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Förord

Jag vill inleda med att tacka samtliga lärare som ingår i min studie. Utan er
medverkan skulle denna avhandling aldrig blivit vad den är. Tack för er tillit och
öppenhet, och för ert stora engagemang. Jag har lärt mig så mycket av er och
hoppas att ni ska känna er hemma i de skildringar och analyser som jag här ger
av era strävanden och stretanden i er yrkesutövning som lärare.
Den doktorandtjänst som jag förfogat över har till största del finansierats av
den Samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Tjänsten har
varit knuten till en större satsning på ett nytt centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam) – numera institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD). Genom denna tjänst fick jag
tillgång till ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare och doktorander med intresse för frågor rörande lärande och undervisning. Tack till Cecilia Lundholm
och alla övriga inblandade för ett mycket tankeväckande och lärorikt utbyte.
Till vardags har min tjänst varit lokaliserad till Socialantropologiska institutionen i Stockholm, som också har finansierat delar av min utbildning. För de
generösa bidrag som under årens lopp gjort det möjligt för mig att vistas i
Malmö och Marseille i samband med mina växlande perioder av fältarbete vill
jag rikta ett stort tack till Svensk-Franska Stiftelsen, Helge Ax:son Johnsons
Stiftelse, Stiftelsen Lars Hiertas Minne samt Gålöstiftelsen. Varmt tack också till
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse samt Johan och Jakob Söderbergs Stiftelse,
med vars ekonomiska stöd jag fått värdefull tid att i lugn och ro skriva klart den
här avhandlingen även efter att min ordinarie finansiering sinat. I anknytning till
detta vill jag även tacka min goda vän Pia Gillsäter som vid upprepade tillfällen
upplåtit sin bostad till mig när jag varit i behov av att leva och skriva i fred.
Hemma hos henne har många röriga tankar utkristalliserats och blivit till text.
I det dagliga arbetet med denna avhandling har jag främst att tacka Annika
Rabo och Maria Olson, som i egenskap av handledare, inte bara gett mig ovärderlig vägledning och utmanat mig i såväl tanke som text utan också visat stor
tilltro till min förmåga att ro detta projekt i hamn. Det betyder så mycket.
Bland mina kollegor på Socialantropologiska institutionen är det många som
på olika sätt varit mig till stöd under den här processen. Däribland vill jag särskilt tacka Anette Nyqvist vars skärpa och oförtrytliga uppmuntran gett mig
välbehövlig kraft. Genom att läsa och kommentera mina olika manusutkast har
hon hjälpt mig att se mina texter utifrån delvis nya perspektiv. Genom att peppa och dela med sig av sina egna idéer och pågående projekt har hon därutöver
inspirerat och motiverat till både snar målgång och framtida stordåd.
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Vidare vill jag tacka Erik Olsson som även han har läst och kommenterat
mitt manus, och som på den vägen bidragit till att jag rört mig framåt i mitt
arbete. Det har även Hege Høyer Leivestad bidragit till. Tack för det, och tack
också för att du har varit en så god vän under alla dessa år. Med Johanna Gullberg har jag haft förmånen att dryfta allehanda frågor och funderingar rörande
Frankrike, men också Malmö. Och med Ulrik Jennische, Dijle Salim, Darcy
Pan, Hannah Pollack Sarnecki, Siri Schwabe, Tania González och Isabella
Strömberg har jag delat många tankar och tips om hur en bäst överlever doktorandlivets toppar och dalar. Mia Forrest kan jag inte nog tacka. Hon är lika
mycket nära vän som intellektuell inspiration. Om det inte vore för henne hade
jag aldrig börjat studera antropologi överhuvudtaget. ”Jag tror du skulle gilla
det”, sa hon över en fika för många år sedan. Nu ser vi fram emot att snart
umgås utan att ständigt ha våra respektive avhandlingar i tankarna.
Därutöver vill jag rikta ett särskilt tack till Peter Skoglund och Lina Lorentz
som är så bra på sina jobb att deras professionella ansträngningar alltid känns
som de mest vänskapliga av gester. Det är svårt att föreställa sig hur de här åren
skulle ha sett ut utan er. Tack också till Annelore Ploum som under de första
åren av min anställning var till stort stöd i alla möjliga frågor. Och tack till alla
övriga kollegor som på olika sätt visat sitt stöd under denna process.
Sverker Finnström vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi på
Uppsala universitet granskade mitt manus inför slutseminariet. Hans insiktsfulla
kommentarer och konstruktiva kritik har varit av enorm betydelse för mig, och
jag har honom att tacka för allt arbete han har lagt ner på detta.
Cecilia Maijala Johansson är upphovsmakare till den illustration som pryder
avhandlingens framsida. Hon är ett estetiskt geni. Roger Olsson står bakom det
fotografi av mig som återfinns på avhandlingens baksida. Han är ett proffs.
Tack också till Joen Söderholm som har språkgranskat mitt manus. För de
eventuella brister som kvarstår i texten står jag dock ensam ansvarig för.
Sist men inte minst: tack till min stora kärlek och närmaste vän, till min familj och mina allra bästa vänner. Utan er, ingenting.

Stockholm, juli 2017
Jannete Hentati
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Kapitel 1│Introduktion

”Men varför?” undrar jag. Damien1 rycker uppgivet på axlarna, drar långsamt
efter luft och förklarar därefter i en djup utandning att: ”Jag har fått nog. Jag
orkar inte mer. Voilà, så enkelt är det.”
Han sträcker sig efter sitt cigarettpaket. Hélène suckar modstulet och gör
sedan likadant. Lågan som tänder hennes cigarett flimrar till i den varma, lätta
vinden. Det är frisk försommar år 2015 och på en uteservering i den sydfranska
kuststaden Marseille har jag precis fått veta att Damien sedan sist vi sågs har
beslutat att överge läraryrket.
”Jag är trött”, berättar han, ”och har på senare tid dessutom bara blivit mer
och mer desillusionerad. Sedan attentatet mot [redaktionen på] Charlie Hebdo
tidigare i år ... jag klarar inte längre av att hålla motivationen uppe”.
Han askar sin cigarett och blåser ut rök genom näsan.
”Jag ska bli svetsare istället”, upplyser han.
Hélène skrattar torrt: ”Vad lustigt”, säger hon. ”Hellre än att som lärare
försöka sy ihop en kluven värld kommer du framöver alltså att jobba med att
svetsa samman olika metaller med varandra. Det betyder att du även i fortsättningen kommer att syssla med både uppbyggnad och reparation!”
Med ett avvärjande leende skakar Damien på huvudet åt denna skämtsamma
liknelse. ”I vilket fall förstår jag dig”, fortsätter Hélène, ”du är inte den enda av
oss som är trött och utsliten. Även jag har emellanåt funderat på att byta yrke”.
Hon tar ett nytt bloss och förklarar sedan, nu vänd mot mig, att också hon då
och då upplever läraryrket som både svårt och betungande. ”Särskilt jobbigt var
det efter just Charlie Hebdo”, påpekar hon, ”för alltså, det vi utsattes för då ... nä,
jag har fortfarande svårt att förstå att regeringen faktiskt begärde av oss att
ensamma ta hand om allt det där ...”
Maj har precis övergått i juni och i lövträden ovanför oss kuttrar de gråspräckliga stadsduvorna dovt och jämrande. Om bara ett par dagar har det gått
exakt fem månader sedan två beväpnade män, den sjunde januari år 2015, plötsligt trängde sig in på redaktionen till den franska satirtidningen Charlie Hebdo.
Där sköt de med berått mod raskt ihjäl tolv personer, de flesta av dem journalister och serietecknare (Le Monde 2015; Le Figaro 2015a). Vittnesmål från
överlevande gör gällande att en av männen under attacken ska ha utropat ”Vi
har hämnats profeten!” (Le Monde 2015; Le Figaro 2015b, min övers.), vilket i
1Av

forskningsetiska skäl, som kommer diskuteras längre fram i detta kapitel, är samtliga namn på de lärare
som deltagit i denna studie fingerade.
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fransk media genast ger upphov till bestämningen av gärningsmännen som
religiösa fundamentalister, fulla av förakt för den lagstadgade tryck- och yttrandefrihet som i Frankrike gör all slags satir, även blasfemi, möjlig att publicera.
President François Hollande manar till samling och sammanhållning. I ett tal
till nationen förklarar han den aktuella attacken som ett terrorattentat riktat mot
hela den franska republiken. En illgärning han gärna vill att samtliga franska
medborgare gemensamt ska stå upp emot. ”Vi måste vara medvetna om att vårt
bästa vapen under denna prövning är att stå enade”, understryker han och fortsätter: ”Ingenting kan splittra oss, ingenting bör slå split mellan oss, ingenting
bör skilja oss åt” (Élysée 2015, min övers.).
En nationell sorgedag utropas, och med Trikoloren halad på halv stång går
snart stora klungor människor runtom i Frankrike ihop för att under den gemensamma parollen ”Jag är Charlie” visa sitt öppna stöd för såväl den attackerade satirtidningen som för de medborgerliga fri- och rättigheter som i konstitutionell mening är del av de grundläggande värden och principer som den franska republiken i sin helhet uppges vila på.
Utöver detta låter president Hollande, i sin strävan efter nationell endräkt,
dessutom meddela att det dagen efter attentatet, på landets alla offentliga inrättningar, ska hållas en tyst minut för de som omkommit under attacken (Le
Point 2015a). Något som i sin tur utbildningsminister Najat Vallaud-Belkacem
påpekar är en bestämmelse som gäller även för landets alla skolor och universitet (Ministère de l’Éducation Nationale 2015). Och som alltså Hélène, under
vårt samtal i juni, visar sig ha en hel del att invända mot.
”Att regeringen, i direkt anslutning till ett attentat så som detta, begärde att
vi tillsammans med eleverna skulle hålla en tyst minut för de anställda på Charlie
Hebdo, det fick mig på allvar att ifrågasätta de utökade krav och förväntningar
som ställs på oss lärare”, förklarar Hélène och förtydligar: ”Det var inte bara
svårt att för de elever som ännu inte var uppdaterade om attentatet förklara de
omständigheter som i detta fall gjorde en nationell sorgedag nödvändig. Begäran om en tyst minut skapade också en helt ohållbar situation på många skolor
runtom i landet med elever som protesterade, vägrade delta i och i vissa fall till
och med avbröt den pågående minnesstunden eftersom de inte kände sig beredda att ställa sig bakom den slags satir som Charlie Hebdo representerar.”2
Damien nickar och bekräftar: ”Attentatet liksom protesterna mot en tyst
minut kom verkligen att synliggöra splittringen i det franska samhället. Skiljelinjerna ... motsättningarna. I min klass var det bland annat en kille som drog ett så
grovt skämt om attacken att jag kände mig nödgad att ge honom en rejäl åthutning. Dagen därpå fick jag ett meddelande från hans mamma där hon klagade
över att jag inte lät sonen uttrycka sig fritt i frågan. Det gjorde mig så chockad.”
Bilarna som står uppradade invid rödljusen en bit bort tutar på varandra och
genom det högljudda larmet konstaterar Hélène: ”Problemet som jag ser det är
att vi lärare inte längre ansvarar för endast skolans undervisning. I allt högre
2

För liknande vittnesmål, se t.ex. Le Figaro 2015c; Le Point 2015b.
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grad förväntas vi numera också ta hand om, och gärna lösa, de problem och
konflikter som samhället i övrigt ger upphov till.”
Damien fnyser fränt och säger sedan lite lätt forcerat att ”när jag först började jobba som lärare trodde jag att min huvuduppgift var att förmedla kunskap.
Nu är det någonting vi bara ägnar mindre och mindre tid till”.
”Precis så är det”, instämmer Hélène: ”Vi undervisar mindre, men lägger
desto mer tid på att förmå eleverna att lära sig vivre ensemble [ung. leva tillsammans].3 Den uppgiften har visserligen alltid ingått i vårt uppdrag, men att hantera en sådan antagonism som allt detta med Charlie Hebdo väckte bland en del av
våra elever ... det har vi varken tid eller verktyg för. Det genererar bara fler
spänningar för oss lärare att ta hand om och reda ut, vilket i sin tur gör det
ännu svårare för oss att faktiskt hinna med den ordinarie undervisningen!”
Damien trycker ner vad som återstår av sin cigarett i askfatet. Han slår frustrerat fast: ”Detta är den främsta anledningen till att jag nu väljer att sluta som
lärare. Jag ges inte längre möjlighet att göra ett gott arbete och orkar därför inte
heller bära ansvar för allt det som inte längre fungerar som det ska.”
”På den punkten är vi ändå olika”, kontrar Hélène. Hon fimpar och förklarar: ”Till skillnad från dig bär jag ännu på en, måhända naiv, illusion om att det
jag gör faktiskt tjänar någonting till. Visst är jag trött och ibland även utled på
vår situation, men jag tycker fortfarande om att vara lärare, särskilt de gånger då
jag märker att eleverna faktiskt tar till sig något nytt, utvecklas eller på annat sätt
visar intresse för det jag försöker förmedla. Det händer inte lika ofta som jag
skulle önska, men gör mig alltid glad och upprymd de gånger det faktiskt sker.”

Mellan missnöje och viljan att vara till nytta
Det här är en etnografisk studie som tar sin utgångspunkt i ett jämförande fältarbete bland lärare på högstadieskolor i två sydligt situerade storstäder i Europa:
Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike. Med fokus på svenska och franska
lärares uttalade missnöje över den egna arbetssituationen, samt parallella vilja att
vara till nytta i sitt dagliga arbete, syftar denna studie till att belysa hur lärare i
dessa bägge städer söker etablera ordning i vad de uppfattar och upplever som
ett tillstånd av stor oreda inom den egna yrkesvardagen. Det gäller specifikt i
relation till deras uppdrag att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationell gemenskap och sammanhållning. Genom att utgå ifrån lärarnas egna
strävanden och stretanden i denna fråga når vi en fördjupad insikt om de idéer
och praktiker som driver detta arbete framåt, och blir samtidigt varse de vardagliga spänningar som emellanåt komplicerar detsamma. Med detta hoppas jag
kunna bidra till ökad kunskap om den roll och betydelse som lärare förväntar
sig spela för det gemensamma livet i Sverige och Frankrike. Jag hoppas också
kunna bidra till en diskussion om hur en problematisering av denna förväntan
3

Till detta begrepp återkommer jag i kapitel två.
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kan ge fördjupad förståelse för de sätt som lärare begripliggör och i det dagliga
arbetet brottas med sitt medborgardanande uppdrag.
Att det inledande samtalet mellan de franska lärarna Damien och Hélène
utgör en lämplig startpunkt för denna undersökning beror på den påtagliga
förargelse över den egna arbetssituationen som de båda här ger uttryck för.
Varianter på en sådan upprördhet är nämligen någonting som Damien och
Hélène delar, inte bara med andra lärare jag lärt känna i Marseille, utan också
med många av de lärare som jag därutöver blivit bekant med under mitt fältarbete i Malmö. Även bland de svenska kollegorna var det vanligt att irriterat
beklaga sig över att lärare på senare tid fått allt mer att göra liksom fler problem
att reda ut och därför inte längre har lika mycket tid att ägna åt det som Damien
i vinjetten ovan definierar i termer av att ”förmedla kunskap”.
För att tala direkt med Oskar, en av de lärare som jag i Malmö haft som
mest att göra med: ”Till skillnad från hur det var förr känns det som att vi lärare
idag ska ta hand om precis allting. Och ibland vill man bara ryta till, skrika:
‘Men sluta ... det räcker nu! Jag vill undervisa!’”
Någonting liknande ger även Oskars kollega Emma uttryck för. Under en
intervju om den egna yrkesrollen klargör hon sin frustration och förtvivlan över
de, enligt henne själv, orimliga krav och förväntningar som lärare så ofta ställs
inför. ”Ibland blir det bara för mycket”, konstaterar hon:
Häromdagen hörde jag till exempel om två pojkar som på en mindre ort nånstans i Sverige blev mördade av sin mamma. Dränkta. En verkligt vidrig historia. Och då var det en
kolumnist i nån av [de svenska] kvällstidningarna som i sammanhanget beklagade sig
över lärarnas fördröjda reaktion: ”Varför dröjde det så länge innan nån av pojkarnas lärare gick hem till familjen för att fråga efter sina elever?” ”Va?!” tänkte jag. ”Är det en fråga
jag ska ta på allvar?” För det hade dröjt forever för mig. Jag menar, jag går inte hem till
mina elever. Min arbetsplats är här, på skolan. Och det är klart att jag, om en elev plötsligt
är frånvarande utan anledning, hör av mig till hans eller hennes föräldrar och att jag utöver det, om en elev trots kontakt med föräldrar inte dyker upp i skolan på några dagar,
hör av mig till Socialtjänsten och anmäler ärendet. Men jag går inte hem till någon! Nånstans måste väl ändå mitt ansvar ta slut ...

