särdrag som är av central betydelse i kon-
struktionen av vad som kallas det epistemiska objektet, vilket berörts ovan och 
som avhandlas mer ingående i nästa kapitel. Den edukativa miljön kännetecknas 
för det första av att vara en miljö som under en kortare eller längre period är 

av dominerande betydelse för kroppen; där kroppen kontinuerligt befi nner sig 
situerad. Och ju större kontinuitet perioden kännetecknas av, desto mer effektiv 
kan den edukativa verkan antas vara. För det andra kännetecknas den av att 
tillåta överblick; att vara en miljö där kropparna, så att säga, ser varandra och 
vilken är relativt beständig i betydelsen stabil. Att kropparna ser varandra; att 
de har kännedom om de positioner genom vilka strukturen uttrycks, förstås 
som en förutsättning för att kroppen skall kunna ha en implicit förståelse för 

sammanhangets relationella struktur, vilken inverkar på potentialen att uttrycka 
en synpunkt. Detta kan i sin tur förstås som en förutsättning för att kroppen 
skall kunna begripa och identifi era sig med den egna positionen (känna sig 
hemma/känna igen sig), men också för att de uttryck som andra positioner 
tar sig skall vara begripliga. Det senare – att den edukativa miljön är relativt 
beständig i betydelsen stabil – avser att det inte är en miljö som kännetecknas 

av stor omfl yttning; där kroppar kommer och går och där den kultur-moraliska 
strukturen därmed hela tiden omdanas eller fl uktuerar. Den edukativa miljön 
är en social miljö där kroppen kontinuerligt fi nner sig situerad och vars relativt 
begränsade omfattning och relativa stabilitet tillåter en överblick.

Ett av många exempel på en empirisk företeelse som kan konstrueras som ett 

epistemiskt objekt att svara mot den edukativ miljö är följaktligen det erfaran-
det spontant igenkänner som familjen. Med fåtaliga undantag kännetecknas 
denna av vad som i det ovanstående framskrivs som den edukativa miljöns 

utmärkande drag. Forskaren kan aldrig påstå att familjen fi nns, som en absolut 
och autonom företeelse: Familj är en socialt konstituerad kategori, som endast 
är gemensam för de agenter som socialiserats på ett visst sätt (Bourdieu, 1995). 
Men eftersom den utmärks av den edukativa miljöns kännetecken är den 
lämpad att konstruera som ett epistemiskt objekt att motsvara studieobjektet 
den edukativa miljön.
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Den kunskap som studier av den edukativa miljön genererar kan inte ligga till 
grund för förutsägelser om specifi ka kroppars utveckling eller förändring. Den 
kan med andra ord inte utgöra fundamentet för prediktioner på individnivå. 
Däremot ger den en förståelse för den edukativa verkan en specifi k miljö utövar 
på de kroppar som konstituerar och är situerade i den; den gör det möjligt 
att uttala sig om enskilda och, i forskningstekniskt hänseende, konstruerade 
miljöers inverkan på kroppen som potential till konceptuella uttryck.

Avhandlingsstudiens syfte

Nedanstående syftesformulering gäller den empiriförankrade studie som pre-
senteras i denna avhandling. Att syftet, dispositionsmässigt, ligger här beror 
på att det inrymmer begrepp som inte låter sig förstås utan den presentation 
av fi losofi ska och teoretiska utgångspunkter som återfi nns i kapitel III och IV. 

Problembildens problemspecifi ka fråga från kapitel II – vilken utpekar betydelsen 
av att belysa homogenitet/heterogenitet i skolsystemet och därmed erhålla 
en förståelse för den organiserade pluralismen, avseende dess konsekvenser 
för skolans edukativa verkan – kan med hjälp av de framskrivna begreppen 
och den formulerade förförståelsen bearbetas genom en empiriskt förankrad 
undersökning och analys, där frågan om segregation preciseras som en fråga 
om förhållandet mellan skolklassers edukativa miljöer. Med stöd av detta vill 
jag formulera syftet på följande sätt:

Studien syftar till att beskriva den kultur-moraliska struktur som upp-

kommer i skolklassers edukativa miljö till följd av att kroppar rört sig 

till dessa genom ett aktivt val, samt till att genom en kontrastering 

av de edukativa miljöerna belysa den problemspecifika frågan om 

segregation och dess konsekvenser för skolans edukativ verkan.

Syftet implicerar, genom sina begrepp och sitt problemfokus, en viss typ av 
undersökningsupplägg. Detta beskrivs närmare i nästkommande kapitel, där 

det också kommer att framgå vad jag i syftesformuleringen avser med ett aktivt 
val och en kontrastering.
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V. Metodtekniska överväganden
Den vetenskapsfi losofi ska utgångspunkt som formulerats ovan gör gällande att 
erfarande existensers tillvaro konstitueras av kultur-moraliskt givna relationer, 
som uttrycks i föremål för erfarande vars existens och betydelse är relationellt 
given. Hur kan man i kunskapsbildande syfte nå en förståelse för betydelser 
som kommer av den sociala världens relationer?

Detta kapitel redogör för det metodtekniska tillvägagångssätt jag tillämpat
i den empiriförankrade studien. Som en introduktion beskriver jag dock först 
hur detta tillvägagångssätt är kopplat till den syn på sociala företeelser i allmän-
het och människoblivandet i synnerhet som skisseras i tidigare kapitel. Innan 

beskrivningen av det metodtekniska förfaringssättet tar vid, preciseras dessutom 
de epistemiska objekt som konstruerats för att erhålla en form av empiriförankring 
i avhandlingsstudien. I metodbeskrivningen fästs särskilt vikt vid den så kallade 
korrespondens analysen, vilken intar en mycket central roll i undersökningen. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt där jag refl ekterar över aspekter av det metod-
tekniska arbetet som jag idag, på ett eller annat sätt, anser vara problematiska. 
Anledningen till att jag presenterar dessa refl ektioner redan här, i stället för
i en avslutande diskussion, är att läsaren bör ha dessa i åtanke när hon ger sig 
i kast med resultatdelen.

En disciplinförankrad forskningsansats

Med den ontologiska skepticismen som förutsättning är all verksamhet att förstå 
som samtidigt teoretisk och praktisk: alla handlingar har sin utgångspunkt 
i en viss verklighetsuppfattning, liksom alla verklighetsuppfattningar ofrån-
komligen implicerar ett sätt att handla (jfr. Bradley, 1902; Randall, 1997). 

Detta gäller följaktligen även verksamheten forskning. Det går inte att åtskilja 

teori och metod, då de hela tiden förutsätter varandra:
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Even the most minute empirical operations – the choice of a scale of 

measurement, a coding decision, the construction of an indicator … 

– involves theoretical choices, conscious or unconscious, while the most 

abstract conceptual puzzle cannot be fully clarifi ed without systematic 

engagement with empirical reality. (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 35)

De epistemologiska antaganden som följer av relationismen implicerar en viss 
förståelse för den sociala världens kunskap och kunskapsbildning, vilken jag 

försökt precisera i kapitel III och IV. Därmed leder utgångspunkten också till en 
forskningsansats med specifi ka karaktäristika. I det nedanstående presenterar jag 
ett antal punkter som jag menar att forskaren bör ha i åtanke, i de fall då denne 
anlägger en förförståelse för verkligheten som går i linje med tidigare beskrivna 

antaganden. Vissa av dessa punkter kan kanske betraktas som självklara, utifrån 
ovanstående resonemang, och några har redan berörts. Dock är det långt ifrån 
självklart hur forskaren kan bära sig åt för att omsätta dem i en forskningsansats, 
varför en fördjupad diskussion rörande detta bedöms vara nödvändig. Det är en 
sak att föreställa sig en relationistiskt ordnad verklighet och delvis en annan att 
bedriva empirisk forskning på relationistisk grund. (Jfr. Durkheim, 1991)

Att bilda kunskap utifrån den relationistiskt givna förutsättningen att verk-
ligheten inte består av autonoma objekt/subjekt kan vara brydsamt. Nedlagt 
i våra kroppar fi nns en ofrånkomlig benägenhet att erfara världen i termer 
av relaterade ting; autonoma föremål som är externt relaterade till varandra. 
Det spontana igenkännande och de spontana omdömen som följer av detta 
bör ifrågasättas av den som strävar efter att utarbeta en relationistiskt grun-
dad forskningsansats. Svårigheten gäller kanske framför allt bemästrandet av 
böjelsen att fälla omdömen och inta en moralisk ståndpunkt i de frågor som 
beforskas. Därmed inte sagt att vi inte skall försöka bemästra denna böjelse 
– något som kanske särskilt gäller den forskare som ifrågasätter existensen av 
en absolut, naturgiven moral. Eller som Bourdieu framhåller:1

Riskerna med att låta yttre överväganden, hur ädla och osjälviska de än må 

vara, föreskriva objektet för ett vetenskapligt projekt kan nämligen inte un-

derskattas. Den ”goda saken” kan inte ersätta epistemologiska berättigan-

den och befria oss från kravet på refl exiv analys. (Bourdieu, 1999, s. 129-130)

1 Se också resonemanget om doxosofen i Bourdieu 2000b.
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Nedan sammanfattar jag vad som sagts i tidigare kapitel, koncentrerat till fyra 
aspekter som jag menar är centrala i ett kunskapsbildningsprojekt på relationistisk 
grund. Fokus ligger här mer direkt på hur relationismens antaganden påverkar 
sättet att tänka om och bedriva forskning. Först av allt skulle jag dock vilja 
säga något om den typ av kvalitetskriterier som kommer av att överhuvudtaget 
tillmäta den ontologiska skepticismen betydelse – alltså kriterier för hur den 
bildade kunskapens värde och kvalitet skall kunna bedömas.

Koherensteori

Den forskare som fäster vikt vid ontologisk skepticism kan svårligen luta sig mot 
korrespondensteorin, när det gäller att granska och bedöma den bildade kun-
skapens värde. All kunskap är byggd på antaganden av ontologisk karaktär, och 
det fi nns ingen erfarenhetsbaserad kunskap som kan påstås vara obetingat sann. 
Hela forskningsprocessen måste betraktas som ett konstruktionsförfarande, där 
resultat och analys styrs av och refererar tillbaka till vissa grundläggande anta-
ganden, i stället för till någon form av absolut verklighet. Specifi ka antaganden 
leder till specifi k kunskap; kunskap som kan te sig fullkomligt irrationell och 
felaktig utifrån andra utgångspunkter. Att prata om empirin som något man 
kan beskriva och förstå är därmed missvisande. Empirin når ofrånkomligen 
erfarandet i en form och betydelse som är betingad av en grundläggande verk-
lighetsuppfattning, och i någon mening innebär varje kunskapsbildningsprojekt 
en reproduktion och legitimering av det sätt att erfara världen som är förbundet 
med de antaganden forskaren, implicit eller explicit, utgår från.

Men med detta vill jag inte säga att kunskap med nödvändighet är meningslös eller 
godtycklig. Förutsatt att forskaren strukturerar sitt kunskapsbildnings projekt på ett 
koherent, internlogiskt hållbart sätt, med utgångspunkt i de grundläggande anta-
ganden hon anser sig kunna ta ställning för, kan den bildade kunskapen betraktas 
som sann och riktig i förhållande till dessa. Den företeelse eller situation forskaren 
empiriskt förankrar sin studie i, kan under dessa förutsättningar betraktas som ett 
epistemiskt objekt – en avgränsning och förenkling, konstruerad för att möjliggöra 
kunskapsbildning, men vilken aldrig kan göra anspråk på att vara sann, autonom 
eller fullständig (Bourdieu, 1996).2 Eller som Bourdieu framhåller:

2 Jfr. Bourdieus diskussion om den konstruerade individen: ”… den konstruerade indivi-
den existerar som sådan endast i det teoretiska rum som byggts upp av identitets- och 
olikhetsrelationer mellan den explicit defi nierade mängden av individens egenskaper och 
de enskilda egenskapsmängder som karaktäriserar de andra individerna och som defi nie-
ras enligt samma principer.” (Bourdieu, 1996, s. 35)



K A P I T E L  V

114

Det är omöjligt att undkomma arbetet med att konstruera objektet och 

det ansvar det för med sig. Det fi nns inget objekt som inte för med sig en 

synvinkel, inte ens det objekt som producerats i avsikt att upphäva varje 

synvinkel … och komma förbi det ofullständiga perspektiv som är förbun-

det med en position i det studerade rummet. (Bourdieu, 1996, s. 39-40)

Studieobjektet för denna avhandling, den edukativa miljön, är ingen fysisk/
materiell företeelse, och kan inte heller förstås som uppkommet genom en 

idealistisk tolkning av omvärlden; något som fi nns i människors medvetanden. 
Den edukativa miljön är ett konstruerat, principiellt koncept, tillkommet 
utifrån vissa vetenskapsfi losofi ska antaganden om verklighetens (och därmed 
människans) beskaffenhet. I den meningen kan man alltså inte utgå från att 
den edukativa miljön fi nns i någon föregiven bemärkelse – varken som mate-
riell entitet eller som tolkad företeelse. Därför går det inte heller att empiriskt 

studera den edukativa miljön, eftersom den inte har någon direkt motsvarighet 
i en empirisk verklighet. (Jfr. Bourdieu, 1996)

Genom att konstruera epistemiska objekt som i någon mening svarar mot 
studieobjektet kan dock forskaren åstadkomma en situation där hon inte är 
helt utlämnad åt konstruktioner och abstrakta antaganden. Konstruktionen 
av det epistemiska objektet skall svara mot de karaktäristika som defi nierar 

studieobjektet, men utesluta sådant som kan tänkas vara betydelsefullt utifrån 
andra sätt att betrakta människoblivandet. Och den kunskap som bildas kan 
aldrig göra anspråk på att vara sann annat än i förhållande till den vetenskaps-
fi losofi skt förankrade bestämningen av studieobjektet.

Monism

Relationismen gör gällande att all mening och alla specifi ka betydelser (alla 
kvaliteter) är uppkomna som ett resultat av interna relationer inom en autonom 
helhet, men att det i ontologisk bemärkelse inte existerar några autonoma 
helheter förutom det Hela. För att i kunskapsbildande syfte åtkomma någon 

slags betydelsebärande och meningsfulla resultat måste forskarens epistemiska 
objekt konstrueras som en autonom enskildhet. Forskaren kan visserligen 
aldrig påstå att det i absolut bemärkelse existerar sociala miljöer som är av-
gränsade från resten av verkligheten, men för den som antar en relationistisk 
verklighetsuppfattning tycks denna konstruktion nödvändig och oundviklig 
i kunskapsbildningshänseende.
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Det epistemiska objektet skall fungera som en autonom, konstruerad motsva-
righet till en aspekt av den sociala världen, utan att göra anspråk på att vara 

verklig och faktiskt autonom. Det epistemiska objektet Klass 3A, Omegaskolan 
kan exempelvis aldrig påstås vara detsamma som ”verklighetens” Klass 3A, 
Omegaskolan3. I stället är det en forskningsteknisk anordning för att möjlig-
göra kunskapsbildning rörande forskarens studieobjekt (se Bourdieu, 1996). 
Vidare innebär det icke-dualistiska/monistiska förhållningssättet att försök 
att beskriva och förstå det epistemiska objektet i förhållande till utomstående 
omständigheter måste undvikas. Varje studie kommer på så sätt att hanteras 

som en totalundersökning. Det som lämnas ”utanför” det konstruerade objektet 
fi nns i och för sig alltid representerat inom det – i och med utgångspunkten att 
allt i slutändan är en enhet – men tillåts inte påverka forskningsarbetet annat 
än i den utsträckning det tillmäts betydelse av den interna kultur-moraliska 
strukturen.

De karaktäristika som skrivits fram för den edukativa miljön i kapitel IV ger 

några indikatorer på hur forskaren kan konstruera epistemiska objekt att mot-
svara studieobjektet. Det sammanhang som konstrueras som ett epistemiskt 
objekt bör, enkelt uttryckt, vara sådant att de kroppar som ryms inom dess 
ramar har direkt och kontinuerlig kontakt med varandra. Den sociala världen 
är möjlig att avgränsa i en uppsjö av sådana sammanhang. Vad människan 
spontant igenkänner som skolklasser, förskolegrupper, fängelseavdelningar, 
arbetslag, kamratgäng och familjer är alla exempel på sammanhang som kan 
konstrueras som epistemiska objekt att motsvara den edukativa miljön. Alla 
dessa är i någon mening miljöer där kroppen kontinuerligt är situerad. Till 

skillnad från exempelvis ett samhälle eller en världsdel, medger dessa begränsade 
sammanhang dessutom den överblick som enligt bestämningen kännetecknar 
den edukativa miljön.

3 Hur forskaren skall betitla sina epistemiska objekt är en svår fråga, eftersom tituleringen 
(ex. Klass 3A, Omegaskolan) kan fresta läsaren att anlägga ett vardagsmässigt igenkän-
nande av de termer som används – det vill säga förknippa orden med sin egen, spontana 
fördom om vad dessa termer betyder. Det är därför viktigt att forskaren tydligt markerar 
skillnaden mellan epistemiskt objekt och den empiriska företeelse som delar dess namn, 
genom att framhålla att den förra endast gör anspråk på att ta fasta på ett fåtal aspekter 
av den senare – vilken i allt väsenligt är omöjlig att avgränsa på ett rättvisande sätt (Bour-
dieu, 1996). Bäst av allt är självfallet att ge det epistemiska objektet ett helt annat namn 
(Klass 3A, Omegaskolan skulle därmed kunna bli Betaobjektet)!
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En konkretisering kan kanske vara behjälplig: När forskaren konstruerat ett 
epistemiskt objekt som är menat att motsvara en förskoleklass, skall detta 
betraktas och behandlas som om det vore autonomt. Detta betyder inte nöd-
vändigtvis att konstruktionen bestämmer informanterna till de lärare och 
barn som, enligt det spontana erfarandet, tycks befi nna sig inom ramen för 
förskoleklassen. I förhållande till förskolan kanske forskaren gör konstruk-
tionen på så sätt att det epistemiska objektet konstitueras av berörda familjer, 
då dessa (inte minst genom eleverna) kan sägas ha direkt och kontinuerlig 
kontakt med varandra. Det viktiga är här, som över allt annars, att forskaren 
kan argumentera för att en viss konstruktion av ett epistemiskt objekt bidrar 
till bildandet av kunskap om den edukativa miljön. Med andra ord: hur fors-
karen bestämmer det epistemiska objektets gränser (i betydelsen informanter) 
är inte på förhand givet, utan kan variera beroende på problemformulering 
och praktiska omständigheter.

Relationism

Även om forskaren konstruerar det epistemiska objektet som autonomt i sig, 
kan hon inte betrakta det som konstituerat av autonoma företeelser/infor-
manter. Och det är det som är poängen: att genom avgränsning konstruera 
en monistisk storhet för att möjliggöra en förståelse som fokuserar interna 
relationer i stället för externa (Oliver, 1981). Forskarens spontana fördomar 
(exempelvis uttryckta i individer, socialgrupper, genus och fysiska ting) får inte 
tillåtas determinera undersökningen och ge det epistemiska objektet förutbe-
stämda differentieringsprinciper (jfr. Rosenlund, 1998). Konstruktionen av 

det epistemiska objektet skall göra det möjligt att hantera den kultur-moraliska 
strukturen med utgångspunkt i den empiriförankrade undersökningen; att 
använda studien i syfte att bryta med fördomar förbundna med kunskapsbil-
darens situering i den sociala världen. (Jfr. Bourdieu, 2000a)

En relationistisk ansats bryter ofrånkomligen med det spontana erfarandet, 
då den ifrågasätter erfarandets böjelse att sätta relata före relatio. Ansatsen 
skall möjliggöra för forskaren att bilda en förståelse för vilka distinktioner 
som är betydelsefulla i det konstruerade sammanhanget, samt vilka relationer 
dessa ger upphov till. Ansatsen skall med andra ord möjliggöra en förståelse 
för symboler som koncept och för kroppar som habitus/förkroppsligade posi-
tioner, enligt bestämningarna i tidigare kapitel. Symbolerna och kropparna 
kan därmed förstås i egenskap av den mening/betydelse de har i ett specifi kt 
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sammanhang, som uttryck för en relationellt konstituerad kultur-moralisk 
struktur. (Bourdieu, 1994, s. 300)

Det svåraste med att åstadkomma brottet med det spontana erfarandet ligger 
kanske i att bortse från att betrakta informanterna som autonoma individer. 
Självfallet vänder sig forskaren i en bemärkelse till enskilda människor i sin 
informationsinsamling. Men i allt väsentligt är dessa informanter allt annat 
än enskilda – de informerar om positionsegenskaper, inte om individegenska-
per (Bourdieu & Wacquant, 1992; From & Holmgren, 2002). Barnen i ”en 
skolklass” eller de anställda i ”ett arbetslag” är vad de är och har de egenskaper 
de har till följd av miljöns kultur-moraliska struktur, och inte som individer. 
De är vad de är på grund av att de förkroppsligar en viss position i strukturen 
och denna position är på intet sätt individuell (Bourdieu, 1996)! Som From 
& Holmgren framhåller:

Människoblivandet är … något socialt/relationellt. Föreställningen 

om människan som individ, eller för den delen subjekt, förutsätter 

infostran i sådana kollektiva fördomar, i ett sådant kulturhistoriskt 

sammanhang där individen har gjort/gör skillnad. … om kunskap om 

människoblivandet ska bildas krävs att de fördomar som gör oss till 

individer utmanas och sätts på spel! (From & Holmgren, 2003, s. 29)

Forskaren i exemplet ovan har konstruerat ett epistemiskt objekt som är tänkt 
att svara mot en förskoleklass, och där informanterna utgörs av berörda familjer. 
Utifrån relationismen hamnar dock inte forskarens fokus på att beskriva dessa 
familjer eller enskilda föräldrar och barn. I stället inriktas forskarens analys 
mot relationerna i den kultur-moraliska strukturen, samt de positioner som 
framkommer i denna4. Positionerna och koncepten kan sedan förstås som just 
positioner i en relationell struktur, där de har en viss mening och betydelse i 
förhållande till varandra.

Betingad induktivism

Det ovanstående kan tyckas förvirrande då det å ena sidan framhåller behovet 
att utifrån grundläggande antaganden konstruera det epistemiska objektet 

4 En specifi k position kan alltså förkroppsligas av ”fl era familjer”.
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och, å andra sidan, betonar att forskaren måste vara mycket försiktig med 
att formulera förförståelser om detsamma. Förklaringen till detta fi nns i att 
konstruktionen och förståelsen ligger på skilda abstraktionsnivåer. De anta-
ganden som ligger till grund för konstruktionen av det epistemiska objektet 
är inte hypoteser om kvaliteter eller substantiella egenskaper som kan testas, 
bevisas eller falsifi eras. Tanken med den empiriförankrade undersökningen 
är, som sagt, att den skall bistå forskaren i arbetet med att frigöra sig från de 
erfarandekategorier och föreställningar (de fördomar) denne bär i sin erfarande 
existens (Bourdieu & Wacquant, 1992). Man kan därmed tala om en betingad 
induktivism – induktivism betingad av vissa principiella antaganden som inte 
själva är föremål för undersökning. Kanske kan man, med den terminologi 
som används i denna avhandlig, vidare säga att behovet av induktivism lig-
ger på den abstraktionsnivå som här kallas den sociala miljön och dess koncept, 
medan konstruktionen av det epistemiska objektet förutsätter det principiella 
antagandet att sociala miljöer är strukturerade som sociala rum.

Åter till vårt exempel. Som forskare får jag inte göra antaganden om vad som 
tillmäts betydelse inom ramen för det epistemiska objektet. Jag kan exempelvis 
inte a priori betrakta barnen i termer av individer, av pojkar och fl ickor eller 
som tillhörande familjer med olika ekonomisk, utbildningsmässig eller etnisk 
bakgrund. Jag kan inte heller anta att barnen/familjerna har vissa intressen, 
strategier, värderingar etc. eller att klassen präglas av någon viss slags moraliska 
konfl ikter. Allt detta, och mer därtill, kan visserligen visa sig vara sådant som 
tillmäts och därmed har betydelse för det epistemiska objektets kultur-moraliska 
struktur. Men i sådana fall skall detta framkomma i forskningsarbetet. 

Metodteknisk fl exibilitet

Slutligen bör nämnas att man svårligen kan tänka sig att en relationistisk 
forskningsansats utesluter några specifi ka datainsamlingstekniker (jfr. Bourdieu 
& Wacquant, 1992). Intervjuer, observationer, enkäter, dagboks anteckningar 
med mera kan alla vara funktionsdugliga verktyg, förutsatt att de brukas med 
ovanstående aspekter i minnet. Det är mycket olyckligt att friställa diskus-
sionen om metod från forskningsansatsen i stort, samt det som studeras (dvs. 
studieobjektet). Bourdieu varnar:
 

… social research is something much too serious and too diffi cult 

for us to allow ourselves to mistake scientifi c rigidity … for scientifi c 

rigor. … only one rule applies: “it is forbidden to forbid”, or, watch out 

for methodological watchdogs! (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 227)
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Även om verktygen således är av sekundär betydelse är det viktigt att beakta 
hur de används – ansatsen måste tillåta öppenhet och koherens samt ge fors-
karen möjlighet att behandla det epistemiska objektet som en sluten helhet 
konstituerad av interna relationer. Att direkt tillverka en enkät med färdiga 
svarskategorier (utan att konstruera denna med utgångspunkt i vad som till-
mäts betydelse inom respektive epistemiskt objekt) är exempelvis ett tydligt 
avsteg från ett relationistiskt grundat förfaringssätt. Lika inkoherent blir det 
om forskaren vid en observation anser sig ”se vad som verkligen sker” eller om 
hon genom intervjuer påstår sig förstå ”vad informanterna verkligen menar”. 
Oavsett verktyg handlar det slutligen om att genom en empiriförankrad studie 
konstruera de kultur-moraliska strukturer som kännetecknar de epistemiska 
objekten, för att därigenom kunna säga något om den edukativa miljön samt 
om eventuella problemspecifi ka frågor, ifall sådana formulerats.

När det gäller konstruktionen av den kultur-moraliska strukturen (utifrån 
vad som tillmäts betydelse) kan även denna göras på olika sätt. Dels kan det 
göras direkt utifrån intervjuerna, dagboksanteckningarna eller vad för verk-
tyg som nu använts initialt. Men man kan också tänka sig att, som i denna 
studie, använda ett statistikverktyg som i någon utsträckning svarar mot 
relationismens grundprincip att sätta relatio före relata – det vill säga någon 
form av korrespondensanalys.5 Hur forskaren än gör är det centrala att hon 
kan argumentera för ett visst sätt att urskilja positioner i miljön, vilka i sin 
tur kan säga henne något om miljöns relationella struktur. Detta resonemang 
kan tyckas en aning kryptiskt, men blir förhoppningsvis klart och tydligt i 
och med nedanstående avsnitt.

De epistemiska objekten

We must try, in every case, to mobilize all the techniques that are relevant 

and principally usable, given the defi nition of the object and the practi-

cal conditions of data collection. (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 227)

Konstruktionen av de epistemiska objekten görs, enligt Figur 1 (se s. 15), 
i förhållande till studieobjektet och den problemspecifi ka frågeställningen. 

5 Lägg märke till skillnaden mellan vad som kallas korrespondensanalys och det som ovan 
omtalats som korrespondensteori. Det senare är en kunskapsteoretisk position medan det 
förra är en metod för databearbetning, vars användning inte behöver grundas i en kor-
respondensteoretisk kunskapssyn.
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Rörande studieobjektet måste föreliggande arbete betraktas som ett första steg 
mot utvecklingen av en teori om den edukativa miljön. En specifi k under-
sökningsdesign kan nämligen inte enbart ta hänsyn till studieobjektet, utan 
måste även beakta mer tekniska frågor – exempelvis i form av ekonomiska 
och tidsmässiga resurser (se Bourdieu & Wacquant, 1992). I strävan att bilda 
kunskap om hur människan blir till, enligt principen för den edukativa mil-
jön, måste jag göra vissa ytterligare avgränsningar och specifi ceringar i mitt 

forskningsfokus för att kunna precisera en hanterbar undersökning, med 
ett epistemiskt objekt som låter sig studeras inom ramen för avhandlingens 
praktiska villkor. Arbetet med att bilda kunskap om studieobjektet skulle, 
utan denna nödvändiga men snöpligt godtyckliga precisering, kunna fortgå 
i det oändliga. Eftersom detta inte är möjligt måste forskaren nöja sig med 
förhoppningen att dessa inledande resultat, ”… provisoriska och öppna för 

revidering…” (Bourdieu, 2000a, s. 272), utpekar en riktning för det arbete som 
följer på en första avrapportering. Och då jag inte har ambitionen att utifrån 
data åstadkomma exakta och i någon mening absolut sanna beskrivningar, 
förståelser etcetera av en faktisk verklighet, kan kravet på öppenhet knappast 
betraktas som problematiskt.

Den andra centrala aspekt som styr konstruktionen av epistemiska objekt är, 

som sagt, den problemspecifi ka frågan och det därav följande syftet. Empiriska 
studier inom ramen för disciplinen pedagogik har inte nödvändigtvis det all-
mänt hållna syftet att bilda kunskap om människoblivandet. I stället behandlar 
merparten av studierna mer specifi cerade problemområden, vilka på ett eller 
annat sätt anknyter till det allmänna. Denna studie är, som bekant, av den 
mer problemspecifi ka karaktären. Avhandlingsstudien avser inte i första hand 
att säga något om människoblivandet i allmänhet, utan att belysa hur skolval 

kan påverka segregationen i betydelsen homogenitet inom respektive skillnader 
mellan avgränsade, sociala miljöer. Men eftersom segregationen antas inverka 
på edukationsprocessen kan man förstå det som att avhandlingsstudien relaterar 
till, och är relevant för, frågan om hur människan blir människa.

När det gäller konstruktionen av de epistemiska objekten, eller kort: epiobjek-
ten, kan man säga att det fi nns tre sammanlänkade aspekter att hantera: en 

avgränsning i tid och rum, en bestämning av informanter samt formuleringen 
av undersökningsteman. I föreliggande studie har de epistemiska objekten 
konstruerats som: den edukativa miljön, som den kommer till uttryck i den kultur-
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moraliska strukturen inom två skolklasser.6 Bakgrunden till att jag konstruerade 
epiobjekt som motsvarar skolklasser står förstås att fi nna i problemformuleringen 
– denna studies uppläggning kommer av att jag intresserat mig för den debatt 
om valfrihet och föräldramakt som fördes under första halvan av 1990-talet. 
Avsikten med studien var att undersöka sociala sammanhang med avseende 
på deras homogenitet/heterogenitet och edukativa verkan. Den problemspe-
cifi ka frågan gav vidare vid handen att jag ville att de två epiobjekten, kallade 
alfaobjektet och primusobjektet, skulle vara sådana att familjerna aktivt valt 
sin involvering i dem. Valet (i betydelsen konstruktionen) av specifi ka klasser 
var sålunda tydligt strategiskt – jag valde klasser till vilka familjerna rört sig 
på eget initiativ7, och vars uttryckta profi l i någon utsträckning skiljde sig åt. 
Då syftet inte var att jämföra klasserna med varandra i någon substantiell 
bemärkelse ansåg jag det bäst att välja sammanhang som, åtminstone till det 

yttre och enligt sina utåt presenterade karaktäristika, är något olikartade. 
Den ena klassen är en kommunal mellanstadieklass med estetisk profi l på en 
skola i utkanten av tätort, och den andra en friskoleklass på lågstadiet med en 
framskriven naturvetenskaplig profi l vilken ligger i samma tätorts centrum. 

Konstruktionen av de två epistemiska objekten har vidare gjorts på så sätt 
att de i respektive miljö ingående familjerna konstruerats som informanter.8 
Detta gjordes av två huvudsakliga skäl: dels för att det skulle vara möjligt att 
kommentera tidigare forskning utifrån de resultat som framkommer i min 

6 Att det blev just två (2) epiobjekt beror på bedömningen att avhandlingsarbetets tidsmäs-
siga och ekonomiska förutsättningar inte skulle tillåta mer.

7 I den kommun där alfa- och primusobjektet är belägna är det så ordnat att alla familjer 
väljer skola inför skolstarten och har rätt att byta skola inför varje läsår. Kommunen 
är organiserad i geografi ska upptagningsområden och skolorna är skyldiga att erbjuda 
plats åt de familjer som bor inom deras respektive upptagningsområden. Begränsningar 
i valmöjlighet fi nns alltså i det att rektor kan neka plats åt familjer boende utanför 
upptagningsområdet om antalet sökande överstiger antalet platser samt genom att vissa 
skolor/klasser har speciella inträdesprov.

8 Någon kanske kommer med invändningen att elevernas föräldrar befi nner sig utanför 
klassrummet och därmed utgör en faktor som enligt ovanstående resonemang bör lämnas 
utanför studien. Men detta substantialistiska sätt att resonera är svårligen förenligt med 
en relationistisk ansats. De två epiobjekten, alfaobjektet och primusobjektet, fi nns inte 
som några givna storheter, konstituerade av de i sammanhangen ingående eleverna. Att 
hävda att de empiriska storheter (”skolklasser”) som ligger till grund för objektskonstruk-
tionen består av 20 elever är lika mycket en konstruktion som att påstå att den består av 
20 familjer. Frågan är egentligen bara huruvida forskaren, utifrån sina utgångspunkter, 
kan argumentera för sin konstruktion.
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studie och dels för att låta studien omfatta ytterligare en avgränsbar miljö, 
vilken måste antas ha en infl ytelserik edukativ verkan (dvs. familjen). Dock är 
denna konstruktion inte alldeles oproblematisk då den förutsätter antagandet 
att elevens position i den sociala världen starkt infl ueras av familjens position. 
Utifrån den syn på den sociala världen som ligger till grund för avhandlingens 
forskningsansats kan man på följande sätt argumentera för detta antagande:

Familjens stora infl ytande förklaras för det första genom att denna med få 
undantag uppfyller den edukativa miljöns krav på relativ kontinuitet, sta-
bilitet och överblickbarhet. Den kan vidare förstås som den edukativa miljö 
där kroppen initialt blir en potential till konceptuella uttryck. Denna initiala 
potential ligger sedan till grund för hur kroppen positioneras i andra miljöer 

hon förstås som situerad i och fungerar därmed som ett fundament för blivandet 
(jfr. Bourdieu, 1995). Slutligen kan familjen antas vara en miljö präglad av 
en omfattande och explicitgjord doxa; med en tydligt defi nierad ”normalitet” 
avseende värderingar, handlingsmönster, smak etcetera. 

En annan invändning mot valet att bestämma familjerna som informanter kan 
vara att jag på detta sätt inte får någon sorts information om den edukations-
process som pågår i klassrummet. Men enligt de antaganden om verkligheten 

och människans tillblivelse som bildar utgångspunkt för detta arbete är det just 
kretsloppet mellan kropp och position i den kultur-moraliska strukturen som 
är processen. Den väsentliga frågan är hur jag kan komma åt att begripliggöra 
den edukativa miljöns kultur-moraliska struktur, eftersom en förståelse för 
denna också är en förståelse av edukationsprocessen. Och jag föreslår alltså 
att den kultur-moraliska strukturen, enligt det antagande som görs ovan, kan 
konstrueras med utgångspunkt i familjerna som informanter.

Slutligen bör de teman jag valt ut som grund för informationsinsamlingen pro-
blematiseras. Valet av undersökningsteman spelar i principiell bemärkelse ingen 
större roll – vad man än väljer påverkar det utfallet på ett sätt som forskaren 
svårligen kan förutse eller bestämma. Just av den anledningen tas denna aspekt 
av forskningsarbetet upp under den rubrik som behandlar konstruktionen av 
det epistemiska objektet. Med andra teman; med fl er eller färre teman, hade 

utfallet sannolikt sett något annorlunda ut, även om utgångspunkten för detta 
arbete gör gällande att konceptmässiga uttryck för kultur-moraliska strukturer 
hänger ihop. Antagandet är alltså att utfallet skulle ha sett ut på ett liknande 
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sätt, oberoende av vilka teman som valts – att ungefär samma positioner hade 
gått att urskilja utifrån andra teman.9 

De teman som valts för denna studie är: beskrivning av skolan, skolans lärare 
och ledningspersonal, skolvalet, betydelsen av utbildning, ekonomisk situation, 
fritidsaktiviteter, betydelse av ordet demokrati, betydelse av ordet valfrihet samt 
önskemål om barnets framtid. Dessa teman har behandlats i tidigare forskning 
och debatt om skolval och föräldramakt, men har också valts i förhoppningen 

att undvika att förvirra informanterna. Genom att prata kring teman som känns 

som om de hör ihop med skol- och valfrihetsdebatt kan man få diskussionen 
att fl yta på ett bättre sätt, än om informanterna hela tiden sitter och funderar 

över temanas relevans. Självfallet är det dock omöjligt att helt undanröja risken 
att någon eller några förvirras av de diskussionsfrågor som presenteras – vilket 
utifrån relationismen kan förklaras med att vissa informanter är positionerade 
på sådant sätt att de kopplar samman skolvalet med andra symboler än de som 
förekommit i tidigare forskning och samhällsdebatt. 

Att formulera undersökningsteman med utgångspunkt i tidigare forskning ger 
vidare en viss möjlighet att utifrån studien kommentera den forskning som 
beskrivs i kapitel II. På grund av att föreliggande studie avviker från tidigare 
studier när det gäller grundläggande antaganden kan det dock vara svårt och 
missvisande att jämföra resultaten rakt av. Kommentarerna av tidigare fram-

tagna forskningsresultat blir i stället ett exempel på hur olika vägar till kunskap 
påverkar den kunskap som bildas; hur antaganden om den sociala världen 
påverkar begripliggörandet och därmed förståelsen av sociala företeelser.

Datainsamling & analysverktyg

För att besvara syftet har jag bearbetat de epistemiska objekten i tre huvudsak-
liga steg, där inspiration hämtats från Pierre Bourdieus sätt att resonera kring 
den metodtekniska ansatsen (se ex. Bourdieu & Wacquant, 1992; Bourdieu, 

1994; 2000). De tre analysmomenten – symbolbestämning, positionering och 
deskription – är vidare direkt kopplade till de karaktäristika som ovan framskrivs 

9 Det som gör att dessa resonemang egentligen bör betraktas som ointressanta är att ansatsen 
aldrig gör några anspråk på att beskriva skolklasser i realistisk bemärkelse – utan att just 
begripliggöra dem som konstruerade epistemiska objekt utifrån vissa föregivna antaganden.
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för en disciplinförankrad forskningsansats: symbolbestämningen innebär att 
fastställa vad som tillmäts betydelse rörande de teman som ingår i bestämningen 
av epiobjekten; positionering handlar om att bestämma hur symbolerna samt de 
kroppar som förkroppsligar dessa betydelsegörs (positioneras) inom epiobjekten för att 
på så vis konstruera de kultur-moraliska strukturerna; och genom deskriptionen 
kan forskaren med utgångspunkt i tidigare analysmoment söka förstå respek-
tive miljös edukativa verkan, som uttryck för de relationer som kännetecknar 
miljön. Fokus hamnar i det sistnämnda analysmomentet på det som i kapitel 
IV kallas doxa respektive edukativa motsättningar – där doxa representerar det 
som i miljöerna positioneras som allmängiltigt, medan de edukativa motsätt-
ningarna utpekar kontraster som potentiellt är föremål för edukativa konfl ikter 
och spänningar. Det är i och med det sistnämnda momentet som analysen kan 
lyfta från de epistemiska objekten och möjliggöra för forskaren att säga något 
om den edukativa miljön samt om studiens syfte.

Symbolbestämning

Syftet med den första datainsamlings- och analysomgången är att framarbeta 
symboler. Dessa ger en inblick i vad som tillmäts betydelse, vilket möjliggör 
för forskaren att senare producera datainsamlingsverktyg som inte bygger på 
vad denna, med utgångspunkt i sina fördomar, anser vara relevant, viktigt 
och betydelsefullt. Genom att fokusera symbolerna – att låta de kategorier 
och etiketter som används för att beskriva och förstå verkligheten genereras 
i och med hjälp av de epistemiska objekten – kan forskaren upprätta någon 

slags distans till sina spontana fördomar och den position i det sociala rummet 
dessa är förbundna med. (Bourdieu, 1995)

Bara för att en informant erkänner en viss symbol existens och betydelse, be-

tyder inte detta att symbolen i fråga har betydelse för det epistemiska objektets 
kultur-moraliska struktur. För att en symbol skall ha betydelse i analysen (alltså 
vara ett koncept) måste den vara något som bestämmer rummets positioner 
i förhållande till varandra; något som skiljer dem åt, alternativt något de har 

gemensamt. Men att skilja de verksamma symbolerna från de icke verksamma 
är en fråga för nästa analysomgång, varför den diskussionen får vänta.

Intervjuerna

Intervjuerna gick till så att jag tog kontakt med hälften av informanterna i 
respektive epiobjekt. Urvalet baserades på ett enda kriterium: att så gott som 
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möjligt försöka täcka objektets geografi ska upptagningsområde. Tanken med 
detta var att i studien innefatta informanter från olika delar av upptagningsom-
rådet – informanter från olika bostadsområden, med olika avstånd till skolan 
och vilkas barn skulle ha gått i olika skolor om de stannat vid den närmast 
liggande. Detta urvalsförfarande skulle i sin tur leda till en mer rättvisande 
bild av skillnaderna i respektive miljö.

Inom ramen för den tremånadersperiod jag utsett för ändamålet gavs de kon-
taktade personerna fullständig kontroll över när och var intervjun skulle ske. 
Intressant att notera var att alla utom ett par stycken av dem jag först ringde, 
direkt anmälde sig som villiga att delta i studien. Några intervjuades i sina 
hem, andra på arbetsplatsen och åter andra i ett rum på universitetsområdet. 
Intervjuerna blev sammanlagt 22 stycken (inklusive fyra provintervjuer). De 
tog mellan 50 och 90 minuter i anspråk, bandades och skrevs ut.

Själva intervjuschemat (Bilaga 1) konstruerades utifrån de teman som spe-
cifi ceras i konstruktionen av de epistemiska objekten. Frågor och följdfrågor 
har formulerats på så sätt att de skall uppmana informanterna att uttrycka 
vad de tillmäter betydelse rörande respektive tema. Men de har på intet sätt 
varit styrande i den meningen att jag känt mig tvungen att behandla frågorna 
i någon viss ordning. Det viktiga för mig har varit att få informanterna att 
prata om varje tema, vilket gjort att jag i vissa fall inte har behövt ställa en 
eller annan fråga; informanten har pratat om det ändå.

Konstruktionen av symbolerna

När jag väl hade intervjuerna utskrivna framför mig gav jag mig i kast med det 
första analysmomentet, som innefattar tre nivåer av bearbetning. Till att börja 
med markeras satser i intervjutexterna vilka refererar till betydelser/förståelser 
av det tema (ex. beskrivning av skolan) som för tillfället behandlas. I den andra 
bearbetningen sorteras dessa, så att de satser som tycks vara en termmässig 
upprepning av varandra grupperas tillsammans. Detta genererar en samling 
grupperade meningsyttranden, där respektive grupp kan ges ett gemensamt 
symboliskt uttryck (ex. skolan präglas av ordning och reda), vilket görs i den 
tredje bearbetningen. Symbolerna är att förstå som det som tillmäts existens 
och betydelse rörande epiobjektens teman. (För ex. se Bilaga 2)

Nu reses förstås frågan om hur forskaren skall gå tillväga för att välja ut de 
satser som skall grupperas tillsammans och på vilka grunder hon bestämmer sig 
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för en viss formulering av symbolerna. Utifrån relationismen kan dock denna 
fråga förstås som ointressant, i den meningen att den aldrig kan få ett absolut 
svar. Poängen med att gå omvägen via de epistemiska objekten handlar inte 
om att konstruera symboler som är exakta speglingar av någon slags verkliga 
förhållanden (något som enligt relationismen är omöjligt att åstadkomma). I 
stället handlar det om att konstruera en motsvarighet till den spridning som 
ryms inom det konstruerade epiobjektet – en spridning forskaren mycket väl 
kan missa om hon utgår från en viss teori om de företeelser hon uppmanar 

informanten att prata om eller om hon tar sin utgångspunkt i sina egna 
föreställningar/erfarenheter. Det viktiga är alltså att forskaren bemödar sig 
om att låta så mycket som möjligt av den symbolmässiga spriding som fi nns i 

informanternas uttryck fi nnas kvar även efter den första analysomgången, och 
att symbolerna rent terminologiskt formuleras utifrån informanterna.

Positionering

Att konstruera en kultur-moralisk struktur innebär att konstruera en väv av i 
positioner uttryckta relationer. Något slags analysverktyg behövs för att inte 
förhållandena mellan positionerna och de i analysomgång ett framtagna sym-
bolerna skall uppfattas utifrån vardagserfarenheter och fördomar. Bourdieu 
föreslår denna lösning på problematiken:

I suggest … this very simple and convenient instrument of construction of 

the object: the square-table of the pertinent properties of a set of agents or 

institutions. … This very simple instrument has the virtue of forcing you to 

think relationally both the social units under construction and their properties, 

which can be characterized either in terms of presence and absence (yes/no) 

or gradationally (+,0, -, or 1,2,3,4,5). (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 230)

Ett verktyg som kan vara behjälpligt i strävan att synliggöra förhållanden inom 
komplexa relationella strukturer, och som bland annat Bourdieu använt, är 
den statistiska teknik som går under benämningen multivariat korrespondens-
analys. Denna använder sig av just den ”matris av relevanta kännetecken” som 

omtalas i ovanstående citat, och beskrivs närmare nedan, efter att jag kortfattat 
redogjort för tillkomsten av den enkät som konstruerats utifrån intervjuerna i 
syfte att erhålla information möjlig att behandla med sagda teknik.

Enkäten

Enkäten (bilaga 3) är konstruerad så att informanten ombeds att ta ställning 

till olika symboler rörande de teman som ingår i konstruktionen av epiobjektet. 
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Temana omvandlas i enkäten till frågor som, i de fl esta fall, söker fånga vilka 
symboler respektive informant anser vara betydelsefulla i en idealsituation (ex. 
anser du att en idealskola skall präglas av ordning och reda?). Symbolerna måste 
fortfarande betraktas som meningslösa, i det att de ännu inte positionerats 
i förhållande till varandra på ett sätt som gör det möjligt att förstå vad de 
innebär i det specifi ka sammanhang forskaren konstruerat som ett epiobjekt. 
Informanternas sätt att ta ställning till symbolerna får alltså inte förstås som 

substantiella utsagor med någon viss mening; det är inte informanternas åsikter 
eller värderingar som undersöks med enkätens hjälp, utan snarare skillnader 
och likheter i vilka symboler informanterna förknippas med.

Konstruktionen av enkäten har gjorts för att de fl esta symbolerna direkt skall 

kunna föras in i en datamatris och behandlas i korrespondensanalys. Frågorna 
är dikotoma, i den meningen att informanten antingen tar ställning för en 
symbol eller så gör hon det inte. Vissa frågor har dock inte kunnat konstrueras 
på detta sätt i enkäten. Det handlar exempelvis om inkomst, högskoleexamen 
och hushållets samlade lån. Dessa variabler har i efterbearbetningen kategori-

serats för att kunna omformuleras till dikotoma variabler på nominalskalenivå. 
Kategorivariablerna konstruerades utifrån logiken att de skulle avpassas till 
de i enkäten angivna svaren, så att alla kategorier skulle inrymma minst en 
informant (se bilaga 4 för en variabelguide). Nämnas bör vidare att delar 
av enkäten, på det tema som handlar om fritidssysslor, lämnades öppna för 
kompletterande information från informantens sida. Detta var ogenomtänkt 
(vilket diskuteras under rubriken Refl ektioner) men tycks inte ha inverkat 
nämnvärt på utfallet. En körning i korrespondensanalys utan de variabler 
som genererats på detta sätt gav ytterst marginella förändringar i positioner 
– ingen informant bytte position i utfallet.

Samma enkät har på grund av avhandlingsstudiens problemspecifi ka fråga 
använts i båda epiobjekten. Detta gör det möjligt att kontrastera epiobjektens 
kultur-moraliska strukturer mot varandra, men det medför också risker. För 
det första kan det fresta forskaren att inte stanna vid en kontrastering, utan 
försöka sig på att verkligen jämföra de epistemiska objekten med varandra på 

en mer substantialistisk nivå – något som skulle vara ett internlogiskt brott mot 

relationismens principer, framför allt mot konstruktionen av epiobjekten som 
monistiska storheter. För det andra innebär det att informanten presenteras 
för symboler som inte uttryckligen tillmätts betydelse i dennes specifi ka miljö. 

Som jag ser det behöver dock inte det senare vara ett problem, då enkäten 
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fortfarande rymmer respektive miljös symbolmässiga spridning. Det viktiga i 
detta sammanhang är att forskaren inte drar några substantialistiska slutsatser 
av kontrasteringen, vilket är föremål för diskussion nedan.

När enkäten sammanställts och anpassats till den statistiska bearbetningen 
fanns 282 symboler/variabler, fördelade på 10 frågeområden. Flest variabler 
har det frågeområde som handlar om fritid och resor (54 st.) samt det som 
handlar om att beskriva en ”god grundskollärare” (38 st.). Minst har det som 
handlar om hushållet (14 st.). Svarsfrekvensen var inte hundraprocentig utan 

låg kring 85 procent i båda klasserna. Detta är framför allt något som påverkar 
den problemspecifi ka frågeställningen för avhandlingen. Konstruktionen och 
analysen av de kultur-moraliska strukturerna kan inte ta hänsyn till detta bortfall, 
vilket gör att den koppling som i någon utsträckning kan göras mellan å ena 
sidan de epistemiska objekten och å andra sidan de empiriska sammanhangen 

(skolklasserna) blir ännu mer spekulativ och, i någon mening, godtycklig 
– något som läsaren bör ha i åtanke när hon granskar resultaten.

Multivariat korrespondensanalys

Korrespondensanalysen (KA) är en statistisk teknik som utvecklades för cirka 
fyrtio år sedan, och vilken bland annat tillämpats inom samhällsvetenskaper 
som sociologi och pedagogik (se ex. Bourdieu, 1994; Rosenlund, 2000; SOU 

2000:39; Löfgren, 2001). Inom ramen för föreliggande avhandlingsstudie 
utprovas tekniken vidare, medan andra tekniker som hade kunnat användas 
för att belysa den problemspecifi ka frågeställningen (exempelvis klusteranalys 
och faktoranalys) får stå till sidan. Detta eftersom KA:s sätt att behandla och 
bearbeta data, enligt nedan, går i linje med relationismens princip att sätta 
relatio före relata.

KA:s funktion i analysen är att beskriva relationerna i datamaterialet och genom 
detta förmedla en bild av de huvudsakliga positionerna i epiobjektens kultur-
moraliska strukturer. Detta innebär ett första steg mot att förstå epiobjekten 
som edukativa miljöer, inom vilka symboler och kroppar betydelsegörs på ett 
visst sätt i förhållande till varandra, och är följaktligen tänkt att svara mot 
vad som sägs rörande monism och relationism under rubriken ”En disciplin-
förankrad forskningsansats”. Nedan följer en kortfattad genomgång av KA:s 
bärande principer och matematiska sätt att operera. Den som söker en mer 
grundlig beskrivning kan exempelvis vända sig till Hjellbrekke (1999).
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Utvecklingen av KA syftade till att framarbeta en teknik som inte kräver 
att forskaren gör några specifi ka och föregivna antaganden om förhållanden 

mellan olika variabler, innan den statistiska bearbetningen sätts i verket. 
KA möjliggör för data att komma till uttryck utan att forskaren på förhand 
formulerar hypoteser rörande variablernas inbördes orsak-verkanförhållan-
den, och kan därför beskrivas som en explorativ teknik, vilken åskådliggör 
strukturerna i en datamatris genom att positionera objekten i rader respektive 
variablerna i kolumner i förhållande till varandra. På så vis kommer utfallet 
också att synliggöra relationerna i datamaterialet – de relationer som ur ett 

relationistiskt perspektiv förstås som grunden till att informanterna (objekten) 
och symbolerna (variablerna) positionerar sig som de gör (Rosenlund, 2000). 
Clausen uttrycker sig på följande sätt: “By contrast to the traditional systems 
of analysis used to interpret categorical data, the method does not assume 
any underlying theoretical distribution. The main objective is to discover the 
[mathematical] structure inherent in the data.” (1998, s. 6)

KA ställer alltså inga speciella krav på data. Den är en induktiv teknik och 
alla variabler bearbetas på nominalskalenivå, vilket gör att den kan användas 

i nästan vilket sammanhang som helst och inom skiftande forskningsansatser. 
Studier baserade på intervjuer, observationer såväl som enkäter kan lätt utfor-
mas så att de genererar data på fordrad skalnivå. Rosenlund (2000) uttrycker 
sig som så att KA är en kvantitativ teknik för behandling av kvalitativ data. 
Kanske är det ännu mer precist att säga att KA är en teknik för kvantitativ 
behandling av kvalitativ data, om nu distinktionen kvalitativ/kvantitativ är 
relevant att göra (jfr. Åsberg, 2001).

Den aspekt som gör KA särskilt lämplig att nyttja i samband med en relatio-
nistisk forskningsansats är att tekniken i fråga ”… ’thinks’ in terms of relation 
…” (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 96). I föreliggande arbete används en 

speciell form av KA som kallas multivariat korrespondensanalys (MKA). 
MKA är, som namnet antyder, en teknik för behandlingen av många variabler 
samtidigt. Till skillnad från andra statistiska tekniker som ofta används inom 
samhällsvetenskapen – exempelvis korrelationsanalys, multipel regressionsana-
lys och faktoranalys – behandlar MKA alla variabelvärden som självständiga 
kategorier. Detta innebär att MKA bryter med antagandet om linjära samband 
redan från start. (Rosenlund, 2000)
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Förenklat kan man säga att MKA:s grafi ska utfall (se ex. s. 154-155 och 145) 
illustrerar relationen mellan olika symboler/variabler respektive informan-
ter/objekt. MKA visar relationerna mellan å ena sidan objekten beroende på 
hur lika eller olika de besvarat enkäten och å andra sidan mellan variablerna 
beroende på deras fördelning på objekten. Denna illustration ger alltså inte 
endast en bild av hur objekten skiljer sig från eller liknar varandra utan också 
av vilka variabler som bäst beskriver skillnaderna; vilka variabler som är mest 
avgörande för informanternas positionering i förhållande till varandra. (jfr. 
SOU 2000:39) 

Rent tekniskt arbetar MKA med en vanlig rektangulär datamatris där raderna 
utgörs av objekt och kolumnerna av kategoriska variabler (se Figur 2 nedan). 
Den numeriska informationen i datamatrisen omvandlas till grafi sk form, 
utan att väsentlig information för den skull förloras. Förenklat kan man säga 
att denna process går ut på att omvandla data till vektorer; till punkter med 
en specifi k riktning och vikt vilket ger dem en viss distans i förhållande till det 
grafi ska utfallsrummets mitt. Liksom andra statistiska tekniker inbegriper MKA:s 
bearbetning av data visserligen en reduktion, i detta fall i förhållande till hur 
många dimensioner forskaren vill att utfallet skall visa (se vidare s. 140-141). 
Men eftersom varje slags analys, statistisk eller inte, innebär någon form av 
komplexitetsreducerande tillrättaläggande behöver inte detta betraktas som 

ett förödande problem – förutsatt att forskaren är medveten om problematiken 
när hon drar slutsatser av sina resultat, vill säga.10 

Variablerna skiljs alltså åt med hänsyn till skillnaden i hur objekten ställt sig 
till dem. Man kan exempelvis tänka sig två variabler där hälften av objekten 

kryssat för den första, medan andra hälften kryssat för den andra (ex. variablerna 
man och kvinna). Dessa kommer att positioneras som skilda från varandra, 
medan två variabler varav nästan alla informanter kryssat för båda hamnar 
bredvid eller till och med på varandra. Det bör dock tilläggas att respektive 
variabels position också påverkas av positionen på alla andra variabler, varför 
punkterna för man och kvinna kan komma att hamna nära varandra ändå, 
om inte de som kryssat för kvinna regelmässigt svarat annorlunda på övriga 

10 För en mer djuplodande genomgång av tekniken se exempelvis Hjellbrekke (1999) eller 
Rosenlund (2000).
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frågor än de som kryssat för man. Av variablerna i exemplet nedan kommer 
alltså exempelvis ”Inkomst+” att befi nna sig på ett stort avstånd från variabeln 
”Vänster”. ”Inkomst+” kommer däremot att hamna ganska nära ”Utbildning+”, 
då nästan exakt samma personer tagit ställning för dessa variabler. Hade ma-
trisen innehållit många fl er variabler som också påverkat utfallet är det dock 
inte säkert att Inkomst+ och Vänster skulle komma att skilja sig nämnvärt åt, 
då det beror på mycket annat. (Se ex. Hjellbrekke, 1999) 

Det skall vidare noteras att MKA inte bara positionerar variablerna, utan 

också objekten i förhållande till varandra. Enligt exemplet nedan framgår att 
objekten benämnda familj 1, 2 och 6 kommer att positioneras mycket nära 
varandra i utfallsrummet, medan Familj 7 placerar sig förhållandevis långt 
ifrån dessa. När de grafi ska utfallen av de två beräkningarna sammanförs 

kommer Familj 1, 2 & 6 att återfi nnas i mycket nära anslutning till punkterna 
för variabelvärdena Inkomst+, Höger och Utbildning +. Detta medan familj 
7 återfi nns i närheten av variablerna Inkomst-, Vänster och Utbildning- och 
förhållandevis nära familj 3 & 4.

Figur 2. Exempel på matris där raderna utgörs av objekt och kolumnerna av katego-
riska variabler, rörande objektens inkomst, politiska orientering och utbildningsnivå.

För att förmedla en idé om hur den multivariata korrespondensanalysen fungerar 
kan ett förtydligande exempel vara på sin plats. Nedanstående exempel byg-
ger på Rosenlund (2000), och ger förhoppningsvis en inblick i hur teknikens 
multidimensionella matematik opererar i databehandlingen.

Vi tänker oss att vi har 50 informanter som befi nner sig vid sidan av en äng 
på vilken två streck har dragits; ett som delar ängen horisontellt och ett som 
delar den vertikalt, så att de formar ett kors (ett koordinatsystem). Alla dessa 
informanter har fått svara på en enkät med 50 dikotoma frågor (ex. ja/nej, 



K A P I T E L  V

132

ett/två eller hög/låg) och bär sina svar på dessa frågor synliga på sina tröjor. 
Vi ber först informanterna att placera sig utefter den horisontella linjen på så 
sätt att de står bredvid den person som de har mest gemensamt med rörande 
sitt sätt att besvara enkäten och att anpassa avståndet efter linjen mellan sig 
och de andra beroende på till vilken grad deras svar liknar varandra – har de 
svarat på ett identiskt sätt skall de alltså i princip stå på samma punkt. Det vi 
vill är alltså att personerna skall ställa sig på så sätt att kön visar på den största 
möjliga skillnaden i svarsprofi ler mellan den grupp som står till höger och den 
till vänster. Enkelt uttryckt: Det räcker inte att informanterna söker personer 
som satt lika många kryss i enkäten som de själva; de måste i stor utsträckning 
ha satt kryss på samma ställen. När kön väl är färdig markerar vi varje persons 
plats längs linjen och ber dem att återgå till sidan.

Så till den vertikala linjen. Vi ber återigen informanterna att fi nna en person 
som är så lik dem själva som möjligt och placera sig bredvid denne. Skillnaden 
är att vi nu vill att de placerar sig på så sätt att kön visar på den näst största 
skillnaden mellan de som befi nner sig på ena sidan (uppe) och de på den an-
dra (nere). När detta är gjort, och de femtio personerna markerat sin position 
utefter den vertikala linjen, har varje informant två markeringar, vilka utgör 

två koordinater på ett tvådimensionellt plan. Slutligen ber vi alltså infor-
manterna att söka upp den plats på planen som utpekas av dessa koordinater, 
varpå vi erhåller ett utfall som beskriver de relationer som konstituerar olika 
objektpositioner på fältet.

Vi kan nu gå omkring på planen och var vi än befi nner oss, rör vi oss bland 
objekt som liknar varandra i sitt sätt att besvara våra frågor. Fördelningen 
av variabelvärden (svar på frågorna) kan undersökas genom att vi helt enkelt 
efterfrågar dem. Vi kan exempelvis fråga vilka informanter som tycker att 
en god grundskollärare kännetecknas av att vara lyhörd för elevernas åsikter, 
och be dessa räcka upp handen. Därefter beräknar vi var gravitationscentret 
för de två variabelvärdena (Ja resp. Nej) fi nns, vilka är punkter någonstans 
mellan de personer som håller handen uppsträckt respektive mellan de som 
inte räcker upp handen. Vi upprepar proceduren 50 gånger och har därefter 
positionerat alla variabelvärdens gravitationscenter på fältet.

Genom denna procedur erhåller forskaren en beskrivning av hur de femtio 
informanterna förhåller sig till varandra rörande de frågor hon ställt dem. 
De som står nära varandra på fältet har svarat på ett likartat sätt rörande de 
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variabler som gör störst skillnad, medan de som befi nner sig långt ifrån var-
andra kan förstås som påtagligt olika i förhållande till varandra och frågorna. 
Vidare möjliggör den multivariata korrespondensanalysen att föra analysen 
vidare, genom att mer ingående analysera skillnaderna i utfallsrummet; att 
undersöka vilka koncept som fungerar som differentieringsprinciper och som 
därmed avgör närheter och distanser i rummet. 

I avhandlingsstudien utmynnar korrespondensanalysen i en grafi sk framställ-
ning av de två epiobjekten var för sig. Den visar de relationer som ger upphov 

till förkroppsligade positioner (dvs. habitus) och även hur olika symboler 
konceptualiseras i förhållande till varandra och till kropparna. Dessutom 
möjliggör MKA att kontrastera de två epiobjekten mot varandra, genom att 
informanterna från respektive objekt sammanförs i en sammanhållen ana-
lysomgång. På det sättet kan forskaren få begrepp om i vilken utsträckning 
de två miljöerna karaktäriseras av skilda kultur-moraliska strukturer. Denna 
beskrivning och kontrastering kan dock inte förstås som ett resultat i sig (se 

ex. Callewaert, 1999). För att verkligen åstadkomma en förståelse för de 
epistemiska objekten som edukativa miljöer – och därmed, i förlängningen, 
kunna säga något om studieobjektet och avhandlingens syfte – måste analysen 
drivas ett steg längre.

Deskription

När det gäller att beskriva och förstå de mönster som framkommer av korre-
spondensanalysen har jag fokuserat på respektive objekts doxa och edukativa 

motsättningar – elementen i vad som här kallas miljöns kultur-moraliska struk-
tur. Det är doxa och edukativa motsättningar som kan hjälpa mig att begripa 
respektive miljös edukativa verkan, på annat än en mycket abstrakt, symbolisk 
nivå. Jag har dessutom genomfört en kontrastering där de två epiobjekten pro-
cessas tillsammans. Denna presenteras i början av resultatavsnittet (kapitel VI) 
och återkommer i slutet för att bistå i ambitionen att förstå respektive miljö, 
samt i samband med den analys som söker belysa segregationsfrågan.

Vilka variabler som ingår i doxa respektive edukativa motsättningar bestäms 
genom korrespondensanalysens bearbetning av informanternas enkätsvar. I 
och med detta bestämmer bearbetningen också vilka variabler som varken 
tillhör det ena eller andra. Denna sistnämnda variabeltyp har alltså varken 

relevans för att begripliggöra doxa eller edukativa motsättningar, och kommer 
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följaktligen inte att redovisas i resultatdelens deskription. En variabel som inte 
representerar ett allmänt ställningstagande men som inte heller gör skillnad 
enligt den kultur-moraliska strukturens dimensioner, hjälper förstås inte till 
att begripliggöra epiobjektets konstitution.