I merparten av den samtida forskning som utifrån empiriskt material intresserar
sig för lärares uppfattningar om och upplevelser av sin egen yrkesvardag är det
ofta det utbredda missnöjet inom denna yrkesgrupp som används som utgångspunkt för den vetenskapliga undersökningen (Brante 2008; Lantheaume &
Hélou 2008; Galton & MacBeath 2008; Månsson & Persson 2004; Cordié 1998;
Hargreaves 1998).4 Detta gäller även för min studie, om än med viss modifiering. För hellre än att på egen hand försöka redogöra för och förklara orsakerna
till det missnöje som lärarna i Malmö och Marseille ger uttryck för så kommer
4

För ett svensk undantag, se Bredmar 2014 som i sin studie om lärares yrkeserfarenheter hellre än missnöje,
utforskar lärares upplevda arbetsglädje.
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jag i min undersökning att uppmärksamma de sätt som dessa lärare, genom sina
missnöjesyttringar, själva försöker begripliggöra och brottas med de slitningar
som genomgående identifieras som besvärande för det egna arbetet. Med missnöje menar jag här de varierande uttryck av irritation, indignation, förtvivlan
och frustration som förekommer bland lärarna i såväl Malmö som Marseille.
Här tar jag främst stöd i antropologen Lisette Josephides (2005) teoretisering
kring känslouttryck, där de svenska och franska lärarnas missnöjesyttringar kan
sägas utgöra ett exempel. Känslouttryck, framhåller nämligen Josephides, begrips bäst som en särskild form av kommunikativ praktik genom vilken enskilda
individer försöker inför både sig själva och andra begripliggöra och hantera den
värld som de ingår i (se även Beatty 2013, 2010).
Vardagslivets känslouttryck, skriver Josephides (2005:81, min övers), ”är alltid
och överallt verksamma i uppbyggnaden av den levda världen”. Detta betyder
att känsloyttringar av erfarenhetsbaserat slag inte kan reduceras till uttryck för
endast reaktiva neurobiologiska signaler, kognitiva funktioner eller diskursiva
och därmed kulturella konstruktioner. De utgör snarare en tät förening av alla
dessa saker sammantagna (Svaŝek 2005; Leavitt 1996; Lyon 1995). Därutöver är
känslouttryck även möjliga att förstå som en motiverande grund för människan
att i social mening agera inom och försöka påverka sin egen upplevda verklighet. Att för sig själv och andra ge uttryck för sina erfarna känslor, påpekar således Josephides (2005:79), kan med fördel betraktas och analytiskt behandlas
som en handling i sin egen rätt.
Influerad av filosofen Martha Nussbaum (2001) förklarar Josephides
(2005:72, 77–79; 2003:60–63) att yttrade känslor delvis kan begripas som en
slags moraliskt infärgade förhandlingsakter (se även Prinz 2006; Lutz 1998
[1988]; Solomon 1993 [1976]; Rosaldo 1983). Så kommer även jag att förhålla
mig till de yttrade känslorna bland lärarna i min studie. Yttrade känslor så som
till exempel missnöje verkar, menar jag, inte bara som ett sätt genom vilka de
enskilda lärarna i Malmö och Marseille kommunicerar sin förståelse för det
sammanhang som de ingår i. De ligger också till grund för de sätt genom vilka
lärarna, dag för dag, värderar sina upplevelser av detta sammanhang och därtill
agerar i förhållande till detsamma. Detta betyder inte att jag helt och hållet bortser från uttryck av irritation, indignation, förtvivlan och frustration som kroppsliga erfarenheter. Däremot innebär det att jag i denna avhandling företrädesvis
närmar mig de medverkande lärarnas missnöjesyttringar som narrativa artikuleringar. Med narrativa artikuleringar menar jag här de verbala såväl som ickeverbala yttranden och gester med vars hjälp människor på samma gång kontextualiserar och förhandlar om det egna levda livet (Zigon 2012; Ochs & Capps
2001; Garro & Mattingly 2000). Med andra ord är det missnöje som diskuteras i
denna studie att främst förstå som en, från min sida, analytisk beteckning över
de varierande sätt som lärare beklagar sig över de skeenden och omständigheter
som de, i relation till sitt arbete, ringar in som problematiska för sig själva.
Irritation, indignation, förtvivlan och frustration. Sådana var alltså karaktären
på de missnöjesyttringar som oftast kom att prägla samtalen och förhållandena
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inom vilka lärarna i Malmö och Marseille beklagade sig över sin egen arbetssituation. Värt att notera är emellertid att dessa negativt laddade artikuleringar inte
alltid kom att överensstämma med lärarnas sammantagna utlåtande om sin
yrkesvardag. Parallellt med de återkommande missnöjesyttringarna gällande
förutsättningarna och villkoren för deras yrkesutövning var många av lärarna
noga med att då och då lyfta fram även de positiva aspekterna av att arbeta som
lärare. Detta visar inte minst exemplet i inledningen till detta kapitel prov på.
För vid samma tillfälle som Damien förklarar att han inför sitt arbete känner sig
så pass ”trött” och ”desillusionerad” att han nu planerar att avsluta sin anställning som lärare visar sig Hélène, trots sin i övrigt mycket skarpa kritik av de
franska lärarnas rådande ”[arbets]situation”, vara mån om att också uppmärksamma de ljuspunkter som för henne personligen skänker glädje och mening till
det vardagliga arbetet i stort.
En liknande hållning ska vi se att också den Malmöbaserade läraren Niklas
ger uttryck för när han under ett av våra många samtal försöker förklara för mig
varför han, trots upprepade klagomål över både lärarens låga lön och tuffa arbetsförhållanden, fortsatt väljer att stanna kvar i yrket:
Jag hade en diskussion med min fru om detta senast igår. Vi såg en dokumentärserie på
TV om en värstingskola i England och jag fnös och sa att ”det där är lyxliv. Verkligheten
ser annorlunda ut”. Och då sa hon: ”Men Niklas, varför byter du inte jobb bara?” Och
jag svarade: ”Jag vet inte ...”, och jag menar, det är klart att man ibland ifrågasätter varför
man fortsätter med det här. Ofta är man ju så himla trött och irriterad på allting ... men så
går man in i klassrummet en dag och känner ”ja, vad roligt!” och inser att det är detta
som är grejen. Det är där det händer. Det är i klassrummet jag gör nytta. Jag brukar kalla
det för lärarkickar. När man hos en elev plötsligt ser polletten falla ner. När de förstår
någonting som de inte fattat förut. När jag som lärare når högre måluppfyllelse, både
ifråga om uppförande och resultat. Och att eleverna sen uppskattar och tackar en för det.
Vilken enorm tillfredställelse det är! Att inse att man faktiskt kunnat bidra med något!

Sida vid sida med ett molande missnöje över den egna arbetssituationen existerar alltså hos Niklas, precis som hos Hélène, en strävsam tilltro till det egna
arbetets långsiktiga förtjänster. ”Jag tycker fortfarande om att vara lärare”, säger
till exempel Hélène och konstaterar att hon, till skillnad från kollegan Damien,
ännu litar till att ”det jag gör faktiskt tjänar någonting till”.
Det är alltså i spänningsfältet mellan dessa olika narrativa artikuleringar –
missnöje och viljan att vara till nytta – som denna avhandling framför allt
kommer att uppehålla sig. En central iakttagelse jag gör här är att lärare, i både
Sverige och Frankrike, till och från finner sig inneslutna i ett slags korstryck.
Inpressade i detta kastas de mellan att å ena sidan eftersträva vissa på förhand
fastslagna visioner och mål, å andra sidan kontinuerligt konfronteras med en
högst oregelbunden och inte alla gånger följsam verklighet. Den iakttagelsen
kommer jag att närmare förklara och utveckla i nästa avsnitt, men redan nu är
det viktigt att påpeka att det är i relation till just detta korstryck som jag själv
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väljer att analysera de svenska och franska lärarnas samtidiga missnöje och vilja
att vara till nytta.
Det är nämligen i förhållande till uppgiften att omsätta vision till verklighet
som lärarna i denna studie främst låter uttrycka vad de för egen del önskar
åstadkomma med sitt arbete, varför de anser detta vara viktigt och hur de gör
för att i praktiken försöka uppnå detsamma. Det vill säga, hur de med sitt arbete tror sig och strävar efter att vara till nytta. Och det är när dessa ambitioner
och ansträngningar, av lärarna, sedan upplevs motarbetas, försvåras och förhindras som också deras missnöje med den egna arbetssituationen företrädesvis
formuleras och på andra sätt ger sig till känna. Detta mönster går igen både hos
de svenska lärarna i Malmö och de franska lärarna i Marseille.
Innan vi fördjupar oss i detta korstryck, och de specifika frågeställningar
som följer med det ska några andra saker först nämnas och betonas.
Till att börja med: detta är en antropologisk avhandling. Visserligen berörs
här en rad teman som är centrala även inom andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesdiscipliner, varför regelbundna sammankopplingar görs
också till sådan forskning som ifråga om läraryrkets vardagliga komplexitet
redan bedrivs inom till exempel sociologin, pedagogiken, didaktiken och det
utbildningsvetenskapliga fältet i bredare bemärkelse. Med utgångspunkt i ett
etnografiskt fältarbete, vilket på plats i Malmö och Marseille pågick i omväxlande längre och kortare perioder från år 2011 till 2015, utmärker sig emellertid
min studie som antropologisk genom att i sin undersökning av lärares yrkesliv i
huvudsak luta sig mot lärarnas egna vittnesmål om och göranden i den egna
skolvardagen. Det är med andra ord genom lärarna själva som vi här lär oss mer
om och når djupare förståelse för deras yrkesrelaterade situation och sammanhang. Genom att ta fasta på vad den klassiska antropologins nestor, Bronislaw
Malinowski (2014 [1922]:18–19, min övers.), kallade för ”det vardagliga livets
omätbarhet” – så som till exempel: det dagliga småpratet runt kaffebordet, de
informella arbetsrutinerna och de högljudda suckarna och protesterna under
pågående personalmöten – får vi här syn också på de större mönster och spänningar som präglar dessa lärares yrkesliv. Det är genom studiet av det ordinära,
det ständigt pågående och det till synes triviala som antropologin hjälper oss att
se och fundera över komplexiteten, och alldagligheten, i människors sociala liv.
En annan viktig aspekt av min studie som jag särskilt vill lyfta fram och understryka är det jämförande perspektivet som genomsyrar såväl min metod som
analys. Detta kommer jag att diskutera mer utförligt längre fram, men för tydlighetens skull vill jag ändå passa på att redan nu upplysa om att den jämförelse
det här är fråga om på intet sätt bygger på en värderande kontrastering där
svenska och franska lärares yrkesvardag rätt och slätt ställs mot varandra. Det
jämförande perspektivet i den här studien placerar istället de svenska och franska lärarnas uppfattningar om och upplevelser av den egna yrkesvardagen i relation till varandra, och syftar således till att i både metodologisk och analytiskt
mening binda samman hellre än skilja dessa två grupper åt.
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På så vis utmärker sig min studie bland många av de övriga studier som
inom antropologin och andra ämnesdiscipliner tillämpar ett internationellt jämförande perspektiv på frågor rörande lärares arbete och skolors utbildningsrelaterade verksamhet. I Sverige utgör Julia Nordblads (2015) idéhistoriska jämförelse av den svenska och franska skolans språkundervisning runt sekelskiftet
1900 ett inspirerande exempel på hur två olika nationella skolsammanhang med
större fördel kan sammanföras än separeras. Tyvärr utgör hon ännu ett ganska
ensamt exempel på detta. Majoriteten av de kvalitativt och internationellt jämförande studier på temat lärare, skola och utbildning lägger betydligt större kraft
på att försöka identifiera hur skiftande nationella skolsammanhang på olika sätt
skiljer sig åt från varandra (Starkey 2010; Raveaud 2006; Schiffauer et al. 2004;
Seeberg 2003; Oakes 2001; Osler & Starkey 2001; Broadfoot & Osborne 1993;
Spindler & Spindler 1987). Detsamma gäller för flertalet av de internationella
studier som med fokus på att mäta elevers kunskaper och prestationer liksom
utvärdera lärares attityder och arbetsvillkor på senare år fått ett allt större inflytande över hur lärares arbete och skolors verksamhet diskuteras på politiskt
nivå. Av dessa studier hör PISA5, TIMSS6, PIRLS7 och TALIS8 till de allra mest
omfattande och medialt uppmärksammade.
Dessa studier är inte ointressanta i förhållande till min egen studie. Tvärtom
fungerar flera av dem som visst understöd till mina egna diskussioner och etnografiska beskrivningar, men vad gäller det jämförande syftet går avsikterna mellan min och dessa studier desto skarpare isär. För som jag redan tidigare har
nämnt: det här är en studie som avser att sammanbinda hellre än att särskilja de
svenska och franska lärarnas yrkesvardag med varandra. Det innebär att jag
framöver kommer anstränga mig för att så långt det går hålla ihop de etnografiska exemplen från Malmö och Marseille, framför att systematiskt separera
dem. Till skillnad från många andra internationellt jämförande studier med
fokus på lärare, skola och utbildning är därmed den huvudsakliga avsikten med
min studie varken att definiera eller förklara vad som i termer av likhet och
skillnad särskilt utmärker det svenska exemplet i kontrast mot det franska, och
tvärtom. Nej, med det jämförande perspektivet i denna studie vill jag i första
hand utforska, åskådliggöra och på djupet diskutera en rad olika frågor och
förhållanden genom vilka jag menar att de svenska och franska lärarna står i
viss förbindelse med varandra. Bland dessa förbindelser utgör det tidigare
nämnda korstrycket ett exempel, vilket jag nu närmast ska ge först en bakgrund
till och sedan en vidare fördjupning i. Jag återkommer till frågan om det jämförande perspektivet i slutet på detta kapitel.

5

Program for International Student Assessment (PISA).
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).
7 Progress in International Reading Literacy (PIRLS).
8 The Teaching and Learning International Survey (TALIS).
6
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Lärare i korstryck
Alla grundskolelärare i Sverige och Frankrike, oavsett ämnesinriktning, har att
förhålla sig till det statligt formulerade uppdrag som omfattar läraryrket liksom
den obligatoriska skolans ansvarsområde i stort. Detta uppdrag är vad jag inom
ramen för min avhandling väljer att benämna som den svenska respektive
franska skolans överordnade vision och mål och står, i egenskap av politiskt
överenskomna riktlinjer, inskrivna i såväl nationell lag som skolspecifika förordningar och föreskrifter (Code de l’éducation 2017; Le socle commun 2016;
Lgr 11 2011; SFS 2011:185; SFS 2010:800). Med vision menas här de idéer och
ideal som önskas konkretiseras genom skolans utbildning. Med mål menas de
preciserade resultat som förväntas komma som en följd av detta.
I Sverige stadgas grundskolans vision och mål efter bland annat följande
bestämmelse, hämtad från den nationella läroplanen Lgr 11:
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla
kunskaper och värden [...] Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att
överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. [...] Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram
alla i samhället behöver (Lgr 11 2011:9).

Och vidare, i Frankrike, slås den obligatoriska skolans övergripande vision och
mål fast på bland annat detta vis:
Utbildningen utgör Nationens främsta prioritet. [...] Utöver förmedlingen av kunskaper,
fastslår Nationen som huvudsakligt mål för skolan att till eleverna dela med sig av Republikens värden. Den offentliga utbildningen sörjer för att i samtliga elever förankra en respekt för människors lika värde, för yttrandefrihet och la laïcité.9 [...] Dessa värden sätter
skolans personal i verket genom sin yrkesutövning (Code de l’éducation 2017, Article
L111-1, min övers.).

Det är sedan länge utrönt att skolan som social institution för obligatorisk utbildning kom att utvecklas och etableras i nära samspel med den moderna nationalstatens framväxt (Tröhler et al. 2011; Baumann 2004; Green 1997; Meyer
et al. 1992; Hobsbawm 1992 [1990]; Anderson 1992 [1983]). I Sverige inrättades den första varianten av obligatorisk utbildning i samband med Folkskolestadgan år 1842 (Richardson 2010, 1992; Boli 1989; Sandin 1986). I Frankrike
följde detsamma efter verkställandet av la loi Jules Ferry år 1882 (Chapoulie 2010;
Albertini 2006; Mayeur 2004).
9

La laïcité utgör en politisk princip som i Frankrike lagfäster staten som sekulär. Ett utvecklat resonemang om
de praktiska följderna av denna princip följer i kapitel två.
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På denna tid syftade den obligatoriska skolans undervisning i första hand till
att bilda, forma och fostra nyblivna nationsmedlemmar till övertygade patrioter
(Heater 2004a; Weber 1976; Tingsten 1969). Detta har med tiden kommit att
modifieras likaväl som omformuleras, men av vad som framgår i ovan lagfästa
uppdragsbeskrivningar genomsyras grundskolelärarens uppdrag, i både Sverige
och Frankrike, även idag av en vision och ett mål om att genom det dagliga
arbetet främja och bland eleverna förankra en förståelse och ett engagemang
för de idéer, ideal och kulturella praktiker vilka tillskrivs den nationella gemenskapen och sammanhållningen i var och ett av dessa länder.
Detta gäller för samtliga ämneslärare inom den svenska samt franska grundskolan, men framträder som allra tydligast i de specifika lärandemål som lärare
inom de samhällsorienterande ämnena bär särskilt ansvar för att förverkliga
(Olson & Zimenkova 2015; Sandahl 2015; Englund 2005 [1986]; Audigier 2004;
Audigier & Tutiaux-Guillon 2004). Av den anledningen är det lärare inom just
de samhällsorienterande ämnena som står i fokus för denna studie. Det är i
huvudsak bland dessa som jag under åren 2011–2015 kom att genomföra mitt
fältarbete på högstadieskolor i Malmö och Marseille.
Av alla obligatoriska läroämnen inom den svenska respektive franska grundskolan hör de samhällsorienterande ämnena till de som i störst utsträckning är
avsedda att orientera och fördjupa elever i frågor som rör det gemensamma
livets grundläggande sociala, historiska samt politiska förutsättningar och villkor
(Skolverket 2016a, 2016b, 2013; Ministère de l’Éducation nationale 2008). I
Sverige utgörs dessa ämnen av historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap. I Frankrike, av historia, geografi och l’éducation civique (ung. medborgarkunskap).10 I både Sverige och Frankrike bedöms och betygsätts dessa
läroämnen var och ett för sig, men inordnas i kursplanerna för vartdera land
ändå under ett och samma undervisningsområde (Lgr 11 2011; Les programmes du collège 2015). Detta är skälet till att undervisningen inom dessa ämnen, i
min avhandling, samlat benämns och diskuteras i termer av den samhällsorienterande undervisningen. Vad gäller de lärare som i sin tur ansvarar för denna undervisning kommer dessa, vid behov, att särskilt specificeras som lärare inom de
samhällsorienterande ämnena.
I det särskilda uppdrag som lärare inom de samhällsorienterande ämnena
ansvarar för ingår att till eleverna förmedla och i dem förankra de nödvändiga
kunskaper och färdigheter som för framtiden ska göra dem kapabla att å ena
10