Doxa

För doxa har en approximativ gräns bestämts till de symboler som 90 procent11 
eller mer av respektive objekts informanter förhållit sig till på samma sätt 
– enkelt uttryck: antingen har de kryssat för symbolen i enkäten eller lämnat 

den omarkerad; antingen instämmer minst 90 procent exempelvis i att en ideal 
grundskola bör präglas av ordning och reda, eller så menar minst 90 procent 
att ordning och reda är oväsentligt för huruvida en skola skall betraktas som 
idealisk. Det handlar alltså om att hitta de riktigt tunga symbolerna; det som 
i miljön konceptualiseras som självklart. Det riktiga i att jag tillåtit ett par 
informanter att avvika i vissa fall kan självfallet diskuteras. Mitt argument 
för detta är att det trots dessa avvikare handlar om symboler vilka är koncep-
tualiserade som så vedertagna att de har en normaliserande effekt på miljön i 
stort. Då jag dessutom nämner i texten de gånger då det handlar om symboler 
som en eller två avviker ifrån medges läsaren möjlighet att själv ta ställning 
till rimligheten i detta.
 
Vad gäller edukativa verkningar kan man, utifrån kretsloppet mellan kropp 
och position, förstå det som att doxa inskärper och förtydligar det förgivet-
tagna; det som så många av miljöns kroppar är disponerade att försanthålla 

att det utgör en odiskutabel normalitet. Doxa har ingen förändrande inverkan 
på potentialen till konceptuella uttryck. I stället är dess edukativa verkan 
konserverande och indoktrinerande. Undantaget från detta gäller de fåtaliga 
kroppar som i ett givet ögonblick inte omfattas av doxa. Dessa kommer med 
tiden att, genom kretsloppet, antingen inordnas i doxa eller utdefi nieras som 
onormala/avvikande. 

11 En avrundning till närmast liggande femtal gör att det i såväl primus- som alfaobjektet 
handlar om att jag tillåter högst två personer att avvika för att inlemma ett visst variabel-
värde i doxa.
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Edukativa motsättningar

Genom korrespondensanalysen positioneras informanterna i förhållande till 
varandra beroende på hur de besvarat enkäten. Utifrån informanternas fördel-
ning i strukturen kan jag erhålla en uppfattning om vilka symboler som följer 
respektive dimension i epiobjektens kultur-moraliska strukturer. Detta genom 
att undersöka hur stor andel av informanterna till höger respektive vänster 
(dimension 1) samt uppe respektive nere (dimension 2) i utfallet som kryssat 
för en viss variabel i enkäten. I primusobjektet positioneras exempelvis den 
symbol som handlar om museibesök på följande sätt:

Figur 3. Variabeln “Brukar besöka museer” och dess fördelning längs primusobjektets 
dimensioner.

Detta innebär att 70 procent av informanterna på den kultur-moraliska struk-
turens nedre sida brukar besöka museer, medan ingen på ovansidan gör det. 
På samma sätt betyder procentsiffrorna att 38 procent av informanterna på 
vänstersidan har för vana att besöka museer, medan andelen till höger är 44 
procent. Följaktligen är symbolen ”museibesök” i primusobjektet ett koncept 

som följer (gör störst skillnad på) den vertikala dimensionen. Det framstår också 
med önskvärd tydlighet att konceptets positiva gravitationscenter befi nner sig 
i strukturens nedre del (vilket bekräftas i Figur 9 på s. 188-189). Sedan denna 
procedur upprepats för alla variabler framkommer en bild av vilka koncept 
som är förknippade med respektive dimension och som alltså verkar som dif-

ferentieringsprinciper i en eller annan riktning. För vissa koncept som beskriver 
en betydande differentiering är dimensions tillhörigheten inte så tydlig som 
i ovanstående exempel. I dessa fall har jag skrivit in berörda koncept på den 
dimension där man fi nner merparten av de variabler som är förknippade med 
samma tema i enkäten. 
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När dimensionernas egenskaper väl bestämts är fyra huvudsakliga positioner 
uttydbara: uppe till vänster, uppe till höger, nere till vänster samt nere till 
höger. Dessa kan nu begripliggöras beroende på sitt läge i förhållande till de 
differentieringsprinciper som kännetecknar dimensionerna. I den grafi ska 
presentationen av den kultur-moraliska strukturen är det vidare möjligt att 
direkt se vilka variabelvärden som situeras i förhållande till vilken position. 

Dock innehåller inte resultatavsnittets fi gurer alla 282 symboler (564 va-
riabelvärden), då detta skulle göra fi gurerna oläsliga. I stället har jag genom 
ovan beskrivna procedur kartlagt vilka variabler som har störst betydelse för 
spridningen, och därmed för förståelsen av miljöns edukativa motsättningar, 

och presenterat dessa grafi skt. Övriga relevanta variabelvärden (variabelvärden 
som gör skillnad ) presenteras i stället i tabellform.12 Angående den grafi ska pre-
sentationen bör vidare noteras att jag i fi gurerna benämnt dimensionerna med 
utgångspunkt i någon eller några variabler som gör skillnad enligt respektive 
dimension. Detta har gjorts för att underlätta förståelsen av fi guren, såväl för 
mig själv som för läsaren, och är inte nödvändigtvis kopplat till vilken/vilka 
symbol/er som görs mest skillnad.

Genom den kultur-moraliska strukturens edukativa motsättningar och krets-
loppet mellan kropp och position, införlivar kroppen symboler förenade med 
den position hon förkroppsligar. För att vara situerad på en specifi k position 
måste den kroppsliga potentialen redan uttrycka merparten av de koncept 
som kännetecknar positionen ifråga. Med tiden kommer dock kretsloppet 
att i kroppen inskärpa även andra koncept förenade med positionen, samti-
digt som koncept förenade med andra positioner avvisas. Vidare medför de 
edukativa motsättningarna att kroppen införlivar ett synsätt; ett sätt att göra 
distinktioner som upprättar förhållanden mellan symboler konceptualiserade 
på olika positioner. Den överblick som den edukativa miljön tillåter, präglar 

12 Som tidigare sagt fi nns det vissa variabler som varken redovisas grafi skt, i tabellform 
eller som tillhörande doxa – detta eftersom de varken uppfyller kraven (90 procent) för 
att inskrivas i doxa eller gör tillräckligt stor skillnad för att säga något om de edukativa 
motsättningarna; om dimensionerna. Ett exempel på detta i alfaobjektets edukativa miljö 
är variabeln/symbolen ”Att man från skolans sida är aktiv i föräldrakontakten”, på det 
tema som handlar om att beskriva den ideala grundskolan. Denna symbol fördelar sig 
enligt följande – Dimension 1: Vänster 75%, Höger 78% respektive Dimension 2: Uppe 
71%, Nere 80% – och säger följaktligen mycket lite om motsättningarna i strukturen 
såväl horisontellt som vertikalt.
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kroppens synpunkt med ett specifi kt synsätt. Den betydelse som vissa symboler 
får i den edukativa miljön, genom att vara relaterade till andra symboler och 
positioner, normaliseras med tiden. Detta betyder exempelvis att när kroppen 
inträder i en miljö där samma symboler erkänns existens men har en annan 
konceptuell betydelse, eftersom den kultur-moraliska strukturen är kompo-
nerad på ett annat sätt, kommer kroppen att vara vilsen; den förmår inte göra 
skillnad på samma sätt som symbolerna i miljön gör skillnad. I extremfallet 
är det inte ens ”samma” symboler som gör skillnad i den nya miljön, varför 
vilsenheten ibland är total.

Kontrastering

Kontrasteringen görs i detta fall för att erhålla någon form av referent att beskriva 
respektive epiobjekt i förhållande till. Eftersom informanterna i epiobjekten 
inte kan sägas ingå i en och samma struktur måste kontrasteringen stanna på 
en abstrakt och principiell nivå – den tillåter forskaren att förstå likheter och 

skillnader rörande epiobjektens symbolstrukturer, men kan, utifrån relationis-
men, inte säga oss något om symbolernas konceptuella mening och innebörd, 
då alla kvalitativa egenskaper måste förstås som relationellt bestämda inom 
ramen för en monistisk storhet.

Kontrasteringen är vidare viktig för att kunna lyfta analysen över epiobjektens 
nivå, till det abstrakt formulerade studieobjektet och avhandlingens syfte. An-
gående det förstnämnda är det utifrån relationismen omöjligt att uttala sig om 
principer av mer generellt slag, utan något att relatera de enskilda fallen till (se 
också Bourdieu, 2000a). Liksom positioner inom en social miljö måste förstås 
som relationellt bestämda i förhållande till andra positioner, måste också ett 
epistemiskt objekt betydelsegöras i förhållande till något annat. En ensam kul-
tur-moralisk struktur kan inte vara homogen eller heterogen, eller något annat 
heller för den delen. Det är först genom att kontrastera epiobjekt mot varandra 
som den typen av förståelse möjliggörs. Med detta menar jag inte att jag är ute 
efter att generalisera resultaten till att vara applicerbara på förståelsen av andra 
specifi ka skolklasser. Den typen av generaliseringar är svårligen förenliga med 
en relationistisk utgångspunkt. Däremot är förhoppningen att jag utifrån de 

enskilda fallen skall kunna säga något om den abstrakta, edukativa princip 

som här kallas den edukativa miljön; att jag skall fi nna någon form av karak-
täristiska eller några principer som jag kan anta gäller för den edukativa miljön 
i allmänhet, och som fi nner sina specialfall av det möjliga i skilda epistemiska 
objekt. (Jfr. Bourdieu, 1996)
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Rörande avhandlingen syfte är det genom en kontrastering möjligt att uttala sig 
om respektive miljös homogenitet samt skillnaden mellan miljöerna. I detta fall 
är epiobjekten konstruerade på basis av att dess informanter aktivt sökt sig till 
miljön i fråga, varför jag bedömer dem vara relevanta i frågan om hur utrym-
met för valfrihet i skolsystemet medför en specifi k form av edukativa miljöer. 
Som sagt får dock inte resultaten förstås som generaliserbara på så sätt att de 
kultur-moraliska strukturer som kännetecknar alfa- respektive primusobjektet 
också kan antas känneteckna merparten av alla andra skolklasser i Sverige. De 
är exempel och kan inte förstås som annat än exemplifi erande.

Refl ektioner

Hade jag gjort denna studie idag hade centrala aspekter av forskningsarbetet 
sett annorlunda ut. Jag har inte bara haft svårt att bestämma hur jag bör för-
hålla mig till tidigare forskning, utan också till det spontana erfarande och de 
tidigare erfarenheter jag förkroppsligar. Den tidigare forskningen har redan 
avhandlats, men det tål att upprepas att problemen jag haft med den härrör 

från skillnader av vetenskapsfi losofi sk karaktär. En komplicerande omständig-
het har också varit att den forskare jag hämtat mest inspiration och stöd från, 
Pierre Bourdieu, har gjort sitt arbete inom ramen för en annan vetenskaplig 
disciplin och med ett annat studieobjekt för ögonen. Medan Bourdieu intres-
serar sig för strukturen i sig och dess reproduktion (jfr. Bourdieu, 1996, s 
32-38) är mitt intresse knutet till den människa/kropp som kan förstås som 
positionerad i en outtömlig mängd samtidiga strukturer. Detta har gjort det 
nödvändigt för mig att försöka fylla i de luckor Bourdieu lämnat i sitt arbete, 
angående förhållandet kropp-habitus.

Det mest problematiska har dock varit strävan efter distans till de erfaran-
demässiga uttrycken för den position jag förkroppsligar. Enkelt uttryck kan 
man säga att jag vid ett fl ertal tillfällen fått uppleva svårigheterna att bryta 
med invanda beteendemönster och fördomar. Hela avhandlingsarbetet har i 
så måtto varit en refl ektionsprocess, med målet att utveckla en systematisk 
forskningsansats som utgår från vissa vetenskapsfi losofi ska antaganden i stäl-
let för utifrån de spontana erfarandekategorier och fördomar jag kan sägas 
förkroppsliga. Nedan diskuterar jag vissa av de problem som jag idag ser med 
det genomförda forskningsarbetet och vilka jag på ett eller annat sätt försökt 
hantera under arbetets gång.
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Intervjuschemat

Intervjuschemat byggde på de teman jag konstruerat som relevanta för de 
epistemiska objekten. Så här i efterhand har jag svårt att se poängen med 
framför allt de följdfrågor som formulerats. Dessa kan mycket väl ha inverkat 
på intervjuerna genom att styra informanternas yttranden och resonemang 
bort från annat av intresse. Poängen med intervjuerna var ju som sagt att få fatt 
i de symboler genom vilka informanterna uttrycker sina erfarandekategorier, 
och möjligtvis har formulerandet av följdfrågor gjort att informanterna lurats 
iväg ifrån sitt invanda sätt att uttrycka sig rörande respektive tema. Sådant är 
förstås omöjligt att veta, men representerar en problematik att ta i beaktande 
i framtiden.

Dessutom anser jag i dagsläget att jag formulerat allt för specifi ka frågor om 
informanternas ekonomi och kulturintresse. Att frågorna ser ut som de gör 
beror på att jag inte lyckades frigöra mig från de empiriskt genererade resulta-
ten av Bourdieus tidiga studier, vilka påvisat förekomsten av två dominerande 

kapitalarter i 60-talets Frankrike – nämligen ekonomiskt och kulturellt kapital. 
Ett riktigare sätt att formulera intervjufrågan hade varit att be informanterna 
beskriva sin livssituation och att därefter låta frågor om ekonomi och kultur-
intresse framträda i de fall då informanterna själva uttryckt detta som bety-
delsefullt. Nu tror jag i och för sig inte att detta inverkat nämnvärt på utfallet, 
då det räckt med att en (1) informant uttryckligen visat sig tillmäta frågor 
som inkomst, boende och fritidsaktiviteter betydelse i beskrivningen av sin 
livssituation för att dessa symboler skulle ha infogats i enkäten. Intervjuerna 
utgör ju bara en grund för enkätstudien varför förfaringssättets (eventuellt 
problematiska) inverkan är begränsad.

Enkäten 

Rörande enkäten är det bekymmersamt att jag lämnade utrymme för informan-
terna att fylla i egna alternativ på det tema som handlar om fritidsaktiviteter 
och resor. Utrymmet lämnades på grund av bedömningen att detta tema var 
särskilt känsligt för att intervjuerna inte omfattat hela populationen; att de 
informanter som ingår i miljön men som inte deltagit i intervjuundersök-
ningen mycket väl skulle kunna ägna sig åt annat än det som lyfts fram av 
svarsalternativen. Men denna bedömning fi nner inget stöd i den teoretiska 
förförståelsen varför den knappast kan anses vara berättigad. Den potentiella 
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förekomsten av ”missade alternativ” måste betraktas som lika stor rörande alla 
andra teman. Som tur är visade det sig att de variabler som tillkom utifrån de 
öppna svarsalternativen inte påverkat studien nämnvärt. Men de hade kunnat 
göra det och bör vid ett framtida projekt undvikas.

Konstruktionen av symbolerna är en annan källa till problem. Rent hypotetiskt 
är det möjligt att konstruera en enkät som inrymmer tusentals påståenden rö-
rande de teman som ingår i epiobjektet, men det innebär närmast oöverstigliga 
problem i forskningstekniskt hänseende. En reduktion/komprimering måste 
göras, om än med ambitionen att behålla spridningen inom rummet. Så här 
i efterhand kan jag tycka att jag varit lite väl generös vid hopslagningen av 
informanters uttryck till symboler. Vissa uttalanden i intervjuerna, som har 
förts in under en gemensam symbol, hade varit intressanta att se i arbete på 
egen hand. Å andra sidan, hur man än gör är en reduktion nödvändig och 
det är egentligen omöjligt att på förhand veta vilka koncept som kommer att 
visa sig mer eller mindre utslagsgivande.

Sist, men absolut inte minst, vill jag också nämna att jag vid en senare genomläs-
ning av intervjuerna uppmärksammat intressanta symboler som informanterna 
faktiskt tillmäter betydelse men vilka saknas i enkäten. Detta är till stor del 
beroende på att jag i min iver att distansera mig från de kategorier som domi-
nerar mitt eget spontana erfarande ignorerat företeelser som för mig framstår 

som självklara. Det handlar exempelvis om barnens/elevernas kön, sådant detta 
erfars av informanterna. Personligen hade jag tyckt att det vore mycket intressant 
att se i vilken utsträckning just detta koncept hade inverkat på konstruktionen 
av den kultur-moraliska strukturen. Men nu fi nns det inte med, vilket läsaren 
bör ha i åtanke när denne betraktar utfallet. Vidare fi nns det en symbol som 
saknas på fl ertalet teman, nämligen den som uttrycks i uttalanden av typen 

”vet inte” eller ”har ingen uppfattning”. Är det så att informanten uttryckligen 
”inte har en uppfattning”, exempelvis om innebörden i begreppet demokrati, 
borde detta ha betraktats som synnerligen intressant.

Korrespondensanalysen

Något bör också nämnas om de nackdelar som brukar anföras mot korrespon-
densanalysen. Som med alla andra databehandlingstekniker gäller i och för sig 
att KA:s egenskaper måste sättas i förhållande till det sammanhang där den 
används. Det som av vissa ses som en negativ egenskap kan vara obetydligt i 
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andra sammanhang, beroende på vad användaren är ute efter att åstadkomma 
med tekniken i fråga. Hair m.fl . (1995) lyfter fram ett antal nackdelar eller 
begränsningar med KA:

First, the technique is descriptive and not at all appropriate for hypothesis 

testing. If the quantitative relationship of categories is desired methods 

such as loglinear models are suggested. Correspondence analysis is 

best suited for exploratory data analysis. Second, correspondence analysis, as 

with many dimensionality-reducing methods, has no method for conclusively 

determining the appropriate number of dimensions. As with other similar 

methods, the researcher must balance interpretability versus parsimony of 

the data representation. Finally, the technique is quite sensitive to outliers, 

either in terms rows or columns. Also for purposes of generalizability, the 

problem of omitted objects or attributes is critical. (Hair m.fl ., 1995, s. 516)

Såväl den första som den sistnämnda begränsningen har liten bäring på 
användningen av MKA i denna avhandling. Tanken om hypotesprövningar 
utesluts redan i den vetenskapsfi losofi ska utgångspunkten, vilket även gäller 
ambitionen att generalisera resultaten. När det gäller avstickare (outliers) har 
dessa ingen som helst negativ inverkan på epiobjekten i avhandlingsstudien, 
eftersom det här handlar om en totalundersökning där avstickarna är centrala 
för förståelsen av respektive kultur-moralisk struktur.

Rörande antalet dimensioner i utfallet bestämde jag mig på förhand att 
begränsa dessa till två. Redan ett tredimensionellt utfallsrum är mycket svårt 
att grafi skt framställa på ett sätt som tillåter överblick – vilket självfallet hänger 
samman med pappersytans två dimensioner – och ambitionen att involvera fl er 
dimensioner än tre gör det närmast omöjligt att redovisa resultatet grafi skt. 
Det konstruerade rummet är menat att bistå forskaren i strävan att förstå ett 
socialt sammanhang, men också att göra resultaten åskådliga för de läsare 
som tar del av forskarens ansträngningar. I detta fall gör jag därför samma 

avvägning som merparten av andra forskare vilka använder sig av MKA 
(se ex. Bourdieu, 1994; SOU 2000:39; Löfgren, 2001).
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VI. Hur pluralismen organiseras

Detta kapitel är upplagt så att det först behandlar alla familjer1 i ett gemensamt 
utfallsrum, som här kallas jämförelserummet. Poängteras bör att det inte är tal 
om en jämförelse i traditionell mening, där två substantiella storheter ställs 
mot varandra i syfte att utreda i vilken mån dessa skiljer sig från eller liknar 
varandra. I stället är det frågan om att kontrastera de epistemiska objekten 

mot varandra på en symbolisk nivå, där förhållandet mellan positionerna står i 
fokus. Jämförelserummet kan inte betraktas som en arena för meningsbärande 
jämförelser, eftersom den sociala miljö det konstruerar inte utgör en monistisk 
storhet. Avsikten med kontrasteringen är framför allt att undersöka i vilken 
utsträckning och till vilken grad man kan förstå de två edukativa miljöerna 

som symboliskt åtskilda. Skulle det visa sig att de epistemiska objektens famil-
jer inte skiljer sig åt – det vill säga att de som grupper blandas med varandra 
– fi nns det anledning att förstå de edukativa miljöerna som snarlika. Men om 
fallet är det motsatta, och grupperna tydligt skiljer sig från varandra, kan den 
inledande förståelsen inte bli annan än att det fi nns betydande olikheter i de 
edukativa miljöernas kultur-moraliska strukturer.
 
Sedan denna kontrastering är presenterad behandlas de epistemiska objekten 
var för sig, i syfte att begripliggöra dem enligt principerna för den edukativa 
miljön. Inom ramen för de monistiskt konstruerade epiobjekten möjliggörs 
att röra sig ned från en abstrakt och symbolisk förståelse, till en förståelse 

för de relationellt konstituerade koncept och habitus som kommer av res-
pektive kultur-moralisk struktur. På denna punkt blir såväl gemensamheter 
(doxa) som differentieringsprinciper (edukativa motsättningar) intressanta. 

1 I resultatavsnittet används termen familj för det som i tidigare, mer principiellt hållna 
kapitel kallas informant eller objekt. Detta eftersom informanterna i den empiriför-
ankrade undersökning som här presenteras konstruerats som just familjer.
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Vilka gemensamma bestämmelser fi nns i den edukativa miljön rörande kon-
ceptionen av den ideala grundskolan, demokrati etcetera? Vilka skillnader 
fi nns i miljön, rörande det som tillmäts betydelse, och hur kan man utifrån 
detta förstå den struktur av positioner som respektive miljö uppvisar? I de 
avsnitt som beskriver alfa- respektive primusobjektet har citat från intervjuerna 
infogats för att illustrera doxas och skilda positioners uttryck. Citaten får inte 
förstås som någon form av bevis eller belägg för att konstruktionen av de kul-
tur-moraliska strukturerna är riktig. Deras funktion är i detta sammanhang 
att illustrera, exemplifi era, konkretisera hur diverse koncept kan formuleras i 
och genom respektive miljös kroppar.

Förståelsen för de edukativa miljöerna kan därefter vändas tillbaka på jäm-

förelserummet, för att ytterligare tydliggöra miljöernas kultur-moraliska 
strukturer. På så vis möjliggörs en diskussion där kontrasterna mellan de 
konstruerade miljöerna fokuseras och begripliggörs, i relation till teorin om 
den edukativa miljön som grundval för till-människa-blivandet. Resultatdelen 
avrundas med ett avsnitt där jag utifrån denna diskussion drar vissa analytiska 
slutsatser rörande avhandlingens problemspecifi ka frågeställning och söker 
återkoppla till de studier som fi nns presenterade under rubriken ”Forskning 
om trendbrottets konsekvenser” (se kap. II).

Jämförelserummet

Vertikal dimension

Jämförelserummets vertikala dimension är tydligast kopplad till symboler 
rörande motiv för skolvalet (se tabell 1). De familjer som befi nner sig i utfalls-
rummets övre del anger i betydligt större utsträckning ett antal symboler som 
alla pekar mot att de önskar sig en lugn skolmiljö präglad av tydliga regler 
och ordning & reda.2 De fäster därtill större betydelse vid skolans förmåga att 
förmedla ämneskunskaper och färdigheter och kännetecknas i mycket större 
utsträckning av att ange negativa erfarenheter från den skola barnet annars 
skulle ha gått i som motiv för sitt val. Familjerna i utfallsrummets nedre del 

2 Tecknet ”&” används här för att beteckna att två termer hör ihop med varandra, då de 
ingått i ett och samma påstående i enkäten. I fallet ”ordning & reda” ovan lyder påståen-
det: ”Att skolan präglas av ordning och reda”. (Se frågeområde 2, i bilaga 3)
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utmärker sig i stället genom motiv som har med tillvalsskolans ämnesprofi l 
att göra. De menar sig ha gjort valet på grund av att barnet skulle få möjlighet 
att utveckla sitt intresse i en skola med en viss profi l och i en miljö präglad av 
intressegemenskap.

Figur 4. Familjernas situering i jämförelserummet.

Med de symboler som relaterar till skolvalsmotiv sammanfaller en lång rad 
andra symboler. Skolvalet och de motiv som anges för detta visar sig alltså vara 
förenat med symboler på andra teman, och ger tillsammans med dem en bild 
av skillnaden mellan positioner i jämförelserummets övre och nedre del. 
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Tabell 1. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som 
instämt i några symboler rörande motiv för skolval och som är relevanta i jäm-
förelserummets vertikala dimension

Två av enkätens frågeområden vars symboler tydligt visar sig följa den vertikala 
dimensionen är de som berör familjernas tillgångar och politiska preferenser. 
Dessa samvarierar med motiv för skolvalet. Ovansidan kännetecknas av relativt 
låga inkomster och begränsade lån, samt relativt hög utbildningsnivå. De övre 
karaktäriseras vidare av att positionera sig till höger på den politiska skalan 
eller avstå från att ta ställning, medan de nedre placerar sig till vänster eller 
vid mitten. Ovansidan präglas vidare av att familjen hyr sitt boende, medan 
de nedre företrädesvis äger en bostad. Nämnas bör också att det är vanligare 
bland de i utfallsrummets nedre del att barnen har två hem; att de delvis bor 
i ett annat hushåll än informantfamiljens.

Tabell 2. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som 
instämt i några symboler rörande tillgångar och politiska preferenser som är 
relevanta i jämförelserummets vertikala dimension
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Vidare visar sig vissa symboler rörande idealbilder av skolor, lärare och barn-
grupper samvariera med de ovanstående. Det är tydligt att dessa symboler är 
relaterade till motiven för skolval, även om skillnaderna på dessa teman är 
mindre än de som presenteras i tabell 1. De övre anger i större utsträckning 
att såväl en ideal skola som en ideal barngrupp skall präglas av ordning & reda 
samt att en god lärare skall ha förmågan att åstadkomma just detta. De övre 
fäster vidare i större utsträckning vikt vid att läraren lär ut skillnaden mellan 
rätt & fel, att hon har fasta regler & rutiner samt att hon håller en god balans 
mellan att vara hård/sträng och mjuk/snäll. Bland de nedre märks bland an-
nat att de fäster något större betydelse vid skolans ämnesprofi l, men också att 

idealskolan skall ha goda ekonomiska resurser. Merparten av de symboler som 
berör skolan, läraren och barngruppen fördelar sig dock enligt den horisontella 
dimensionen, varför jag återkommer till dem i nästa avsnitt.

Tabell 3. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som 
instämt i några symboler rörande en ideal grundskola, en bra grundskollärare 
samt en bra barngrupp som är relevanta i jämförelserummets vertikala dimension

Av begreppen demokrati och valfrihet är det endast det senare som tydligt 
följer den vertikala dimensionen. Familjerna i utfallsrummets nedre del anger 
i större utsträckning att tillräckliga valalternativ kan åstadkommas inom det 

offentliga systemet, och det tycks som om de i allmänhet ger uttryck för en mer 
problematiserande valfrihetssyn än de på ovansidan. De nedre menar i större 
utsträckning att valfrihet förutsätter intresse och information om alternativen 
samt att graden av valfrihet måste ses som kopplad till hur många människor 
som faktiskt väljer. De har vidare, i något högre omfattning, farhågor rörande 
att ett valfrihetssystem i skolan kan leda till en utbildning som är allt för 
specialiserad. Skillnaderna är inte lika påtagliga som rörande många av ovan 
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behandlade symboler, men visar att synen på valfrihet i viss utsträckning 
samvarierar med politiska preferenser och att valfrihetssymbolerna ingår i den 
vertikala differentieringsprincipen.

Tabell 4. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som 
instämt i några symboler rörande valfrihet som är relevanta i jämförelserummets 
vertikala dimension

Slutligen bör också nämnas att ett fåtal symboler rörande barnens och familjens 
fritidsintressen ingår i det komplex av symboler som gör skillnad enligt rum-
mets vertikala dimension. Det handlar då uteslutande om sådant som har med 
musik att göra, medan övriga fritidssysslor följer den horisontella dimensionen. 
Utfallet kan relateras till den tydliga tendensen att familjerna på nedre sidan 
angett barnets intresse som huvudsaklig anledning till skolvalet.

Tabell 5. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som instämt 
i några symboler rörande fritidsintressen som är relevanta i jämförelserummets vertikala 
dimension

Utifrån ovanstående presentation kan jämförelserummets vertikala dimension 
förstås som att den skiljer positioner åt beroende på motiv för skolval, ekono-
miska och utbildningsmässiga tillgångar samt politiska preferenser och syn 
på valfrihet. Med detta följer också ett antal symboler som har med skolan, 
läraren och barngruppen att göra – främst symboler som i sitt terminologiska 
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uttryck liknar symboler rörande motiv för skolval (ex. ordning & reda, tydliga 
uppföranderegler, skolans ämnesprofi l) – och att ett fåtal symboler rörande 
fritidsintressen också samvarierar med de ovanstående. Detta säger en hel del 
om vad som gör skillnad i jämförelserummet, men innan det är möjligt att 
beskriva rummets positioner måste dess horisontella dimension tydliggöras. 

Horisontell dimension

De symboler som tydligast karaktäriserar den horisontella dimensionen handlar 
om syn på grundskoleutbildningens uppgift. Det märks en tydlig skillnad mel-
lan familjer positionerade till vänster respektive höger, i det att de högra i större 
utsträckning ger uttryck för en mer framåtsyftande syn på skolans verksamhet. 
Positionerna till höger inrymmer symboler som uttrycker att grundskolan skall 
lägga grunden för elevens möte med ett samhälle där utbildningskraven växer, 
så att hon kan hävda sig i konkurrensen. Vidare anger familjerna till höger 
i större utsträckning att grundskoleutbildningen skall lägga grunden för en 
livsstil där utbildning är centralt och att den skall bidra till att ge eleven ökade 

valmöjligheter högre upp i utbildningssystemet. Grundskolan skall göra eleven 
mer fl exibel och lägga grunden för hennes framtida yrke.

Tabell 6. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som instämt 
i några symboler rörande grundskolans uppgift som är relevanta i jämförelserummets 
horisontella dimension

Med den framåtsyftande synen på grundskoleutbildningens uppgift följer en 
symbolfördelning som visar att positionerna till höger inrymmer större och 
mer specifi ka krav på såväl skola som barngrupp och lärare. Framför allt tycks 

familjerna positionerade till höger kräva delaktighet, infl ytande samt att barnen 
lär sig arbeta självständigt och ta eget ansvar – de framhåller i större utsträck-
ning att skolan skall vara öppen för infl ytande, att den skall vara politiskt 
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obunden samt att barnen skall göras delaktiga och lära sig arbeta självständigt. 
De fäster därtill större betydelse vid skolans organisation och geografi ska läge 
samt att elever och lärare bör ha gemensamma värderingar. Rörande barngrup-
pen önskar vidare de högra att barnen skall vara skötsamma & duktiga och 
förmögna att ta eget ansvar, samtidigt som man i större utsträckning betonar 
att barnen skall kunna vara ”barnsliga” inför varandra.

Tabell 7. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som instämt 
i några symboler rörande den ideala skolan och en bra barngrupp som är relevanta i 
jämförelserummets horisontella dimension

Vad gäller den goda läraren återfi nns en mängd krav eller önskemål, fördelade 
enligt den horisontella dimensionen. Att läraren skall vara mottaglig för kritik 
och lära barnen att ta eget ansvar känns igen från det närmast ovanstående, 
men till detta kommer såväl symboler rörande lärarens arbetssätt som per-
sonlighet. Hon skall ha bra pedagogiska arbetsformer i undervisningen, lära 
barnen att refl ektera över kunskap samt kunna jobba ihop barngruppen till 

en fungerande klass. Personlighetsmässigt framhåller de till höger i större 
utsträckning att läraren skall vara snäll, gladlynt, respektingivande, klar & 
tydlig, välstrukturerad och en god förebild.
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Tabell 8. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som instämt 
i några symboler rörande en god lärare som är relevanta i jämförelserummets horison-
tella dimension

Symboler relaterade till demokratitemat följer i jämförelserummet den hori-
sontella dimensionen och visar sig alltså inte knuten till politisk positionering 
i samma utsträckning som valfrihetsbegreppet. I stället uppvisar det alltså 
en försiktig överensstämmelse med syn på grundskoleutbildningens uppgift. 
Familjer situerade på positionerna till höger fäster i större utsträckning vikt 
vid att makthavarna i en demokrati måste stå för vad de lovar och att ett de-
mokratiskt samhälle skall hjälpa de svaga. Noterbart är vidare att en relativt 

stor del av familjerna positionerade till vänster inte anser att en demokrati skall 
borga för allas lika rättigheter och tillåta alla åsikter att höras.