År 2016 kom en ny nationell läroplan att ta vid i Frankrike efter den tidigare gällande från år 2008. I samband med det ersattes ämnesundervisningen i l’éducation civique av l’enseignement moral et civique (EMC). Det vill
säga, undervisning i moral och medborgarkunskap. Detta till följd av ett politiskt beslut om att, inom skolans
utbildning, stärka arbetet med den franska republikens tillskrivna värden och principer. Jag återkommer till
dessa värden och principer i kapitel två. Viktigt att betona är dock att det, under tiden för mitt huvudsakliga
fältarbete år 2012, ännu var kursplanen för l’éducation civique som lärarna i min studie utgick från. Det är värt
att därutöver lägga märke till att religionskunskap inte förekommer som enskilt läroämne inom den franska
grundskolan. Viss undervisning om religion ingår visserligen i historieämnet, men i övrigt utgör religion som
sådant varken ett enskilt eller obligatoriskt läroämne. Vissa undantag gäller för grundskolor i privat regi,
liksom för regionerna la Moselle, le Bas-Rhin och le Haut-Rhin. Mer information om detta följer i kapitel två.
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sidan, i svensk mening, ”förstå sig själv i relation till samhället och samhället i
relation till sig själv” (Skolverket 2016a) – å andra sidan, i fransk mening, rustad
och redo ”att leva liksom integreras i samhället” (Ministère de l’Éducation nationale 2008, min övers.). I Sverige syftar detta till att göra eleverna beredda på att
”aktivt delta i samhället och även [...] förändra det” och samtidigt ”lära sig ingå i
en gemenskap där det är nödvändigt att kompromissa” (Skolverket 2016a). I
Frankrike syftar det till att orientera och införliva eleverna i den ”gemensamma
kultur” och det ”demokratiska system” (Ministère de l’Éducation nationale
2008, min övers.) som det franska samhället i stort uppges vara uppbyggt kring. I
Sverige förklaras målet med detta vara att ”socialisera in eleverna i samhället”
och på så vis forma och fostra dem till ”demokratiska medborgare” (Skolverket
2016a). I Frankrike, att ge varje enskild skolelev möjlighet att på sikt utvecklas
till ”en ansvarsfull medborgare” (Les programmes du collège 2015, min övers.).
Så uttrycks alltså den vision och de mål som lärare inom de samhällsorienterande ämnena, i Sverige respektive Frankrike, ska förverkliga i sitt dagliga arbete. Av vad som kommer framgå i kapitel två och framåt är detta någonting som
lärarna i Malmö och Marseille också själva skriver under på och säger sig ha
som ambition att uppfylla. Att forma och fostra elever till endera demokratiska
eller ansvarfulla medborgare för en nationell gemenskap och sammanhållning är
dock ingen enkel sak. Till följd därav delar många av lärarna i min studie upplevelsen att deras arbetsrelaterade ansträngningar inte alltid och självklart leder till
önskvärda resultat. Detta genererar i sin tur en hel del spänningar i vardagen
som bland lärarna i Malmö och Marseille tar sig uttryck i ett ofta återkommande
och uttalat missnöje över den egna arbetssituationen, liksom över de påfrestningar och friktioner som de själva knyter an till denna situation. Med påfrestningar och friktioner avses här de varierande skeenden och omständigheter som
lärarna bedömer som försvårande för sitt arbete.
Själv föreslår jag att termen korstryck används för att bättre förstå detta
sammanhang – det vill säga, relationen mellan missnöjet och viljan att vara till
nytta genom vilken lärarna i min studie försöker förstå, förhandla om liksom
tampas med spänningarna i den egna upplevda yrkesvardagen.
Betraktad som metafor kännetecknas korstrycket av det konfliktfyllda tillstånd som enskilda individer eller grupper försätts i så snart de upplever sig
pressade att söka jämvikt mellan, alternativt anpassa sig till, olika rivaliserande
lojaliteter, förhållanden, förväntningar, krav, intryck eller känslor.
Korstrycket som metafor användes tidigt inom bland annat sociologin och
statsvetenskapen, för att i studier om valdeltagande i allmänna val, beskriva och
förklara den press som vissa väljare upplever vid beslutssituationer där deras
egen politiska hållning råkar stå i konflikt, antingen med de personer och
gruppsammanslutningar som de i sitt privata liv står nära, eller med det politiska
parti som de vanligen sympatiserar med (Berelson et al. 1954, men se även Lefkofridi 2014; Scacco & Peacock 2014). Senare har korstrycket (liksom även
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andra närliggande metaforer11) kommit att i Sverige allt oftare användas också
inom andra forskningsfält, inte minst inom studier med intresse för organisation och förvaltning. Där har korstrycket mestadels fått illustrera den situation
utifrån vilken aktörer av skiftande slag försöker balansera och hantera lika divergerande som konkurrerande förväntningar, önskemål och krav från intressenter på olika nivåer (Leo 2010; Lundberg Rodin 2010; Persson et al. 2003;
Ehn 2001; Svedberg 2000; Berg et al. 1995). Bland dessa utmärker sig några
enstaka studier som specifikt behandlar lärare som yrkesgrupp.
Vanligt i dessa studier är att korstrycket beskrivs och förklaras som den
pressade situation utifrån vilken svenska lärare har att värdera och göra prioriterade val mellan en rad motstridiga principer och direktiv, direkt sprungna ur
politiskt påbjudna reformer som rör exempelvis skolans struktur, styrning och
organisation (Aili & Hjort 2010; Sundberg 2005).12 I andra studier framhålls
korstrycket som den knutpunkt utifrån vilken lärare regelbundet har att handskas med olika och ofta oförenliga förväntningar, önskemål och krav från människor i sin arbetsrelaterade omgivning, så som till exempel elever, ledningspersonal, kollegor och föräldrar (Fredriksson 2010).
I min användning av termen korstryck är det dock varken relationen mellan
olika politikerstyrda omständigheter, arbetsuppgifter eller lojaliteter som åsyftas.
Korstrycket, så som termen används i den här avhandlingen, avser istället att
identifiera och illustrera den spänning som uppstår då lärare inom främst de
samhällsorienterande ämnena upplever att deras arbetsrelaterade ambitioner
och ansträngningar kolliderar med en lika oberäknelig som motsträvig realitet.
Det vill säga, när den uttalade vision om gemensamt liv som dessa lärare strävar
efter att uppfylla inte givet och smidigt låter sig omsättas till verklighet. Något
som sker då lärare uppfattar att yttre påfrestningar så som till exempel ett alltmer svällande yrkesansvar, alltför hög arbetsbelastning och ökad tidsbrist gör
det svårt för dem att nå i mål med sina visioner, samt när de erfar att deras
påverkansarbete i förhållande till eleverna följs av friktion snarare än följsamhet.
Det är med andra ord när lärare stöter på hinder och motstånd i arbetet med
att forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever som det korstryck jag
för egen del talar om ger sig till känna. Inspirerad av bland andra antropologioch kulturgeografiprofessorn David Harveys (2014) marxistiskt orienterade
diskussion om kapitalismens inneboende motsättningar menar jag att korstrycket, så som det tar sig uttryck i min studie, mynnar ur den konflikt som
stundtals uppstår mellan lärarnas yrkesrelaterade visioner och mål, och den
verklighet i vilken dessa är tänkta att realiseras. Där Harvey diskuterar motsättningar inom ett globalt ekonomiskt system diskuterar jag snarare ojämnheter
inom enskilda lärares upplevda yrkesliv. I båda fall betonas emellertid samman11

För skärningspunkt, se Lindgren (2007) liksom Olofsdotter (2006); för korsdrag, se Wolmesjö (2005); för
klämsits, se Svedberg (2003); för korseld, se Johansson (1992).
12 I sin avhandling Mellan tradition, demokrati och marknad använder sig Sara Irisdotter (2006) av termen spänningsfält för att diskutera den position utifrån vilken hon menar att lärare slits mellan olika och konkurrerande
förväntningar, krav och villkor i sin vardag.
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stötningen ifråga som en dialektisk process orienterad mot en viss typ av produktion. Där Harvey intresserar sig för produktionen av en kapitalistisk världsekonomi, fokuserar jag på den tilltänkta produktionen av en nationellt långsiktig
gemenskap – så som den ter sig i lärares strävanden och stretanden med att
forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever. Även i detta arbete, vill jag
hävda, inryms vissa inneboende motsättningar, som när de blossar upp och slår
in i varandra skapar ett särskilt slags korstryck.
Till skillnad från Harvey betraktar jag dock inte denna sammanstötning som
ett led i en större utvecklingskedja. Jag argumenterar inte för att motsättningen
mellan vision och verklighet i lärarnas arbete så småningom och ofrånkomligen
kommer leda till att den medborgardanande utbildningen upplöses och ersätts
av ett annat och bättre system. Så som Harvey (ibid.) menar, med tiden, kommer ske med den globala kapitalismen. Själv lägger jag alltså inte in någon ideologisk värdering i de motsättningar jag betraktar som inrymda i skolans tilltänkta produktion av en nationellt långsiktig gemenskap. Det korstryck som jag i
denna avhandling riktar ljus mot säger därmed ingenting om vad som komma
skall, eller hur den medborgardanande utbildningen skulle kunna förbättras,
men desto mer om det utopiska drag som jag menar genomsyrar dessa lärares
medborgardanande strävanden och stretanden. Med utopi avses här de hoppfulla förväntningar som många lärare hyser om att, genom sitt arbete med eleverna, vara till nytta för samhället i stort. Det är spänningarna som följer då
denna förväntan övergår i besvikelse och tvivel som jag här har i fokus.
Lärare i både Malmö och Marseille strävar efter att forma och fostra ”goda”
medborgare av sina elever. Men inte alla elever vill eller klarar alltid av att möta
och leva upp till de idéer, ideal och kulturella praktiker som lärarna förklarar
som nödvändiga för upprätthållandet av en nationell gemenskap och sammanhållning. Diskrepansen däremellan är vad som ger upphov till det korstryck
som jag i denna avhandling avser att empiriskt sätta fingret på. Således är korstrycket i mina händer främst att förstå som ett epistemologiskt verktyg med
vars hjälp jag kommer att analysera lärarnas återkommande försök att, inom det
egna yrkesarbetet, jämka mellan två stundom motstridiga krafter: vision och
verklighet. I detta spelar lärarnas missnöje över den egna arbetssituationen samt
parallella vilja att vara till nytta i sitt dagliga arbete en viktig roll. Enligt min
mening är det nämligen genom just dessa narrativa artikuleringar som lärare i
Malmö och Marseille ringar in och anstränger sig för att få ordning på den oreda som de till och från upplever att de omringas av i sin skolvardag.
Med korstrycket som analytisk ledstång kommer jag därmed att framöver
utforska och illustrera hur lärare på samma gång begripliggör och brottas med
de slitningar som de i förhållande till sitt medborgardanande uppdrag upplever
som besvärande i sitt arbete. På så vis bidrar min studie till fördjupad förståelse
för lärares både levda yrkeserfarenheter och situerade praktiker i vardagen.
Detta gör jag dock inte genom att distansera mig från och abstrahera dessa
upplevelser och göromål, utan snarare genom att konkretisera och komplicera
dem. I enlighet med Michael Jacksons (2013:222) antropologiska grundsats
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strävar jag här efter att i mesta möjliga mån göra rättvisa åt de sätt som de
svenska och franska lärarna i denna studie själva uppfattar och upplever den
värld som de lever och verkar i, och hur de därtill hanterar sådana situationer
där de erfar att den önskade ordningen i denna värld plötsligt sätts ur spel.
I nästa avsnitt inleder jag med att kort påminna om vad jag hittills noterat
om de svenska och franska lärarnas yrkesbundna uppdrag och ansvar. Sedan
tecknar jag en snabb skiss över andra närliggande studier på temat, samt tydliggör hur min egen forskning förhåller sig till dessa. Slutligen följer ett förtydligande av den problemställning jag själv formulerar för att utforska hur lärarna i
min studie försöker bringa ordning i den oreda som de upplever att verkligheten de har att jobba med till så stora delar utmärks av.

Från vision till verklighet
I enlighet med de officiella riktlinjer som i Sverige och Frankrike sätter ramarna
för läraryrket, liksom den obligatoriska skolans ansvarsområde i stort, bär lärare
inom de samhällsorienterande ämnena ett särskilt ansvar för att – till nytta för
en tilltänkt nationell gemenskap och sammanhållning – forma och fostra olika
varianter av ”goda” medborgare av sina elever (Dahlstedt & Olson 2013; Olson
2008; Raveaud 2006; Audigier & Tutiaux-Guillon 2004). Som kommer att
framgå av de etnografiska kapitlen i denna avhandling hyser lärare i den här
studien också själva en tilltro till det egna arbetet som nödvändigt för att den
nationella gemenskapen och sammanhållningen i respektive land ska odlas och
bestå. En sådan inställning delar de dessutom med en rad olika forskare som
med intresse för skola och utbildning fördjupat sig i frågor rörande medborgardaning och nationsbildning i vidare bemärkelse.
Bland dessa forskare är det visserligen flera som ställer sig kritiska till de
ideal och praktiker utifrån vilka lärare på olika håll söker forma och fostra
”goda” medborgare. I Sverige hör en av de mer kritiska rösterna till pedagogen
Maria Olson (2008, se även Olson & Dahlstedt 2014; Dahlstedt & Olson 2013)
– i Frankrike, till historiedidaktikern François Audigier (2008, 2007, 2000,
1991). På ett mer internationellt plan är utbildningsvetaren Andy Green en av
de som länge varit mån om att betona utbildningen i den allmänna skolan som
”det allra viktigaste instrumentet för social sammanhållning och medborgerlig
identitet” (1997:4, min övers.). Detta samtidigt som han understrukit vikten av att
genom denna utbildning främja en mer öppen och inkluderande nationell gemenskap än en sådan som bygger på vad Green själv kallar för ”uppdelande
kulturella myter” (1997:5, min övers.). Liknande tongångar genljuder även i andra
utbildningsvetenskapliga sammanhang där skolans uppdrag att forma och fostra
”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap analyseras och problematiseras (Chong et al. 2016; Reid et al. 2010; Green et al. 2006).
Vad gäller det antropologiska forskningsfältet finns det ett flertal studier som
undersöker och diskuterar de sätt på vilka ”goda” medborgare formas, fostras
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och disciplineras genom statligt förankrade initiativ och institutioner (Fellin
2015; O’Neill 2010; Friedman 2006; Abu-Lughod 2005; Ong 2003; Mankekar
1999). Av dessa är det emellertid bara en minoritet som specifikt fokuserar på
utbildningen inom skolan (Levinson 2011).
Hit hör exempelvis den svenska antropologen Annika Rabo som i ett par
tvärvetenskapliga samarbeten studerat dels hur multikulturalism som ideal definierats i svensk utbildningspolicy (Gruber & Rabo 2014; Carlson & Rabo 2007),
dels hur idén om den ”goda” medborgaren skrivits fram i styrdokument och
läroböcker i Libanon (Bahous et al. 2013). Hit hör även Åsa Bartholdsson, som
i sin avhandling Med facit i hand (2007) visserligen inte diskuterar medborgardaning och nationsbildning per se, men däremot undersöker och problematiserar
hur en viss form av normalitet (elevskap) förespråkas och förankras genom
lärares socialisationsarbete i förskolan och grundskolans lägre årskurser.
I Frankrike är Véronique Bénéï (2008, 2005, 2001) med sitt fokus på skolor i
sydvästra Indien den mest namnkunnige antropologen på området. Hon intresserar sig främst för nationell medborgardaning i relation till frågor som rör
språk, tillhörighet och kulturell identitetsformation. Utmärker sig i sammanhanget gör också Bradley Levinson (2011, 2010, 2007) för sina skolstudier rörande utbildning och demokratiutveckling i Mexico, Pál Nyíri (2006) för sin
artikel om den internationellt orienterade skolutbildningen riktad till kinesiska
ungdomar i Ungern, Allen Chun (2005) för sitt fokus på normer och rutiner för
medborgardaning på skolor i Taiwan, liksom Sian Lazar (2010), Andrew Canessa (2007) och Aurolyn Luykx (1999) för sina studier om demokratifrämjande,
rasism och politiskt motstånd inom den medborgardanande skolutbildningen i
Bolivia. En annan mycket inflytelserik studie i detta sällskap utgörs av antologin
Civil Enculturation i vilken Werner Schiffauer et al. (2004) sammanfört ett antal
antropologer för en internationellt kontrasterande jämförelse av medborgardaning och nationsbildning inom den dagliga verksamheten på skolor i Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.
I likhet med många av forskarna inom det utbildningsvetenskapliga fältet
antar majoriteten av ovan nämnda antropologer ett problematiserande perspektiv på frågan om hur och på vilka idémässiga grunder som den ”goda” medborgaren på olika håll i världen är tänkt att formas och fostras genom skolans utbildning. Detsamma gäller för min studie, även om inte jag låter avgränsa min
problematisering till de idéer och/eller praktiker som lärarna i Malmö och Marseille vanligen utgår ifrån i sitt arbete. Undersöker och jämför dessa idéer och
praktiker gör jag visserligen – framför allt i kapitel två och kapitel fem – men i
centrum för den övergripande diskussionen i min avhandling återfinns ändå en
betydligt mer vidsträckt fråga. Det är en fråga som på samma gång rör den roll
och betydelse som lärare inom de samhällsorienterande ämnena förväntar sig
spela för den nationella gemenskapen och sammanhållningen, och det korstryck
som bland dessa lärare följer av att på förhand fastslagna visioner och mål om
gemensamt liv inte alltid och enkelt låter sig omsättas till verklighet.
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I teoretisk mening tar jag i denna avhandling visst avstånd från förståelsen
för skolans utbildning som en mekanism i upprätthållandet av ett större system.
I linje med Gert Biesta (2013), professor i pedagogik, menar jag att skolans
utbildning varken kan förstås som linjär eller enkelriktad. Den följer sällan något givet mönster och bör av det skälet inte heller teoretiseras i deterministiska
termer, som en förutsägbar och likformig verkansmekanism. Detta har som
följd att jag ställer mig avvaktande både till den funktionalistiskt influerade synen på skolans utbildning som en avgörande faktor för samhällets fortlevnad,
och den mer reproduktionskritiskt orienterade synen på skolans utbildning som
bevarare och återskapare av vissa redan utstakade kulturella, sociala och/eller
ideologiska strukturer. Båda dessa perspektiv, menar jag, inrymmer ofta en
alldeles för statisk förståelse för skolans utbildning som utmynnande i en konform kausalitet varigenom enskilda elever givet internaliserar och anpassar sig
till de idéer och ideal som lärare och annan skolpersonal förordar och förevisar.
Så är inte alltid fallet menar jag, och det är viktigt att ta fasta på.
Jag hävdar inte att skolans utbildning saknar inverkan på de elever som den
omsluter, eller att den skulle vara en ideologiskt och politiskt neutral arena, men
anser det ändå viktigt att här uppmärksamma den potentiella diskrepans som
råder mellan skolans mer eller mindre explicita målsättningar och dess eventuella utfall och effekter. Skolan, menar jag, är en institution vars verksamhet för all
del syftar till att ”påverka handlande i förhållande till ett visst mål” (Persson
2014 [1994]:50), men som ändå inte går att ta för given som infriare av vissa
redan på förhand formulerade förväntningar eller farhågor. Av de visioner och
mål som är avsedda att omsättas till verklighet är det inte alla som självklart går
att verkställa utan att det uppstår en del spänningar längs med vägen. Detta
gäller inte minst för det uppdrag som i svenska och franska skolor gör lärare
inom främst de samhällsorienterande ämnena ansvariga för att forma och fostra
sina elever till ”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap.
Skolans utbildning, enligt min syn på saken, kan förvisso ha som uttalat (och
i vissa fall även outtalat) syfte att producera en viss slags människor, men den
kan inte fullt ut förutbestämma vare sig förloppet eller följden av denna tilltänkta produktion. Skolans vision och mål bör med andra ord inte utan vidare
sammanblandas med idén om dess övergripande funktion och reproduktion.
Snarare ska dessa visioner och mål begripas som del i en större och stundtals
irreguljär strävansprocess. En process inom vilken de aktuella visionerna och
målen ibland råkar i direkt konflikt med den verklighet som de är avsedda att
utforma. En insikt om detta, vill jag hävda, är nyckeln till en djupare förståelse
både för det sammanhang inom vilket de svenska och franska lärarna i min
studie lever och verkar, och för de sätt varpå dessa begripliggör och brottas
med de slitningar som de stundom upplever som besvärande i sin yrkesvardag.
I vad som följer kommer jag därmed inte att studera hur svenska och franska lärare de facto formar och fostrar ”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap. Istället kommer jag att undersöka hur de inom ramen för sitt
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dagliga arbete försöker uppnå just detta mål samt hur de, när saker och ting inte
går som förväntat, vidare förklarar och tampas med dessa motgångar.
Inspirerad av Bruno Latours uppmaning om att i studier rörande det sociala
”följa aktörerna13 själva” (2005:12, min övers.) är min målsättning med detta att
spåra och åskådliggöra de sätt som de medverkande lärarna i Malmö och Marseille på egen hand söker etablera ordning i den oreda som de upplever att verkligheten de har att jobba med till så stora delar utmärks av. Detta gör jag genom
att med utgångspunkt i det tidigare inringade korstrycket titta närmare på hur
dessa lärare samtidigt både klagar över sin egen arbetssituation och gör sitt
bästa för att justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på de problem som de
själva identifierar som försvårande för sitt arbete. Ur denna spänningsladdade
situation mynnar nämligen en rad olika frågor som jag finner intressanta att
framöver följa upp och diskutera. Dessa frågor lyder som följer:
I sin strävan efter att omsätta vision till verklighet, vilka särskilda svårigheter
och problem pekar lärarna i denna studie ut som bidragande till den arbetssituation de så ofta beklagar? Hur förstår och förklarar de dessa svårigheter och
problem, och på vilka sätt försöker de därigenom bringa ordning i denna upplevda oreda? Med vilka medel försöker lärarna i Malmö och Marseille, genom
sitt arbete, vara till nytta för en tilltänkt nationell gemenskap och sammanhållning? Och vad kan de återkommande spänningarna i detta arbete möjligen säga
oss om komplexiteten i lärares yrkesvardag i stort?