Tabell 9. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som instämt 
i några symboler rörande demokrati som är relevanta i jämförelserummets horisontella 
dimension
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Till sist framkommer en intressant symbolisk skillnad på den horisontella di-
mensionen rörande fritidsintressen. Positionerna till höger – vilka enligt ovan 

förknippas med en framtidsinriktad syn på skolans uppgift och kännetecknas av 
omfattande/specifi ka krav på skolan, läraren och barngruppen – förkroppsligas av 
familjer som i större utsträckning ägnar sin fritid åt museer, teater och bibliotek 
och där det är vanligare att barnen syr, ritar och snickrar. Detta medan positio-
nerna till vänster i större utsträckning ägnar sin fritid åt sportaktiviteter.

Tabell 10. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som instämt 
i några symboler rörande fritidsaktiviteter som är relevanta i jämförelserummets 
horisontella dimension

Sammanfattningsvis visar det ovanstående att den horisontella dimensionen 
skiljer positioner åt beroende på hur de förhåller sig till symboler relaterade 
till grundskoleutbildningens uppgift och begreppet demokrati samt med 
utgångspunkt i fritidsintressen. Tillsammans med detta följer symboler som 
berör skolan, läraren och barngruppen – bland annat kopplat till önskan om 
infl ytande, delaktighet och barnens grad av självständighet/egenansvar. Det 
är familjerna till höger som utmärks av en tydlig tonvikt på grundskolans 
uppgift att hjälpa eleverna att hävda sig i samhällets konkurrens och lägga 
grunden för valfrihet högre upp i utbildningssystemet. Det är också de som 
tydligast uttrycker krav på skolans öppenhet samt lärarens arbetsformer och 
personlighet. Slutligen visar det sig att det är dessa som har en mer jämlikhets-
syftande bestämning av demokratibegreppet,3 och att de i högre grad ägnar 
sig åt teater, museer och bibliotek än åt idrott.

3 Med jämlikhetssyftande avses att bestämningen förknippar begreppet demokrati med 
social rättvisa (ex. allas åsikter skall höras, alla skall ha lika rättigheter och en demokrati 
skall hjälpa de svaga).
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Kontrasternas rum

Utifrån den bild som framkommer ovan av rummets differentieringsprinciper 
är det möjligt att bilda en uppfattning om vad som skiljer respektive förenar 
positioner i jämförelserummet. Ett sätt att genom förenkling tydliggöra posi-
tionernas betydelse är att rikta fokus mot de fyra kvadranter som avgränsas av 
dimensionslinjerna (se Figur 4). Detta skall då förstås som rummets huvud-
sakliga positioner, på vilka ett varierande antal familjer situeras.

I den övre vänstra kvadranten (ÖVK) fi nns ett homologiskt förhållande mel-
lan bland annat: ett skolval baserat på önskan om ordning & reda; politisk 
högerorientering; högre utbildningsnivå; lägre inkomster; nu-inriktad syn på 
grundskolans funktion; begränsade krav på infl ytande; mindre jämlikhetssyftande de-
mokratiuppfattning; samt ett kulturengagemang orienterat mot sportaktiviteter.4

Den övre högra kvadranten (ÖHK) liknar ÖVK rörande de symboler som följer 
den vertikala differentieringsprincipen och uppvisar en homologisk relation 
mellan bland annat: ett skolval baserat på önskan om ordning & reda; politisk 
högerorientering; högre utbildningsnivå; lägre inkomster; framtidsinriktad syn 
på grundskolans funktion; stora krav på infl ytande; jämlikhetssyftande demokra-
tiuppfattning; samt ett kulturengagemang inriktat mot konstnärliga aktiviteter.

Vad gäller den nedre vänstra kvadranten (NVK) ger den en bild av en grupp 
där det fi nns en homologisk relation mellan bland annat: ett skolval baserat 
på barnens intresseutveckling; politisk vänsterorientering; lägre utbildnings-
nivå; högre inkomster; nu-inriktad syn på grundskolans funktion; begränsade 
krav på infl ytande; mindre jämlikhetssyftande demokratiuppfattning; samt ett 
kulturengagemang inriktat mot sportaktiviteter. Notera likheten med ÖVK på 
den horisontella dimensionen.

Slutligen den nedre högre kvadranten (NHK) vilken, enligt systematiken i 
denna redogörelse, bär vissa likheter med ÖHK och andra med NVK. I NHK 
fi nns ett homologiskt förhållande mellan bland annat: ett skolval baserat på 
barnens intresseutveckling; politisk vänsterorientering; lägre utbildningsnivå; 
högre inkomster; framtidsinriktad syn på grundskolans funktion; stora krav på 
infl ytande; jämlikhetssyftande demokratiuppfattning; samt ett kulturengagemang 
inriktat mot konstnärliga aktiviteter.

4 Kursiverade symboler följer den horisontella differentieringsprincipen.
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Figur 5. Några, för differentieringen betydelsefulla, symboler i jämförelserummet. Dimensionerna 
benämnda utifrån familjernas syn på skolans uppgift respektive principer för skolval
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Epiobjekten i jämförelserummet

Efter denna redogörelse är det möjligt att dra några inledande slutsatser angå-
ende de kultur-moraliska strukturer vilka kan konstrueras för att begripliggöra 
epiobjektens edukativa miljöer. Alfaobjektets familjer dominerar jämförelse-
rummets nedre kvadranter, medan familjerna från primusobjektet närmast 

uteslutande återfi nns i de övre (se Figur 4). Även om det fi nns några få familjer 
som överträder den horisontella linje som skiljer de epistemiska objekten åt, 
sorteras de till stor del på ett sätt som korresponderar med deras tillhörighet 
till det ena eller andra epiobjektet. Detta trots att det inte fi nns någon variabel 
som registrerar vilken skolklass familjerna är involverade i.

Det är nog inte klokt att dra några slutsatser om de två epistemiska objekten 

ännu. Jämförelserummet beskriver inte en edukativ miljö och kan inte sägas vara 
en monistisk storhet konstituerad av interna relationer. Men genom objektens 
fördelning i enlighet med den vertikala dimensionen är det möjligt att göra 

vissa antaganden, som sedan kan diskuteras mer ingående efter en redogörelse 
av objekten var för sig. Alfaobjektet tycks bland annat vara kännetecknat av 
ett skolval baserat på barnens intresseutveckling, politisk vänsterorientering, 
lägre utbildningsnivå, högre inkomster samt en mer problematiserande syn 
på valfrihet. Primusobjektet kan i detta läge tyckas vara dominerat av det 
motsatta – politisk högerorientering, högre utbildningsnivå, lägre inkomster 
och en mer oproblematisk valfrihetssyn.

Utifrån ovan beskrivna utfall framstår det som rimligt att tala om de epistemiska 
objekten som utgörande två olikartade edukativa miljöer. Redan med hjälp av 
differentieringsprinciperna kan man förstå det som att objekten erbjuder skilda 
sociala sammanhang, där den edukativa verkan av kretsloppet mellan kropp 
och position har olika karaktär och där respektive kultur-moralisk struktur 
konstituerar positioner som skiljer sig åt genom att vara förenade med skilda 
sammansättningar av koncept (jfr. Figur 5). Om den påhittade ”person X” 
inträder i något av objekten, kommer denne, som potential till konceptuella 
uttryck, att realiseras på väsentligt olika sätt beroende på i vilken miljö hon 

förstås som situerad i. Detta gäller oberoende av vilken potential X förkroppsli-
gar. Enkelt uttryckt kan man säga att om X positioneras som ”normal” i det 
ena objektet, skulle denne med stor sannolikhet ha positionerats som en särling 
i det andra. Vidare kommer X att påverka de edukativa miljöernas struktur på 
betydligt olika sätt, enligt samma tankegång som i föregående exempel. Men 



K A P I T E L  VI

157

för att resonemanget skall kunna drivas vidare på en meningsbärande nivå 
måste epiobjekten behandlas var för sig. Det är först genom en uppfattning 

om respektive miljös utmärkande drag, som det är möjligt att kontrastera dem 
mot varandra, på annat än en mycket abstrakt nivå.

Alfaobjektet

Doxa

Enligt alfaobjektets doxa skall den ideala grundskolan präglas av en harmonisk 

stämning. I övrigt menar man att skolbyggnadernas utseende och skolans 
huvudmannaskap samt extraaktiviteter utanför schemat är ointressant, liksom 
föräldragruppens sammansättning. Man fäster inte heller någon betydelse 
vid att skolan bör ha en viss partipolitisk orientering eller att den driver en 
elitsatsning. Doxa rörande den ideala barngruppen kännetecknas av koncept 
som lugn & ro, trivsel och en viss klasstorlek samt att barnen bör vara snälla 
med varandra. Möjligtvis kan en parallell därmed dras till den harmoniska 
stämning som kännetecknar skolidealet. Betoningen på trivsel och harmoni 

kan exemplifi eras genom fl ertalet intervjuer, där informanterna svarat på frågan 
om vad de hoppas att skolvalet skall innebära: ”Ingenting direkt. Utan att jag 
ser att han mår bra och att det funkar och sen absolut ingenting.” (IP 10), ”Ja, 
det är … att han skall trivas i skolan, tycka att det är roligt att gå dit” (IP 8), 
”Ja, skolan, att grundskolan ska vara rolig, att hon ska tycka att det är kul att 

gå i skolan. Det är nog det.” (IP 15). Dessutom framhålls vikten av att eleverna 
är engagerade i skolarbetet. Närmast betydelselöst verkar det dock vara, att 
barnens begåvnings- och kunskapsnivå är hög och att klassen utmärker sig 
som speciell eller är sammansatt av individer som är speciella på något sätt. 
Man ser det inte heller som betydelsefullt att barngruppen är homogen, eller 
att alla barn bor i skolans närområde.

Angående den goda grundskolläraren sätter doxa ljuset på en lång rad egenska-
per. En intervjuperson framhåller exempelvis ”… man kan ju rabbla upp hur 
mycket grejer som helst som en lärare skall ha… alltså, egentligen skulle de 

behöva va en amöba eller bläckfi sk” (IP 14). Läraren bör vara ärlig, engagerad, 
trygg, rättvis och inspirerande. Kännetecknande för doxa om den goda läraren 
är också att hon bör tycka om barn samt vara vaksam på konfl ikter, lyhörd för 
elevernas åsikter och ha en förmåga att skapa lugn & ro. Vidare framhålls att 
den goda läraren bör trivas med sitt jobb och ha bra pedagogiska arbetsformer 
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i själva undervisningen samt att hon skall ha en bra kontakt med föräldrarna. 
De koncept doxa framhåller som ointressanta är lärarens utseendemässiga stil, 
samt huruvida hon är auktoritär & dominant eller hurtig.

Enligt doxa har skolan/klassen valts för att barnen skall få utveckla sitt in-
tresse i en skola präglad av en viss ämnesprofi l.5 Ordning & reda, disciplin 
& respekt, gemensam uppförandekod och gemensamma värderingar tillmäts 
ingen betydelse i denna miljö och det gäller även vissa variabler som har med 
kunskapsinlärning att göra. Skolan har inte valts för att barnen skall lära sig 
mer ämneskunskaper och färdigheter, för att man visste att läraren var bra 
eller i hopp om att barnen skall bli frälsta av utbildning. Skolans huvudman-
naskap har inte heller haft betydelse och man har inte valt den för att man 
upplevt den vara särskilt individinriktad, politiskt obunden eller för att man 
rent allmänt såg det som en möjlighet att påverka. Nämnas bör slutligen att 
skolvalet inte gjorts på grundval av att någon utomstående tyckte att barnet 
borde gå i en speciell skola/klass. Det är just profi len och intresseutvecklingen 
som står i centrum, vilket kan exemplifi eras av följande citat som först svarar 
på frågan varför familjen gjort skolvalet:

IP 8: Ja, det gjorde vi för att mitt barn har alltid varit intresse-

rad av [profilen], och eftersom det är det jag själv gör så tycker 

jag det är roligt. Jag har inte velat, så att säga, knuffa honom åt 

det hållet, utan han har fått välja om han var intresserad att söka.

MJ: Vad förväntar du dig att det här valet skall innebära för honom?

IP 8: Ja, det är att han skall få… att han skall trivas i skolan, tycka att 

det är roligt att gå dit. Och också att han skall få utveckla [profi len] 

förstås, det ger ju väldigt mycket, så att… Det fi nns inga längre planer 

då om yrkesval eller livsväg, men det här tycker jag är långt bra nog.

En liknande struktur kan kännas igen angående doxas konceptualisering av 
grundskoleutbildningens viktigaste funktioner. Nästan ingen betydelse fästs 

vid att skolan skall vara en grund för ett framtida yrke, med hög status och lön, 
men däremot skall utbildningen i grundskolan lära eleven att söka kunskap. 

5 Skolan ämnesprofi l infogas i doxa trots att den framhålls av något mindre än 90%. Detta 
eftersom den kan ses som relaterad till önskemål om intresseutveckling.
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Dessutom är grundskolan till för att barn skall få utveckla sin begåvning, för att 
de skall lära sig sociala färdigheter och utvecklas som människor – något som kan 
konkretiseras med hjälp av IP 12:s svar på frågan om utbildning är viktigt:

… skolan är inte alls viktig bara för … för inlärningen … det viktigaste är den 

här sociala kompetensen man får tycker jag. Att man lär sig liksom jämka, 

och man lär sig vara demokratisk och man lär sig umgås med olika människor 

och stå ut med olika människor … jag menar vi är ju sociala varelser. (IP 12)

Konceptualiseringen av demokrati ger bilden av en doxa som fokuserar del-
tagarinfl ytande och hänsynstagande. I en demokrati bör de som deltar i en 
verksamhet också ha infl ytande över denna. Det framhålls som viktigt att alla 
får komma till tals, att alla har lika möjligheter och att man tar hänsyn till 

olikheter. På frågan om hur man kan åstadkomma ett demokratiskt skolsystem 
svarar exempelvis en förälder:

Ja, alla ska ju självklart ha rätt och möjlighet, det är det första, att gå 

i skolan och sen måste det fi nnas resurser för dom som har problem 

av något slag. Och det, det är ju deras rätt för det är inget barn som 

kan, ska behöva drabbas av att man har problem hemma eller att man 

är född med någon hjärnsjukdom eller att man har andra problem, det 

måste man få hjälp med och det tycker jag är barns rättigheter. (IP 10)

Man håller dock inte med om att det nödvändigtvis är vuxna och myndiga 
personer som skall ha makten och ansvaret i en demokrati, att en demokrati 
inte bör tillåta elakheter eller att det i en demokrati inte fi nns någon valfrihet. 
Miljön ger vidare uttryck för en doxa som säger att valfrihet är att ta ställning 

till skilda alternativ. Därmed menar man också att valfrihet förutsätter intresse 
och information om alternativen. Man menar dock inte att alternativen tvunget 
måste vara likvärdiga eller att valfrihet kan defi nieras som frihet från styrning 
utifrån. Ytterligare en intressant iakttagelse som kan göras är att det i miljön 
fi nns en indirekt koppling mellan demokrati och valfrihet. Man håller som 
sagt inte med om att det i en demokrati inte fi nns någon valfrihet och man 
ställer sig inte heller bakom det liknande påståendet att valfrihet inte kan 
fi nnas i demokratiska samhällen.

Vad barnen anges ha gemensamt rörande fritidsaktiviteter är att de brukar 
leka med kompisar, titta på TV och spela musikinstrument i hemmet, samt 

att de inte brukar träna kampsport, spela ishockey eller badminton. Och 
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det familjerna har gemensamt är att de brukar ta det lugnt i hemmiljö och 
umgås med vänner. Resor företas till släkt och vänner inom Sverige, medan 
utlandsresor inom Norden knappast förekommer.

I den kultur-moraliska struktur som uttrycks av alfaobjektet placerar sig 
familjernas årsinkomst till största delen i intervallet mellan 350 000 och 499 
000 kronor/år (60%). Alla har dator i hemmet och nästan alla har minst 
en bil, även om denna sällan är av senaste modell utan oftast är mellan fem 
och tio år gammal. En annan intressant indikator på doxa är att nästan inga 
familjer anger att de placerar sig i mitten på den politiska skalan, att familjens 
röstberättigade placerar sig olika eller att de röstar blankt.

Sammanfattningsvis ger detta en bild av en doxa som har en ganska nedtonad 
syn på skolans funktion som förmedlare av ämneskunskaper. Utbildningen 

syftar framför allt till att barnet skall få ägna sig åt sitt intresse, i en harmonisk 
miljö där hon, tillsammans med andra, kan utvecklas som människa och lära 
sig sociala färdigheter. Läraren bör utmärkas av ett fl ertal personliga egenskaper 
och ha särskilda arbetsformer i sitt sätt att undervisa. Trivsel, inspiration och 
lugn & ro verkar vara karaktäristiska koncept för alfaobjektets doxa, på viss 
bekostnad av exempelvis kunskapsförmedling och disciplin & respekt. 

Jag förväntar mig kanske att hon skall få en roligare skoltid än vad hon skulle 

ha fått annars. Att hon får en lite annorlunda skoltid, att hon får… lite andra 

kompisar kanske… som gillar att hitta på saker, att hon inte behöver… sitta 

i en klass där så stor del av tiden upptas av busiga pojkar. Det är jag glad att 

slippa. För nå sånt är det ju inte där… [paus] Alltså det här med [profi len] 

det sköter ju hon så mycket vid sidan om också, så att det är inte någon 

stor sak egentligen, liksom att hon skall bli duktig… eller så, för det skulle 

hon bli ändå. Utan det är väl… Anledningarna är sociala, tror jag… (IP 6)

Miljöns konceptualisering av demokrati och valfrihet ger uttryck för ett 
jämlikhetssyftande demokratibegrepp som fokuserar deltagarinfl ytande och 
behovet av att ta hänsyn till olikheter, samt en problematiserande syn på valfri-
het. Man får uppfattningen att det i doxa fi nns en åsikt att valfrihet är ganska 
komplicerat – det krävs både att man håller sig informerad och intresserad för 
att man skall kunna prata om valfrihet.
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Edukativa motsättningar

Den vertikala dimensionens betydelsebärande differentieringsprincip är i 

alfaobjektet knuten till materiella tillgångar och politiska ställningstaganden. 
Med detta följer några aspekter av valfrihets- respektive demokratikonceptionen 
samt några koncept rörande den ideala skolan, den ideala barngruppen och 
den goda läraren, främst relaterade till önskemål om ordning & reda.

Alfaobjektets övre positioner kännetecknas av hög inkomst. De äger företrädesvis 
två bilar och bor i villa. Detta medan de nedre är låginkomsttagare vilka ofta 
saknar bil. De övres höga löner samvarierar med en tendens att placera sig till 
höger på den politiska skalan eller undvika att ta ställning, samtidigt som de 
nedre positionerna domineras av dem som placerat sig till vänster eller i mit-
ten. Vidare bör noteras att de nedre positionerna, som kännetecknas av låga 
inkomster och vänstersympatier, kännetecknas av en något annorlunda syn 
på demokrati och valfrihet jämfört med de övre. För det första gör de en stark 
koppling mellan termerna i fråga – de anger både att demokrati förutsätter 

Figur 6. Familjernas fördelning i alfaobjektet. Dimensionerna benämnda utifrån 
familjernas syn på skolans uppgift respektive inkomst.
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individuell valfrihet och att valfrihet är en förutsättning för demokrati. För 
det andra uttrycker de nedre en tilltro till att valfrihet kan garanteras utan 
privata alternativ, vilket kan konkretiseras med följande svar på frågan om 
huruvida utbudet av fri- och profi lskolor är tillräckligt stort:

Nej, det tycker… Eller, fri… det kan ju vara inom kommunal. Alltså, det kan vara 

kommunala skolor, det behöver inte vara friskolor. Det kan vara kommunala 

skolor som har inriktning. För jag känner, på ett sätt är det skönt nog att de är 

kommunala. Jag tror att, är den kommunal då är det ändå nån som är övergri-

pande som övervakar hur det ser ut egentligen, när man tar in elever eller hur 

det ser ut… om man tar ut avgifter eller… Blir det en likvärdig skola?! Och då 

tror jag det är svårare att göra om det börjar bli friskolor, jag vet inte. (IP 21)

Tabell 11. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande tillgångar, politiska preferenser samt kopplingen 
mellan begreppen demokrati och valfrihet som är relevanta i alfaobjektets vertikala 
dimension

Familjer situerade på positionerna i alfaobjektets övre del poängterar vidare 
vikten av ordning & reda, både vad gäller den ideala skolan och barngrup-
pen. Rörande skolan sammanfaller detta med önskemål om gemensamma 
och framskrivna uppföranderegler och att barngruppen i klassen/skolan skall 
utmärka sig som speciell på något sätt. På detta tema kännetecknas de nedre 
positionerna i stället av att framhålla vikten av att skolan arbetar utifrån vissa 
pedagogiska arbetsformer och att den skall vara politiskt obunden. Angående 
barngruppen fi nns hos de övre ett homologt förhållande mellan önskemål om 
ordning & reda och att barnen i gruppen skall vara skötsamma & duktiga. 

Dessutom tillmäter de barnens kön betydelse – de framhåller att barngruppen 
bör präglas av en viss sammansättning av pojkar och fl ickor.
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Tabell 12. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande den ideala grundskolan och den ideala barngruppen 
som är relevanta i alfaobjektets vertikala dimension

De övres krav på ordning & reda återkommer i det tema som handlar om den 
goda läraren – som IP 12 framhåller: ”Jag tycker att en god lärare skall hålla 
ordning faktiskt, i klassen.” Här medföljer dessutom ett fl ertal andra koncept, 

vilka relateras till ordningssträvandena: läraren bör lära ut skillnaden mellan rätt 
& fel, hålla fasta regler & rutiner och ställa krav på eleverna. Dessutom skall 
hon kunna hålla en bra balans mellan att vara hård/sträng och mjuk/snäll. IP 
9:s beskrivning av klassläraren kan illustrera detta: ”Också den här balansen 
av att hålla en gräns och också släppa på den liksom… Att liksom, kan lyssna 
in och så forma utifrån eleverna. Och samtidigt också markera en del.” De 
nedre utmärker sig genom att framhålla att en god lärare skall vara idérik. 

Slutligen fi nns, i enlighet med den vertikala dimensionen, två koncept re-
laterade till skolvalet, som framstår som betydelsefulla utifrån alfaobjektets 
kultur-moraliska struktur. De nedre anger att valet baserats på en önskan att 
barnet skall må bättre i skolan, medan de övre menar sig ha gjort ett aktivt 
val eftersom det gör att man hamnar med andra som aktivt valt, vilket i sin 
tur ger fördelar: ”… jag tror ju att gör man ett val så har man också ett en-
gagemang i sina barn, och det är ju oftast ett engagemang som man har för 
annat också… det är klart när man då kommer ihop sådär då blir det bra, 
det tror jag.” (IP 7)
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Tabell 13. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande den goda läraren och motiven bakom skolvalet som 
är relevanta i alfaobjektets vertikala dimension

För att övergå till alfaobjektets horisontella dimension är denna starkt kopplad 
till olika synsätt på grundskolans uppgift och funktion, vilka samvarierar med 
utbildningsnivå samt en lång rad koncept på övriga teman. Det är familjer 
positionerade till höger som framhåller vikten av att grundskolan skall förbe-
reda eleven inför mötet med samhällets utbildningskrav, så att hon kan hävda 
sig i konkurrensen – följande citat av IP 21 kan nyttjas för att exemplifi era 
detta: ”Nä, men för framtiden är det ju alltid viktigt med utbildning. … så är 
ju vårt samhälle uppbyggt att det är viktigt, så det är inte nånting man kan 
sticka under stolen med. … har du inte utbildning då får du sitta på kassan på 
Konsum, så krasst är det.” De till höger ger därtill uttryck för krav på andra 

funktioner, som att skolan skall hjälpa barnen att utveckla sina intressen, bidra 
i en självständighetsutveckling, förmedla en allmänbildning och lära eleven 
att förstå hur samhället fungerar. Och det är just positionerna till höger som 
också kännetecknas av låg utbildningsnivå; det är de med färre antal poäng 
från högskoleutbildning som har en framtidsorienterad syn på grundskolans 
uppgift och som tillskriver grundskolan fl er funktioner i grundläggandet av 
elevens framtida utbildningskarriär och yrkesliv.

Den mindre framtidsinriktade syn på grundskoleutbildningens vikt som kän-
netecknar de vänstra positionerna kan illustreras av IP 6, när denne svara på 
frågan om utbildning är viktigt:

Njae, jag vet inte… det är inte så viktigt. Utbildning, du menar alltså 

grundskoleutbildning? Ja det är klart det är det, men… jag är inte säker 

på det alltid. Alltså jag tror att… fast det är bara vad jag tror, men jag 

tror att man… alltså om man tänker läsa, skriva, räkna sånt skulle man 

ha lärt sig ändå, hemma. Jag tror att skolan är viktig för att lära sig… va 

tillsammans med andra. Kunskaper det tror jag man… det snappar man 

nog upp ganska mycket i alla fall ändå… tror jag, men jag är inte säker.
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Tabell 14. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande utbildningsnivå och grundskoleutbildningens 
uppgift som är relevanta i alfaobjektets horisontella dimension

Med den framtidsinriktade synen på grundskolans uppgift och den låga 
utbildningsnivån följer en lång rad koncept på de teman som handlar om 
den ideala grundskolan, den ideala barngruppen och den goda läraren. De 
högutbildade utmärker sig endast genom att i större utsträckning påtala att 
den ideala grundskolan skall vara bra på social träning – ”Jag tror att skolan 
är viktig … eftersom man får en social kompetens” (IP 12). I övrigt återfi nns 
koncepten situerade på positionerna till höger: grundskolan skall vara öppen 
för infl ytande och göra barnen delaktiga i verksamheten, och skall därtill vara 
bra på att förmedla ämneskunskaper & färdigheter. Familjerna på de högra 
positionerna framhåller vidare vikten av att skolans anställda och elever har 
gemensamma värderingar, gemensamma intressen och att den enskilda indi-

viden fokuseras. Därtill kommer ett antal koncept rörande skolans form – den 
skall ha en viss organisation, ett visst geografi skt läge, en god ekonomi men 
också kännas som ”en helt vanlig skola”. Betydelsefullt rörande barngruppen 

Tabell 15. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande den ideala grundskolan och ideala barngruppen 
som är relevanta i alfaobjektets horisontella dimension



K A P I T E L  VI

166

är att barnen vågar/kan vara barnsliga tillsammans och att de är kapabla att 
ta eget ansvar när så krävs. IP 8 berättar om klassläraren: ”… barnen skall ta 
mycket ansvar själva… Vi som föräldrar skall inte jaga på barnens läxläsning, 
utan han säger att de få ta konsekvensen om de inte har läst, om de inte har 
jobbat själva. Och det är ju en bra början tycker jag.”

Den goda läraren betydelsegörs genom koncept som fokuserar såväl arbets-
sätt som personliga egenskaper. De högra positionernas familjer fäster vikt 
vid att hon lär barnen att refl ektera över kunskap, att hon lär barnen ta eget 
ansvar, att hon är mottaglig för kritik och har förmågan att göra skolgången 
rolig – ”… den här läraren nu, tycker att det är kul. Alltså, det genomsyrar väl 
det mesta! Har man en negativ syn på barnen så sprider man ju den känslan 
och det synsättet.” (IP 14). Vidare framhålls att den goda läraren är gladlynt, 

snäll, respektingivande, fl exibel och klar & tydlig – ”det verkar välstrukturerat 
det han gör… men att han ändå är fl exibel och kan ta in såna här nya saker i 
undervisningen.” (IP 6).

Tabell 16. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande den goda läraren som är relevanta i alfaobjektets 
horisontella dimension

Också konceptionen av demokrati och valfrihet betydelsegörs i enlighet med 
den horisontella differentieringsprincipen. Till vänster återfi nns symboler som 
anger att en demokrati måste ta hänsyn till särintressen och att människor 
måste ha kunskap om samhället för att ett demokratiskt system skall fungera. 
Men det är positionerna till höger som kännetecknas av en mer jämlikhets-
syftande demokratisyn, genom symboler som gör gällande att en demokrati 

skall hjälpa de svaga i samhället, eftersträva likvärdighet och förse medborgarna 
med en gemensam referensram. Till höger fi nns också symboler som uttrycker 
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att politiker har en viktig roll att spela i ordnandet av valfrihet, och sådana 
som antyder en något mer negativ valfrihetssyn: valfrihet kan kännas som en 
belastning och är inte alltid positivt. De högras valfrihets- och demokratisyn 
kan kanske exemplifi eras med följande citat: 

… egentligen är jag emot hela det här systemet, kan jag känna, 

att man skall välja. Innerst inne så känner jag att alla har rätt till bra 

undervisning. Det tycker jag skall vara ett krav, att alla skall ha rätt till 

bra barnomsorg, man skall ha rätt till bra skola, man skall ha rätt till 

bra vård. Det är liksom min grundfi losofi . … Jag är rädd att man köper 

sig… de som har pengar kan köpa… jag kan köpa mitt val, alltså. Har 

jag pengar så kan jag köpa en skola för att där vet jag att där sitter de 

bästa lärarna. Jag kan köpa min barnomsorg, för jag vet att där har de 

bara tio barn i barngruppen, i stället för tjugo som de har på en annan. 

Jag är rädd för det där och jag är rädd att vi hamnar i ett A- och B-lag 

i vårat samhälle och det tycker jag inte om. Tillbaka till demokratin här 

alltså att vi har alla rätt att… vi har alla rätt till ett värdigt liv. (IP 14)

Slutligen syns en skillnad i att familjerna positionerade till höger i större 
utsträckning menar att ett aktivt val rörande barnens livssituation är att visa 
omsorg, samt att barnen själva kan göra aktiva val men att det bör ligga på 
föräldrarna att fatta besluten.

Tabell 17. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande demokrati och valfrihet som är relevanta i alfa-
objektets horisontella dimension
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Det framgår med önskvärd tydlighet att ovan berörda koncept uppvisar ett homologiskt 
förhållande till familjernas fritidsaktiviteter. På positionerna till vänster är det vanligare 
att barnen ägnar sig åt lagsporter och att familjen som helhet går på musikkonserter. De 
till höger tycks ha ett fritidsliv mer inriktat på konstnärliga aktiviteter. Barnen ritar, syr 
och snickrar i större utsträckning medan familjen som helhet oftare besöker biblioteket, 
teatern, operan, olika museer och går på bio – vilket kan illustreras av IP 6: ”Ja, alltså, 
fara på museet och så. Det gör vi ju jätteofta, då åker vi allihopa. Och så ja… vad kan det 
mer va, biblioteket, barnteater ja… nåt, vad det nu kan vara… Mycket lite TV.”

Tabell 18. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande fritidsaktiviteter som är relevanta i alfaobjektets 
horisontella dimension

Alfaobjektets edukativa miljö

Den kultur-moraliska struktur som kännetecknar alfaobjektets edukativa 
miljö betydelsegör symboler med hänvisning till två huvudsakliga differen-
tieringsprinciper. Den vertikalt verkande differentieringsprincipen tydliggör 
i sin tur två meningsbärande positioner; en övre och en nedre. I alfaobjektet 
är positionerna i den kultur-moraliska strukturens övre del kännetecknade 
av politisk högerorientering; goda ekonomiska tillgångar; önskemål om ord-
ning & reda och fasta regler & rutiner; samt av att tillmäta kön betydelse. På 
motsvarande sätt är de nedre positioner som karaktäriseras av politisk vän-
sterorientering också kännetecknade av exempelvis begränsade ekonomiska 
tillgångar; en tilltro till offentliga lösningar; och av önskemål om specifi ka 
pedagogiska arbetsformer. I alfaobjektets kultur-moraliska struktur är det 
dock den horisontella dimensionen som, tillsammans med doxa, betydelsegör 
merparten av de edukativt verksamma symbolerna.

Positionerna i den kultur-moraliska strukturens vänstra sida sammanfaller med 
hög utbildningsnivå; en mindre framtidsinriktad syn på grundskolans funk-
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tion; mindre symbolspecifi ka krav på den ideala grundskolan och på den goda 
lärarens arbetssätt och personliga egenskaper; en mindre jämlikhetssyftande 
demokratisyn; samt av ett intresse för lagsporter. Det är svårt att förstå det på 
annat sätt än att familjerna positionerade till vänster tar mindre allvarligt på 
grundskolans uppgift; de tillmäter grundskolan liten betydelse i ordnandet av 
barnens framtida utbildningskarriär och yrkesliv. På frågan om utbildning är 
viktigt svarar exempelvis IP 7:

Det är viktigt men inte allt. Och det har jag ju sett som har jobbat i 

barnomsorgen då ganska många år, att det är inte det som avgör om 

man är lämplig eller inte att till exempel jobba med barn… kunskaper får 

man hela tiden så länge man umgås och lever i en social sfär eller, jag 

menar, om man går upp för trappan så lär man sig alltid någonting att 

man måste lyfta foten lite högre så man inte slår i tårna, så att det beror 

på vad man relaterar till, alltså hur snävt man ska dra det, för att kunskap 

förvärvar man hela tiden under sin levnad… man kan inte undvika det 

på något sätt. … jag kan inte säga att alla människor måste gå i skolan i 

nio år och få dom här kunskaperna som är inskrivna i skol... i läroplanen 

och att det är det viktigaste man ska ge barn, för att jag tror att det 

fi nns dom som inte av någon anledning inte har behov av det, av någon 

anledning inte kan tillgodogöra sig teoretiska kunskaper utan man, det 

kanske är andra kunskaper som är viktigare för just den människan…

Med de högra positionerna är fallet strukturligtvis det omvända – det är på 
höger sida merparten av de symboler som handlar om grundskolans funktion 
respektive idealbilder av skolan, barngruppen och läraren får sin betydelse. En 
position till höger är förenad med en låg utbildningsnivå; en syn på grundsko-
lans funktion som gör gällande att denna har till uppgift att grundlägga elevens 

framtida utbildnings- och yrkesliv; tydliga krav på öppenhet och infl ytande och 
specifi ka krav på skolans organisation; specifi ka krav på lärarens arbetssätt och 
personlighet; en jämlikhetssyftande demokratisyn; en problematiserande syn på 
valfrihet; samt av konstnärligt inriktade fritidsaktiviteter. Den mer framtidsin-
riktade synen på utbildningens funktion kan lämpligtvis konkretiseras genom 
IP 21:s svar på frågan om det är viktigt att skaffa sig en hög utbildning:

… jag vill ju gärna att hon skall ha det, det tycker jag. Både för att du kan 

välja nånting som du är intresserad av själv… du kan välja mer, ett yrke 

som du kan trivas med. Men sen har det även med inkomster att göra… 

och kanske ännu mer för tjejer. De är ju sällan i verkstadsindustrin! Utan 

då blir det snabbköpskassörska. Nej, men du har inte de valmöjlighe-

terna och jag tror att det blir ett tristare liv, på nåt sätt, för dem också.
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Ett konkretiserande exempel kan förtydliga alfaobjektets edukativa verkningar. 

Att som kropp vara situerad i den edukativa miljöns övre högra position innebär 
att kroppen redan från början förkroppsligar den potential till konceptuella 

uttryck som situerar henne just där. Men detta betyder inte nödvändigtvis 

att hon vid ett givet tillfälle ger uttryck för alla de koncept som är förbundna 

med positionen i fråga. Exempelvis kan man tänka sig att hon är6 politiskt 
högerorienterad; välbärgad; konstnärligt intresserad; mer framtidsinriktad 
i sin syn på skolans funktion; samt att hon tillmäter kön betydelse. Genom 

kretsloppet mellan position och struktur befästs dessa koncepts samhörighet 
med kroppen, samtidigt som andra koncept förenade med positionen införlivas. 
Vidare: Positionen är en relationellt konstituerad position. Kroppen bestäms 

alltså i förhållande till andra positioner i strukturen, varför positionen i lika 

hög grad utmärks av vilka koncept den inte är förenad med. Den potential till 
konceptuella uttryck som tar sig uttryck i koncept som i den edukativa miljön 
inte sammanfaller med den position kroppen besitter kommer följaktligen med 
tiden att avvisa dessa. Om kroppen från exemplet ovan, vid ett givet tillfälle, 
potentiellt är lagidrottare kommer kretsloppet med tiden att rikta kroppen 
bort från detta och istället inrikta den mot konstnärliga aktiviteter.

Vidare utgör positionen en synpunkt, utifrån vilken kroppen överblickar 
strukturen. Den överblick som den edukativa miljön tillåter, präglar kroppens 
synpunkt med ett specifi kt synsätt. I alfaobjektet betyder detta exempelvis 
att hög inkomst kommer att förknippas med politisk högerorientering, men 
inte med en viss utbildningsnivå eller ett visst förhållningssätt till skolan och 
dess verksamhet. Oavsett om du har en hög eller låg inkomst, eller är politiskt 

höger- eller vänsterorienterad, kan du ha en mer eller mindre framtidsinriktad 
syn på skolans verksamhet och mer eller mindre specifi ka krav på skolans 
organisation, lärarens arbetssätt osv. 

Väger man samman det ovanstående med den doxa som alfaobjektet ger uttryck 

för, framkommer en bild av en miljö där den kultur-moraliska strukturen inskärper 
betydelsen av symboler som trivsel och harmoni och där fritidsintressen ges lika 

6 Ordet är skall i detta exempel förstås som hänvisande till kroppens existens i den 
konstruerade miljön, där dess specifi ka vara (dess habitus) bestäms av miljön och inte av 
några kroppsliga kvaliteter. Det skall alltså inte läsas som en substantialistisk bestämning 
av den enskilda kroppen, utan snarare av den position denne förkroppsligar.
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hög status som, eller till och med högre status än, förmedling av ämneskunskaper 
& färdigheter. Det råder visserligen ingen tvekan om att eleverna också skall få 
med sig något kunskapsrelaterat stoff från sin skolgång – den kultur-moraliska 
strukturens doxa gör exempelvis gällande att eleverna bör vara engagerade i skol-

arbetet och att en ideal grundskollärare bör ha bra arbetsformer i undervisningen. 
Dessutom fi nns det som sagt edukativa motsättningar i miljöns struktur där vissa 
positioner ger uttryck för en framåtsyftande syn på skolans verksamhet. Men om 
de koncept doxa tar avstånd ifrån beaktas framkommer ytterligare tecken som 

stödjer förståelsen av alfaobjektets edukativa miljö som ett sammanhang där själva 
kunskapsförmedlingen spelar en något nedtonad roll. Familjerna har exempelvis 
inte valt skola utifrån önskemålet att barnen skall lära sig mer ämneskunskaper 
& färdigheter och de fäster ingen vikt vid att barngruppen bör ha en hög kun-
skaps- & begåvningsnivå. Och även om det fi nns vissa motsättningar rörande 
grundskoleutbildningens funktion – om huruvida den bör vara framåtsyftande 
eller nu-orienterad – fäster inte miljöns familjer någon betydelse vid symboler 
som berör barnens framtida yrke, status och lön. Möjligtvis kan detta förstås som 
att det viktiga är att barnen trivs och har roligt, så kommer annat att komma på 
köpet – något som IP 15 exemplifi erar när denne säger: 

Alltså det jag tyckte var så bra var att det var nåt kul som drar den 

övriga undervisningen framåt. Gör man nåt kul per dag då står man ut 

med historia och sånt. Det är väl mitt sätt att se på det, att har man 

roligt och kompisar med samma intresse och, ja, dom som håller på 

med [profi len] i tonår och äldre … har ju ett roligt intresse och kan jag 

stimulera det från då dom är små, så tycker inte jag att jag vill hindra det.

Noterbart är vidare att den kultur-moraliska strukturen (Figur 6) indikerar att 
det i alfaobjektets edukativa miljö fi nns en obalans. I miljöns högra sida, där 
de lågutbildade och framtidssyftande familjerna positioneras, tycks familjerna 
mer samlade och därför i någon mening mer lika varandra i sina ställningsta-
ganden och livsomständigheter. Positionerna till höger inrymmer dessutom 
något fl er kroppar, vilket mycket väl kan påverka maktförhållandena i den 

edukativa miljöns kultur-moraliska struktur. De edukativa motsättningar 
som fi nns i miljön är grunden för den mer eller mindre uppenbara kamp om 
att defi niera ”det normala” som fi nns i alla edukativa miljöer. Och där spelar 
möjligtvis omständigheter som just olika positioners homogenitet och storlek 
(mätt i antal kroppar) en betydande roll, även om jag inom ramen för denna 
avhandling inte kan utveckla detta mer precist.
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Vidare utmärker sig två familjer genom att tydligt avskilja sig från övriga. 
Den ena återfi nns långt ned i strukturens vänstersida, medan den andra ligger 
långt till vänster men nära den vertikala dimensionens mitt. Dessa avviker 
med andra ord på helt olika sätt: den nedre genom att utgöra ett särfall på 
den vertikala dimensionen och den övre genom att utmärka sig rörande de 
koncept som följer den horisontella dimensionens differentieringsprincip. Även 
om strukturen i stort är obalanserad, till förmån för positionerna till höger, 
kan man förstå det som att dessa två familjer utgör tydliga särfall vilka kan 
få svårt att bli igenkända som hemmahörande i miljön.

Ytterligare en slutsats som kan dras av att avhandlingen utgår från en relatio-
nistisk ontologi är att jag måste vänta med ytterligare resonemang till efter 

presentationen av primusobjektets edukativa miljö. Utifrån relationismen är att 
beskriva detsamma som att kontrastera. Ovanstående översikt av alfaobjektets 
edukativa miljö kan alltså inte begripliggöras innan den kontrasteras mot något 
annat. Om det visar sig att primusobjektets kultur-moraliska struktur beskriver 

en liknande edukativ miljö, kan man exempelvis diskutera huruvida det som här 
presenteras som specifi kt för alfaobjektet är uttryck för något mer allmänt.

Primusobjektet

Doxa

Primusobjektets doxa gör gällande att den ideala grundskolan bör präglas av en 
harmonisk stämning, där det är tillåtet att vara annorlunda och där man foku-
serar individen. Viktigt är också att skolan har gemensamma och framskrivna 
uppföranderegler, är rolig att gå på samt att den har en bra undervisning och 
kunskapsförmedling.7 Det senare exemplifi eras företrädesvis med några infor-
manters förväntningar om vad skolvalet skall innebära för barnet: ”Det är det, 
att hon blir liksom frälst av utbildning.” (IP 18), ”Mer konkret så att dom får en 
grund att stå på utifall att dom vill fortsätta att studera.” (IP 19), ”Bra kunskap, 
bra skolgång, men sen, jag kommer ju aldrig att ha facit i hand.” (IP 22)

7 Uttrycket för symbolen förmedling av ämneskunskaper & färdigheter uppgår visserligen 
bara till 82% rörande de teman som handlar om den ideala grundskolan och grundsko-
lans uppgift, men infogas ändå i doxa då den dels karaktäriserar doxa på temat den goda 
läraren och dels ligger nära att inkorporeras i doxa på de tidigare. Jag gör alltså bedöm-
ningen att betydelsen av kunskapsförmedling & färdighetsträning, inom primusobjektet, 
på det hela taget är av doxiskt slag.
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Enligt doxa har det ingen betydelse huruvida idealskolan har en viss partipolitisk 
orientering, ett visst huvudmannaskap eller specifi k ämnesprofi l – ”jag är ju 
[inte inriktad mot den profi len], min man är det inte heller så vi har som inte 
alls… av det intresset har vi ju inte valt skolan.” (IP 16). Man fäster heller ingen 
betydelse vid eventuella extra aktiviteter utanför schemat, att skolan driver en 
elitsatsning eller att dess elever och anställda ingår i en intressegemenskap. 
Dessutom har man inte önskemål om att barn- eller föräldragruppen skall ha 
en specifi k sammansättning.

Det sistnämnda motsäges dock något i doxas konceptualisering av den ideala 
barngruppen. Där framkommer nämligen att man gärna ser att denna har en 
speciell fördelning mellan pojkar & fl ickor och att den utgörs av barn som är 
engagerade i skolarbetet och förmögna att ta eget ansvar. Man ser det också 
som viktigt att barnen trivs och är snälla med varandra. Återigen visas dock 
att ingen betydelse fästs vid att barnen ingår i en intressegemenskap. Man 
tycker inte heller att klassen behöver vara homogen eller utgöras av barn som 
bor i närområdet, eller att klassen bör utmärka sig som speciell eller vara sam-
mansatt av individer som är speciella på något sätt.

Den goda grundskolläraren är, enligt primusobjektets doxa, duktig på att 
förmedla ämneskunskaper och färdigheter och på att hålla en bra balans 
mellan att vara hård & mjuk – ”Det måste fi nnas rosor och regulation, som 
man säger.” (IP 19).  Hon skall vara engagerad, trygg, rättvis, inspirerande 
och vaksam på konfl ikter. Andra koncept som framträder är att hon bör lära 

barnen att ta eget ansvar, kunna ställa krav och se alla barn som individer – ”Ja 
alltså den [goda läraren] skall ju se individer tycker jag, i eleverna. Det är det 
absolut viktigaste, just att dom är på så olika nivåer, genom hela skolgången…” 
(IP 16). Hon bör dessutom tycka om barn, hålla en god föräldrakontakt och 
trivas med sitt jobb. Å andra sidan anser de allra fl esta att det är oviktigt att 
läraren är auktoritär & dominant, att hon har en viss utseendemässig stil samt 
att hon är hurtig.

Doxas dominerande motiv bakom skolvalet är knuten till att familjerna ef-
tersträvar en miljö som präglas av ordning & reda – ”Ja, jag tycker att det är 

väldigt bra på [skolan]… [Mitt barn] han har det ju inbyggt där i bakhuvudet, 
aj aj aj gör jag någonting nu, då blir det rektorn [skratt]” (IP 19). I övrigt 
framstår ett fl ertal koncept som ointressanta. Man har inte valt på grund av 
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att barnen skall få utveckla sina intressen eller ingå i en intressegemenskap, 
och bara någon enstaka familj anger att skolans huvudmannaskap respektive 
närhet till hemmet har haft betydelse. Skolan har inte valts för att barnet skall 
bli frälst av utbildning, för att den är politiskt obunden eller för att någon 
utomstående tyckte att barnet skulle välja en speciell skola/klass. Och rörande 
grundskoleutbildningens funktion tycks familjerna ense om att eleverna 
framför allt skall utvecklas som människor, lära sig sociala färdigheter samt 
ämneskunskaper och färdigheter. Doxas fokus på inlärning av ämneskunskaper 
och färdigheter kan konkretiseras genom det sätt på vilket IP 11 beskriver 
situationen på en annan skola:

… dom föräldrarna tyckte ju inte att utbildning var viktigt … Och jag menar 

på något sätt att hela deras inställning utgick ifrån det och att dom som 

var busiga och stökiga dom skulle ju så att säga, ja dom fi ck lite grann 

av, vad ska man säga, frikort att göra det. Och när rektorerna och det 

var ju något krismöte i den klassen, det var ju på något sätt som vill man 

inte stå upp och liksom så här är det, utan på något sätt så är det ju att, 

att oordningen får råda va, det är ju ingen som vågar säga att vi måste 

ha ordning. För på något sätt så är det ju fult att säga att man vill ha ord-

ning, det är fult att säga barnen ska lära sig någonting. För alltså det var 

jag och en annan förälder som ändå på ett milt sätt så försökte föra fram 

dom frågorna men alltså det, man blir ju betraktade som halvsuspekt…

Det tidigare framhållna önskemålet om individfokus känns igen i doxas 
konceptualisering av demokrati: man menar att en demokrati tar hänsyn 
till olikheter. Vidare tycks man överens om att en demokrati inte behöver ge 
sina medborgare en gemensam referensram. Kopplingen mellan begreppen 
demokrati och valfrihet är tydliga – man menar att individuell valfrihet är en 
förutsättning för demokrati och ställer inte upp på de snarlika påståendena 
att det i en demokrati inte kan fi nnas någon valfrihet och att valfrihet inte 
kan fi nnas i demokratiska samhällen – ”Demokrati och valfrihet, ja! Det är 
valfrihet, för det är ju att bejaka att människor är olika och då, då fi nns det 
utrymme för individualism. … Ja, så valfrihet det är demokrati för mig.” (IP 
20) Därtill menar man att valfrihet kan begränsas av ekonomiska faktorer. 
Angående valfrihetsbegreppet i övrigt utmärks doxa av negativa defi nitioner. 
Man håller inte med om att alternativen måste vara likvärdiga, att valfrihet 
kräver att tillräckligt många människor vill samma sak och att valfriheten 
är begränsad om få människor gör aktiva val. Doxa ställer inte heller upp på 
påståendet att valfrihet leder till segregation, att valfrihet är detsamma som 
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frihet från styrning utifrån eller att ett valfrihetssystem kan leda till en skola 
med allt för specialiserad utbildning. 

Barnen i primusobjektet ägnar sig samfällt åt att umgås med kompisar, spela 
TV- och dataspel, rita och se på TV. Och med något enstaka undantag anger 
familjerna att barnen inte snickrar, sjunger i kör, går på musikskola eller ägnar 
sig åt idrotter som ishockey, badminton och kampsport. Familjen som helhet 
brukar se på TV och ta emot besök av vänner, samt bevista simhallen.

Inkomstmässigt ligger de fl esta mellan 200-499 000 kr/år (65%), men det 
fi nns också ett fåtal i intervallet upp till 199 000 kr/år och över 500 000 kr/år. 
Alla har dator i hemmet och bara en familj uppger att de inte har någon bil. 
Familjernas bilar är för övrigt oftast av tämligen ny modell – bara ett fåtal 
uppger att deras nyaste bil är äldre än åtta år gammal. En annan tydlig ten-
dens är att bara någon enstaka familj uppger sig vara placerad på vänstersidan 
av den politiska skalan och att ingen placerar sig i mitten – vilket självfallet 
betyder att miljön domineras av sådana som placerar sig till höger på den 
politiska skalan. 

Sammanfattningsvis framträder några koncept i primusobjektets doxa som 

särskilt betydelsefulla. Inom ett fl ertal temaområden återkommer en betoning 
på inhämtandet av ämneskunskaper och färdigheter, samt på individfokus och 
ansvarstagande. Skolans funktion framstår alltså som kopplad till enskilda 
individers inlärning, i en miljö präglad av ordning & reda, engagemang i skol-
arbetet och där eleven lär sig ta eget ansvar. Individualismen återspeglas också 
i doxas syn på demokrati – det framhålls exempelvis som betydelsefullt att ta 
hänsyn till olikheter, samtidigt som man avfärdar tanken om en gemensam 
referensram – och i att gemensamma intressen inte framhålls som betydelse-
fullt, vare sig det handlar om skolan, barngruppen eller som ett motiv bakom 
skolvalet. Ett citat från intervjun med IP 18, som handlar om att beskriva den 
skola barnet går på, kan illustrera centrala delar av detta:

Jag känner starkt att alla som jobbar på den där skolan jobbar för samma 

sak. Att dom har en tro på skolan och på utbildning och på undervis-

ning. Att dom… vet att dom har en mycket viktig uppgift, att utbilda 

våra barn och se till att dom får en bra framtid… att hela samhället får 

en bra framtid. … jag tycker dom ser på helheten, dom ser på hela bar-

net, dom ser på individer. Och det känner jag är väldigt viktigt. (IP 20)
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Edukativa motsättningar

Primusobjektets vertikala dimension gör skillnad mellan positioner beroende 
på koncept rörande materiella och utbildningsmässiga tillgångar. Med detta 
följer ett antal koncept relaterade till övriga teman, vilka bland annat har med 
krav på infl ytande, demokratisyn och tilltro till politisk styrning att göra. De 
fåtaliga fritidsaktiviteter som tillmäts betydelse i primusobjektet, men som 
inte ingår i doxa, återfi nns också som betydelsebärande i enlighet med den 
vertikalt löpande differentieringsprincipen.

Figur 8. Familjernas fördelning i primusobjektet. Dimensionerna benämnda utifrån 
familjernas syn på skolans uppgift respektive utbildnings-/inkomstnivå.

Positionerna i primusobjektets övre del kännetecknas av låg inkomst, låg 
utbildningsnivå samt av att hyra sitt boende. De nedre positionerna kän-
netecknas, förutom av den högre inkomsten och utbildningsnivån, av att ha 
tillgång till fritidshus samt av att någon vuxen jobbar deltid. Dessutom är det 
dessa som besöker olika konstnärligt orienterade inrättningar, som teatrar, 
bibliotek och museer.
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Tabell 19. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande tillgångar och fritidsaktiviteter som är relevanta i 
primusobjektets vertikala dimension

Med den höga utbildningen och intresset för konst följer en jämlikhetssyftande 
demokratisyn. Det är de nedre positionerna som kännetecknas av att till begrep-
pet demokrati knyta koncept som lika rättigheter, likvärdighet och behovet att 
hjälpa samhällets svaga invånare. Detta medan de övre positionerna utmärker 
sig genom att inrymma symboler som uttrycker att demokrati förutsätter in-
dividuell valfrihet och att en demokrati först och främst skall vara humanistisk 

– IP 20 framhåller: ”… en liberal frisinnad anda, där man är humanist först och 
främst, och inte tillåter… elakheter. Alltså där börjar min bas; vad är demokrati; 
ja, liberalism, humanism, inte tillåta elakheter…”. Den vertikala dimensionen 
skiljer vidare på koncept relaterade till begreppet valfrihet, även om fl ertalet 

koncept på det temat också ingår i doxa. De övre positionernas familjer utmärks 
av att betydelsegöra valfrihet som rätten att direkt kunna påverka den verksam-
het man deltar i, genom att ta ställning till skilda alternativ, medan de nedre 
framhåller att aktiva val förutsätter intresse. Dessutom ger de nedre uttryck för 
en tilltro till politikens möjlighet att underlätta valfriheten.

Tabell 20. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande demokrati och valfrihet som är relevanta i primus-
objektets vertikala dimension
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Även om merparten av de koncept som rör grundskolans uppgift och funktion 

gör skillnad i enlighet med den horisontella dimensionen, fi nns det några som 
positioneras efter den vertikala. De nedre betonar uppgiften att hjälpa barnen 
utveckla sin begåvning och sina specialintressen, medan de övre framhåller 
vikten av att skolan skall lägga grunden för hög status och lön – på frågan 
om vad denne önskar sina barn i framtiden svara IP 18 illustrativt: ”… jag 
vill dom att dom har det som mig fast bättre. Mer utbildning, mer pengar, 
mindre ekonomiska bekymmer, det skulle jag vilja.” Enligt de nedre är det 

vidare betydelsefullt att grundskolan bistår i odlandet av ett kritiskt tänkande, 
hjälper eleven att förstå samhället och lär denne att söka kunskap.

Tabell 21. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna 
som ger uttryck för några koncept rörande grundskolans uppgift som är relevanta 
i primusobjektets vertikala dimension

Med dessa skillnader rörande syn på grundskolans funktion följer några koncept 
rörande den ideala skolan, läraren och skolvalet. De nedre anser att den ideala 
grundskolan är politiskt obunden, att barnens delaktighet är viktig och menar 
även att skolan bör vara öppen för infl ytande. IP 16 beskriver:

Det är en väldigt öppen skola tycker jag, där man känner liksom att man 

som förälder får tycka och tänka mycket. Och att det fi nns dom som lyssnar. 

… dom hör på vad man säger, på föräldramötena, och liksom man har, 

tycker jag, en möjlighet att lyssnar inte fröken så kan man gå till rektorn …

Bland lärarens egenskaper betonar de nedre vikten av att denne kan göra 
skolgången rolig, att hon är fl exibel och idérik. Och i linje med kravet på in-
fl ytande/delaktighet anger de möjligheten att påverka som skäl till sitt skolval. 

Detta medan de övre anger att de valde på grund av en önskan om att hamna 
i en skolmiljö präglad av en gemensam och framskriven uppförandekod. IP 
22:s beskrivning av skolan kan exemplifi era detta:
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Och vad jag tyckte var bra var att det var mer disciplin, jag tycker det 

är för slapphänt i vanliga, svenska skolor. Det tycker jag var bra. … De 

barnen som börjar där vet att det sätts upp regler från början. Och det 

behöver man inte va nån speciell skola för att göra egentligen. Det 

kostar ingenting och det kostar varken föräldrar eller skola nånting, 

men just det där att från början så fi nns det regler, att så här gör vi inte. 

Tabell 22. Andelar av de på övre respektive nedre sidan situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande den ideala grundskolan, den ideala barngruppen, 
den goda läraren samt skolvalet som är relevanta i primusobjektets vertikala dimension

Den horisontella dimensionen i primusobjektet betydelsegör positioner med 
hänvisning till koncept rörande skolvalet och grundskolans uppgift. Med detta 
följer skillnader i konceptionen av den ideala skolan och barngruppen samt den 
goda läraren. Slutligen fi nner några koncept rörande demokrati och valfrihet 
sin betydelse enligt den horisontellt löpande differentieringsprincipen.

Positionerna till vänster kännetecknas av ett val baserat på kännedom om läraren 
i den klass där barnet nu går och uppfattningen att denna är duktig. I övrigt 
återfi nns koncept rörande skolvalet positionerade till höger. De högra valde 
på grund av negativa erfarenheter från den skola barnet annars skulle ha gått i 
– som IP 19 illustrativt uttrycker det angående anledningen till skolvalet: ”… 
då är vi tillbaka i skolan här [bredvid bostaden] och så har vi sett i sexårs och 
i förstaklassen… då du har sett det, då är beslutet väldigt enkelt. Ska det bli 

någonting av mina barn eller ska det inte bli någonting av dom?” De eftersökte 
lugn & ro och att barnet skulle må bättre i skolan, få en roligare skolgång, lära 
sig mer ämneskunskaper & färdigheter samt utveckla sin kreativitet. 

De motiv bakom skolvalet som familjerna positionerade till höger ger uttryck 

för hänger samman med en mer framtidsinriktad syn på grundskolans uppgift. 
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Förutom att grundskolan skall hjälpa eleven i dennes självständighetsutveckling 

och ge denne kunskaper att kunna påverka sin livssituation skall den också 
ge valmöjligheter högre upp i utbildningssystemet, lägga grunden för ett yrke 
och för en livsstil där utbildning är centralt samt bereda eleven för mötet med 
samhällets utbildningskrav och konkurrens. På en fråga om barnets framtid 
svarar exempelvis IP 13:

Framtid… ja, när det gäller utbildning så hoppas jag ju att … alltså, att det 

går bra för han i skolan och att han kommer att läsa vidare, alltså skaffa sig 

nån akademisk utbildning. För det är det som kommer att krävas, eller krävs 

redan idag. Ja, kanske tjänar bra med pengar, förhoppningsvis. Det är ju 

som alltid en morot. Och att han kommer att trivas med det han gör, det 

är väl det ännu viktigare. … för min mans talan, så tror jag ju att han önskar 

mycket… han skall ju göra allt det där han inte gjorde, helst när det gäller skol-

gången… skaffa sig… ja, inte vet jag, kanske far och läser utomlands eller… 

Tabell 23. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande skolvalet och grundskoleutbildningens uppgift som 
är relevanta i primusobjektets horisontella dimension

Rörande synen på den ideala grundskolan, barngruppen och läraren är det 
de positioner som uttrycker en mer framtidsinriktad syn på skolans funktion 
som utmärker sig. Skolan såväl som barngruppen skall präglas av ordning & 
reda. Eleverna skall vara skötsamma & duktiga och ha en hög begåvnings- 
och kunskapsnivå. För övrigt framhåller de till höger situerade betydelsen av 

skolans organisation, ekonomi och geografi ska läge. Skolan skall kännas som en 
helt vanlig skola vilken kan utveckla elevernas förmåga att jobba självständigt 
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och erbjuda social träning. Ett exempel på det senare kan vara IP 11:s sätt att 
beskriva lärarnas kunskaps- och fostranssyn:

… de pratar mycket om det här att bjuda in andra i leken, att ingen skall vara 

utanför och… visa hänsyn och hjälpa varandra och… Men det är mycket 

det som skolans mål bygger på, också… Jag menar, vad som kommer från 

henne [klassläraren] … alltså, det är ju som svårt att veta, så sett, men… 

Ja, men jag tänkte också just det där att de får ta konsekvenserna om de 

har gjort nånting, men det ingår ju också i skolans policy, så att säga…

Tabell 24. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som ger ut-
tryck för några koncept rörande den ideala grundskolan och ideala barngruppen som 
är relevanta i primusobjektets horisontella dimension

Läraren har omfattande och specifi ka krav på sig från de till höger positio-
nerade, rörande såväl arbetssätt och personliga egenskaper som öppenhet för 
infl ytande. Hon skall ha bra arbetsformer i undervisningen, kunna hålla ord-
ning & reda och lära barnen skillnaden mellan rätt & fel – ”… det första de 
fi ck lära sig det var hur man beter sig i klassrummet. … Det här med att man 
pratar inte rakt ut utan man sitter och lyssnar och sträcker upp handen och så 
att, nej det funkar jättebra. Det är väldigt lugnt och skönt.” (IP 19) Läraren 
skall lära barnen att refl ektera över kunskap, kunna jobba ihop barngruppen 
till en fungerande grupp och vara särskilt intresserad av skolans ämnesprofi l. 

Rörande infl ytandet skall läraren vara mottaglig för kritik och lyhörd för 
elevernas åsikter, och bland personliga egenskaper märks att hon skall vara 
snäll, ärlig, respektingivande, klar & tydlig samt en god förebild. 
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Tabell 25. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som ger ut-
tryck för några koncept rörande den goda läraren som är relevanta i primusobjektets 
horisontella dimension

Slutligen framgår att den mer framtidsinriktade synen på skolans uppgift och 
de mer specifi ka kraven på skolan, barngruppen och läraren samvarierar med 
skillnader i demokratisyn. Medan de vänstra utmärks av att framhålla att 
makten i en demokrati utövas av folkligt valda representanter, anför de högra 

att demokratins makthavare skall vara tydliga, att de måste stå för vad de lovar 
och tillåta allas åsikter att höras. Därtill förutsätter demokrati självbestäm-
mande och att man tar hänsyn till särintressen. Rörande valfrihet är koncept 

förknippade med förhållandet mellan barn och föräldrar positionerade på den 
högra sidan – val som rör barns liv skall ligga på just föräldrarna, samtidigt 
som barn anges ha förmågan att göra aktiva val.

Tabell 26. Andelar av de till vänster respektive höger situerade familjerna som ger 
uttryck för några koncept rörande demokrati och valfrihet som är relevanta i primus-
objektets horisontella dimension
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Primusobjektets edukativa miljö

I primusobjektets edukativa miljö är den kultur-moraliska strukturens dimen-
sioner svåra att tydligt knyta till de teman som ingår i objektskonstruktionen. 
Det är visserligen tydligt att det tema som rör tillgångar av ekonomisk och 
utbildningsrelaterad karaktär följer den vertikala dimensionen, tillsammans 

med de fåtaliga symboler för fritidsaktiviteter som gör skillnad i miljön, och att 
det tema som handlar om motiven för skolvalet närmast uteslutande följer den 
horisontella. Men även om merparten av koncepten relaterade till de teman som 
handlar om den ideala grundskolan, barngruppen och den goda läraren följer 
den senare, återfi nns också många av de temanas symboler som betydelsegjorda 
i enlighet med den vertikalt löpande differentieringsprincipen. Primusobjektet 
utgör i detta hänseende en miljö som det är svårt att få grepp om – det är inte 
så enkelt att hela temaområden följer den ena eller andra dimensionen. Kanske 
kan detta förstås som relaterat till att utbildningsnivå är ett koncept som följer 
den vertikala dimensionen, medan syn på grundskolans uppgift följer den 
horisontella, och att dessa ”drar med sig” olika koncept relaterade till skolan, 
barngruppen, läraren samt konceptionen av demokrati och valfrihet.