Ordning och oreda
I den här avhandlingen används begreppen ordning och oreda som teoretisk
utgångspunkt i min förståelse för hur lärarna i Malmö och Marseille begripliggör och brottas med de slitningar som de i förhållande till sitt medborgardanande uppdrag upplever som besvärande i sitt arbete. Ordning står här som en
samlad beteckning för de sätt varpå lärarna samtidigt klagar över sin arbetssituation och gör sitt bästa för att justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på de
problem som de identifierar som försvårande för det egna arbetet. Oreda, i sin
tur, betecknar de påfrestningar och friktioner som av lärarna uppfattas och
upplevs som orsak till flera av dessa inringade problem.
I linje med antropologerna Keebet von Benda-Beckmann och Fernanda
Pirie (2008:9–10) behandlar jag därmed ordning och oreda som frågor till stora
delar öppna för fortlöpande förhandling. Ordning och oreda, förklarar von
13

När Latour (2005, 1999, 1996, min övers.) talar om ”aktörer” åsyftar han sådana ”entiteter” som vanligen
definieras som mänskliga, men också sådana som brukar betraktas som icke-mänskliga (t.ex. djur, materiella
artefakter, teknik etc.). En annan benämning Latour använder för dessa aktörer är ”aktanter”. Vad som enligt
Latour förenar de mänskliga och icke-mänskliga aktörerna är att de äger förmågan att interagera med och på
så vis påverka andra aktörer i ett ”nätverk” av en mängd olika relationer. Så långt går dock inte jag i min
läsning av Latour. I min användning av termen aktörer är det, åtminstone i denna avhandling, blott människor, och då specifikt de till studien anknutna lärarna, som åsyftas.
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Benda-Beckmann och Pirie, bör inte begripas endast som specifika tillstånd i
termer av å ena sidan stabilitet och säkerhet, å andra sidan instabilitet och osäkerhet. Ordning och oreda bör därutöver förstås också som del i den process
genom vilken människor drar egna gränser för vad som är att räkna som antingen normalt eller avvikande, och hur de sedan aktivt försöker värna och
vakta över det förstnämnda. Till det återkommer jag snart. Först följer en översiktlig genomgång över några av de sätt som framför allt ordning kommit att
över tid hanteras och diskuteras inom den antropologiska forskningsdisciplinen.
Ordning är en fråga som redan inom den tidiga antropologin ägnades en hel
del teoretiskt arbete, då ofta i förhållande till hur ordning – i termer av sociala
och politiska system och institutioner – inrättades och upprätthölls i samhällen
som ännu ansågs stå bortom inflytande från centraliserade statsmakter (Gluckman 1965; Fortes 1945; Evans-Pritchard 1940; Radcliffe-Brown 1922). Under
denna tid var förståelsen för ordning framför allt präglad av ett strukturfunktionalistisk perspektiv: ordningen betraktades som en faktor vilken tjänade till
att reproducera såväl social organisation som politisk stabilitet. Detsamma kan
sägas om de antropologer som senare föredrog att diskutera ordning i termer av
kulturella strukturer och processer (Bourdieu 1979; Turner 1969; Douglas 1966;
Lévi-Strauss 1963). Även bland dessa var det mestadels de underliggande regelbundenheterna i det sociala livet – så som exempelvis kapital, ritualer, tabun
och myter – som ansågs ligga till grund för hur en viss ordning fann fäste bland
människor och på så vis förmådde både fortplantas och förändras. Spår av detta
tänkande går att återfinna också inom delar av den samtida antropologin, även
om nutida analyser många gånger intar ett betydligt mer dynamiskt perspektiv
till frågan om ordning än vad tidigare studier vanligen gjorde. Detta gäller inte
minst för många poststrukturalistiskt influerade studier som, ofta med koppling
till skola och utbildning, utforskar hur till exempel klass, genus och andra identitetsformationer både konstrueras och förhandlas om genom diverse diskursiva
och disciplinära praktiker (Kleinman 2016; Castagno 2014; Bartholdsson 2007;
Kaplan 2006; Moss 2003; Reed-Danahay 1995). I dessa sammanhang diskuteras
frågan om ordning främst i termer av dominans, maktrelationer och styrningstekniker, snarare än som endera system eller strukturer. Här blir ordning sålunda en fråga om en alltjämt pågående process, framför ett mer eller mindre stabiliserat tillstånd – ett perspektiv på ordning som även jag väljer att ta fasta på.
Till skillnad från studier som gör en teoretisk koppling mellan ordning och
governmentalitet så föredrar dock jag, i förhållande till lärarna i Malmö och
Marseille, att tänka på ordning utifrån vad Latour (2005:11) diskuterar i termer
av aktörers förmåga att på egen hand teoretisera kring vad de är med om, och
tar sig för, i det sociala livet. Frågan om ordning är ingenting som Latour själv
är specifikt intresserad av. Däremot engagerar han sig för frågan om det sociala,
som han i linje med 1800-talssociologen Gabriel Tarde väljer att betrakta som
ett oreglerat skeende, hellre än ett stabiliserat tillstånd. Det sociala, skriver Latour (2005:5), är inget klister – det är istället vad som för stunden blir ihoplimmat. På så vis utgör det sociala en typ av rörelse där utgången aldrig kan tas för
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given utan alltid inkluderar ett visst mått av oberäknelighet. Enligt Latour kan
det sociala på inga villkor studeras som ett observerbart ting. Det fångas istället
upp genom att följa spåren av hur, och med vilka medel, som aktörer själva
försöker foga samman, och på så vis stabilisera, sitt eget ”kosmos” (2005:23,
min övers.). På liknande vis förhåller jag mig till frågan om ordning, som jag menar också det går att förstå som följden av ett kontinuerligt klistrande.
Det är mot bakgrund av idéer hämtade från etnometodologins grundare
Harold Garfinkel som Latour (2005) argumenterar för vikten av att, inom ramen för studiet av det sociala, vara lyhörd inför det teoretiska arbete som aktörer lägger ner på att bygga ihop sammanhang för sig själva. Garfinkel (2002,
1967), som själv var intresserad av frågan om ordning, var för sin del noga med
att understryka att bibringandet av ordning alltid är avhängigt människors upprepade försök att skapa just ordning. Denna process, menade Garfinkel, går att
vetenskapligt studera genom att noga uppmärksamma de situerade praktiker
som människor till vardags använder sig av för att ringa in, underhålla och över
tid reglera vissa igenkännbara mönster i det sociala livet. Ordning, enligt Garfinkel, föds alltså ur människors både enskilt och ömsesidigt repetitiva handlingar och kan därför inte studeras och analyseras bortom dessa, som någonting
överordnat människorna själva, till exempel genom lagar, regler eller institutionaliserade riktlinjer av annat slag. Så som Garfinkel ser på det utgörs all existerande ordning av den specifika process genom vilken ordning i praktisk mening
blir till. Det vill säga, i det aktiva och situerade handlandet; i verbala yttranden,
men också i gester och gärningar av mer konkret karaktär.
Att frambringa ordning kräver med andra ord konstanta arbetsinsatser från
de människor som är del av och därigenom bidrar till densamma (Tholander
2014:7–8; Rawls 2002:5). En metod i detta arbete, enligt Garfinkel (2002; 1967),
består i de sätt som människor försöker göra världen begriplig för sig själva och
varandra. Att beskriva, förklara och resonera kring sina egna intryck och erfarenheter – för att därefter också grunda och söka rättfärdiga sitt vidare handlande mot bakgrund av just de samband och slutsatser som därigenom dras –
det utgör en viktig del i den process genom vilken ordning här anses både etableras och upprätthållas. Till den förståelsen ansluter även jag.
När jag i min avhandling talar om ordning är det alltså ordning i termer av
ett teoretiskt likaväl som praktiskt orienterat meningsskapande som åsyftas.
Ordning, så som jag ser på saken, utgår ifrån, men utgörs också av, människors
ständigt pågående ”kartläggning [av] den ’sociala kontext’ i vilken de är situerade” (Latour 2005:32, min övers.). Det innebär att ordning, i min tillämpning av
termen, varken rör sig om ett fördefinierat tillstånd eller en fast struktur, utan
om ett särskilt slags görande. I min studie exemplifieras detta bäst genom de
sätt som de medverkande lärarna försöker forma och fostra ”goda” medborgare
för en nationellt långsiktig gemenskap, samt hur de, när saker och ting inte går
som förväntat, vidare förklarar och tampas med dessa motgångar. Enklast att få
syn på är ordningen nämligen i de fall då det fortgående arbetet med att hålla
den vid liv bryts, eller på annat sätt problematiseras (Rawls 2002:7). Och detta,
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menar jag, är precis vad som sker när lärare stöter på hinder och motstånd i sitt
arbete med att omsätta visioner om gemensamt liv till verklighet.
Det är alltså i det tidigare inringade korstrycket som ordningen bland lärarna
i Malmö och Marseille blir som allra mest synlig. Detta framför allt genom de
sätt som lärare samtidigt klagar över sin arbetssituation och gör sitt bästa för att
justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på de problem som de själva identifierar som försvårande för det egna arbetet. I samband med att lärare ger uttryck för sitt missnöje, och sin vilja att vara till nytta, argumenterar jag följaktligen för att de därigenom söker bringa ordning i sin skolvardag. Genom dessa
narrativa artikuleringar inte bara beskriver, förklarar och resonerar lärare kring
den värld i vilken de lever och verkar. De förhandlar också om densamma: drar
gränser för vad de betraktar som normalt respektive avvikande, för att på så vis
åstadkomma symmetriska mönster i det sociala livet. Dessa mönster hjälper
dem att komma underfund med men också till rätta med den oreda som de till
och från uppfattar och upplever som närvarande i sin yrkesvardag.
Oreda, precis som ordning, är en fråga för fortlöpande förhandling (von
Benda-Beckmann & Pirie 2008:9–10). Bland lärarna i Malmö och Marseille
innebär det att upplevelsen av oreda till stor del står i relation till den medborgardanande vision som de i sitt arbete strävar efter att förverkliga. Utifrån lärarnas perspektiv infinner sig oredan så snart ordningen de arbetar för att upprätthålla utmanas, eller på annat sätt ställs inför hård press. Oreda, i den här avhandlingen, betecknar därmed de omväxlande påfrestningar och friktioner som
lärarna själva lyfter fram som orsak och förklaring till sin svåra arbetssituation.
I linje med antropologen Jarret Zigon (2008:17–18, min övers.) väljer jag mot
denna bakgrund att teoretiskt begripa och analytiskt behandla den upplevda
oredan bland lärare i såväl Malmö som Marseille i termer av ett ”etiskt dilemma”. Etiska dilemman, upplyser Zigon (2008, 2007), följer vanligen på insikten
om att de idéer och ideal som tidigare tagits för givna plötsligt omkullkastas. I
samband med det, menar Zigon, pressas berörda parter att reflektera över hur
det upplevda sammanbrottet på bästa sätt åtgärdas, för att också överkommas.
Där Zigon diskuterar etiska dilemman utifrån ett till stora delar fenomenologiskt influerat perspektiv diskuterar istället jag detsamma utifrån ett i huvudsak
praktikorienterat dito. Det etiska dilemma som jag menar att lärare i Malmö och
Marseille försöker ”komma underfund med, ta sig an och reda ut” (Zigon
2007:137, min övers.) är med andra ord inte att förstå som ett led i lärares strävan
efter att på nytt hitta ett sätt att, i moralisk mening, vara-i-världen. Det etiska
dilemma som dessa lärare på samma gång försöker begripliggöra och brottas
med utgör, vill jag hävda, snarare en upplevelse utifrån vilken lärarna anser sig
nödgade att pröva påverka sin omvärld till det bättre. Också detta görande inrymmer en moraliskt värderande bottenton, men är för den delen inte att förväxla med moralitet som sådant. Att ”ånyo göra världen begriplig” (Tholander
2014:6), och på så vis möjlig att bemöta och hantera, handlar i förhållande till
lärarna i den här studien framför allt om ett försök från deras sida att återställa
en önskad ordning utefter den vision om gemensamt liv som de strävar efter att
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förverkliga i sitt arbete. I mitt fall betyder detta att det etiska dilemma som
svenska och franska lärare i sitt yrkesliv konfronteras med utgår ifrån vad lärarna själva definierar som avvikande från det normala, och hur de sedan aktivt
försöker värna och vakta över det sistnämnda. Genom att klaga över och samtidigt anstränga sig för att justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på denna
upplevda oreda argumenterar jag för att lärare här söker etablera ordning i sin
yrkesvardag. Hur detta tar sig uttryck i praktiken är vad min avhandling i stort
avser att både illustrera och diskutera.