Enligt den vertikalt verkande differentieringsprincipen är positionerna i den 
nedre delen av primusobjektets kultur-moraliska struktur kännetecknade av 

höga inkomster; hög utbildningsnivå; konstnärligt orienterade fritidsaktiviteter; 
krav på infl ytande över och delaktighet i skolans verksamhet; mer jämlikhets-
syftande krav på det demokratiska samhällets sociala uppgift; samt uppfattningen 
att skolan skall hjälpa eleven att utveckla sin begåvning, sina intressen och 
lära henne att förstå och kritiskt förhålla sig till samhället. Angående de mer 
jämlikhetssyftande kraven på samhället framhåller exempelvis IP 17:

… jag [har] väl den grunduppfattningen att alla barn ska få samma förutsätt-

ningar, va. Och jag tycker det är viktigt överhuvudtaget i ett demokratiskt 

samhälle att … alla barn ska ha samma grund. Att stå på. Sedan vad du 

bygger på där, det får ju ... det är så olika. För jag tvingar ingen. Men... 

principen tycker jag är att alla barn ska få möjligheterna, och då... i det 

ligger ju också en önskan om att alla barn har lika entusiastiska lärare, … 

eller att alla barn ska få möjlighet till lika mycket lärarledd undervisning.

De övre positionerna – som präglas av låg inkomst; låg utbildningsnivå; ett 
lågt intresse för konstnärligt orienterade institutioner; och låga krav på in-
fl ytande – kännetecknas vidare av att önska sig en skola med gemensam och 
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framskriven uppförandekod; uppfattningen att skolan skall lägga grunden för 
hög status och lön; samt av att förknippa begreppet demokrati med valfrihet 
och humanism. 

Den horisontellt verkande differentieringsprincipen konstituerar positioner till 
höger vilka karaktäriseras av ett skolval motiverat av tidigare negativa erfa-
renheter och önskan om lugn & ro; en framtidsinriktad syn på grundskolans 
uppgift; krav på ordning & reda och önskemål om att barngruppen skall vara 

duktig & begåvad; specifi ka önskemål om skolans organisation; specifi ka krav 
på lärarens arbetsformer och personliga egenskaper; samt av en demokratisyn 
som fokuserar behovet av hänsyn till den enskildes självbestämmande och 
åsikter. Den mer framtidsinriktade synen på grundskolans funktion kan il-
lustreras av IP 19 och dennes funderingar rörande barnets framtid:

Jaa… Jag skulle önska att han har en gedigen yrkesutbildning att 

falla tillbaka på. Och jag skulle önska att han… hade fått sig en fru och 

några barn, det tror jag säkert att han har och att han är frisk. Och… 

ja… det här med utbildning det är väldigt viktigt. Så att jag önskar mig 

ju att han har en universitetsutbildning och att han helst håller på och 

doktorerar… då hoppas jag att han redan har doktorerat. Men alltså jag 

hoppas att han går den vägen, men om han nu inte vill gå den vägen 

utan han visar sig vara mer praktiskt fallen då… får det väl bli så också, 

då. Då får man sätta sina ambitioner till nåt barnbarn [båda skrattar].

Positionerna till vänster kännetecknas av ett skolval baserat på kännedom om 
läraren; av att inte fokusera framtida utbildnings- och yrkeskarriär i sin syn 
på grundskolans uppgift; samt av ospecifi ka krav på och önskemål rörande 
grundskolan, barngruppen och läraren. Rörande kännedom om läraren be-
rättar IP 22 om anledningarna till skolvalet på följande sätt: ”Ja, för mig var 
det… det var mycket läraren, det var det. Det var den trista starten hon fi ck 
på sexårs, att jag tyckte att hon lärde sig ingenting. Men igen, det är ju utifrån 
lärarna.”

Detta innebär exempelvis att en kropp som vid ett givet tillfälle är situerad i 

den edukativa miljöns nedre högra kvadrant redan förkroppsligar en potential 
att realiseras i merparten av de koncept som är förenade med den positionen 
– exempelvis goda ekonomiska förutsättningar; intresse för konstnärliga akti-
viteter; höga krav på infl ytande; önskan om lugn & ro samt specifi ka krav på 
lärarens personliga egenskaper. Med tiden kommer kretsloppet att inskärpa 
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potentialen att även uttrycka andra koncept förenade med positionen i fråga, 
medan koncept förknippade med andra positioner avvisas.

Vad gäller primusobjektets edukativa inverkan på den förkroppsligade syn-
punktens synsätt gör den kultur-moraliska strukturen bland annat gällande 
att inkomst och utbildningsnivå är positivt korrelerade med varandra och att 
det är de med hög utbildning och inkomst som intresserar sig för konstnärliga 
aktiviteter. Uppfattning om grundskoleutbildningens uppgift och funktion 
är däremot inte förenat med en viss utbildnings- eller inkomstnivå, utan sam-
varierar i stället med krav och önskemål på skolan, läraren och skolklassens 
barngrupp. De med en framtidsinriktad, och därmed en i någon mening mer 
allvarstyngd syn på skolans funktion, ställer också större och mer specifi ka 
krav på lärarens arbetssätt och egenskaper, samt på ordning & reda i skola 
och barngrupp.

Primusobjektets doxa är fokuserad på att grundskolan skall vara en plats där 
man lär sig ämneskunskaper och färdigheter. Barnen bör lära sig att ta eget 

ansvar och vara engagerade i skolarbetet och miljön bör präglas av gemensamma 
uppföranderegler samt ett fokus på den enskilda individen. Väger man sam-
man detta med vad som gör skillnad i den kultur-moraliska strukturen klarnar 
bilden ytterligare. Bortsett från i den nedre vänstra positionen kännetecknas 
miljön av krav på ordning & reda, lugn & ro och en betoning av gränsen 
mellan rätt & fel. Detta sammanfaller med önskan om en bra studiemiljö, 

där eleverna lugnt kan ägna sig åt kunskapsinhämtning och färdighetsträning. 
Två illustrativa citat kan vara de följande:

… lärarnas jobb det [är] att lära mitt barn och alla andras barn att läsa och 

skriva och... teckna och uppleva glädjen i att kunna lära sig nånting, för att 

det är ju... barnen vill ju lära sig. Inte vill de vara små vildar som skall bara 

spring, de vill ju… lära sig. De vill ju bli duktiga, de vill ju kunna saker. (IP 20)

Svenska skolan är för slapp! Och jag tycker liksom det här med respekt… 

det pratar de ju jättemycket om. Och det tycker jag svenska barn och 

ungdomar inte har. Jag menar, jag hade ju respekt för mina lärare, sen 

vet jag inte när det försvann men det har ju försvunnit efter det. Så 

att det… Nej, det var viktigt för mig. Plus att jag tycker att man kan 

pusha barnen att jobba mer. Jag tycker det kan vara för lite läxor. För 

att som förälder hinner man och kan ställa upp… ja, om man vill. (IP 22)
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Det fi nns visserligen motsättningar i miljön rörande kunskapsförmedlingens 
funktion. De högra positionerna sammanfaller med en framtidsinriktad syn 
på skolans uppgift som inte kan kännas igen hos de till vänster. Men det 
hindrar inte de senare i att instämma i betydelsen av kunskapsförmedling 
och färdighetsträning. Att det är just kunskapsförmedlingen och studiemil-
jön som betonas får också stöd av att doxa framhåller intresseutveckling och 
intressegemenskap som oväsentliga koncept rörande valet till skolan, medan 
ordning & reda framstår som betydelsefullt.

Ser man vidare till balansen mellan positionerna i primusobjektets kultur-moraliska 
struktur (Figur 8) framstår det tydligt att den nedre vänstra kvadranten utmärker 
sig medan det annars tycks råda ett välbalanserat förhållande. Den position som 
bestäms av att ligga till vänster på den horisontella dimensionen och uppe på 
den vertikala, är relativt välbalanserad mot den nere till höger. Positionen uppe 
till höger utmärker sig inte nämnvärt i förhållande till dessa, medan den nedre 

vänstra står ut på ett ganska dramatiskt sätt. De kroppar som är situerade nere till 
vänster förkroppsligar alltså en potential till konceptuella uttryck vilken skiljer sig 
betydligt från övriga, och befi nner sig förmodligen i en riskzon att utdefi nieras 
som avvikare, om de inte med tiden införlivar miljöns doxa.8 

Kontrasterande analys

Redan i och med den första symboliska kontrastering som presenteras i kapitlets 
inledande avsnitt är det möjligt att se att de båda epiobjektens edukativa miljöer 
skiljer sig åt på något sätt. I och med konstruktionen av de kultur-moraliska 
strukturer som kännetecknar miljöerna är det möjligt att bilda en bättre förståelse 
för respektive miljös edukativa verkan, genom det sätt på vilket de skiljer sig från 
varandra. I och med att miljöerna präglas av olikartade kultur-moraliska struk-
turer, inrymmer de också positioner med helt olika relationellt givna egenskaper. 
Poängen är inte att jämföra alfaobjektet och primusobjektet med varandra, utan 
att med hjälp av kontrasterna bilda en bättre uppfattning om var och en för 
sig. Detta vill jag åstadkomma genom att först fokusera olikheter i doxa och 
därefter olikheter i de edukativa miljöernas differentieringsprinciper.

8 Inom ramen för denna studie har jag inte teoretiska verktyg för att kunna uttala mig om 
huruvida en viss position avviker från doxa, och om huruvida de kroppar som förkropps-
ligar en position särskiljd från doxa med tiden kan antas införliva denna eller inte. 
Problematiken är dock till föremål för diskussion i kapitel VII.
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Doxiska kontraster

Det är egentligen bara på ett tema som de två miljöernas doxa står i direkt 

motsättning till varandra. Medan alfaobjektets doxa anger barnens intres-

seutveckling som motiv för skolvalet och utpekar önskemål om ordning & 

reda som betydelselöst, är det tvärt om med doxa inom primusobjektet – där 
intresseutveckling är oväsentligt medan önskemål om ordning & reda framhålls 
som betydelsefullt. Vad gäller övriga inslag i doxa fi nns vissa likheter, men 
också skillnader i det att den ena miljöns doxiska koncept kan utgöra grund 
för edukativa motsättningar i den andra. Så är exempelvis fallet med övriga 
doxiska koncept rörande skolvalet.

I alfaobjektet framhålls exempelvis symbolerna disciplin & respekt, gemensam 
uppförandekod, kunskapsinlärning & färdighetsträning samt individfokus 
vara oväsentliga i skolvalet, medan dessa gör skillnad i primusobjektet. Det 

omvända gäller önskan om intressegemenskap, vilken primusobjektets doxa inte 
tillmäter betydelse, vare sig på det tema som har med skolvalet att göra eller de 
som handlar om den ideala skolan och barngruppen. Rörande idealskolan är 
de båda epiobjektens doxa överens om att denna bör präglas av en harmonisk 
stämning, och båda framhåller som oväsentligt att skolan har ett visst huvud-

mannaskap, att den har en viss partipolitisk orientering, en föräldragrupp med 
en specifi k sammansättning, samt att man driver en elitsatsning. Men rörande 
den ideala grundskolan uppvisas också tydliga skillnader mellan miljöerna. 
Flertalet symboler som tillmäts betydelse av primusobjektets doxa är föremål 
för edukativa motsättningar i alfaobjektet – nämligen kraven på en undervis-
ning med hög kvalitet & bra tempo, bra förmedling av ämneskunskaper & 
färdigheter, gemensamma och framskrivna uppföranderegler samt att man 
på skolan fokuserar den enskilda individen. Förutom intressegemenskapen 
framhåller primusobjektet skolans ämnesprofi l och barngruppens samman-

sättning som oväsentliga, medan skolbyggnadernas utseende saknar betydelse 
enligt alfaobjektet doxa.

Vad gäller den ideala barngruppen framhåller båda epiobjekten att barnen skall 
trivas med, och vara snälla mot, varandra samt engagera sig i skolarbetet, medan 
det saknar betydelse huruvida klassen utmärker sig som speciell på något sätt 
eller utgörs av individer som är speciella. Därutöver märks vissa skillnader. 
Primusobjektets doxa fäster fokus på att barngruppen bör ha en specifi k sam-
mansättning av pojkar & fl ickor samt att barnen skall vara kapabla att ta eget 
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ansvar, medan dessa symboler ligger till grund för skillnader i alfaobjektet. 
Det senare menar i stället att barngruppen bör präglas av lugn & ro och att 
den bör ha en viss storlek. Det som är oväsentligt enligt primusobjektet är att 
barngruppen utgör en intressegemenskap, medan alfaobjektet framhåller att 
barnens begåvnings- & kunskapsnivå är betydelselös.

Temat angående den goda läraren påvisar tydliga skillnader mellan miljö-
erna. Alfaobjektets doxa framhåller, i linje med ovanstående, att läraren bör 
ha förmågan att skapa lugn & ro, men också att läraren skall vara ärlig och 
lyhörd för elevernas åsikter samt att hon skall ha bra arbetsformer i själva un-
dervisningen. Primusobjektets doxa pekar i stället på att läraren skall kunna 
hålla en bra balans mellan att vara hård/sträng & mjuk/snäll, att hon skall 
ställa krav på eleverna och lära dem att ta eget ansvar. Dessutom skall läraren 
vara duktig på att förmedla ämneskunskaper & färdigheter och se alla barn 
som olika individer. Dessa skillnader till trots fi nns det ett antal symboler 
epiobjekten är ense om. Läraren skall tycka om barn, trivas med sitt jobb och 
vara engagerad, trygg, rättvis samt inspirerande och vaksam på konfl ikter. 
Båda framhåller däremot lärarens stil (utseende) som oviktig.

Grundskolans uppgift och funktion konceptualiseras på ett likartat sätt av 
de två epiobjektens doxa – båda menar att grundskolan skall tillåta eleven att 
utvecklas som människa och att denne skall lära sig sociala färdigheter. Men 

det fi nns också skillnader, vilka mycket väl kan relateras till olikheter på andra 
teman. Primusobjektet accentuerar åter igen vikten av kunskapsförmedling och 
färdighetsträning, medan alfaobjektet framhåller vikten av att eleven utvecklar 
sin begåvning – något som möjligtvis hänger samman med skolvalets grund 
i intresseutveckling och profi l – samt att denne lär sig söka kunskap. Därtill 
framgår att alfaobjektets doxa inte tillmäter förberedelse för framtida yrke, 
med hög status och hög lön, någon betydelse.

Konceptionen av demokrati påvisar också intressanta skillnader, främst i det 
att primusobjektets doxa inrymmer betydligt färre symboler än alfaobjektets. 
Det enda man är överens om i det förra är att en demokrati skall ta hänsyn till 

olikheter och att den inte behöver ge alla medborgare en gemensam referensram. 

Även alfaobjektet framhåller nödvändigheten av att ta hänsyn till olikheter, 
men uttrycker också att alla skall ha lika möjligheter, att allas åsikter skall 
höras samt att en demokrati skall garantera att alla som deltar i en verksamhet 
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också har infl ytande över den verksamheten. Vidare instämmer alfaobjektet 
inte i att makten i en demokrati skall ligga hos vuxna/myndiga personer eller 
att en demokrati inte skall tillåta elakheter. 

Valfrihetsbegreppet och konceptionen av detta uppvisar liknande skillnader. 
Här är primusobjektets doxa tydlig på ett fl ertal punkter som inte tillmäts 
betydelse i konceptionen av valfrihet. Valfrihet leder inte till segregation eller till 
en utbildning som är allt för specialiserad. Den förutsätter inte att tillräckligt 
många människor vill samma sak och kan inte sägas vara begränsad bara för att 
få människor gör aktiva val. Båda epiobjekten är överens om att valfrihet inte 
kan defi nieras som frihet från styrning utifrån och gör en indirekt koppling 
mellan demokrati och valfrihet – varken alfaobjektets eller primusobjektets 
doxa instämmer i att valfrihet inte kan fi nnas i demokratiska samhällen eller 
i det snarlika påståendet att det i en demokrati inte fi nns någon valfrihet. 
Båda avvisar också påståendet att valfrihet förutsätter att valalternativen är 

likvärdiga. Annars framhåller alfaobjektet att valfrihet innebär att ta ställning 
till skilda alternativ och menar därtill att valfrihet förutsätter såväl intresse 
som information om alternativen. Detta medan primusobjektets doxa kän-
netecknas av två positiva symbol rörande valfrihet – nämligen att individuell 
valfrihet är en förutsättning för demokrati och att valfrihet kan begränsas av 
ekonomiska faktorer.

Slutligen bör nämnas att skillnader i doxa påvisar en tydlig olikhet vad gäller 
politiska ställningstaganden. Primusobjektet är en miljö som i det närmaste 
saknar vänstersympatisörer eller sådana som positionerar sig på den politiska 
skalans mitt, medan det i alfaobjektets kultur-moraliska struktur fi nns po-
sitioner som utmärks av såväl vänster- som högerorientering. Alltså, medan 

politiska ställningstaganden ligger till grund för edukativa motsättningar inom 
alfaobjektet, råder i primusobjektet en uppslutning kring politisk högerori-
entering även om vissa familjer också undviker att ta ställning (röstar blankt) 
eller anger att hushållets röstberättigade röstar olika.
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Figur 10. De doxiska koncept som inte är gemensamma för alfa- respektive primusobjektet, rörande teman 
som har med skola, demokrati och valfrihet att göra.
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Reducerar man det ovanstående till att handla om tydliga olikheter mellan 
epiobjektens doxa framkommer, trots vissa likheter, en bild av två särskiljda 
miljöer. Primusobjektet utgör en edukativ miljö där det råder en uppslutning 
kring betydelsen av kunskapsförmedling och färdighetsträning, individfokus 
och barnens förmåga till ansvarstagande, och där valet baserats på ordning 
& reda i stället för på önskemål om att barnet skall få utveckla sitt intresse i 
en miljö präglad av en viss ämnesprofi l. Tydligt är också att man framhåller 
intressegemenskap som oväsentligt på en rad teman, vilket möjligtvis kan 
koppas till nödvändigheten att se alla barn som olika individer. Kanske kan 
ett citat ur intervjun med IP 20 illustrera väsentliga delar av detta:

Det som det är fokus på det är att man skall lära sig saker i skolan. Det 

är skolans uppgift att lära barnen läsa, skriva, räkna, jobba i grupp… ja… 

gymnastisera. Att det skall vara positivt att gå i skolan och att de har 

alltså en uppgift. De är där för att lära barnen då det här. Och… att… 

det är fokus på ordningsregler. Det är inte tillåtet att mobbas. Det är 

inte tillåtet att förstöra material. Det är inte tillåtet att klottra eller vara 

elak… med andra. Och det är väldigt viktigt att… att… det uppfylls.

Alfaobjektets doxa utmärker sig i stället genom att relatera skolvalet till just 
skolans ämnesprofi l och barnens möjlighet till intresseutveckling, och är en 
miljö där man menar att skolans uppgift bland annat innebär att barnen skall få 
utveckla sin begåvning. Därtill poängteras behovet av lugn & ro på några teman, 
samtidigt som lyhördhet och deltagarinfl ytande betonas. Ett citat från intervjun 
med IP 12 kan få illustrera vissa centrala punkter i alfaobjektets doxa:

… det allra viktigaste tycker jag är en socialt bra stämning i klassen. Sen kan 

jag ju känna då att dom har ganska mycket läxa, … dom liksom jobbar ganska 

mycket i matte och svenska och sånt, och ibland kan jag känna att, det får 

inte bli för mycket av det … jag tycka det är lite fel sådär, hur det här samhäl-

let tänker. Jag menar, om det nu är barn som är intresserade av [profi len] 

som går i den här klassen, då är ju det jättebra, då kanske det inte gör så 

himla mycket om dom nu inte hinner lika många sidor i matte, svenska. För 

det kan ju bli så att det blir så jobbigt för dom så att dom knappt orkar med 

det, och det är inte säkert att man är bra i matte och svenska och engelska 

bara för att man är bra i [profi len] liksom, det kan ju vara precis tvärtom.

Detta ger stöd för det påstående som kunde formuleras redan efter den första 
kontrasteringen; nämligen att de två epiobjekten karaktäriseras av edukativa 
miljöer som skiljer sig åt på väsentliga punkter. Förmodligen går det dock att 
dra mer insiktsfulla slutsatser efter att även kontraster i miljöernas edukativa 
motsättningar redovisats.
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Skilda differentieringsprinciper

Den första kontrast som blir tydlig i förhållandet mellan de två miljöernas 
edukativa motsättningar är att epiobjekten struktureras enligt skilda differen-
tieringsprinciper. Redan i kontrasteringen av doxa visas att de symboler som gör 
skillnad i primusobjektets edukativa miljö inte är desamma som i alfaobjektet. 
Exempelvis framkommer att det i den senare fi nns motsättningar som tar sig 
uttryck i skilda politiska ställningstaganden, medan det i den förstnämnda 
råder en relativ homogenitet på det politiska planet. En närmare granskning 
av de symboler som betydelsegörs i enlighet med dimensionerna i respektive 
miljö, kan visa på ytterligare skillnader av intresse.

Den vertikala dimensionen i alfaobjektets kultur-moraliska struktur gör 
bland annat skillnad beroende på politiska ställningstaganden, ekonomiska 
tillgångar, önskemål om ordning & reda och beroende på om barngruppens 
fördelning av pojkar och fl ickor tillmäts betydelse eller inte. Detta ger upphov 
till två huvudsakliga positioner, avgränsade genom sitt läge på den vertikalt 

löpande axeln, som genom miljöns relationella struktur förenar ett antal 
symboler och betydelsegör dessa som knutna till varandra och till positionen 
ifråga. Så förenar exempelvis de övre positionerna i alfaobjektet hög inkomst 
med politisk högerorientering, stora krav på ordning & reda, fasta regler & 
rutiner samt att barngruppen har en viss könssammansättning. Detta medan 
den nedre positionen förenar det motsatta.

Den vertikalt löpande dimensionen i primusobjektet ger upphov till två 
positioner där helt andra symboler förenas och betydelsegörs. Skillnader i 
inkomst känns visserligen igen från den vertikala dimensionen i alfaobjektet, 
men har här en helt annan innebörd då löneskillnader sammanfaller med olika 
symboler i de olika miljöerna. I primusobjektet följer inkomstskillnader med 
skillnader i utbildningsnivå, fritidsintressen, krav på infl ytande & delaktighet 
samt vissa symboler som har med grundskolans uppgift att göra. På så sätt 
konstitueras övre positioner vilka förenar låg inkomst, låg utbildningsnivå, ett 
lågt intresse för konstnärligt orienterade institutioner, låga krav på infl ytande 
och av en önskan att skolan skall präglas av en gemensam och framskriven 
uppförandekod.

Ser man till den horisontellt löpande dimensionen och först fokuserar alfa-
objektet, framkommer att denna bland annat gör skillnad mellan symboler 
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som i primusobjektet följer den vertikala differentieringsprincipen – nämligen 
utbildningsnivå, fritidsintressen och uppfattning om grundskolans uppgift/
funktion. Därtill kommer ytterligare skillnader rörande grundskolans uppgift, 
skillnader i demokratisyn och olikheter rörande krav på den ideala grundskolan 
och barngruppen samt på den goda läraren. Detta gör att positionerna till höger 
förenar låg utbildningsnivå med en framtidsorienterad syn på grundskolans 
funktion, stora krav på öppenhet och infl ytande, specifi ka krav på skolans 
organisation och på lärarens arbetssätt och personliga egenskaper samt med 
konstnärligt inriktade intressen.

De horisontellt fördelade positionerna i primusobjektet betydelsegör, och be-
tydelsegörs i relation till, symboler av annat slag. Visserligen känns skillnader 
i syn på grundskolans uppgift igen från alfaobjektet, tillsammans med vissa 
aspekter av de teman som handlar om den ideala skolan, barngruppen och 
den goda läraren, men de är i detta fall inte kopplade till utbildningsnivå och 
fritidsintressen. I stället är de förenade med skillnader rörande motiv för skol-
valet och önskemål om ordning & reda, av vilka det senare följer den vertikala 

dimensionen i alfaobjektet. Positionerna till höger förenar följaktligen skolvals-
motiv relaterade till tidigare negativa erfarenheter med en framtidsorienterade 
syn på grundskolans uppgift, krav på ordning & reda, specifi ka krav på skolans 
organisation, på lärarens arbetsformer och personliga egenskaper.

Dessa skillnader i de edukativa miljöernas kultur-moraliska strukturer be-
skriver skilda positioner – det vill säga skilda habitus, förenade med skilda 

synpunkter. Exempelvis: att kroppsligen situeras på en position kännetecknad 
av hög utbildningsnivå, har olika innebörd i de olika miljöerna; det innebär i 
alfaobjektet att vara förknippad med vissa koncept och i primusobjektet med 
vissa andra. Och de synsätt som i den ena miljön konstitueras utifrån detta, 

och som formas att betydelsegöra exempelvis hög utbildningsnivå som förenat 
med en lång rad andra koncept, står inte att fi nna i den andra miljön. Där 
konstitueras i stället helt andra synsätt, beroende på hur den kultur-moraliska 

strukturen betydelsegör symboler och positioner. På grund av de skilda synsätt 
som produceras i respektive miljö kan man anta att de edukativa verkningarna 
av kretsloppet kommer att påverka kropparna att känna sig hemma i olika 
typer av miljöer; miljöer vars differentieringsprinciper överensstämmer med 
alfa- eller primusobjektets. Skulle en kropp överföras från det ena epiobjektet 
till det andra skulle hon, åtminstone till en början, sannolikt vara vilsen, då 
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hon förkroppsligar en potential vars synsätt gör skillnad på ett sätt som inte 
överensstämmer med den nya miljöns differentieringsprinciper.

Även om aspekter av ovannämnda skillnader i kultur-moralisk struktur går 
att känna igen från den kontrastering som inleder detta kapitel, tillför och 

tydliggör analysen i detta avsnitt mycket. Enligt den inledande kontrasteringen 
ser det exempelvis ut som att det inom båda epiobjekten råder kultur-mora-
liska strukturer som skiljer positioner åt beroende på en mer eller mindre 
framtidsorienterad syn på grundskolans uppgift. På en rent symbolisk nivå 
stämmer detta, men genom att studera de edukativa miljöerna var för sig och 

därefter åstadkomma en fördjupad kontrastering framkommer att den position 
som symboliskt kännetecknas av en framtidsorienterad syn på grundskolans 
uppgift i alfaobjektet är något annat än den som gör så i primusobjektet. Den 
konceptuella innebörden av att ha en framtidsorienterad syn på grundskolans 
uppgift är något annat i alfaobjektet än i primusobjektet; symbolen i fråga har 
olika innebörd och betydelse. Dessutom är den framåtsyftande konceptionen 

av grundskolans uppgift i primusobjektet både omfattande och specifi k, medan 
alfaobjektets doxa tar avstånd från fl era symboler som är betydelsefulla enligt 
det förra. Det gäller exempelvis förberedelse för framtida yrke med hög status 
och hög lön. På samma sätt har låg utbildningsnivå, ett intresse för konstnär-

liga aktiviteter, krav på infl ytande etc. olika betydelser i de skilda epiobjektens 
edukativa miljöer, vilket gör att kretsloppet genom respektive miljös positioner 
inskärper skilda synpunkter i berörda kroppar. 

Åter till den tidigare anförda person X. Oberoende av vilken specifi k potential 
till konceptuella uttryck denne förkroppsligar kommer den vid inträdet i en-
dera epiobjekt att påverka respektive struktur på olika sätt. Och hon kommer 
självfallet att positioneras på olika sätt i förhållande till doxa, eftersom denna 
skiljer sig åt mellan miljöerna. Efter genomgången av epiobjekten var för sig 
blir det ännu tydligare att X med stor sannolikhet skulle positioneras som 
avvikare i den ena miljön om denne positionerades som normal i den andra. 
Vidare kommer X att känna sig mer eller mindre ”hemma” beroende på i 
vilken miljö denne inträder, eftersom X förkroppsligar ett synsätt vilket gör 
skillnad på ett sätt som överensstämmer bättre eller sämre med de olikartade 
differentieringsprinciper som kännetecknar de särskiljda strukturerna.
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Figur 11. Familjernas situering i respektive kultur-moralisk struktur.

Apropå positionerna bör slutligen anmärkas att dessa balanseras på olika 
sätt i de skilda strukturerna. Primusobjektet ter sig något mer balanserat än 
alfaobjektet; det uppvisar en större jämvikt rörande skillnader och motsätt-
ningar (se fi gur 11). I alfaobjektet fi nns på strukturens högra sida en grupp 
familjer som samlar sig relativt nära mitten på den vertikala dimensionen, 
medan spridningen på vänstersidan är betydande. Vilka effekter detta får på 
miljöns edukativa verkan är svårt att uttala sig om, men det tycks tydligt att 
det i alfaobjektet fi nns en relativt stor och homogen ”normalgrupp”. En sådan 
fi nns inte i primusobjektet, där i stället alla familjer utom två befi nner sig i 
ett relativt välbalanserat förhållande till varandra, men är fördelade på skilda 
håll om såväl den vertikala som den horisontella dimensionen.

Tydliga avvikare fi nns i båda miljöerna, i fi gur 11 markerade som A1-2 och 

P1-2. Skillnaden är dock att medan P1 och P2 befi nner sig förhållandevis nära 
varandra i strukturen, är avståndet mellan A1 och A2 mycket stort. De förra 
delar alltså sitt utanförskap med varandra, medan de senare står ensamma 
som avvikande enligt skilda differentieringsprinciper. Dock ingår A1-2 i en 
miljö där fl er familjer avviker något från ”normalgruppen”, medan avvikarna 
i primusobjektet positioneras i förhållande till familjer som i övrigt är relativt 
välbalanserade. Även om jag inte kan kommentera detta med avseende på 
edukativ verkan inom ramen för avhandlingens begreppsapparat, utgör det 
en intressant omständighet som påvisar behovet av att framgent utarbeta yt-
terligare begreppsliga analysverktyg. 
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Slutsatser

Genom en kontrastering, och utifrån den vetenskapsfi losofi ska förförståelse för 

människoblivandet som bildar utgångspunkt för detta arbete, kan man förstå 
det som att de två edukativa miljöerna kommer att utöva en i förhållande till 

varandra olikartad edukativ verkan över de kroppar som konstituerar respektive 
objekt – och därmed påverka kropparna som potentialer till konceptuella ut-
tryck på väsentligt olika sätt. De edukativa motsättningar och den doxa som 
präglar respektive miljö skiljer sig åt i sådan utsträckning att de utgör mycket 
olika förutsättningar för människoblivandet.

Vidare kan konstateras att olikheterna miljöerna emellan till stor del präglas 
av att familjer med olika motiv för sina ställningstaganden i skolvalet söker 
sig till olika skolor. Båda epiobjekten har konstituerats av att familjer ”valt” 
att placera sitt barn i en specifi k skola/klass. De angivna motiven för detta 
aktiva val är, som visas ovan, en av de saker som tydligast skiljer miljöerna 
åt. Men resultatet visar också att exempelvis symboler rörande materiella och 
utbildningsrelaterade resurser, politiska preferenser, krav på ordning & reda, 
syn på betydelsen av kunskapsinlärning och färdighetsträning sammanfaller 
med skolvalsmotiv och ger upphov till betydande olikheter. Man kan alltså 
förstå det som att sättet att argumentera för ett skolval och det specifi ka val 
som kommer av detta sammanfaller med en mängd andra symboler, och le-
der till homogenitet inom respektive skillnader mellan skolor rörande dessa. 

Nästa avsnitt fördjupar sig just i valfrihetens eventuellt segregerande och 
indoktrinerande effekter.