Ett forskningsfält tar form
Som vetenskaplig disciplin har antropologin länge varit både mångsidig och
dynamisk i sitt sätt att förhålla sig till frågor och forskningsfält som av tradition
tydligare sammankopplats med andra ämnesdiscipliner. Inom ämnets ramar
berörs och behandlas teman som går att knyta an till alltifrån politik, juridik och
ekonomi till religion, psykologi och medicin. Förekommer gör även studier
relaterade till bland annat media, miljö, vetenskap och teknik – liksom till frågor
rörande till exempel skola och utbildning. Själv hade jag, innan jag inledde mina
doktorandstudier år 2011, ingen djupare erfarenhet av att som antropolog arbeta med frågor knutna till skola och utbildning. Att den doktorandtjänst jag blivit
antagen till hade en inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
innebar följaktligen att jag framför mig hade ett tämligen nytt forskningsfält att
djupdyka i. Jag tog mig an såväl läroplansteori som ämnesorienterad undervisningsmetodik med stor antropologisk öppenhet. Med ett fokus på frågor rörande undervisning i termer av ämne, mål, innehåll och metod – hur skulle jag
egentligen gå till väga för att utveckla ett avhandlingsprojekt baserat på antropologiskt influerade perspektiv och problematiserande spörsmål?
Att jag tidigt i forskningsprocessen valt att förlägga min studie till å ena sidan
Malmö i Sverige, å andra sidan Marseille i Frankrike spelade en viktig roll för
projektets vidare utveckling. Trots viss skillnad i både geografisk utbredning
och befolkningsmängd är Malmö likaväl som Marseille att definiera som storstäder i förhållande till många övriga tätorter i Sverige respektive Frankrike. I
Malmö, som ligger längs med den skånska kusten ut mot Öresund, uppgick i
slutet på år 2014 den samlade befolkningen till strax över 318 000 invånare.
Detta fördelat på en yta om 156 kvadratkilometer (Malmö stadskontor 2015).
Och i Marseille, som ligger längs med den franska sydkusten ut mot Medelhavet, uppgick i slutet på år 2013 det totala antalet invånare till nära 855 400. Detta på en yta om 240 kvadratkilometer (INSEE 2016). Därutöver är både Malmö
och Marseille två städer som jag själv tidigare varit bosatt i och som jag mot
bakgrund av detta kommit att uppfatta som till stora delar påminnande om
varandra. Förutom att de regelbundet brukar presenteras som uttjänta hamnoch industristäder vilka alltsedan 1980-talet lider av hög arbetslöshet, stor fattigdom, låga skolresultat och därutöver, en allt mer accelererande gentrifiering,
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så tenderar Malmö och Marseille att inom sina respektive länder även fungera
som mediala projektionsytor för många av de samhällspolitiska debatter inom
vilka frågor om invandring, våld och kriminalitet allt oftare fogas till varandra.
Samtidigt hör dessa bägge städer hemma i två olika länder som jag efter
hand förstod både liknar och skiljer sig ifrån varandra. Detta framför allt vad
gäller frågan om hur den obligatoriska skolans utbildning är politiskt styrd och
strukturerad. Men också ifråga om hur normerande idéer och ideal om nationell
gemenskap och sammanhållning vanligen ringas in i de nationella styrdokument
som i vartdera land reglerar skolans utbildning. I bägge länder omfattar den
obligatoriska skolan en för alla barn kostnadsfri, gemensam och sammanhållen
utbildning, som i Sverige sträcker sig över nio år, och i Frankrike uppgår till tio
år.14 Därutöver är den politiska styrningen av skolundervisningens mål, medel
och innehåll i både Sverige och Frankrike att karakterisera som mer eller mindre
centraliserad. I Sverige är förvisso ansvaret för organiseringen av skolan kommunaliserad – så är inte fallet i Frankrike – men i bägge länder formuleras och
fastställs ändå de nationella styrdokumenten via olika regerande och reglerande
instanser på statlig nivå, så som till exempel regering och riksdag/parlament.15
Vad gäller riktlinjerna för hur den nationella gemenskapen och sammanhållningen bäst etableras och upprätthålls genom den obligatoriska skolans utbildning skiljer sig dock Sverige och Frankrike rätt kraftigt från varandra. I Sverige
uppges man från statligt håll måna om mångkulturens goda värden (Borevi
2012; Rabo 2008). I Frankrike värnar man desto mer om vikten av en tydligt
gemensam kulturell identitet med tyngdpunkt i fransk historia och tradition
(Bowen 2007; Jennings 2000). Med fördjupade insikter om denna bakgrund
väcktes mitt intresse för att närmare utforska hur frågor rörande medborgarskap och nationell gemenskap bereddes och behandlades i svenska och franska
lärares didaktiska arbete inom skolans samhällsorienterande undervisning. Valet
att fokusera på den samhällsorienterande undervisningen förklaras av att lärare
inom dessa ämnen i Sverige liksom i Frankrike formellt bär ansvar för att, i
större utsträckning än andra ämneslärare, orientera och fördjupa elever i det
gemensamma livets grundläggande sociala, historiska samt politiska förutsättningar och villkor (Olson & Zimenkova 2015; Sandahl 2015; Englund 2005
[1986]; Bronäs 2000; Audigier & Tutiaux-Guillon 2004). Att i samband med det
förlägga mitt fältarbete bland lärare på grundskolor i just Malmö och Marseille,
två städer som förhållandevis ofta pekas ut som den svenska respektive franska
nationens allra svagaste länk, anade jag kunde generera en hel del intressant
etnografiskt material att jobba vidare med i min senare analys.

14

I detta hänseende särskiljer sig Sverige och Frankrike från en del andra länder i Europa. I till exempel
Belgien, Tyskland, Schweiz och Nederländerna delas eleverna i den obligatoriska skolan upp efter olika
kunskaps- och betygsnivåer redan vid tio till tolv års ålder, detta för att orientera dem mot och förbereda dem
för antingen vidare universitetsstudier eller mer praktiska yrken och utbildningar.
15 Att kontrastera med till exempel Tyskland och USA där den obligatoriska skolans styrdokument formuleras
och fastställs på förbundsnivå respektive delstatlig eller mer lokal distriktsnivå, snarare än på statlig nivå.
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Det var alltså först när jag tog stöd i den egna erfarenheten av att tidigare ha
varit bosatt i Malmö och Marseille som jag förmådde hitta en väg in i och formulera en initial problemställning till mitt didaktiskt inriktade forskningsfält. På
så vis kom Malmö och Marseille, utöver att tjäna som geografiskt avgränsade
rum för min etnografiska undersökning, att parallellt också etableras som ett, i
antropologen Matei Candeas (2007:172, min övers.) mening, ”analytiskt ramverk”
för den teoretiska och metodologiska utformningen av studien i stort.
Det etnografiska fältet är visserligen inte lämpligt för någon antropolog att
räkna som avskilt från den analytiska processen. Snarare än som ”en container
av kultur” (Coleman & Collins 2006:2, min övers.) bör det etnografiska fältet, i
enlighet med antropologerna Simon Coleman och Peter Collins (2006:5, min
övers.), förstås som ”härrörande från […] etnografens eget professionella universum”. Utifrån en sådan förståelse kan ett etnografiskt fält knappast behandlas
som vare sig givet eller neutralt. Bestämningen av och förståelsen för det etnografiska fältet ska, menar Coleman och Collins, hellre begripas som kontinuerligt filtrerat genom och färgat av etnografens egen bakgrund och personliga
erfarenhet från det privata liksom professionella livet. På så vis är ingen antropolog någonsin att definiera som fullständig novis i förhållande till sitt eget
etnografiska fält. Det är ingenting som ”upptäcks” under hand som den etnografiska undersökningen genomförs (Candea 2007:172), utan snarare någonting
som såväl inför som under och efter den fullföljda fältstudien sakta men säkert
definieras och avgränsas av forskaren själv. I mitt fall gäller detta i lika hög grad
för Malmö och Marseille som för den specifika institution och den grupp individer bland vilka jag genomförde mitt fältarbete.
Under våren och hösten år 2011 etablerade jag kontakt med lärare på högstadieskolor i först Malmö och sedan Marseille varefter jag inledde mitt huvudsakliga fältarbete i januari året därpå. Vårterminen tillbringade jag i Malmö,
höstterminen i Marseille. Under denna tid lärde jag känna dels Oskar, Ulrika,
Emma, Niklas och Filip i Malmö, dels Agnès, Hélène, Damien, Alice, Nordine
och Mathieu i Marseille. Samtliga var de undervisande lärare inom de samhällsorienterande ämnena i Sverige respektive Frankrike. Samtidigt blev jag bekant
med flera av de övriga ämneslärarna på skolorna där jag genomförde min fältstudie. Och det var nu de tidigt formulerade gränsdragningarna för min forskning för första gången började skava. För i lärarnas dagliga arbete, visade det
sig, var frågor rörande medborgarskap och nationell gemenskap inte någonting
som enbart bekom lärarna inom de samhällsorienterande ämnena. Även mattelärare, språklärare och gympalärare vittnade om att de berörde och berördes av
dessa frågor. Alltså fick jag lov att vidga mina etnografiska vyer och började allt
oftare röra mig i, och mer uppmärksamt ge akt på, rum och sammanhang som
inte enkom knöt an till den samhällsorienterande undervisningen.
Genom att i Malmö bland annat delta på arbetslagsmöten, elevvårdsdiskussioner, kafferaster och personalfester och i Marseille tillbringa tid i bland annat
lärarrum, lunchrum och på ämnesöverskridande betygskonferenser insåg jag att
den samhällsorienterande undervisningen knappast gick att antropologiskt un33

dersöka som en aktivitet helt fristående från annan verksamhet på skolan. Inte
heller bedömde jag det som skäligt att helt frikoppla de övriga ämneslärarna
från det didaktiska arbete som rörde idéerna om medborgarskap och nationell
gemenskap. Exempelvis var i Malmö, frågan om hur man på bästa sätt får elever att lära sig lyssna till varandra, kompromissa och dela de värden och värderingar som det svenska demokratiska samhället förknippas med ett återkommande diskussionsämne i flera av de sammanhang där ämneslärare av olika slag
kom samman med varandra. På liknande vis var det i Marseille. Också här var
det vanligt att allehanda ämneslärare utbytte åsikter och erfarenheter om vad
som exempelvis fordras för att elever ska bli förtrogna med den franska republikens grundläggande värden och principer, och hur de bäst bör bemötas för
att lära sig att konsekvent respektera desamma. Plötsligt kände jag mig nödgad
att ställa om mitt forskningssikte. Jag behöll visserligen lärarna inom de samhällsorienterande ämnena i centrum för min studie men skiftade i övrigt fokus
från det ämnesdidaktiska temat till frågan om hur dessa lärare, i sin vidare yrkesutövning, sökte göra ”goda” medborgare av sina elever. I klassrumssammanhang, men också utanför: i korridorer, på skolgården, under studiebesök,
utflykter och klassresor av olika slag.
I slutet på år 2012 avslutade jag mitt huvudsakliga fältarbete i Marseille. Jag
skulle återkomma både hit och till Malmö på besök vid två senare tillfällen, men
för stunden var ändå den övervägande delen av mitt fältarbete att räkna som
avklarat. Jag flyttade åter till Stockholm och inledde där arbetet med att sortera
och organisera mitt fältmaterial. Till en början prövade jag mig fram mellan en
mängd olika raster. Den tidigare ämnesdidaktiska inriktningen ansåg jag mig
redan ha lämnat därhän, men även med ett syfte att undersöka de sätt varpå
svenska och franska lärare försökte göra ”goda” medborgare av sina elever,
fortsatte jag att influeras av frågor härrörande från det didaktiska forskningsfältet i stort: Vad anser de svenska och franska lärarna definiera en ”god” medborgare? Hur tänker de att en sådan på bästa sätt blir till? Och vad är detta arbete egentligen tänkt att syfta till?
I bearbetningen av mitt fältmaterial fick jag långsamt och gradvis syn på
mönster jag inte hade uppfattat förut. Allt eftersom tiden gick började jag finna
både form och struktur åt den avhandling jag föresatt mig att skriva. Det viktiga
och intressanta i denna studie, kom jag fram till, rörde inte enbart de sätt som
svenska och franska lärare strävade efter att göra ”goda” medborgare av sina
elever. Minst lika angeläget att klarlägga och analysera var de sätt som lärarna
här uttryckte sitt missnöje över att inte alltid och med alla elever kunna uppfylla
detta uppdrag. Sådana missnöjesyttringar såg jag i mitt fältmaterial nämligen gå
igen hos lärare i både Malmö och Marseille och var således någonting jag bestämde mig för att följa upp, fördjupa mig i och ta på största allvar. Det var på
den vägen jag fick korn på spänningarna i det vardagliga skolarbetet som lärarna
i min studie upplever som besvärande i förhållande till sitt medborgardanande
uppdrag, och som min avhandling nu främst handlar om.
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Sammantaget kan denna slingrande utvecklingsgång med fördel ringas in i
termer av serendipitet. Det är ett begrepp som inom antropologin brukar användas för att beteckna de närmast spontana analytiska sammankopplingar som
i regel följer av enskilda forskares skarpsinniga iakttagelser och intuitiva associationer i samband med fältarbete (Rivoal & Salazar 2013; Hannerz 2011:12,
2006; Pieke 2000). Att genom öppenhet förmå ”fånga in det oväntade” och ”ta
sig vidare därifrån till mer utvecklad och ordnad kunskap” (Hannerz 2011:12–
13), det är någonting som framför allt ger sig till känna i de fall då forskaren ges
både tid och möjlighet att pendla fram och åter mellan de traditionellt åtskilda
forskningspraktikerna datainsamling och analys. Hur detta kom att ta sig uttryck
i min studie ska vi ta en närmare titt på alldeles strax. Först några ord om de
skolor som jag i Malmö och Marseille kom att förlägga min fältstudie på.

Malmö/Marseille tur och retur
Den etnografiska undersökning som ligger till grund för den här studien tog i
Malmö plats på Malmskolan, ett fingerat namn på en högstadieskola som egentligen utgör en sammanslagning av två olika inrättningar där grundskoleutbildning för årskurs 1–9 bedrivs i kommunal regi. Bägge dessa skolor är situerade i
vad som räknas till de centrala delarna av Malmö. I Marseille genomförde jag
fältarbete på Collège Condorcet, också det ett fingerat namn på två olika skolor
som jag här väljer att beskriva och rubricera som en. Liksom de båda skolorna i
Malmö utgör Collège Condorcet en sammanslagning av två olika inrättningar
där grundskoleutbildning, i detta fall för les classes de 6eme–3eme (i Sverige, motsvarande årskurs 6–9), bedrivs i statlig regi. I likhet med de bägge skolorna i
Malmö ligger även dessa skolor placerade inom det område som i Marseille
räknas till le centre-ville, de centrumnära delarna av staden vill säga.
Detta är ett av två skäl till att jag finner det rimligt att i min studie behandla
de två olika skolorna i Malmö respektive Marseille som en enda. Mot bakgrund
av var i staden skolorna är lokaliserade kan om dem nämligen sägas att deras
upptagningsområde påminner om varandra. Den demografiska strukturen i de
centrala delarna av både Malmö och Marseille brukar, i vetenskapliga studier,
framhållas som mer heterogen än andra delar av vardera stad – inte minst vad
gäller frågan om invånarnas socioekonomiska situation (Donzel 2014; Maurin
& Mazery 2014; Salonen 2012; Dumont 2011; Persson, R. 2008). Trots förekomsten av det fria skolvalet i Sverige16 och möjligheten till inskrivning vid
privata skolor i Frankrike17 tenderar elevsammansättningen på de kommunala
16

Det fria skolvalet i Sverige infördes år 1992 som en utbildningspolitisk reform initierad av den dåvarande
moderata skolministern Beatrice Ask. Reformen gav alla vårdnadshavare rätt att, till skillnad från tidigare,
själva ansöka om plats på önskad grundskola vid inskrivning av sitt barn. Detta har som följd att barn i
Sverige av idag inte alltid går i den skola som i geografisk mening ligger närmast deras bostad.
17 Utöver den statligt styrda skolan, till vilken elever tilldelas plats enligt närhetsprincipen, är det för vårdnadshavare i Frankrike möjligt att skriva in sina barn på privat styrda skolor varhelst i staden de önskar. Dessa
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respektive statliga skolorna i dessa områden att till stora delar korrelera med just
detta mönster. På så vis, menar jag, binds inom ramen för denna studie de två
olika skolorna i dels Malmö, dels Marseille samman av att de i huvudsak inhyser
elever som är bosatta och folkbokförda i skolans närområden Det vill säga, i de
centrala delarna av respektive stad. Viktigt att notera är att jag med detta inte
förutsätter att lärarna på Malmskolan respektive Collège Condorcet de facto har
att göra med samma slags elever och därmed snarlika förutsättningar och villkor
i sin yrkesvardag. I vad som följer använder jag mig istället av de berörda skolornas centrala placering som utgångspunkt för min vidare undersökning av hur
de lärare som ingår i min studie på egen hand förstår och förhåller sig till både
den stad och den specifika del av staden i vilken de själva arbetar. Om detta lär
vi oss mer i kapitel tre.
Det andra skälet till varför jag i min avhandling valt att i Malmö såväl som
Marseille slå samman två olika skolor till en handlar om min avsikt om att så
långt det går skydda identiteten på de som deltar i den här studien. Genom att
göra två olika skolor till en försvåras inte bara identifieringen av de enskilda
skolorna ifråga. I samband med det värnas också de individer som arbetar på
dessa skolor. Av samma skäl är det bland de medverkande lärarna i studien inte
heller någon som i sammanhanget benämns vid sitt riktiga namn. För att försäkra lärarnas anonymitet är deras namn istället fingerade. I den löpande texten
har vid enstaka tillfällen, då detta inte stör förståelsen för det större sammanhanget, vissa av dem dessutom fått byta namn med varandra. Detta för att ytterligare skydda dem från igenkänning. Detsamma gäller för övrigt för de elever
och den övriga skolpersonal som här och där benämns vid enskilda namn.
Min första kontakt med de lärare på Malmskolan och Collège Condorcet
som denna studie kretsar kring fick jag först och främst genom deras arbetsgivare, nämligen de olika rektorerna på skolorna ifråga. Med en förfrågan om att
bland lärare inom de samhällsorienterande ämnena utföra en antropologisk
studie med inriktning mot ämnesdidaktik kontaktade jag skolledare på ett flertal
skolor i både Malmö och Marseille. Alla rektorer var inte intresserade av detta.
Inte heller var alla lärare beredda på att ingå i en sådan långvarig studie som min
skulle innebära. Några av de lärare som jag tidigt fått på kroken valde därför att
i ett senare skede dra sig ur studien. Kvar i texten är endast de som efter att
inledningsvis blivit informerade om studien också gett sitt uttryckliga samtycke
om att delta i den (Vetenskapsrådet 2002).
Mitt första möte med lärarna i Malmö ägde rum under våren år 2011, följt av
ytterligare ett besök i staden under kommande höst. Lärarna i Marseille träffade
jag för första gången i slutet på år 2011, följt av ett kortare besök under våren år
2012. I januari samma år hade jag inlett mitt huvudsakliga fältarbete bland läkan vara delvis beroende av, eller helt friställda från, ekonomiskt stöd från staten. I de fall då privata skolor
erhåller stöd från staten är de också bundna till att delvis följa den statligt styrda skolans läroplan (detta gäller
ofta för de många katolska och andra religiöst orienterade skolorna i landet). I de fall då de privata skolorna är
friställda från statligt stöd står de dock fria att utforma undervisningen efter egna preferenser (detta gäller ofta
skolor med alternativa pedagogiska inriktningar som t.ex. Freinet, Montessori och Steiner-Waldorf).
36