Angående den organiserade pluralismen

Frågan för detta avsnitt är vad ovanstående redogörelse säger om de farhågor 
som presenteras i kapitel II. Vad säger de om systemskiftets inverkan på seg-
regation och indoktrinering? Vad säger de om den organiserade pluralismen? 
I diskussionen kring detta försöker jag också koppla tillbaka till den tidigare 
forskning som lyfts fram i samma kapitel. Även om dess resultat inte är direkt 
jämförbara med de som framkommer i kapitel VI – på grund att de tillkom-
mit utifrån andra ontologiska antaganden och därmed beskriver en annan 
verklighet – kan det fi nns anledning att kommentera vissa aspekter av vad 
den tidigare forskningen kommit fram till.
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Segregationstendenser

Att valfrihet i någon mening leder till segregation är redan konstaterat som en 

effekt av den förförståelse för sociala företeelser som presenteras i kapitel III 

och IV. Ett utrymme för så kallad valfrihet ger kroppar möjlighet att orientera 

sig mot ett alternativ där potentialen till konceptuella uttryck realiseras på ett 

sätt som de trivs och känner sig hemma med – exempelvis i den meningen 

att alternativets differentieringsprinciper i någon mån korresponderar med 

det synsätt respektive kropp förkroppsligar. Detta leder till att kroppar som 

liknar varandra söker sig till liknande alternativ, medan olikartade kroppar 

väljer olika. Resultaten av avhandlingsstudien kan förstås som ett exempel 

på hur valfriheten genererar relativ homogenitet inom och därmed skillnader 

mellan skolklasser.

Alfaobjektet och primusobjektet utgör skilda edukativa miljöer och skillnaderna 
sammanfaller med att familjerna aktivt valt att placera barnet i en speciell skola 
eller klass. I den meningen utgör resultaten en exemplifi ering av hur kroppars 
fria rörelse bidrar till att skapa ett skolsystem präglat av organiserad pluralism. 
Visst fi nns fortfarande skillnader inom de båda epiobjekten och visst fi nns vissa 
likheter dem emellan, men det råder ingen tvekan om att såväl miljöernas doxa 
som edukativa motsättningar skiljer sig åt. Huruvida lika stora skillnader hade 
kunnat uppkomma genom exempelvis bostadssegregationens försorg kan jag 
inom ramen för denna studie inte uttala mig om, även om det utifrån relatio-
nismen framstår som otroligt. I och med att motiven för skolvalet är ett av de 
teman vars symboler beskriver skillnaden mellan miljöerna, tycks det rimligt 
att anta att likheten inom, respektive olikheterna mellan, hade varit mindre 
påtagliga om närhetsprincipen styrt objektens sammansättning av kroppar.

Resultaten visar hur framför allt ekonomiska och utbildningsrelaterade tillgångar 
samt politiska preferenser sammanfaller med motiv för skolval, i beskrivningen 
av skillnader mellan epiobjekten. Detta skall inte tas som ett resultat möjligt att 
generalisera. Beroende på att de två epiobjekten visar att differentieringsprinciper 
kan förena olika former av koncept i olika sammanhang, är det inte omöjligt 
att det i förhållandet mellan två eller fl era andra epistemiska objekt kan vara 

helt andra typer av symboler som bäst beskriver segregationen. Möjligtvis fi nns 
det också teman och symboler som inte varit verksamma i denna studie, vilka 
kan påvisa andra och kanske tydligare segregationstendenser.
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Epiobjektens konstruktion – där det ena är en klass i offentlig skola och den 
andra fi nns på en skola med enskild huvudman – indikerar att huvudfrågan, 
när det gäller formen av pluralism och graden av segregation, inte handlar om 
existensen av skolor med skilda huvudmän. Det handlar i stället om valfriheten 
som sådan. Inom ett nationalstatligt system med valfrihet kommer kroppar 
att formera sig institutionellt på ett sätt som motsvarar den nationalstatliga 
sociala miljöns positioner; de med ett liknande habitus kommer att söka sig 
till varandra, under den retoriska parollen om individens fria val.

Den i kapitel II redovisade forskning som strävar att belysa segregationsfrågan 

påvisar, med några enstaka undantag, segregationstendenser rörande de variabler 
de studerat. De av dessa variabler som också återfi nns i min studie fördelar sig på 
ett sätt som till viss del överensstämmer med det resultatet. Såväl utbildningsnivå 
som inkomst och politisk orientering fördelar sig enligt jämförelserummets 
vertikala dimension och bidrar därmed till att förklara skillnaden mellan epi-
objekten. Den relationistiskt grundade analysen möjliggör dock att ta analysen 
ett steg längre. Exempelvis visar den att medan alfaobjektet kännetecknas av 

viss heterogenitet rörande politiska preferenser är primusobjektet i det närmaste 
dominerat av politisk högerorientering. Den visar också att förhållandet mellan 
utbildningsnivå och inkomst har mycket olika karaktär i de två epiobjekten: 
Medan dessa symboler uppvisar en samvariation i primusobjektet, där båda följer 
den vertikala dimensionen, märks ingen sådan i alfaobjektets kultur-moraliska 
struktur. Notabelt är vidare att utbildningsnivå inte tycks sammanfalla med syn 
på grundskoleutbildningens uppgift och funktion. Eller rättare sagt; ett samband 
mellan dessa symboler återfi nns i alfaobjektet, men där på så vis att de med hög 
utbildningsnivå uttrycker en på fl era områden mindre framtidsinriktad syn på 
grundskoleutbildningens uppgift.

Den tidigare forskningen påvisar vidare skillnader mellan hur representanter 
för (vad de bestämmer som) olika socialgrupper resonerar inför skolvalet. I 
resultaten presenterade ovan visas en tydlig skillnad mellan hur familjer som 
valt respektive skola/klass beskriver sina motiv. Och i och med att variabler 
som utbildningsnivå och inkomst också följer den dimension som beskriver 

skillnaden mellan epiobjekten kan man säga att beröringspunkter fi nns. 

Analysen av epiobjekten var för sig visar dock på en betydande heterogenitet 
inom respektive objekt rörande de symboler som brukar ligga till grund för 
socialgruppsindelningar, varför mina resultat snarast motsäger de som fram-
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kommit i tidigare forskning. Det som i min studie tydligast samvarierar med 
motiv för skolvalet är politisk orientering och tilltron till offentligt ordnade 
lösningar.

Det är möjligt att man på ett samhällsplan kan påvisa segregationstendenser 
baserade på utbildningsnivå, inkomst med mera. Men för att förstå den eventu-
ella segregationens konsekvenser för skolans edukativa verkan kan forskningen 
behöva ta hänsyn till att segregation kan handla om annat än ett antal på förhand 
fastlagda variabler, och att segregationen även kan handla om differenser i hur 
variablerna samvarierar med varandra i lokala sociala miljöer.

Föräldramakt & indoktrinering

I och med att alfa- respektive primusobjektet utgör så påtagligt olika miljöer 
kan man enligt min mening inte förstå det på annat sätt än att valet har bety-
delse för elevens blivande. Den edukativa verkan som primusobjektet utövar 
skiljer sig väsentligt åt från den som kommer till uttryck i alfaobjektet, både 
vad gäller doxa och edukativa motsättningar. Valet att placera barnet i den 
ena eller andra miljön kommer på så vis att få stor betydelse för danandet 
(förändringen) av kroppen som potential till konceptuella uttryck, inklusive 

dess synsätt. Båda miljöerna rymmer visserligen edukativa motsättningar, 
vilka medger möjligheten att barnet införlivar symboler och synsätt som 
avviker från de som utgör familjens doxa. Men rörande fl ertalet teman och 
symboler fi nns en doxisk homogenitet i respektive miljö, vilken kan förstås 
som indoktrinerande.

I primusobjektet fi nns exempelvis en doxisk uppslutning bakom krav på ord-

ning & reda, egenansvar och individualism samt ett fokus på färdighetsträning 
och inlärning av ämneskunskaper. Den betydelsefulla ställning dessa symboler 
har, är i primusobjektet självklar. De enstaka kroppar som inte ställer upp 
bakom detta utgör undantag från en regel och riskerar att bli utdefi nierade 
som avvikare, om de inte genom kretsloppet, med tiden, kommer att införliva 
doxas synsätt. På motsvarande sätt fi nns i alfaobjektet en självklarhet i upp-
fattningen att utvecklingen av intresse och begåvning är centrala aspekter av 
skolverksamheten och att såväl deltagarinfl ytande som lyhördhet för andras 
åsikter är betydelsefullt.
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Utifrån den förståelse som framskrivs av epiobjektens edukativa miljöer är det 
vidare tydligt att doxa omfattar olika teman och symboler i de olika miljöerna. 
I primusobjektet fi nns en indoktrinerande verkan rörande politiska ställnings-
taganden, i den meningen att doxa tar avstånd från positioner till vänster eller 
i mitten på den politiska skalan. Detta kan inte kännas igen från alfaobjektet, 
där doxa i stället är mer omfattande (och därmed i någon mening mer sty-
rande) när det gäller konceptionen av demokrati och synen på grundskolans 
funktion. Olika miljöer kan alltså vara mer eller mindre indoktrinerande på 
olika teman eller rörande olikartade symboler. 
 
Noterbart är vidare att den typ av skolor som i farhågorna (kapitel II) fram-
hålls som bärande den största risken att leda till indoktrinering är de med en 
konfessionell inriktning. De skolklasser mina epiobjekt är menade att mot-
svara har inte någon uttryckt ideologisk eller trosinriktad profi l, men uppvisar 
trots detta en omfattande, samt i förhållande till varandra olikartad, doxa. 
Primusobjektet har ingen uttalad politisk profi l, men kännetecknas ändå av 
ett avståndstagande från politiska vänster- och mittensympatier. Även om 
alfaobjektet är ett exempel på det motsatta visar alltså primusobjektet att en 
form av ideologisk homogenitet kan uppkomma också på skolor som inte har 
en ideologiskt inriktad och uttryckt inriktning – något som för övrigt även 
indikeras av Damgrens avhandlingsresultat (Damgren, 2002).

Den tidigare forskning jag redovisar i kapitel II är inte lämpad att belysa indok-
trineringsfrågan, annat än utifrån det allmänna antagandet att ökad segregation 
och ökad föräldramakt leder till ökad indoktrinering. Detta antagande ter sig 
rimligt även utifrån den utgångspunkt jag företräder. Visst riskerar segrega-
tionen att öka när familjer erbjuds möjligheten att välja alternativ som passar 
dem, och visst innebär detta att makten hamnar hos föräldrarna – något en 
av mina informanter på ett ypperligt sätt belyser med att framhålla: ”Det är 
ju föräldrarna som väljer, oavsett om barna tror att det är deras val helt. Om 
inte föräldrarna ville skulle det inte ha blivit så i alla fall…” (IP 15). Men dessa 
antaganden säger ingenting i sig om det sätt på vilket den antagna indoktrine-
ringen gestaltas, och antagandena i sig kan inte berätta något om vilka symboler 
(ex. värderingar, föreställningar, stilar/smaker) som i sådana fall blir föremål för 
indoktrinerande verkan. För att möjliggöra kunskap om detta föreslår jag en 
ansats som är öppen och känslig för variationer i vad som tillmäts betydelse, 
och även om mycket återstår att utreda och utforska implicerar ovanstående 
resultat att den relationistiska ansatsen erbjuder en framkomlig och fruktsam 
väg till en förståelse för hur den organiserade pluralismen organiseras.
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VII. Eftertankar

Att sätta punkt för ett kunskapsbildningsprojekt innebär att i någon utsträck-
ning lämna det ofärdigt, preliminärt och redo att revideras. Mycket hade 
kunnat göras annorlunda – något som kan upplevas otillfredsställande, men 
som samtidigt är oundvikligt och i vissa avseenden bra. Det är oundvikligt så 
länge som den sociala världen är stadd i förändring, och det är bra genom att 
det utpekar behovet av vidare strävanden. Det senare kan till och med hindra 
att en viss förståelse av verkligheten allt för lättvindigt cementeras och tas 
för sann. Resultaten av avhandlingsstudiens empiriförankrade undersökning 

indikerar visserligen förekomsten av betydande skillnader i de två epiobjektens 
konstitution. Men vad betyder detta egentligen och vad beror resultatet på?

Resultaten kan inte påstås avspegla ”verkligheten”, i någon absolut mening. 
Resultaten är avhängiga det forskningstekniska förfaringssätt och den analys 
jag nyttjat, vilka i sin tur grundar sig på föregivna antaganden av ontologisk 
och epistemologisk karaktär. Särskilt betydelsefull är konstruktionen av de 
epistemiska objekten, då det är denna som bestämt studiens informanter och 
även utpekat ett antal temaområden, vilka i stor utsträckning varit ledande 
i konstruktionen av datainsamlingsverktygen. Mina sanningsanspråk måste 
speglas av detta, varför jag vill avråda läsaren från att förstå resultaten som 
sanna, i ordets vardagliga bemärkelse.

Vad är det då man kan sluta sig till utifrån kapitel VI och det utfall som där 
beskrivs? Jag vill mena att om den ontologiska utgångspunkt jag företräder 
ter sig rimlig eller till och med trolig, och utfallets tillkomst på ett konsekvent 
sätt hänvisar tillbaka till utgångspunkten, då måste också utfallet bedömas 
vara rimligt och troligt. Internlogik, systematik och genomskinlighet blir på 
så sätt ledord i bedömningen av den bildade kunskapens värde – på bekostnad 

av företeelser som evidens, validitet och reliabilitet, vilka hänger samman med 
den epistemologiska korrespondensteorin. Det är under dessa förutsättningar 
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som jag nedan tar tillfället i akt att diskutera och resonera kring några frågor 
som uppkommit under avhandlingsarbetets gång.

Allmänna funderingar

Att arbeta med ett och samma kunskapsbildningsprojekt i fl era år har sina 
sidor. På den negativa sidan fi nns frustrationen över diskrepansen mellan 
textstycken som skrivits vid olika tillfällen samt den långa tid det tar att 
slutföra arbetet och därmed kunna offentliggöra resultaten i sin samlade och 
tillrättalagda form. Inte oväntat återfi nns fördelarna på samma ställen. Den 
bristande samstämmigheten antyder att något hänt under arbetets gång, att 
såväl terminologi som grundläggande förståelser omdanats och (kanske) ren-

odlats. Och tiden som löper fram till offentliggörandet har förstås fördelen att 
den medger möjligheten att inhämta kritik och tillrättalägga presentationen 
på ett sätt som gör arbetet rättvisa.

Ett oumbärligt stöd i strävan att lägga presentationen till rätta har jag haft i 
den tidigt fastlagda (men ofta omformulerade) ontologiska utgångspunkt jag 
presenterar under namnet relationismen. Denna har till betydande del varit 
ledande i allt från konstruktionen av studieobjekt och datainsamlingsverktyg 
till bestämmandet av avhandlingstextens disposition. Även om många år i 

början av forskarutbildningen gick åt till att formulera de grundläggande 
dragen i denna tror jag mig ha tjänat igen den tiden på att den givit mig en 
tydlig utgångspunkt för olika stadier av arbetet – sökandet efter ett systema-
tiskt förfaringssätt har hela tiden haft något att falla tillbaka på och förklaras 
utifrån. Därmed inte sagt att jag lyckats vara fullständigt konsekvent, bara att 
det varit min ambition. Den ontologiska utgångspunkten har vidare, enligt 
mitt förmenande, ett självändamål. Frågor om verklighetens, kunskapens och 

kunskapsbildningens beskaffenhet tillhör de frågor kunskapsbildare bör fundera 
över, och jag är böjd att instämma med Ödman när denne säger:

Att ställa sig frågor av det här slaget gör det knappast lättare för forskaren, 

snarare tvärt om, de gör forskningsprocessen mer mödosam, ofta förlänger de 

den. Likväl måste de ställas, om man har ambitioner att komma åt någon slags 

sanning, och inte bara är ute efter att få sina etablerade verklighetsföreställning-

ar bekräftade. Dessutom skapar de en spänning i forskningsarbetet, en fruktbar 

osäkerhet. Det är endast mot bakgrund av den osäkerheten man kan göra nya 

upptäckter och se vad som tidigare var förborgat för en. (Ödman, 1986, s. 195)
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I kapitel V lyfter jag fram ett antal aspekter av avhandlingsstudien som jag, 
i eftertankens kranka blekhet, anser vara problematiska. Visst skulle jag göra 

mycket på ett annorlunda sätt om jag inledde avhandlingsarbetet idag, men jag 
förmodar (och hoppas) att den slutsatsen också dras av många erfarna forskare 
när dessa avslutar ett eller annat projekt. Är det inte det kunskapsbildning 
handlar om – att ständigt förändra, förfi na och utveckla sin förståelse av det 
som studeras? Vad gäller den relationistiska ansatsen, och dess förmåga att 
belysa för pedagogiken relevanta frågor, är mycket ogjort och kanske otydligt 
formulerat. Förhoppningen får stå till möjligheten att det uppkommer tillfäl-
len att arbeta vidare på den inslagna vägen, gärna med benäget bistånd från 
kollegor.

En annan refl ektion jag vill lyfta fram handlar om den relationistiskt grundade 
ansatsens förhållande till andra forskningsinriktningar och projekt inom svensk 
pedagogisk forskning, inriktningar som i någon utsträckning utgår från en 
förståelse för människoblivandet som bestämt av sociala förhållanden. Jag tänker 
inte minst på ramfaktorteori (se ex. Dahlöf, 1967; Lundgren, 1984; Broady 
& Lindblad, 1999) och läroplansteorin (se ex. Bernstein & Lundgren, 1983; 

Lundgren, 1989; Linde, 2000) – två forskningsansatser som gör gällande att vad 
som händer i klassrummet är beroende av samhälleliga förutsättningar/ramar, 
däribland skolklassens sociokulturella sammansättning. Beröringspunkter 
fi nns också med exempelvis det projekt som drevs i Lund under ledning av 
Joachim Israel och Daniel Kallós, med namnet ”Skolklassen som socialt sys-
tem”, och inom vilket bland andra Staff Callewaert och Bengt A. Nilsson var 
verksamma (se ex. Callewaert & Nilsson, 1979-1980). Förutom ambitionen 

att visa hur sociala faktorer inverkar på skolans verksamhet, delar det projektet 
och föreliggande avhandlingen dessutom en gemensam inspirationskälla i 
Pierre Bourdieu. Ovan nämnda ansatser/projekt har främst inriktats mot just 
skolan som empirisk storhet och begripliggör den sociala sammansättning-
ens edukativa verkan på ett annat sätt än den ansats som framarbetats inom 
ramen för denna avhandling. Men trots att den relationistiska ansatsen inte 
ensidigt utverkats för skolforskning och trots vissa olikheter i förförståelse, 
tycker jag mig kunna ana ett släktskap och förmodar att jag infl uerats av dessa 
i betydande utsträckning.

Dessa projekts fokusering på skolan aktualiserar vidare frågan om ”lärande” 
och/eller ”inlärning”. Ett viktigt område att framgent fundera över handlar 
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om vad det ur ett relationistiskt perspektiv innebär att lära sig något. Kan man 

utifrån den relationistiska ansatsen förklara vad det innebär att ”lära sig” språk, 
matematik eller hemkunskap? Dessa skolämnen är utan tvivel att förstå som 

symboler, och deras innebörd måste således förstås som relationellt bestämd; 
de är symboler som positioneras och betydelsegörs enligt den kultur-moraliska 
strukturens dimensioner. Följaktligen kan den relationistiska ansatsen förklara 
och explicitgöra att vissa kroppar situeras att tillmäta respektive ämne bety-

delse och att de därmed ger uttryck för en strävan att förkroppsliga dem. Men 

kan man i ljuset av dessa företeelsers skenbara egenskaper påstå att man lär 

sig dem; att man ”lär sig” språk, matematik eller hemkunskap? Tar man det 

förstnämnda som exempel kan man undra om ”inlärningen” eller ”lärandet” 

av ett språk inte bara är att sätta nya termer på uttrycken för sin redan givna 

synpunkt. Om meningsfull kunskap bestäms som kunskap om relationer, 

och om inlärning/lärande har något med kunskap att göra, borde ”att lära 

sig” innebära att förstå något på ett annorlunda sätt; att inlemma, implicit eller 
explicit, förståelse för relationella förhållanden. Tydligare bestämningar än så 
har jag inte möjlighet att åstadkomma för tillfället, men det ovanstående borde 
vara tillräckligt för att motivera fortsatta funderingar.

Om den edukativa miljön

Avhandlingens problembild utpekar två frågor att söka besvara – en av allmän-
pedagogiskt intresse och en av problemspecifi k karaktär. Den förstnämnda har 
jag försökt belysa med utgångspunkt i vissa vetenskapsfi losofi ska antaganden, 
vilket lett fram till bestämningen av kretsloppet mellan människa och värld 
som utgångspunkt för att förstå människoblivandet. Med detta som grund 

formulerades sedan studieobjektet den edukativa miljön och en forskningsansats 
för att möjliggöra empiriförankrade studier av detta objekt. Den terminologi 
och den begreppsliga bestämning av termer som används i föreliggande arbete 
skall dock inte förstås som evigt givna, även om ordens betydelser är någorlunda 
låsta inom ramen för denna text. Vidare funderationer och konfrontationer 
med empiri kan mycket väl visa sig leda till förändringar i och utvecklingar 
av begreppsapparaten – vilket kan sägas vara en av huvudpoängerna med att 
göra empiriförankrade studier. (Jfr. Ball, 2003)

Avhandlingsstudiens empiriförankrade del har haft som sitt primära syfte att 
besvara den problemspecifi ka frågan, men utfallet säger också något om den 
edukativa miljön. Viktigast är att det påvisar och illustrerar hur föremål för 
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erfarande (symboler) samvarierar på olika sätt, och därmed konceptualiseras 
på olika sätt, i olika miljöer. Inkomstnivå samvarierar inte alltid med utbild-
ningsnivå, med politiska uppfattningar eller fritidsaktiviteter, och i de fall då 
de sammanfaller kan de göra det på radikalt skilda sätt. Om den förståelse 
för människoblivandet som formuleras utifrån relationismen antas som ut-

gångspunkt måste detta betraktas som mycket viktigt, om än inte förvånande, 
då dessa skillnader mellan olika relationella strukturer bestämmer respektive 
miljös edukativa verkan samt vad människan är, har och gör.

En annan intressant aspekt av utfallet är att det visar hur olika miljöers kultur-
moraliska strukturer kan vara balanserade på olika sätt. Det reser frågan om 
vilka principer som avgör maktförhållandet mellan olika positioner i struktu-

ren, rörande koncept som är föremål för edukativa motsättningar. Även om de 
analysverktyg som används i avhandlingsstudien inte förmår bringa klarhet i 
hur balansen mellan miljöns positioner påverkar respektive miljös edukativa 
verkan, framstår det som en intressant fråga att beakta inför framtida studier. 

Kanske kan man prata om detta i termer av en styrgrupp eller ett dominanscentra 
inom miljön, en position vilken består av en samling kroppar vilka, genom sin 
relativa närhet till varandra och sitt relativt stora antal, har en särskilt bety-
delsefull inverkan på miljön som helhet. Till detta kan också kopplas frågan 
om hur man analytiskt kan hantera avvikare, kroppar situerade på positioner 
tydligt distanserade från andra. Dels vore det angeläget att kunna bestämma 
hur den avvikande positionen förhåller sig till doxa – om den bara avviker 
rörande koncept som är föremål för edukativa motsättningar eller om den 
också urskiljer sig med hänvisning till miljöns doxiska koncept. Dels kan det 

kanske vara möjligt att formulera ett antagande om vilken edukativ verkan som 
kommer av det ena eller andra av ovan nämnda fall; att uttala sig om huruvida 
kroppar situerade på en avvikande position kan förväntas införliva doxa eller 

inte. Möjligtvis kan man anta att om den position avvikarna förkroppsligar inte 
helt och hållet utmärker sig med hänvisning till miljöns doxiska koncept fi nns 
också en möjlighet att de införlivar doxa som helhet, men att den edukativa 
verkan i de fall då positionen inte har några beröringspunkter alls med doxa 
snarare fjärmar berörda kroppar från denna.

Slutligen kan det genom empiriförankrade undersökningar vara möjligt att 
bättre förstå hur edukativa miljöer förändras genom att någon konstituerande 
kropp tillkommer eller försvinner. I detta fall kan alltså en temporal aspekt 
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införas i konstruktionen av de epistemiska objekten, så att man får ett epiobjekt 

som beskriver den edukativa miljön före och ett som beskriver densamma efter 
tillkomsten/borttagandet av en eller fl era kroppar. Smärre laborationer jag 

gjort med det dataunderlag som insamlats inom ramen för avhandlingsstudien 
visar intressanta exempel – dels sådana där tillkomsten eller borttagandet av 
en kropp medför betydande förändringar i den edukativa miljön, dels sådana 

där miljöns relationella förhållanden knappt påverkas alls. Jag kan tänka 
mig ett stort antal situationer där det kan vara viktigt att ha en förståelse för 
detta,1 och möjligtvis fi nns det också på denna punkt en grund för att göra 
antaganden om principer som styr huruvida tillkomsten av eller borttagandet 
av kroppar leder till förändringar av miljön i stort. 

Trendbrottet 

Denna avhandlings resultat redogör för ett exempel på hur skillnader mellan 
skolklasser konstitueras genom berörda familjers skolval. Förhållandet mel-
lan alfa- och primusobjektet går att hänföra direkt till vad Englund med fl era 
(se kap. II) karaktäriserar som ett trendbrott eller ett systemskifte, genom att 

systemskiftet och de förändringar det medförde gjorde dessa val möjliga. Enligt 
detta exempel är det tyngsta tema bakom epiobjektens differenser de motiv 
familjerna anger ha legat till grund för skolvalet – de som valt primusobjektet har 
angivit andra anledningar till sitt val än de som valt alfaobjektet. Och exemplet 
visar tydligt att skillnader beträffande fl ertalet andra symboler – relaterade 
till bland annat politisk orientering, utbildningsnivå, inkomst, demokrati- 

och valfrihetssyn samt benägenhet att bevista kulturinriktade evenemang 
– sammanfaller med skillnader i angivna motiv, vilket tillsammans leder till 
betydande olikheter mellan epiobjektens kultur-moraliska strukturer.

Utfallet av avhandlingens empiriförankrade studie kan dock inte i sig självt 
säga något om huruvida skillnaden mellan avgränsade skolmiljöer är större 
idag än den var innan systemskiftet, och det kan inte ligga till grund för ett 
uttalande rörande den organiserade pluralismens genomslag inom skolsyste-
met i stort. Det skulle behövas enorma resurser och en helt annan ontologisk 

1 Jag tänker inte minst på de dagsaktuella debatterna om hur att lösa så kallade mobbing-
fall inom skolan, och mer allmänt på situationer då en redan etablerad skolklass tar emot 
eller förlorar medlemmar på grund av fl ytt, skolval eller annat. Problematiken behöver 
inte heller begränsas till just skolan och dess elever.
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utgångspunkt för att utifrån en empirisk studie kunna dra den typen av ge-
neraliserande slutsatser. Undersökningen av förhållandet mellan primus- och 
alfaobjektet syftar inte (och kan enligt min mening aldrig syfta) till att bevisa 

förekomsten av, och tillståndet hos, den organiserade pluralismen inom dagens 
obligatoriska skolväsende. Och detta hade inte förändrats även om resurserna 
möjliggjort konstruktionen av hundra eller tusen epiobjekt. Den empiriför-
ankrade studien är först och främst menad att exemplifi era och konkretisera 
en principiell slutsats som redan dragits utifrån en given förförståelse knuten 
till studieobjektet – nämligen att valfrihet leder till organiserad pluralism ge-
nom att, enkelt uttryckt, ge kroppar möjlighet att röra sig till en miljö där de 
känner sig hemma. För det andra kan den empiriförankrade undersökningen 
möjligtvis leda till fastställandet av ett antal principer för det sätt på vilket 
pluralismen organiseras; exempelvis rörande vilka symboler eller teman som 

väger tyngst i upprättandet av skillnader mellan avgränsade skolklasser och hur 
dessa sammanfaller med andra symboler/teman i ofta återkommande differen-
tieringsprinciper. Angående det förstnämnda tycker jag att avhandlingsstudien 
tjänat sitt syfte väl och rörande det senare fi nns mycket att ta till sig inför 
kommande kunskapsbildningsprojekt – vilket diskuteras i nästa avsnitt.

Den tidigare forskning om valfrihetsreformernas konsekvenser som presenteras 
i kapitel II bygger på andra ontologiska antaganden än de jag företräder, varför 
de i varierande utsträckning medger generaliserande utsagor och generaliser-
bara resultat. Så långt är allt i sin ordning, under förutsättning att de som 
tar del av respektive studies resultat förmår göra skillnad mellan olikartade 

utgångspunkter och har en förståelse för hur skilda antaganden genererar 
olika typer av kunskap. Relationistiskt grundad forskning får inte bli den enda 
forskning som bedrivs, men den behövs enligt min uppfattning för att nyansera 
och ifrågasätta den kunskap som hänvisar till mer eller mindre absolutistiska 
sanningsanspråk – i detta fall kunskap som gör gällande att valfriheten leder 
(eller inte leder) till segregation rörande etnisk bakgrund, socialklasstillhörig-
het samt förmåga till skolprestation. 

Policyförändringar och reformer kan belysas med hjälp av empiriförankrade 
studier, men inte utan att också kommenteras utifrån en fi losofi skt grundad 

förförståelse. De många förändringar som gjordes i Sveriges grundskola under 
slutet av förra seklet kan utan tvekan förväntas leda till organiserad pluralism, 
men endast om vissa antaganden rörande människan och den sociala världen 
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förgivettas. För den forskare som strävar att förstå människans tillblivelse 
utifrån antagandet att hon är en autonom individ, fi nns det ingen anledning 
att ens fundera i termer av övergripande system och än mindre anledning 
att utföra eller ta hjälp av policyanalyser. Hon har därför inte heller fog för 
misstanken att förändringar på strukturnivå skall kunna påverka individen i 
nämnvärd utsträckning. För att empiriskt förankrade studier inriktade mot 
att undersöka organiserad pluralism överhuvudtaget skall komma till stånd, 
förutsätts alltså en genom antaganden fastlagd förförståelse som tillskriver 
den sociala världen i allmänhet och människan i synnerhet vissa principiella 

egenskaper. Och utifrån de antaganden jag anser mig kunna försvara har 
jag svårt att se hur ansatsen hade kunnat se annorlunda ut. Visst kunde de 
epistemiska objekten ha konstruerats på annat sätt och visst kunde nedslaget i 
empirin ha varit mer omfattande, men i principiell betydelse anser jag att den 
här formulerade och nyttjade ansatsen varit behjälplig i avsikten att belysa de 
(utifrån policyanalys) formulerade farhågorna om systemskiftets konsekven-
ser. De familjer som ingår i studien har fattat ett beslut om att placera sina 
respektive barn i en specifi k skola/klass med en viss inriktning, och studiens 
utfall visar att de miljöer som konstruerats för att motsvara de alternativ som 
uppkommit till resultat av familjernas beslut skiljer sig från varandra, på ett 
sätt som inte kan förstås som annat än dramatiskt. 

Vidare forskning

Finns det någon anledning att fortsätta bilda kunskap om den edukativa miljön, 
och skulle detta kunna bidra till att ytterligare belysa valfrihetsreformernas 
effekter? I ljuset av det arbete som presenteras i föreliggande text är mitt svar 
på dessa frågor ett obetingat ”Ja”. Den edukativa miljön är ett studieobjekt jag 
vill veta mer om och som jag i framtiden hoppas kunna utforska vidare. Som 
avslutning skulle jag därför vilja säga något om hur man kan motivera vidare 

forskning rörande aktuellt studieobjekt och antyda ett antal forskningsprojekt 
som skulle kunna vara särskilt givande att driva framgent.