rarna på plats i Malmö. Detta fortgick fram till terminens slut i juni. Två månader senare påbörjade jag mitt fältarbete bland lärarna på plats i Marseille. Där
stannade jag fram till och med december. Vid årets slut flyttade jag åter till
Stockholm. I samband med det var den övervägande delen av min fältstudie att
räkna som avklarad. Jag skulle emellertid komma att fortsatt hålla kontakt med
lärare i både Malmö och Marseille per e-post. Samt också, under några veckors
tid, träffa dem på nytt i samband med mina återbesök i de bägge städerna under
år 2013 och 2015. Denna pendling fram och åter mellan dels Malmö, dels Marseille men också Stockholm, var av avgörande betydelse för hur jag senare lyckades sätta samman min analys. På plats i Malmö och Marseille ägnade jag mig i
huvudsak åt att bygga relationer med och på så vis också studera de lärare som
ingår i den här studien. I Stockholm fokuserade jag framför allt på att, genom
fördjupade litteraturstudier och samtal med andra forskare, försöka förstå och
finna mönster i mitt eget etnografiskt insamlade material. Genom att löpande
växla mellan dessa olika platser och praktiker lades så grunden för en intellektuell process där datainsamling och analys regelbundet och ömsesidigt både stimulerade och influerade varandra.
I takt med att jag i Stockholm gick igenom och sorterade mitt etnografiska
material uppdagades ofta nya frågor och problem att följa upp och vidare utforska vid mina återbesök i Malmö och Marseille. Samtidigt passade jag på att
orientera mig i sådan litteratur som behandlade dessa frågor och problem utifrån ett mer teoretiskt perspektiv. Tillbaka i Malmö respektive Marseille hjälpte
detta mig i regel att både närma mig liksom läsa av mitt etnografiska fält med en
till viss del vitaliserad och betydligt skarpare blick. Med nya iakttagelser återvände jag sålunda till Stockholm – där bearbetningen och kontextualiseringen
av mitt nyinsamlade material ännu en gång skulle komma att stimulera till ytterligare teoretiska tankar och reflektioner. Som jag ser det utgör denna process ett
ypperligt exempel på vad antropologen Roger Sanjek, i sin bok Ethnography in
Today’s World (2013), benämner som ”en antropologisk triangel” och förklarar
som illustrativ figur för de olika sätt varpå antropologin samlar in, sorterar och
producerar kunskap genom etnografi (Sanjek 2013:59).
I denna triangel utgör det etnografiska fältarbetet en sida. Det etnografiska
materialets teoretiska kontextualisering utgör en annan. Den tredje och sista
sidan av triangeln utgörs av det jämförande perspektiv genom vilket Sanjek
menar att antropologer på samma gång särskiljer och sammankopplar de kunskaper som härrör ur det egna etnografiska materialet och de insikter som
kommer av den teoretiska kontextualiseringen av detsamma.
I egenskap av antropolog är Sanjek varken den första eller den enda att betona etnografisk forskning som en dynamisk process, till fullo genomsyrad av
ett, i antropologen Laura Naders mening, ”teoretiskt arbete” (2011:211, min
övers.). Det har antropologer i alla tider gjort (Malkki 2007:166). Ändå fortsätter
detta vara någonting som jag och andra antropologer än idag påpekar och med
jämna mellanrum påminner om. Inte minst eftersom etnografin på senare år
kommit att bli en praktik som det allt mer refereras till även i sammanhang
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bortom den antropologiska forskningsdisciplinen. Inte enbart inom andra vetenskapliga discipliner, utan också inom exempelvis marknadsundersökningsföretag, stora internationella organisationer, statliga myndigheter och mindre
frivilligorganisationer (Nader 2013:69–71). Denna omständighet ska för all del
inte betraktas som ett problem i sig, men blir dessvärre ett sådant i de fall då
etnografin tenderar att reduceras till en empirisk metod för datainsamling. För
etnografi, menar jag, kan inte förstås enbart i termer av metod. Etnografi ska
snarare begripas som en forskningspraxis vilken samtidigt inbegriper en mångfald av metoder för etnografisk materialinsamling och ett skiftande spektrum av
teoretiskt influerade praktiker för kontextualisering och bearbetning av detsamma. Med det sagt följer nu en mer detaljerad redogörelse för de etnografiska
metoder med vilka jag kom att genomföra mitt antropologiska fältarbete.
Som redan tidigare nämnt fortgick min huvudsakliga fältstudie i Malmö från
januari till juni år 2012, och i Marseille från september till december samma år.
Under denna tid tillbringade jag i stort sett varje arbetsdag i veckan, måndag till
fredag, i sällskap med de lärare som ingår i min studie. Svenska är mitt
förstaspråk, franska har jag lärt mig genom att tidigare bo och studera i Frankrike. Därmed kunde jag, i Marseille precis som i Malmö, både förstå och göra
mig förstådd bland de lärare som jag lärde känna i samband med mitt fältarbete.
Med ständig tillgång till penna och papper följde jag dessa lärare i hasorna allt
eftersom de utförde sitt arbete. Jag iakttog, lyssnade, umgicks och antecknade
och kom med tiden, genom denna dagliga deltagande observation, att till de
flesta av dem utveckla den slags kamratliga relation som antropologen Jeffrey
A. Sluka (2012:137) förklarar som oumbärlig för den enskilde antropologens
orientering i och vidare förståelse för det egna etnografiska fältet.
I Malmö var avståndet mellan de två olika inrättningar som i denna avhandling tillsammans utgör Malmskolan så pass kort att jag på daglig basis kunde
röra mig mellan dem. Vanligen anpassade jag mig efter hur de enskilda lärarnas
arbetsscheman på de olika skolorna såg ut. Till en början prioriterade jag att
vara närvarande vid lektionerna för den samhällsorienterande undervisningen,
men efterhand blev det allt viktigare för mig att också delta på de olika planerings- och arbetsmöten som omfattade skolans verksamhet i stort. Allt eftersom
lärarna (och annan skolpersonal) blev vana vid min närvaro ägnade jag mer och
mer tid åt att dricka kaffe och samtidigt lyssna in mig på samtalen i personaloch arbetslagsrummen på de olika skolorna. Därutöver följde jag med på en del
utflykter och studiebesök, liksom en klassresa till Polen, och blev dessutom
inbjuden att delta på en och annan personalfest.
I Marseille försökte jag följa det mönster jag först etablerat i Malmö. Också
här växlade jag mellan de olika inrättningar som sammanslagna utgör Collège
Condorcet. Gemensamma planerings- och arbetsmöten inom lärarkollegiet
visade sig dock vara betydligt ovanligare i Marseille än i Malmö. Utöver den
klassrumsförlagda undervisningen finns i Frankrike inget krav på lärare att vara
närvarande i skolan. Den största delen av deras arbete kring undervisningen
sker alltså utanför skolans väggar, vanligen i lärarnas egna hem. Vid några tillfäl38

len fick jag ändå möjlighet att delta på ämnesöverskridande betygskonferenser,
vid fortbildningstillfällen och möten för förberedelser inför elevernas genomförande av Le diplôme national du brevet (DNB), det vill säga, den nationella examen
som i slutet av grundskolans sista år är en förutsättning för vidare studier på
gymnasienivå. Därutöver tillbringade jag en hel del tid i lärarrum och lunchrum
där lärare regelbundet kom och gick mellan sina lektioner. Jag följde med på
utflykter och studiebesök, och fick också möjlighet att vid tillfälle delta på en
avskedsfest för rektorn, på en av de två skolorna, som skulle gå i pension.
Hand i hand med mina löpande observationer utgjorde de öppna, informella
samtalen och ”småpratet” (Driessen & Jansen 2013, min övers.) mig och lärarna
emellan en viktig ingrediens i mitt etnografiska fältarbete. Detta inte minst med
anledning av att sådana dialoger gav såväl sammanhang som stöd åt de parallella
intervjuer som jag under väg kom att på både Malmskolan och Collège Condorcet genomföra med i första hand lärarna inom de samhällsorienterande ämnena, men också med lärare inom andra läroämnen liksom med personal ur
övriga yrkesgrupper. Alltmedan mina mer planlagda djupintervjuer vanligen
kretsade kring diskussionsämnen som jag själv valt ut och avgränsat, och som
jag också hade för vana att spela in, så styrdes och influerades de samtal och det
småprat som jag och lärarna delade med varandra av lärarna själva. Under tiden
förde jag mentala minnesanteckningar som jag vid första bästa tillfälle snabbt
försökte få ner på papper för att senare förtydliga och utveckla.
Öppna fältanteckningar förde jag endast i de situationer där jag upplevde att
denna aktivitet inte självklart störde pågående samtal och skeenden. Att passera
med en anteckningsbok i knät var för mig betydligt enklare att göra i samband
med lektioner och formella möten än vad det var under till exempel lunchen
med kollegorna. Mina öppna anteckningar var ofta skissartade till sin karaktär,
många gånger med centrala ord och dialoger i versaler och beskrivande iakttagelser och funderingar i marginalen. Arbetet med att under hand komplettera
och redigera de här anteckningarna tog en hel del tid i anspråk och bidrog till
att jag under tiden för mitt huvudsakliga fältarbete upplevde att jag i stort förlorade möjligheten till att leva ett eget liv. Fältarbetet tog inte bara all min tid,
utan också varje tillstymmelse till ork och lust att sysselsätta mig med annat.
På vardagarna befann jag mig i lärarnas sällskap, ständigt observerande, inlyssnande och uppmärksam på vad som sades och gjordes runt omkring mig.
På kvällar och helger fann jag mig sittandes framför datorn, tyngd av stressen
över att annars inte hinna med att gå igenom mina handskrivna anteckningar
innan de minnen som hörde dem till skulle glida mig ur händerna. Jag var konstant trött: levde mitt fältarbete, sorterade mitt fältarbete, drömde om mitt fältarbete. Var helt och hållet inbäddad i mitt fältarbete. Och därför många gånger
också ordentligt utled på och nedstämd över min situation. Då ville jag inget
hellre än att mitt fältarbete, och den trötthet som kom av det, skulle nå ett slut.
Nu, flera år senare, inser jag att detta tillstånd troligtvis kom att, i linje med
antropologen James Davies (2010), både influera och underlätta min förståelse
för det etnografiska fält jag under tiden för mitt fältarbete själv ingick i.
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Känslor i samband med fältarbete, menar nämligen Davies (ibid.), kan i vissa
fall vara till stor nytta för den antropologiska kunskapsproduktionen. Detta
framför allt genom de nya perspektiv på saker och ting som starka upplevelser
kan generera. Översatt till mitt eget fall funderar jag på om inte den utmattning
och förtvivlan jag själv kände i mitt arbete möjligen gjorde mig mer vaken och
mottaglig också för den trötthet och irritation som lärarna på Malmskolan och
Collège Condorcet så ofta gav uttryck för. Om så skulle vara fallet bekräftar
detta vad flertalet antropologer redan håller för sannolikt. Att forskarens personliga upplevelser och känslor spelar roll för den etnografiska materialinsamlingen – och att detta, snarare än en fara för den vetenskapliga sakligheten, borde betraktas, diskuteras och behandlas som en rimlig och relevant empirisk
grund för samtida antropologisk kunskapsproduktion (Davies & Spencer 2010;
Spencer & Davies 2010; Goulet & Miller 2007; Hume & Mulcock 2004; Green
1999; Behar 1996; Jackson 1998, 1989). Nu, några ord om jämförelse.

Att jämföra: Vad? Hur? Varför?
Att jämföra, brukar det påpekas, är en kognitivt universell förmåga bland alla
människor världen över (Gingrich & Fox 2002:6; Stengers 2011:48; Jackson
2013:25, 1987:3). Utifrån en sådan förståelse är jämförelsen någonting jag likaväl som lärarna i min studie kontinuerligt använder oss av i syfte att sortera
intryck och upplevelser om såväl vår omvärld som varandra. Detta har, enligt
Andre Gingrich och Richard G. Fox (2002), som följd att antropologer på intet
sätt kan välja bort att ta hänsyn till jämförelsen i sin egen forskningspraktik.
”Frågan gäller inte längre huruvida antropologer bör eller inte bör ägna sig åt
jämförelse. Frågan är snarare vilket slags erkännande forskare väljer att ge till
denna grundläggande mänskliga aktivitet”, skriver de (2002:20, min övers.). Antropologer är alltså, för att tala med Gingrich och Fox, alltid att räkna som antingen implicita eller explicita i sitt förhållningssätt till jämförelsen som på
samma gång teoretisk och metodologisk praktik.
Implicita, å ena sidan, är de som inte uttalat utger sig för att ta hänsyn till
jämförelsen som del av sin studie eller analys, men som ändå på ett eller annat
sätt är involverad i något slags ”sociokulturellt översättning[sarbete]” (ibid., min
övers.) – detta oavsett om det handlar om att de facto översätta ett visst språk till
ett annat eller att genom etnografisk framställning skriva fram en särskild samhällelig kontext för en publik som ännu är obekant med densamma.
Explicita, å andra sidan, är de antropologer som uttalat utger sig för att ta
hänsyn till jämförelsen som del av den vetenskapliga forskningsprocessen. Där
de implicita väljer att lämna en specifik diskussion om jämförelsen därhän väver
de explicita medvetet in frågan om jämförelsen som både oundviklig praxis och
antropologisk metod i ett vidare kunskapsteoretiskt resonemang. Som framgår
hör jag själv till den senare gruppen: mitt förhållningssätt till det jämförande
företaget i denna avhandling är i allra högsta grad att definiera som explicit.
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”Comparison” på engelska härstammar från det latinska verbet ”compar”
vilket, enligt idéhistorikern Helen Verran (2011:68, min övers.), ”åsyftar dem som
betraktar varandra som jämlikar – det vill säga, som förmögna att komma överens vilket även betyder förmögna att vara oeniga, att protestera, förhandla och
ifrågasätta”. ”To compare”, att jämföra på svenska, innefattar således, åtminstone utifrån ett etymologiskt perspektiv, en på samma gång sammanbindande
som särskiljande praktik; något som också antropologen Sian Lazar (2012:351)
via ämneskollegan Richard Handler (2009:627) bekräftar. Trots denna, i det
latinska verbets bemärkelse, inbyggda och därtill sammansvurna relation mellan
å ena sidan enighet, samförstånd och sämja, å andra sidan oenighet, split och
osämja har jämförelsen som explicit vetenskaplig metod, inom antropologin,
men också inom många andra vetenskapliga discipliner, kommit att framför allt
präglas av en binär separation där likhet och skillnad många gånger framträder
som två principiellt åtskilda fenomen.
Inom antropologin kom denna dikotomi att redan på 1800-talet så split mellan de som å ena sidan främst sökte utforska och identifiera universell samstämmighet (t.ex. James Frazer) och de som å andra sidan framför allt försökte
definiera och fastställa olika kulturella gruppers kontextspecifika särdrag (t.ex.
Bronislaw Malinowski). Och fastän en mängd olika antropologer alltsedan dess
gjort en rad initierade försök att överbrygga denna polemik (för en översikt, se
t.ex. Scheffer & Niewöhners 2010; Yengoyan 2006; Gingrich & Fox 2002; Holy
1987) tycks en del andra antropologer fortfarande vara av uppfattningen att
explicit jämförande studier inom disciplinen i grunden strävar efter att specifikt
belysa det etnografiska materialets ”likheter och skillnader” (Jensen 2011:1, min
övers.). Den uppfattningen är någonting jag med min studie önskar utmana.
Till skillnad från studier som tillämpar en ”jämförelse av kontexter”
(Strathern 1987:261, min övers.) föredrar jag själv att i både teoretisk och metodologisk mening knyta an till den mer nymodiga approach som, framför allt
sammankopplad med antropologen Marilyn Strathern (2004 [1991]) men till
viss del också präglad av hennes ämneskollega Michael Jackson (2013:25;
1998:97; 1987:4), numera går under beteckningen ”analogisk jämförelse” (Street
& Copeman 2014:12, min övers.). Detta innebär att jag hellre än att ställa ett eller
annat etnografiskt fält i värderande kontrast till ett annat, väljer att förstå och
belysa desamma i relation till varandra.
”Analogi i sin engelska tillämpning redogör för hur sättet att tala om och
uppfatta en fråga sker genom kunskap rörande ytterligare en fråga”, förklarar
antropologen Eric Hirsch (2014:53, min övers.). Att knyta an till en jämförande
antropologi som tar sin utgångspunkt i analogin handlar således om att till stora
delar försöka se och därmed utforska olika frågor eller fenomen genom varandra.
Det är således vad också jag i det följande kommer att göra.
Genom att identifiera liksom framhålla att lärare i Malmö och Marseille verkar i ett återkommande korstryck, där de pressas mellan att å ena sidan eftersträva vissa på förhand fastslagna och normerande visioner och mål, å andra
sidan kontinuerligt konfronteras med en högst oregelbunden och inte alla gång41

er följsam verklighet, bidrar jag själv med en analogi – eller för att tala med
filosofen Isabelle Stengers (2011:49, min övers.), ”ett upprättande av en relation”.
Den jämförelse som genomsyrar min avhandling är med andra ord att definiera
som relationsskapande snarare än relationsvärderande. Det innebär att jag inte gör
några vidlyftiga anspråk på att precisera vad som, i termer av likhet och skillnad,
särskilt utmärker de svenska lärarna från de franska, och tvärtom. Inte heller
svarar jag på frågan om vilka lärare som utför sitt arbete skickligast, och därmed
vilken skola – den svenska eller franska – som erbjuder bäst utbildning. Istället
för att systematiskt separera anstränger jag mig för att relatera och binda samman de svenska och franska lärarnas yrkesvardag med varandra.
Med avstamp i lärarnas samtidiga missnöje och vilja att vara till nytta utforskar jag deras parallella strävanden och stretanden genom varandra. Jag tar alltså
hjälp av de svenska lärarna för att förstå de franska, och de franska lärarna för
att förstå de svenska. I min etnografiska redogörelse löper följaktligen skildringen av de svenska och franska lärarnas levda yrkeserfarenheter och situerade
praktiker i vardagen i sidled med, snarare än åtskilda från, varandra. De hålls
samman för att visa på förtjänsten som kan erhållas genom en jämförelse som
bygger på att komplicera, framför att kontrastera.
I linje med Strathern (2004 [1991]; men se även Gupta & Ferguson 1992)
menar jag nämligen att en strävan efter att utforska och systematiskt kartlägga
eventuella likheter och skillnader i ett visst etnografiskt fält inte bara riskerar att
ad hoc producera, utan därigenom också fixera desamma. För att undvika detta
är det först och främst viktigt att vara medveten om att den jämförande processen i sig ”frambringar relationer av likhet och skillnad” (Strathern 2004
[1991]:53, min övers.). Sett ur ett sådant perspektiv existerar kontraster aldrig
oberoende av den eller de som i stunden definierar vad som är vad – de är snarare att förstå som en följd av just en sådan process. Det är anledningen till att
jag, i min explicit jämförande studie, hellre förhåller mig till frågan om eventuella likheter och skillnader som en kontextualiserande effekt av, snarare än en
utgångspunkt för, den analys som härefter följer. Till en fördjupad diskussion
om detta återkommer jag i avhandlingens sista och avslutande kapitel.