Den första och mest uppenbara anledningen till att fortsätta utforska den 
edukativa miljön grundar sig i de ontologiska antaganden jag företräder: Det 
behövs, enligt min mening, mer forskning som riktar sitt intresse mot den 
sociala världens relationer och de betydelser som kommer av dessa. För det 
andra vill jag mena att om vetenskapen på allvar är menad att uppvisa en va-
riation i perspektiv och angreppssätt behövs det relationistiska perspektivet i 
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samma utsträckning som andra. Det fi nns ett självändamål med att utmana 
och ifrågasätta; att söka olikartade vägar till förståelse och därmed olikartade 

förståelser. Relationismens antaganden är inte i någon absolut bemärkelse 
bättre, rättare eller riktigare än andra ontologiska utgångspunkter men den 
kan inte heller utdömas som sämre, felaktig och oriktig.

Jag vill vidare hävda att en relationistisk ansats har särskilda fördelar i det 
att den öppnar för nya sätt att tänka om sociala företeelser – tankesätt som 
utmanar, och som därigenom kan vitalisera, såväl normalvetenskapen som 

utomvetenskapliga verksamheter. Relationismen implicerar frågan om vad som 
tillmäts betydelse, genom antagandet att det just är detta som är betydelsefullt; 
att forskaren omöjligen på förhand kan utgå från en given bestämning av den 
sociala världens konstitution om denne hoppas förstå människan eller aspekter 
av erfarande existensers tillvaro. Människan och dennes verksamhet är minst 
sagt komplex, och den forskare som förgivettar vissa kategoriseringsprinciper 
och distinktioner kan missa att människans tillvaro i ett givet sammanhang 

bestäms utifrån ett helt annat sätt att begripliggöra världen. Forskaren riskerar 
att utdöma vissa typer av verksamhet som irrationell, felaktig eller helt enkelt 
korkad, om hon inte är öppen för att rationalen bakom aktuell verksamhet 
mycket väl kan bestämmas av att människan tillmäter helt andra företeelser 
existens och betydelse, än de som framstår för forskarens granskande ögon.

Vad gäller vidare forskningsprojekt rörande valfrihetsreformernas effekter kan 
jag tänka mig en lång rad modifi eringar i konstruktionen av de epistemiska 
objekten. Projekt inrymmande fl er epiobjekt och sådana där informanterna 
konstrueras som elever och lärare skulle defi nitivt vara behjälpliga, liksom 
studier där epiobjektens teman konstrueras utifrån mer specifi ka problem-

ställningar (exempelvis rörande värderingar, livsstil eller framtidsplaner). 
Principen att valfrihet leder till organiserad pluralism förklaras redan av den 
syn på sociala företeelser som kommer av en relationistisk ansats, men principen 
kan inte säga något om det sätt på vilket pluralismen organiseras. För att nå 
kunskap om detta är forskaren nödgad att använda sig av empiriförankrade 

undersökningar. Kanske kan det visa sig att valet av vissa profi ler sammanfaller 
med specifi ka symboliska attribut, och vilka är i så fall dessa? Är det kanske 
i stället respektive skolas geografi ska läge som verkar som en grundläggande 

differentieringsprincip, eller är det så att merparten av de situerade kropparnas 
konceptuella attribut samvarierar med valet mellan friskola och kommunal 
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skola? Vad har egentligen de i tidigare forskning dominerande variablerna 
inkomst, utbildningsnivå och etnicitet för betydelse i samband med val av 
skola? Har de någon urskiljbar betydelse överhuvudtaget? Frågorna är många 
och möjliga att besvara, förutsatt att resurser tillskapas – förutsatt att frågorna 
tillmäts betydelse!

Rörande grundforskning om den edukativa miljön i allmänhet skulle jag 
framför allt vilja se longitudinella studier, vilka följer en eller fl era miljöer över 
tid. Detta skulle vara mycket värdefullt för att förstå hur edukativa miljöer 
fungerar och på vilket sätt den edukativa verkan leder till skiftningar i den 

kultur-moraliska strukturens dimensioner och positioner. Homogeniseras 
edukativa miljöer över tid eller är det tvärt om så att de blir mer och mer 
heterogena? Eller kan exempel på båda dessa iakttas och är det i sådana fall 
möjligt att göra antaganden om vilka principer som gäller i det ena eller andra 
fallet? Vad händer med eventuella särlingar i olika miljöer – inlemmas de med 
tiden eller stöts de tvärt om ut, och är det möjligt att iaktta några principer 
som kan antas styra detta? Vidare bör anmärkas att grundforskningen om 
den edukativa miljön inte nödvändigtvis måste luta sig mot epiobjekt som 
konstruerats för att motsvara skolklasser. Familjer, kamratgäng, arbetsplat-
ser, idrottslag, politiska föreningar, religiösa samfund med mera kan mycket 
väl konstrueras som epistemiska objekt i strävan att bilda kunskap om den 
edukativa miljön. 

Som ett sista spår skulle jag vilja förespråka nyttjandet av en relationistisk 
ansats för att belysa andra problemspecifi ka forskningsfrågor. Hur ser den 
kultur-moraliska struktur ut som kännetecknar ett framgångsrikt respektive 

misslyckat idrottslag eller företag? Vad är utmärkande för den edukativa miljön 
i familjer där våld och misshandel är inslag i vardagen eller sådana vars barn 
är framgångsrika i utbildningssystemet? Hur ser doxa respektive de edukativa 

motsättningarna ut i olika religiösa och politiska samfund? Exemplen kan göras 
nästan hur många som helst. Den princip jag är ute efter är att den ansats jag 
formulerat och sökt följa i avhandlingsarbetet mycket väl kan nyttjas inom 

kunskapsbildningsprojekt med helt andra problemformuleringar och syften. Vad 
som krävs är att konstruktionen av epistemiska objekt anpassas till respektive 
problemområdet, samt (självfallet) att de ontologiska antaganden ansatsen 
kommer av ter sig rimliga och försvarbara för respektive kunskapsbildare.
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Summary

During the last decades of the 20th century great revisions were made in the 
Swedish compulsory school system, which increased the families’ possibility 
to choose a school of their liking and thereby can be assumed to have a segre-
gating effect. On a general level the aim of the dissertation is to accomplish a 
systematic and by theoretical presumptions guided study of segregation, mea-

ning homogeneity within and differences between social milieus in the school 
system. My foremost sources of inspiration when it comes to the philosophical 
and theoretical framework are F.H. Bradley and Pierre Bourdieu.

Problem orientation

The changes in the Swedish school system mentioned above, meant that a 
goal oriented system replaced an earlier centralized rule oriented system; 
the municipalities became the responsible authority, a goal-related grading 
system and a new fi nancing system was implemented. With this came a 
new national curriculum, syllabi for every school subject including the aim, 
structure, character and goal for each subject; and a new timetable. Many of 
the changes can be seen as coinciding with another important aspect of the 
reforms: the increased possibility for parents and children to choose a school. 
Through the opening for school choice in the timetable, schools are able to 
become more specialised in order to attract parents and children, and with 
the new fi nancing system an amount corresponding to at least 85 percent of 
the home municipality’s average cost per pupil follows the choosing part to 
the school of their choice.

It can hardly be questioned that this reformation meant vast changes in the 

conditions for school activities. The contrast to the previous order has made many 
researchers and laymen characterise the changes in terms of a system change 
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or a break. During the period 1962-1989 the government was the authority 
that decided on the institutional education of its citizens – the pedagogy and 
the content of the school system was to a great extent decided at the central 
level. Even though differences of cause existed in the way in which one at the 
local level realised the government’s decisions, it was the parliament and the 
government that both directed the child to a specifi c school and decided on 
the subject matter of the education.

Today the system works differently. Now it is the families that have gained the 
right to decide which school their child should attend, and they are facing a 
differentiated school system were local school units in public or private mana-

gement, to a certain degree, can specialise their content and pedagogic profi le. 
The authority to place the child in a certain school that the central government 
previously had was of relatively small consequence, since the school system 
was comparatively integrated and homogenous. But as the difference between 
the school units grows, the signifi cance of the school choice can be assumed 
to increase – the greater the difference between the alternatives are, the more 
important and in various respects consequential the choice becomes.

Critical voices has been raised, claiming that the new order within the school 

system can lead to increasing segregation, where each school becomes a reinforcer 
of the value systems of individual families. While the school units for a long 
time were characterised by internal pluralism – were the majority of Sweden’s 
school classes to some extent was socially heterogeneous – the new system 
may lead to a system of organised pluralism. In a system typifi ed by organised 

pluralism the heterogeneity remains within the system at large, but is organised 
in more or less internally homogeneous schools and school classes.

The results of Swedish and international research indicate that segregation, 
in the sense of organised pluralism, has increased since school specialisation 
and school choice became part of the system. Studies have shown segregation 
tendencies, concerning factors such as ethnicity, socio-cultural background 
and/or achievement level. The previous research described in the dissertation 
has almost solely been based on a few, predetermined background variables. 
If the term segregation is meant to refl ect social homogeneity/heterogeneity 
between and within limited social settings, this can be viewed as problematic. 
There may be reasons for letting the variables used in the research refl ect the 
complexity of social milieus to a greater extent.
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The concerns that the system change can lead to greater segregation and a 
strengthened family centred indoctrination gives rise to two questions on dif-
ferent levels of abstraction: one in general terms which concerns the process 
of human becoming, and one which is more problem related.

The fi rst question relates to the process in which the human, so to speak, 
obtains a personality with certain qualities, abilities, beliefs et cetera. This 
question is raised due to the concern that the social structure of a specifi c 
school milieu affects the human in one way or another. The problem related 

question concerns segregation, in the meaning homogeneity within and diffe-
rences between social milieus in the school system. The question of segregation 
can to some extent be answered in light of the philosophical and theoretical 
presumptions that has been formulated to comment on the process of human 
becoming at large. But in the dissertation it is also analyzed through a study 
resting on empirical research.

Fundamentals

In this dissertation a relationistic perspective is used as a means to answer the 
general question concerning the process of human becoming and to formulate 
a research approach in order to shed light on the issue of segregation. The 
basic principle of relationism is that items of experience is constituted by way 
of internal relations in a reality organized as a monistic unity – that is to say 
that no item of experience is autonomous with a particular existence or any 
qualities in itself. The world of experience consists of appearances, not by 
autonomous objects and/or subjects related to each other externally. Human 
knowledge and action is thereby viewed as depending on the way in which the 
human, through distinctions, makes the world comprehensible as a structure 
of relations, expressed in items of experience.

The social world, the world inhabited by humans, is a world of experience. In 
light of the explications above the social world can be understood as a space; 
a structure of differences and distances. The social space has dimensions that 

separate relationally given positions from each other. Neither position nor 
dimension should be understood as referring to any form of qualities. The 
social space is a theoretical concept for understanding the social world; an 
understanding in principle that urges the researcher to focus relations and the 
dimensions that describe the foundation for the positions in the space, but 
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without saying anything about what those dimensions are or what positions 
they give rise to. With this point of departure the social world at large, as well 
as all possible social milieus (i.e. through limitations constructed aspects of 
the social world) can be described and understood.

When the researcher, in order to produce knowledge, focuses on a specifi c, 
limited social milieu she must examine, and thereby construct an equivalent 
to the principles of differentiation that constitutes the dimensions in that mi-
lieu. In doing this, the researcher must be open for the possibility that other 
items of experience than the ones she grants existence and importance can 
have signifi cance, as well as the possibility that the items of experience that 

she gives a certain conceptual meaning can be understood in a totally different 
way within the milieu in question. The term symbol relates, in principle, to 
an understanding of items of experience, claiming that they are expressions of 
distinctions of experience; they are that in which relations are made manifest. 
Ontologically, the symbols are to be understood as appearances – they are 
items that represent specifi c, relationally given positions but without holding 
any immanent existence, meaning, value et cetera.

To gain some kind of meaningful comprehension for the signifi cance of 
symbols they must be understood as expressions of internal relations within a 
monistic unity. In order to achieve this kind of understanding, the term concept 
is used. A concept is a symbol with the specifi c meaning it has in a social milieu. 
Concept means what is assigned meaning and thereby is meaningful in a specifi c 
social milieu. In the social milieu there are concepts of two, in principle, dif-
ferent kinds: on the one hand the concepts that make a difference and that 
thereby contributes to explicate and illustrate different positions in the space, 
on the other hand there are the concepts that hold a dominant status in the 
milieu because they are encompassed by all (or almost all) positions. In the 
dissertation the fi rst kind of concepts are called educative tensions while the 
later are entitled doxa. Which concepts that make, and that do not make, a 
difference is decided by, and is an expression of, the cultural-moral structure 
of respective milieu.

The idea of the cultural-moral structure is crucial, both in order to understand 
the presumptions regarding the process of human becoming as well as to 
understand the research approach formulated. From a relationistic point of 
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view all social milieus, at a given time, can be understood as characterised by 
a certain cultural-moral structure. This is comprised of specifi c positions and 
embodied by particular bodies, which are expressed through specifi c concepts 
distributed in accordance with the dimensions of the structure. A cultural-moral 
structure is in this way to be understood as a structure in which relations are 
made manifest through bodies as well as through conceptualised symbols.

Study object

By defi ning a study object the researcher constructs a temporary understanding 
of the object, in order to gain some kind of assumption regarding what to 
investigate and how to organise the empirically founded study. In the study 
object the ontological presumptions and the general problem area of the aca-
demic discipline in question are incarnated, whereby it can guide choices of 
research method and analysis, and function as a referent for the researchers 
epistemological claims.

The academic discipline Pedagogics can on a general level be said to deal with 
the process of human becoming, here entitled the education process, and thereto 
related phenomena. A priori, this presupposes the distinction human-world, 
why the education process from a relational perspective must be understood 
as a construct. However, the question is how to construct the human, from 
the perspective of the relationistic idea of social phenomena.

To be able to study and understand the human from a relationistic perspec-
tive, one has to construct a representation of her – a representation that does 
not exclude her from being involved in and defi ned by the social space. One 
way of making such a representation is to construct the human as a symbol, 
whose existence are taken for granted but whose conceptual signifi cance is 
left undefi ned. Further, it seems possible to construct the human as the pre-
given symbol Body. In that way the human can be understood as embodying 
a position in a cultural-moral structure, where her conceptual signifi cance, 
her habitus, is relationally defi ned. Habitus does not follow the body; it can-
not be transferred from one limited space to another. Habitus appears when 
the body answers to a specifi c structure in a way that positions it in relation 
to other relationally given expressions in that milieu. This can be understood 
as if the body is a potential to conceptual expressions, constituted through life 
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in the social world. In order to exemplify this, one can say that the potential 
to conceptual expressions always is realised in what a specifi c body is, has and 
does, in a given milieu. These conceptual qualities are defi ned by a position 

in the structure and cannot be referred to the body itself.

To be human is, according to the above, to realise the potential to conceptual 
expressions the body has incorporated by living in the world. From a relatio-
nistic point of view all items of experience are relationally given, and thus 
also the human. This means that the general problem area of the academic 
discipline Pedagogics is possible only if the researcher takes the distinction 
human-world for granted, by separating them from each other with the aim 
to produce knowledge. When this analytical separation is made, a presump-
tion concerning the process of human becoming arises. Because human and 
world, in an ontological sense, is to be understood as a unity, the separation 
gives rise to a cycle of mutual dependence and mutual constituting in the 
constructed relation between them. This cycle makes it possible to explain 
and understand human becoming. It is this cycle that, according to relatio-
nism, is the education process and that can explain the education, in the way 
that the human is understood as a socially situated body which becomes as an 
expression for a position in a relational structure. In other words: a possible 
key to understanding the human and the education process is to be found in 
an understanding of the social world as a social space – as an educationally 
effi cient social milieu.

According to the presumptions and formulations above the study object may 
be decided as the educative milieu. The educative milieu is a social milieu 
constructed through limitations, that is assumed to have a greater effect on 
the process of human becoming than other possible milieus, and which can 
be presumed to have some characteristics – characteristics that is of impor-
tance in the construction of what is called the epistemic object below. First the 
educative milieu is characterised by being a milieu that during a shorter or 
longer period is of dominant importance for the body; where the body can be 
understood as continuously situated. Second it is characterised by allowing an 
outlook; by being a milieu where the bodies, so to speak, see each other and 
which is relatively stabile.
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Aim

Drawing from the presumptions described above segregation can be under-

stood as differences in educative milieus. The aim of the empirical study can 

thereby be formulated as follows:

The aim of the study is to describe the cultural-moral structure that appears 

in the educative milieu of school classes as a consequence of bodies 

moving there by choice, and to through a contrasting comparison of the 

educative milieus shed light on the problem-specifi c question regarding 

homogeneity within and differences between limited school environments.

Techniques for data collection and analysis

I argue that one way of making empirical research possible, in a way that 
corresponds with the ontological assumptions of relationism, is to construct 
epistemic objects (short: epiobject), and to construct them with regard to fi ve 
fundamentals: First the approach must allow the research process – spanning 

from ontological presumptions, via data collection and analysis, to results – to 
be internally coherent. Second the epistemic object must be constructed as a 
monistic autonomous entity. What is left “outside” the constructed object must 
not be allowed to affect the research process, other than if, and in the way 
that, it is assigned meaning by the relations inherent in the object. Third, the 
researcher must refrain from regarding the constructed, epistemic object as if 
it is composed of autonomous entities with given qualities of their own. The 

purpose of the monistic construction of the object is to make it possible to study 
and grasp internal relations, which in turn determine the existence, meaning 
and signifi cance of various phenomena found within it. The research approach 
must, in other words, be partly inductive, in the sense that the researcher has 
to be very conscious of making assumptions concerning the inner constituents 
of the epistemic object. While the fundamental supposition of this research 
approach maintains that no assumptions may be made regarding the substan-
tial composition of the object, it at the same time rests on the notion that all 
objects, in principle, must have the same composition, in being constituted by 
internal relations. Finally it should be mentioned that it is diffi cult to argue 
that this research approach excludes any kind of data collection technique. 
Interviews, observations, questionnaires, fi eld diaries amongst others can all 
be suffi cient tools, as long as they are used in a way corresponding with the 
fundamentals mentioned above.
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There are tree components to address, when it comes to the construction of 
the epiobject: 1) a limitation in time and space, 2) a defi nition of the infor-
mants and 3) a determination of research themes. Concerning the fi rst the 
epiobjects, in the study presented in this paper, has been constructed as: The 
social milieu, as it is expressed in the cultural-moral structure within two separate 
school classes. In order to link this to the system change in the Swedish school 
system the two specifi c classes were selected for two main reasons – they are 
classes in which the families actively have chosen their involvement, and they 

differ somewhat with respect to their expressed pedagogical profi les. Secondly, 
I have constructed the families involved in the respective school classes as 
informants. Thus, epistemically, it is the families that have contributed with 
information through interviews and questionnaires. There were two main 
reasons for this decision. I wanted to be able to construct the research themes 
described below in a way that allowed me to relate my fi ndings to research 
done previously, and I wanted to include in the study the family as being a 
second milieu with strong educative infl uence. The research themes chosen 
for the creation of the data collection tools were: a description of the school, the 
school staff, the school choice, the signifi cance of education, the economic situation, 
leisure activities, the meaning of the word democracy, the meaning of freedom of 
choice and wishes concerning the child’s future. 

The three steps of data collection and analysis used in the study – the deter-
mining of relevant symbols, positioning and description – are linked to the 
characteristics of a relationist research approach: The determining of relevant 

symbols means to decide what is assigned meaning regarding the research 
themes; positioning means to decide how symbols and bodies are distributed 
within the epiobjekt in order to construct its cultural-moral structure; and 
in the description the researcher can gain an understanding of the principle 
differences between the epistemic objects.

The aim of the fi rst step of data collection and analysis was to generate symbols, 
through interviews with the informants. The interviews involved about half 
of the families in each epiobject. Totally 22 interviews were made (including 
four test interviews), lasting between 50 and 90 minutes. The questions for 
the interview was shaped from the research themes in the construction of the 

epiobjects. After transcribing the interviews I engaged in the fi rst step of analy-
sis, which involved three levels of processing. First, sentences in the interviews 
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which referred to a meaning or an understanding of the research themes (ex. 
description of the school ) were marked. After this the marked sentences were 
arranged so that the ones that seemed to be a repetition of each other were 
grouped together. This gave a collection of grouped utterances, where each 
group could be given a label respectively (ex. the school is characterised by orderly 
behaviour), which was done in the third level of processing.

In the second step of data collection and analysis the aim is to understand 
the cultural-moral structure of the epiobjects. A tool to this end, which Pierre 

Bourdieu have used, is the statistical technique named multiple correspondence 
analysis (MCA). In order to gain information possible to process with MCA 
a questionnaire was constructed, in which the informants were asked to react 
on the symbols, linked to each research theme. When the questionnaire was 

completed and adapted for the statistical processing it contained 282 symbols/
variables (564 variable values), distributed over ten sections. In contrast to 
traditional systems of analysis used to interpret categorical data, the multiple 
correspondence analysis does not assume any underlying theoretical distribu-
tion. Its main objective is to discover the structure inherent in the data. In 
short the two-dimensional graphical outcome of MCA shows the relations 
between symbols on one hand and between bodies/informants on the other. 
MCA illustrates the relations between the bodies depending on how much 
alike or differently they have answered the questionnaire, as well as between 
the symbols depending on their distribution on the bodies. This illustration 

does not only show how the informants differ from or are similar to each other, 
but also which symbols that best describe the differences; which symbols that 
are decisive for the bodies’ positions in relation to each other. 

The last step of analysis aims at understanding the epistemic objects as 
educative milieus. Focus is directed to the educative tensions and doxa of the 
cultural-moral structure. In order to answer the problem-specifi c question 
concerning segregation, I have also made a contrasting comparison, where 
the two epiobjects are processed together. For doxa an approximate limit has 

been set as to the symbols which at least 90 percent of informants in respective 
epiobject have related to in the same way – to put it simply: either 90 percent 
have marked the symbol in the questionnaire or 90 percent have not. In other 

words doxa is comprised of the really weighty symbols; that which in the milieu 
is conceptualised as self-evident. Doxa’s educative effect can, in light of the 
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idea of the cycle between body and position, be understood as strengthening 
and explicating what is taken for granted, that which so many bodies in the 
milieu is holding to be true that it functions as an imperative normality.

The educative tensions can be understood and described through the way 
in which the MCA has positioned the informants in relation to each other, 
depending on how they have answered the questionnaire. Based on the 
distribution of the informants in the structure it is possible to gain an under-
standing concerning which symbols that follow respective dimension in the 
cultural-moral structure of the epiobjects. This is done by examining how big 
a share of the informants to the right respective left (dimension 1) and in the 
upper respective lower part (dimension 2) in the outcome, that have marked 
each symbol in the questionnaire. After this procedure an image appear of 
which concepts that follow respective dimension and works as principles of 
differentiation in one direction or another. Through the educative tensions 
of the cultural-moral structure and the cycle between body and position the 

body incorporates the symbols related to the position she embody. To be 
situated on a specifi c position the potential to conceptual expressions of the 
body must already express most of the concepts that characterise the position 
she embody. With time the cycle will work to incorporate other concepts 
related to the position in the body, while concepts related to other positions 
are simultaneously rejected.

The contrasting comparison is in this case done to gain some kind of referent 
for describing respective epiobject in relation to, but also in order to be able to 
bring the analysis over the level of the epiobjects and comment on the study 
object and the aim of the dissertation. Since the informants in the epiobjects 
can not be said to be part of a monistic structure the comparison must be 
restricted to an abstract level – it makes it possible to understand similarities 
and differences concerning the symbolic structures of the epiobjects, but it 

cannot be said to tell us something about the conceptual meaning of the 
symbols since all qualities (according to relationism) must be understood as 
decided by the internal relations within a monistic unit.

How the pluralism is organised

The presentation of the results is organised so that it fi rst describes the out-
come of the contrasting comparison, in the so called space of contrasts. The 
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purpose of the comparison is primarily to examine to what extent it is possible 
to understand the two educative milieus as symbolically different. After this 
the epistemic objects (Alfa object and Primus object) are handled separately, 
in order to portray them according to the characteristics of the educative 
milieu. Within the monistically constructed epiobjects it is possible to move 
down from an abstract and symbolic understanding, to a comprehension of 

the relationally constituted meaning of symbols and bodies related to the 
cultural-moral structure. In this the collective (doxa) as well as the principles 
of difference (educative tensions) are interesting. The understanding of the 

educative milieus can thereafter turn back on the space of contrasts, in order to 
further clarify the educative effect of the milieus. Finally the chapter contains 
a section where I draw certain analytical conclusions concerning the problem 
specifi c question and comment on previous research.
Already in the initial symbolic comparison it is possible to see the educative 
milieus of the two epiobjects as different in some respects. But the differences 
become much clearer when the cultural-moral structure of each epiobject is 
taken into account.

In the description of the doxa of the epiobjects, a picture emerges that – despite 
some similarities – shows two obviously dissimilar milieus. The Primus object 
is an educative milieu supporting the importance of subject knowledge and 
skills, focusing on the individual and the child’s capacity to take responsibi-
lity, and where the school choice was based on wishes for orderly behaviour, 
discipline and respect, and not on a desire for the child to develop its interests 
in a school characterised by a certain subject specialisation. It is also apparent 
that the doxa of the Primus object points out areas of common interests as 
unimportant on a couple of research themes, which possibly can be related to 
the ambition to see each child as an individual. The doxa of the Alfa object 
distinguishes it self by relating the school choice to subject specialisation and 
the child’s opportunity to develop an area of interest, and is a milieu where 
one claims that the task of the school is to grant the pupil the possibility to 
develop its talent. Furthermore the need for peace and quite, sensitivity and 
a shared infl uence is pointed out on some themes.

The fi rst contrast that becomes visible between the educative tensions of the two 
educative milieus is that they are structured according to different principles of 
differentiation. The vertical dimension in the cultural-moral structure of the 
Alfa object makes a difference depending on, amongst other things, political 
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orientation, economical assets, wishes for orderly behaviour and depending on 
whether the gender composition of the school class is deemed important or not. 
The vertical dimension of the Primus object gives rise to positions where other 
kinds of symbols come together and are conceptualised. Differences in income 
can be recognised from the vertical dimension in the Alfa object, but in the 
Primus object income differences follow differences in education level, leisure 
activities, demands on infl uence and participation, and some symbols related 
to the task of the school. In this way different positions, different habituses, 
are constituted in the diverse milieus. For example the upper positions in the 

Primus object unite low income, low education level, a lesser interest in artistically 
oriented institutions, low demands on infl uence and a wish that the school should 
be characterised by a shared and explicit behavioural code. The upper positions 

in the Alfa object instead unite high income with political rightwing orientation, 
great demands on orderly behaviour, fi rm rules and routines, and the opinion that 
the school class should have a certain gender composition.

The horizontal dimension in the Alfa object makes a difference concerning 
some of the symbols that follow the vertical dimension in the Primus object 
– namely education level, leisure activities and opinion regarding the task of 
the school. To this comes further differences related to the task of the school, 
differences in view on democracy and dissimilarities concerning demands on 
the ideal school and school class, and on the good teacher. The horizontally 
distributed positions in the Primus object explain, and are explained in rela-
tion to, other symbols. It is true that differences in opinion regarding the task 
of the school is recognisable from the Alfa object, along with some aspects 
of the research themes regarding the ideal school, school class and the good 
teacher, but in this case they are not linked to education level and leisure 
activities. Instead they are united with differences concerning motives for 
school choice and wishes for orderly behaviour, of which the later follows the 
vertical dimension in the Alfa object. The right positions in the Primus object 
accordingly unite a school choice related to earlier negative experience of schools 
with a future oriented view on the task of the school, wishes for orderly behaviour, 
specifi c demands on the school organisation, on the teachers methods of teaching 
and personal qualities. This while the right positions of the Alfa object unite 
low education level with a future oriented view on the task of the school, great 
demands on openness and infl uence, specifi c demands on the school organisation, 
on the teachers methods of teaching and personal qualities, and with artistically 
focused interests.
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Through a contrasting comparison, and with a relationistic perspective on the 
process of human becoming, one may understand it as if the two educative 
milieus will exercise diverse kinds of educative infl uence over the bodies consti-
tuting respective object – thereby affecting the bodies potential for conceptual 
expressions in radically different ways. Further it can be recognized that the 
differences between the milieus to a great extent arises when families with 
different motives for school choice chooses different schools. But the outcome 

also shows that for example symbols related to material and educational assets, 
political preferences, demands on orderly behaviour, views on the importance 
of subject knowledge and skill training correspond with school choice motives, 
and gives rise to considerable differences. Accordingly, one can understand 
it as if the way of arguing for a certain school choice and the specifi c choice 
that follows correspond with a range of other symbols, which in turn leads to 
homogeneity within and differences between schools.

The results and the concerns

Now, what does the presentation above say about the system change and its 
effect on segregation and indoctrination? What does it say about organised 
pluralism? That freedom of choice in some sense leads to segregation can be 
derived from the presumption concerning human becoming that is put forth 
in chapter III and IV. An opening for so called freedom of choice gives bodies 
the opportunity to orient themselves to an alternative where the potential for 
conceptual expressions is realised in a way that they feel good about and at 
home with. This increases the probability that bodies which are alike with 

respect to the potential will come together, while dissimilar bodies will choose 
differently. The results of the dissertation study can be understood as giving an 
example on how the freedom of choice generates relative homogeneity within, 
and thereby promotes differences between school classes.

The Alfa object and the Primus object make out different educative milieus 
and the differences can be understood as a result of families choosing to place 
their child in a specifi c school or school class. In that respect the results are 

exemplifying how the free movement of bodies contributes in creating a school 
system characterised by organised pluralism. Surely there are still differences 
within the epiobjects and in certain cases similarities between them. But there 
is little doubt that the doxa of the milieus as well as the educative tensions can 
be understood as being vastly disparate. From this study, it is impossible to 
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say if differences to the same degree would have been able to occur through, 
for example, a segregated living space. But from a relationist point of view it 
seems less plausible. Since symbols related to motives for school choice is one 

of the aspects dividing the milieus it seems fair to assume that the homogeneity 
within, as well as the differences between them would have been less evident 
if the composition of bodies had been decided by parents choosing the school 
closest to their home.

In light of the Alfa and Primus object being shown to be such different milieus 
the understanding can hardly be other then that the school choice is signifi cant 
in the process of human becoming. The educative infl uence of the Primus 
object differ drastically from the one of the Alfa object, both in terms of doxa 

and educative tensions. The choice to place the child in one milieu or the other 
will in this way have a great impact on the development of the body’s potential 
for conceptual expressions. Both milieus contain educative tensions, which 
provide the possibility for the child to embody symbols and viewpoints that 

diverge from the potential of their parents and the family doxa. But concerning 
most of the research themes and symbols there is a doxic homogeneity within 
respective milieu, which can be understood as indoctrinating. In the Primus 
object there is for example a doxic agreement relating to demands on orderly 
behaviour, responsibility and individualism, and a focusing on skill practice 
and learning of subject knowledge. The importance of these symbols is in the 

Primus object taken for granted. The single bodies that do not support this are 
exceptions from a rule and are at risk of being defi ned as deviant, if they do 
not adopt the doxic view. In a corresponding way it is in the Alfa object taken 
for granted that for instance development of interest area and talent should 
be central tasks for the school activity, and that partakers infl uence as well as 
a sensitivity to other persons opinions is important.

Concluding remarks

What can one conclude from the results presented in the study? The results 
in this dissertation give an example on how differences between school classes 
are constituted by families’ school choice. The differences between the Alfa 
and the Primus object is directly related to the system change in the Swedish 
school system, in the sense that it was the system change that made these 
choices possible. According to this example the main symbols for describing 

differences between the epiobjects relate to the motives that the families express 
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for their choice of school – the ones that have chosen the Primus object have 
done so for different reasons then the ones that have chosen the Alfa object. 
And the example clearly illustrates that differences concerning other symbols 

– for example related to political orientation, education level, income, views on 
democracy and freedom of choice, and inclination to visit artistically oriented 
institutions – correspond with difference concerning school choice motive, 
which in turn leads to considerable differences between the cultural-moral 
structures of the epiobjects. I would argue that if the ontological perspective 
I represent seems reasonable or even probable, and the data collection and 
analysis of the study refer back to the perspective in a consistent way, then the 
results must also be deemed as reasonable and even probable.
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