Avhandlingens disposition
I fokus för den jämförande undersökningen i denna avhandling står de lärare
som på Malmskolan och Collège Condorcet strävar efter att forma och fostra
sina elever till ”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap. I vad
som följer är det sätten varpå dessa lärare begripliggör och brottas med de slitningar, vilka de själva identifierar som besvärande för sitt arbete, som kommer
att närmare studeras och analyseras. Mitt syfte med detta är att visa på hur lärare, så snart de stöter på hinder och motstånd i arbetet med att omsätta vision till
verklighet, anstränger sig för att bringa ordning i vad de inom den egna yrkesvardagen uppfattar och upplever som ett tillstånd av stor oreda.
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I kapitel två, Visioner för gemensamt liv, tecknar jag en bakgrund till den vision
och de mål som de medverkande lärarna i Malmö och Marseille utgår ifrån i sin
strävan efter att forma och fostra ”goda” medborgare för en svensk respektive
fransk nationell gemenskap och sammanhållning. I samband med det lär vi
bättre känna de enskilda lärare som ingår i den här studien. Vi blir varse hur de
ser på sig själva, sin yrkesroll och det medborgardanande uppdrag som de i sitt
dagliga arbete bär ansvar för. På den vägen når vi en fördjupad förståelse också
för den uttalade vilja att vara till nytta som driver och motiverar många av dem
att försöka göra ett så gott arbete som möjligt.
I kapitel tre, Nationens svagaste länk, visar jag hur dessa lärare, i de egna beskrivningarna av städerna där de jobbar, i viss mån influeras av hur Malmö och
Marseille i stort diskuteras i svensk respektive fransk media. Genom lärarnas
beskrivningar av Malmö och Marseille framträder dessa städer som till stora
delar fragmenterade – på gränsen till sönderfallande. Detta framför allt ifråga
om städernas befolkningssammansättning, där fokus ofta ligger på invånarnas
tillskrivet etniska bakgrunder och socioekonomiska levnadsvillkor. Dessa beskrivningar ger oss värdefulla inblickar i vad för slags samhälle som lärarna
själva betraktar som idealt, och vad de omvänt anstränger sig för att i sitt arbete
motverka och stävja. Precis som i fallet med de angivna visionerna för gemensamt liv i kapitel ett argumenterar jag för att lärarnas beskrivningar av Malmö
och Marseille i kapitel två ska ses som del av den ordning som dessa lärare eftersträvar att etablera och upprätthålla genom sitt dagliga arbete.
I växelverkan med varandra fungerar på så vis kapitel två och tre som en
nödvändig underbyggnad för avhandlingens vidare diskussion om lärare i korstryck. Den diskussionen fördjupas i de två nästkommande kapitlen, vilka avser
att var och ett på sitt sätt illustrera och problematisera hur lärare, i händelse av
upplevd oreda, söker jämka mellan vision och verklighet.
I kapitel fyra, Jämmer över sakernas tillstånd, fokuserar jag på lärarnas återkommande missnöjesyttringar rörande sin arbetssituation. Jag redogör för ett urval
av de påfrestningar och friktioner som lärarna pekar ut och förklarar som försvårande för det egna arbetet och analyserar därtill denna klagan som sättet
varpå lärarna begripliggör, brottas med och försöker ta viss kontroll över det
sammanhang som de både lever och verkar i. Att klaga, föreslår jag, utgör ett av
de sätt som lärarna i min studie försöker bringa ordning i sin yrkesvardag.
I kapitel fem, Från vision till friktion, fördjupar jag mig i lärarnas bemötande av
de elever som inte självklart rättar sig efter den vision om gemensamt liv som
lärarna strävar efter att göra till verklighet. Jag visar vad lärarna bedömer som
ett problematiskt uppträdande bland sina elever, vilka förklaringar de ger till
detta uppträdande och hur de anstränger sig för att komma till rätta med det.
Genom att fortlöpande justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på elevers
problematiska uppträdande argumenterar jag för att lärarna i min studie försöker återställa en önskad ordning utifrån den vision om gemensamt liv som de
för egen del avser att realisera. Som ett led i detta problematiserar jag lärarnas
tillrättaläggande arbete som en följd av en större maktutövande process och
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som ett försök från lärarnas sida att, elevers motvilja och motstånd till trots,
vara till nytta för en nationell gemenskap och sammanhållning på lång sikt.
I avhandlingens sjätte och avslutande kapitel återknyter jag till de övergripande frågor som ställts i denna introduktion, för att vidare diskutera den roll
och betydelse som lärare inom den obligatoriska skolan i Sverige och Frankrike
förväntar sig spela för den nationellt långsiktiga gemenskapen i vartdera land.
På så vis öppnar jag upp för ett problematiserande perspektiv på det utopiska
drag som inryms i lärares medborgardanande strävanden och stretanden. För
att nå en bättre förståelse för komplexiteten i lärares yrkesvardag krävs, menar
jag, att större hänsyn tas till att deras dagliga arbete väldigt sällan följer ett givet
kausalt förlopp. Jag föreslår att de sätt som lärarna i min studie söker bringa
ordning i sin skolvardag ska ses som ett försök från deras sida att bemästra det
som de på egen hand varken förmår kontrollera eller helt och fullt styra över.
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Kapitel 2│Visioner för gemensamt liv

”Okej, låt höra, vad innebär det egentligen att vara medborgare i Frankrike?”
Hélène kryssar mellan bänkraderna i klassrummet på Collège Condorcet. Under
tiden kontrollerar hon att de närvarande eleverna följt hennes tidigare uppmaning om att ur sina ryggsäckar plocka fram den stencil med frågor som de under föregående lektion fått i läxa att på egen hand besvara. ”Vem är att definiera
som fransk medborgare?” frågar hon, ”och hur regleras detta i enlighet med
den lagstiftning som vi har här i Frankrike?”
En av eleverna längst fram i klassrummet räcker upp handen. Hon läser
innantill från sina anteckningar och svarar: ”Medborgare”, säger hon, ”är den
som har franskfödda föräldrar eller själv är född i Frankrike”.
Hélène nickar instämmande och bekräftar: ”Just precis, i Frankrike erhåller
du enklast medborgarskap genom antingen le droit du sang [ung. härstamningsprincipen] eller le droit du sol [ung. territorialprincipen] – båda alternativ ger dig
tillgång till ett franskt medborgarskap. Detta betyder att även de barn som i
Frankrike föds av utländska föräldrar har möjlighet att själva ansöka om och på
så vis bli franska medborgare. Men bara på vissa villkor, vilka?”
Eleverna stirrar ner i sina anteckningar. Hélène suckar otåligt, påpekar att de
bestämmelser hon efterfrågar väldigt tydligt framgår av den stencil som de alla
har framför sig. Barn som föds i Frankrike av föräldrar utan franskt medborgarskap, förklarar hon sedan, har rätt att själva bli franska medborgare bara om de
vid tillfället då de blir myndiga fortsatt är bosatta i Frankrike. Dessutom måste
dessa individer, enligt vad Hélène berättar, vid sin ansökan om medborgarskap
kunna styrka att de under minst fem år efter att de fyllt elva år varit mer eller
mindre permanent bosatta i Frankrike.
”Varför tror ni att det är på det viset?” undrar Hélène med blicken vänd mot
eleverna. ”Varför tror ni att lagen slår fast att en ung person född i Frankrike,
för att erhålla fransk nationalitet, måste ha varit bosatt i Frankrike i minst fem
år efter det att hon eller han fyllt elva år?”
Eleverna förblir tysta, varför Hélène återigen tar till orda och irriterat utbrister: ”Jamen självklart för att det är just under den här perioden som alla barn i
Frankrike går på högstadiet, inte sant?”
Flera av eleverna tittar upp mot Hélène, nickar och hummar.
”Och vad är det då i skolan som man lär sig under den här tiden?” fortsätter
Hélène, ”vad är det ni lär er till exempel?”
”Matte ... franska, fysik ... typ”, föreslår någon.
”Ja, och så historia, geografi och éducation civique ...”, föreslår en annan.
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”Precis”, svarar Hélène, ”i skolan studerar ni de ämnen som gör det möjligt
för er att tränga in i den franska kulturen. I den franska skolan blir ni alltså
präglade av det franska. Så enkelt är det”.
Hon vänder på sitt resonemang och förklarar:
Skulle ni bo och gå i skola i säg, Kina, så skulle ni istället bli präglade av den kinesiska
kulturen. Det vet alla som någon gång gått i skola i ett annat land än det egna. Man får ett
helt nytt sätt att tänka kring saker då. Därför står det i lagen skrivet att alla barn som föds
i Frankrike av utländska föräldrar och senare vill ha rätt till medborgarskap måste bo och
därmed också gå i skola i Frankrike under sin tonårstid. För det är trots allt genom just
skolan som vi alla lär oss vad det innebär att tillhöra ett visst land. Det här vi förbereds
och formas till franska medborgare!

I centrum för den etnografiska undersökningen i denna avhandling står det
korstryck som bland lärarna i Malmö och Marseille följer av att redan på förhand fastslagna och normerande visioner om nationell gemenskap och sammanhållning inte alltid och enkelt låter sig omsättas till verklighet. För att bättre
begripa premisserna för denna potentiella diskrepans krävs viss orientering och
fördjupning i de idéer och ideal utifrån vilka svenska och franska lärare i allmänhet, men lärare inom de samhällsorienterande ämnena i synnerhet, försöker
forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever. Dessa idéer och ideal är
vad föreliggande kapitel syftar till att beröra och behandla.
Som framgår av vinjetten till detta kapitel är frågan om skolans ansvar för att
forma och fostra ”goda” medborgare till nytta för en nationellt långsiktig gemenskap någonting som lärarna i min studie, även själva, väljer att peka ut och
betona som del av det egna uppdraget. I exemplet ovan är det den franske läraren Hélène som särskilt uttalar sig om saken, men i vad som följer ges prov
också på hur flera av hennes kollegor – i Marseille likaväl som i Malmö – förhåller sig till detsamma. I undersökningen av de idéer och ideal utifrån vilka
lärarna här försöker forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever kommer jag nämligen att redogöra, inte bara för de politiskt överenskomna direktiv
som ger inriktning och struktur åt detta uppdrag, utan också för de visioner och
mål som lärarna på egen hand förklarar som avhängiga sitt dagliga värv.
Trots att den samhällsorienterande undervisningen i Sverige och Frankrike
till viss del skiljer sig åt vad gäller de olika läroämnenas sammansättning och
inriktning har de svenska och franska kursplanerna för historia respektive geografi, samhällskunskap liksom éducation civique, och i Sveriges fall även religionskunskap, gemensamt att de i väldigt hög grad präglas av en särskild accentuering av vad som i Sverige brukar gå under beteckningen det ”svenska samhällets
värdegrund” (Lgr 11 2011:12), och vad som i Frankrike särskilt framhålls som
den franska ”Republikens värden” (Code de l’éducation 2017; min övers.). Vad
detta innebär och hur det är tänkt att dessa ska ta form i lärarnas löpande arbete
ska vi ta en närmare titt på härnäst. Vi börjar dock med att först stifta bekantskap med de individer som på Malmskolan och Collège Condorcet i första hand
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ansvarar för att sätta dessa föreskrivet svenska respektive franska värdena i
verket. Vad gäller lärarna inom de samhällsorienterande ämnena, hur ser de
egentligen på sig själva, sin yrkesroll och det uppdrag som gör dem förpliktade
att i det dagliga arbetet sträva efter att forma och fostra varje enskild elev i enlighet med vissa redan på förhand fastslagna och normerande visioner och mål?

Att arbeta som lärare
”Alltså, min tanke var från början att jag skulle bli polis”, tillkännager Filip när
vi en sen eftermiddag i slutet på januari år 2012 sitter i ett elevtomt klassrum på
Malmskolan och samtalar om hur det kom sig att han för nu över femton år
sedan bestämde sig för att han skulle utbilda sig till lärare.
”Jag visste redan tidigt att jag ville arbeta med ungdomar”, säger han och
reser sig upp för att inför städpersonalens tidiga arbete under morgondagen
ställa upp samtliga stolar i klassrummet på elevernas skolbänkar. Under tiden
berättar han att han som tjugoåring fick för sig att polis var ett yrke som skulle
ge honom möjlighet att, så som han själv uttrycker det, ”ta hand om” de ungdomar som kommit i klammeri med rättvisan. Men så gick han en folkhögskoleutbildning för att läsa upp sina betyg från gymnasiet och träffade där på en
lärare som fick honom att börja fundera på om det inte egentligen vore bättre
att ”försöka påverka” den här sortens ungdomar redan innan de hunnit hamna i
händerna på polisen: ”Och det var då jag bestämde mig för att läsa till lärare.”
Han går fram till skrivtavlan i främre delen av klassrummet och suddar ut anteckningarna från dagens sista lektion.
”Jag är väl inget ljushuvud direkt”, säger han, ”men jag har en social kompetens som gör att jag kan prata med ungdomar så att de lyssnar och känner att
det jag säger blir relevant för dem. Och det gäller särskilt de elever som är lite
utåtagerande och av den anledningen har en del sociala problem”. Han slår sig
ner på stolen mitt emot mig, lutar sig framåt och låter sina lätt knutna händer
vila mot bordskivan mellan oss: ”Alltså, det handlar hela tiden om att fånga
deras intresse.” Samtidigt, framhåller Filip, inbegriper läraryrket av idag inte
enbart rollen som pedagog utan, i hans eget tyckte, även delar av vad det innebär att arbeta som ”socionom, psykolog och till och med polis”.
Han anser själv att den sociala kontakten med eleverna är av avgörande betydelse för hans pedagogiska arbete men påpekar samtidigt att detta slags relationsarbete ibland ”är ganska tufft rent psykiskt”. Under åren som gått har det
flera gånger hänt att han i perioder hamnat i ”rätt djupa svackor” där han med
tungt sinne kommit att på allvar ifrågasätta sitt yrkesval och funderat på om
”detta verkligen är vad jag vill hålla på med”. Han lutar sig tillbaka i sin stol, ler
ett snett leende och konstaterar att en överordnad tilltro till betydelsen av det
egna arbetet hittills ändå lyckats överbrygga hans tidvisa tvivel på detsamma.
”Som du ser sitter jag fortfarande här”, säger han och slår ut med händerna:
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”Trots att det låter väldigt pretentiöst tror jag faktiskt att det är mitt kall att
jobba som lärare – även då det känns som allra tuffast.”
Filips förhållandevis tidiga beslut om att utbilda sig till lärare är inte att räkna
som representativt för resten av de lärare jag lärt känna på Malmskolan. Tvärtom egentligen. Bland Filips Malmöbaserade kollegor var det få som angav läraryrket som sin ungdomsdröm varför vägen dit för de allra flesta har varit
trevande och krokig snarare än jämn och rak. Niklas till exempel arbetade länge
som säljare innan han efter vissa påtryckningar från sin pappa sakteligen började fundera över läraryrket. Och Ulrika idrottade, jobbade på posten och bodde
dessutom utomlands i ett antal år innan hon, enligt henne själv, ”som på ett
bananskal halkade in på Lärarhögskolan”. Oskar ville som ung helst av allt hålla
på med musik, teater eller journalistik, men kom efter många års haltande privatekonomi till sist att vända sig till läraryrket för att säkra sin framtida försörjning. Emma å andra sidan visste inte alls vad hon ville bli efter gymnasiet, men
insåg efter diverse strökurser på universitetet och en tids arbete inom äldrevården att hon i själva verket gick omkring med en väldigt stark längtan efter ett
tydligt och väldefinierat yrke, och kom på den vägen fram till att lärarprofessionen var det som i sammanhanget skulle passa henne allra bäst.
Mot en sådan ansamling är det tydligt att Filip sticker ut. Till skillnad från
sina kollegor saknar han, bortsett från den allmänna värnplikten, annan arbetslivserfarenhet än den han kommit att erhålla som lärare. Att han redan som
tjugoåring säger sig ha varit inställd på att ”arbeta med ungdomar” talar dessutom för att Filip betraktar sitt yrkesval som ett resultat av ett aktivt beslut, snarare än som antingen en slump eller ett alternativ till en annan slags framtidsdröm. Intressant att notera är att Filip på denna punkt har en hel del gemensamt med många av de lärare som jag senare samma år kom att bli bekant med
på Collège Condorcet. Bland dessa var det nämligen mer regel än undantag att
vägen fram till läraryrket framställdes som mer eller mindre på förhand given.
Agnès drömde förvisso om att bli veterinär som liten, men förstod redan
under senare delen av grundskolan att hennes betyg inte skulle räcka till för att
bli antagen till en sådan utbildning. Hon valde därför att istället studera till lärare och har numera arbetat över tjugo år inom skolans värld. För hennes minst
lika erfarna kollega Hélène föll sig valet att bli lärare mycket mer naturligt. Både
hennes far och mor verkade inom det franska skolväsendet och detta, menar
hon, fick henne tidigt att förstå att också hon ville arbeta som lärare. Även
Mathieu var redan i ung ålder säker på sin sak. Liksom Alice. Och Nordine. För
Damien däremot var läraryrket, enligt honom själv, aldrig att räkna som självklart. Direkt efter gymnasiet reste han i längre perioder runt som turist i framför
allt Asien men också i Amerika. Däremellan jobbade han för att bekosta sina
resor, bland annat på restaurang och i fabrik.
”Det var först i 25-årsåldern som jag inledde mina universitetsstudier”, påpekar han när vi en blåsig eftermiddag i början på höstterminen år 2012 sitter
med varsin kaffe på en av Marseilles många uteserveringar. ”Jag var en ganska
medelmåttig elev när jag själv gick i skolan, men eftersom jag inte hade lust att
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stå i restaurangkök och öppna ostron i resten av mitt liv bestämde jag mig till
slut för att börja plugga igen.” Detta, berättar han, innebar att han som nyutexaminerad lärare var betydligt äldre än många av de kurskamrater som kom att
bli färdigutbildade samtidigt som honom. Damien ger mig en retsam blick och
konstaterar: ”Jag skulle inte säga att jag är ett undantag, men de allra flesta lärare
jag träffar på är ändå sådana som själva var duktiga i skolan och direkt därefter
gick vidare till studier på universitetet. Många av dem började därmed jobba
som lärare redan vid 23 års ålder. Jag däremot var strax över 30.” Han smakar
av sitt kaffe samtidigt som en av stadens spårvagnar dånar förbi en bit bakom
oss. ”Å andra sidan har läraryrket heller aldrig varit ett kall för mig”, säger han
och förklarar att han förvisso tycker väldigt mycket om sitt jobb och dessutom
har intrycket att det han gör på riktigt ”tjänar någonting till”, men för den delen
inte anser att hans yrke är att sammanblanda med hans privata liv och person.
”Jag håller viss distans till mitt arbete”, försäkrar Damien och fortsätter:
”Mitt huvudsakliga liv äger inte rum på skolan. Det har jag hemma, med mitt
barn, min flickvän, mina vänner. Skolan för mig är först och främst min arbetsplats, och lärare, det är vad jag jobbar som.”
Trots att de personligt präglade motiven vid val av yrkesinriktning till viss
del varierar mellan de medverkande lärarna i denna studie – från barndomsdröm till pragmatisk lösning – är de på samma gång, var och en på sitt håll,
ändå rörande överens om vad arbetet som lärare i stort syftar till. Redan i introduktionen till den här avhandlingen poängterade till exempel Hélène och Damien att undervisning i enskilda ämnen bara utgör en del av den franska lärarens samlade plikter. En annan, i deras mening, allt mer expansiv del handlar
om att hos varje elev förankra en förståelse och känsla för vad det innebär och
krävs för att alla invånare i Frankrike ska kunna vivre ensemble, leva tillsammans
vill säga, i en nationell gemenskap. En liknande inställning till sin roll och sitt
uppdrag uppvisar även flera av lärarna på plats i Malmö.
”Förutom att undervisa”, upplyser exempelvis Filip, ”hör det till min uppgift
att göra goda samhällsmedborgare av mina elever ... alltså, på ett eller annat sätt
se till att de inser vikten och värdet i att vara och ta del av det svenska samhället
så att det sen ska funka för oss alla att leva ihop”.
Någonting liknande ger även Filips kollega Emma uttryck för:
I mitt uppdrag ingår att förmedla vissa ämneskunskaper till eleverna, men jag ansvarar
också för att eleverna ska bli delaktiga medborgare i samhället ... ja men så, lära dem hur
saker och ting styrs och fungerar, få dem att känna till vilka val och värderingar som ligger i linje med vår demokrati och förstås göra dem beredda på att sen också leva därefter.

På det sistnämnda skriver likaså Niklas under. Han förklarar:
Att arbeta som lärare innebär att vara delvis ansvarig för att forma goda, demokratiska
medborgare. Detta innefattar en hel del uppfostran. Inte bordskick och så kanske, men
ändå andra enkla grejer som varför man inte tränger sig i en kö ... För att bli en god sam49

hällsmedborgare måste du känna till och respektera de normer och demokratiska värderingar som samhället är uppbyggt kring. Du måste vara medveten om dina medborgerliga
rättigheter och skyldigheter, förstå din plats i världen, lära dig samsas med andra och
samtidigt ta ansvar för dina egna handlingar. Att hjälpa eleverna med detta utgör en oerhört central del av mitt jobb.

Utöver målsättningen att ”förmedla vissa ämneskunskaper till eleverna” är, som
framgår av ovan exempel, såväl Filip som Emma och Niklas i stort sett eniga
om att deras arbete som lärare till viss del syftar till att bereda eleverna på ett liv
i vad de hänvisar till som det svenska samhället. Genom att i sitt dagliga arbete
se till att eleverna får kännedom om och lär sig att visa aktning för Sveriges
lagar, regler och tillskrivna värderingar tänker sig lärarna på Malmskolan att de
gör ”goda samhällsmedborgare” av sina elever. Det vill säga, formar och fostrar
dem till enskilda individer positivt inställda till att, så som Oskar väljer att uttrycka det, ”tillsammans ta hand om och liksom hålla ihop samhället”. Av snarlik uppfattning är, som redan påpekats, också många av de till studien anknutna
lärarna i Marseille. Här hör vi till exempel Alice uttrycka sin syn på saken:
Som lärare ska jag se till att ge mina elever både de nödvändiga ämneskunskaper och sociala färdigheter som gör dem kapabla att orientera sig i och ta del av den värld som de
tillsammans lever i. Jag ansvarar på så vis för att integrera eleverna i samhället ... att genom mitt arbete utbilda och för framtiden forma medborgare som förstår att vörda de
grundläggande värden, principer, och rättesnören som det gemensamma livet i Frankrike
utgörs av. Målet på sikt är att lära eleverna att ömsesidigt respektera och därmed samexistera med varandra.

En sådan hållning delar Alice även med sin kollega Nordine. Han säger:
För att förmå vivre ensemble räcker det inte med att enbart kunna läsa, skriva och räkna, vi
måste också lära oss att dela de värden och respektera de regler som samhället vi lever i
är organiserat kring. Alltså, inse att vi trots våra individuella olikheter faktiskt kan samexistera bara vi håller fast vid det som i grunden binder oss samman.

Att arbeta som lärare i Sverige och Frankrike innebär med andra ord inte enbart
att svara för undervisning i termer av kunskapsförmedling. Att arbeta som lärare omfattar också ett ansvar för elevernas vidare socialisering och samhällsintegrering – någonting som samtliga lärare i den här studien själva pekar ut som
ytterst nödvändigt för att den nationellt långsiktiga gemenskapen i vartdera land
ska både bildas och bestå. I sitt sätt att förstå och förklara sitt övergripande
uppdrag kan om flera av dessa lärare därmed sägas att de begriper och betraktar
sig själva som en slags samhällstjänare. Med det menar jag att de, i sin strävan
efter att forma och fostra elever till ”goda” medborgare, föreställer sig understödja också gemenskapen i, liksom sammanhållningen av, det svenska och
franska samhället i stort. Genom att i svensk mening lära eleverna förstå vikten
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av att ”leva ihop” och i fransk mening förmå dem att vivre ensemble räknar nämligen dessa lärare med att de bidrar också till stabiliseringen av det samhälle till
vilket de själva anser sig tillhöra. I detta utgår de ifrån och har i sitt arbete också
att formellt rätta sig efter en samling fördefinierade värden, värderingar och
principer som uppges ligga till grund för liksom främja den nationella gemenskapen och sammanhållningen i vartdera land.
I de två nästkommande avsnitten är det förteckningen och innebörden av
dessa föreskrivna värden, värderingar och principer som närmare kommer att
undersökas. Vi börjar i Frankrike, och fortsätter sedan till Sverige. Efter detta
följer en sammansatt redogörelse för hur lärarna i Malmö och Marseille på egen
hand definierar vad som utgör en ”god” medborgare och hur de tänker sig att
en sådan på bästa sätt blir till med deras hjälp.

Ideala värden för en republikansk gemenskap
Precis ovanför huvudingången till Collège Condorcet står skolans namn inristat
i den vitkalkade fasaden. Strax därunder, på en skylt med svart text mot ljus
bakgrund, återfinns ytterligare tre ord som, ackompanjerad av den franska flaggans färger, påträffas vid varje enskild inrättning som är officiellt knuten till det
franska statliga utbildningsväsendet. Liberté, égalité, fraternité (ung. frihet, jämlikhet, broderskap) – i sällskap av varandra utgör denna trio den franska republikens främsta devis och konstitutionellt förankrade idé om vilka ideala värden
som bör och ska binda den franska befolkningen samman. Frihet, står det fastslaget, ger alla franska medborgare rätt till individuellt självbestämmande – att
aldrig riskera att bli påtvingad andra åsikter, värderingar eller kulturella sedvänjor än de som valts på egen hand. Jämlikhet i sin tur statuerar alla medborgares
likhet inför lagen – att samtliga medborgare, oavsett bakgrund och utan undantag, har samma rättigheter och skyldigheter gentemot staten. Och så till sist,
broderskapet, som på samma gång inbjuder och påbjuder varje medborgare att
vörda och visa solidaritet med de fördefinierade värden och principer som i
linje med den franska konstitutionen bäst bedöms tjäna den franska republikanska gemenskapen i stort (La Constitution de la République française 2008).18
Utöver de ideala värdena frihet, jämlikhet och broderskap brukar inte minst
principen om la laïcité, den karakteristiskt franska sekularismen, här framhållas
som central. La laïcité reglerar inte bara den franska statens förhållande till de
olika religiösa samfunden i Frankrike, som politisk princip reglerar den också
närvaron av och det potentiella inflytandet från all slags religion i det franska
samhällslivet (Stasi 2004). I samband med det har det i Frankrike blivit nödvändigt att dra en skarp skiljelinje mellan vad som å ena sidan räknas som la sphère
privée (ung. den privata sfären) och vad som å andra sidan klassas som la sphère
18

För en historisk introduktion till, liksom fördjupande diskussion om de republikanska värdena frihet,
jämlikhet och broderskap, se t.ex. Jennings 2011a, 2011b; Ambroise-Rendu 2011; Ozouf 1998.
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publique (ung. den offentliga sfären). I det privata har religions- och trosfriheten
fritt spelrum. I det offentliga däremot ska de republikanska värdena och principerna alltid ha företräde framför andra uppfattningar och levnadsdirektiv.19
Till den offentliga sfären i Frankrike räknas bland annat det statliga utbildningsväsendet, från förskola upp till universitet. Som en följd av detta är all
slags undervisning i religion utesluten ur den franska grundskolans utbildning.20
Viss undervisning om religion förekommer visserligen inom historieämnet, men
i övrigt ska alla frågor rörande tro och livsåskådning se till att hållas utanför den
franska skolans verksamhet (Auduc 2008:49–56; Mannitz 2004:89–93). Sedan år
2004 gäller detta även för allehanda symboler och klädesplagg som i enlighet
med den franska lagens föreskrifter är att definiera som iögonfallande religiösa,
exempelvis det kristna korset, den judiska kippan och den muslimska sjalen
(Auduc 2008:53; Costa-Lascoux & Auduc 2006; Kahn 2005). En bestämmelse
som även lärarna på Collège Condorcet är måna om att anföra och återkommande påminna eleverna om.
Under en pågående lektion i éducation civique konstaterar exempelvis Agnès att
”republiken är laïc [ung. sekulär]” och undrar om någon av de närvarande eleverna möjligen kan förklara vad detta innebär.
”Det är en lag”, föreslår en av dem, ”som typ säger att republiken inte ska ha
något med religionen att göra ...”
”På sätt och vis, ja”, intygar Agnès och fortsätter:
Att republiken är laïc innebär att den på samma gång ska vara religiöst obunden och öppen inför alla människors rätt att i det privata tillhöra en religion. Den franska republiken
tolererar alla religioner men accepterar inte att någon av dem tar plats i det offentliga. Här
i skolan till exempel, tittar ni er omkring i klassrummet så ser ni att ni alla är av olika ursprung, kanske tillhör ni också olika religioner, men det är ingenting som självklart går att
läsa av – för här i skolan är det ingen av er som har tillåtelse att bära några religiösa symboler, varken kors, kippa eller slöja. Bara utan religiösa kännemärken kan vi vara fria i
förhållande till varandra, se och behandla varandra som likar vill säga. Därför är det förbjudet att bära religiösa särmärken i skolan.

En annan princip som är avsedd att omsluta samtliga medborgare inom den
franska republiken är l’indivisibilité, den konstitutionellt befästa idén och idealet
om den franska republikens odelbara enhet. Denna låter Hélène, under en av
sina lektioner, förklara på följande vis:
Frankrike är en odelbar republik, vad innebär det? Jo, det betyder att republiken är en
enhet, någonting som inte kan eller får brytas itu ... delas eller klippas sönder i bitar.
Odelbar – det betyder inte att vi alla är likadana. Vi är olika, men målet är ändå att vi ge-

19

För en fördjupande diskussion om la laïcité, se t.ex. Baubérot 2011; Baycroft 2008:183–203.
Undantaget regionerna la Moselle, le Bas-Rhin och le Haut-Rhin som vid den katolska kyrkans åtskillnad
från staten år 1905 ännu inte tillhörde Frankrike.
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nom att betrakta varandra som likar ska se till att hålla ihop ... inte splittras, inte leva på
var sin kant. Istället ska vi vivre ensemble, verka som i ett team, jobba för att republiken
förblir en och odelbar. Och den som inte kan eller vill godta och anpassa sig efter det,
den kan heller inte vara en del av vår gemenskap. Det är viktigt för er alla att veta.

I den franska offentligheten medför principen om l’indivisibilité en inskränkning
av alla påtalat etniska, kulturella och vissa politiskt präglade sammanslutningar
som bedöms utmana och på så vis utgöra ett hot mot den franska republikens
ideala värden och inre sammanhållning. Liksom ifråga om religion innebär detta
att varje medborgare i Frankrike äger rätten att i det privata identifiera sig med
vilken grupp de vill. I det offentliga däremot fordras all lojalitet till andra grupper stå tillbaka till fördel för den republikanska gemenskapen.21
När så Frankrikes konstitutionella råd år 1991 ombads avgöra huruvida det
var möjligt att, inom ramen för den franska republiken, erkänna invånarna på
den franska ön Korsika som ett eget ”folk” avslogs detta bestämt med hänvisning till just principen om l’indivisibilité. ”Det franska folket”, fastslogs det,
”måste betraktas som en enhetlig kategori frikopplad från alla statuerade uppdelningar av annat slag” (Conseil Constitiutionnel 1991; min övers.).
Inom det offentliga sammanhang som utgör den franska statligt styrda skolan innebär denna hållning att elever och skolpersonal inte bara förväntas avstå
från att sinsemellan ge uttryck för eller visa sig hängiven någon annan nationell
tillhörighet än den föreskrivet franska. De förväntas också vara beredda att
unisont och engagerat omfamna den fördefinierade och avgränsade nationella
”kultur” som tillskrivs den franska republiken i stort. I denna intar inte minst
det franska språket en särskild roll. Det illustreras bland annat av följande exempel hämtad från en av Agnès lektioner.
”Vad gäller republikens odelbara enhet”, frågar hon sina elever, ”är det någon av er som här kan ge mig ett exempel på vad som skulle kunna utgöra ett
hot gentemot sammanhållningen i Frankrike och som därför inte går att vare
sig acceptera eller tolerera i den franska skolan?”
”Att vi skulle tala ett annat språk än franska ... ?” försöker en av eleverna.
”Alldeles riktigt”, intygar Agnès och förklarar:
I skolan kan vi aldrig acceptera att andra språk ges företräde framför det franska språket.
Att prata ett annat regionalt eller utländskt språk på hemmaplan är helt okej, men på offentliga platser så som skolan är det bara franska som gäller. Varför? För att det franska
språket är nyckeln också till den franska kulturen. Enbart genom att lära sig behärska det
franska språket är det möjligt att integrera sig i och känna sig som en del av det franska.
Det gäller i lika hög grad för er som för alla de invandrare som kommer till Frankrike
från andra länder.22
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För en fördjupande diskussion om l’indivisibilité, se t.ex. Lemaire 2010; Debbasch 1988.
För en historisk introduktion till, liksom fördjupande diskussion om, det franska språkets roll inom ramen
för den franska skolans undervisning, se t.ex. Nordblad 2015; Oakes 2001; Weber 1976.
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Trots att Frankrike, i sociologisk bemärkelse, emellanåt beskrivs som mångkulturellt (Simon 2016; Hargreaves 2007; Noiriel 1988) är den franska republikens
politiska inriktning sällan att definiera som multikulturell.23 Mångfald i termer av
språk, religion och andra kulturellt stämplade särdrag ges knappt om utrymme
och uppmuntran i den franska offentligheten. Några nationella eller kulturella
minoriteter är inte erkända i Frankrike, och jämte den nationalistiska rörelsen
på Korsika har inte heller andra regionala, kulturella eller religiösa grupperingar
inom landet någon given rätt att göra anspråk på enskilda rättigheter eller undantag från den franska lagen. I linje med den franska konstitutionen ska tvärtom alla potentiella grunder för åtskillnad mellan olika grupper av medborgare i
Frankrike företrädesvis tonas ned och förbli en angelägenhet endast inom det
privata. Av den anledningen är varken ILO:s24 konvention nummer 169 om
ursprungsbefolkningar och stamfolk i självstyrande länder eller Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter ratificerat av den franska
regeringen.25
Medborgarrätten i Frankrike är med andra ord att i huvudsak definiera som
individbaserad, och därtill villkorad. De ideala värdena frihet, jämlikhet och
broderskap kommer, så som ovan exemplifierat, inte utan krav och restriktioner. De pekar inte bara i riktning mot någonting, de tar samtidigt avstånd från
något annat. På så vis fungerar den franska republikens officiella motto både
som mål och medel vad gäller den offentliga och nationellt långsiktiga gemenskap som den franska konstitutionen ålägger samtliga franska medborgare att
bidra till och vara delaktiga i. Enbart genom att agera i linje med de bestämmelser som dessa värden inrymmer anses det republikanska ideal som dessa värden
förespråkar kunna uppnås och på sikt vidmakthållas. Och utan dem? Ja, då
bedöms risken vara stor för att eventuella skillnader franska medborgare emellan ska förstärkas snarare än stillas och med en gång bana väg för ytterligare
differentiering och accelererande sönderdelning. Något som inom ramen för
den franska republiken påstås bidra och på sikt leda till, vad Hélène kallar för
”kommunitarism”, och vad därjämte övriga lärare i Marseille då och då även
kom att referera till som ”partikularism”, ”separatism” och ”sekterism”. Det vill
säga, att den franska universalismen luckras upp – att grupper bildas och ställs
mot varandra – att sammanhållningen i den franska republiken undergrävs och
att republiken i sin helhet på så vis splittras och går sönder. Att det, sett från ett
franskt republikanskt perspektiv, helt enkelt blir omöjligt för den samlade befolkningen i Frankrike att vivre ensemble på lång sikt.

23

För en fördjupad diskussion om multikulturalism i Frankrike, se t.ex. Villard & Sayegh 2013; Blanc-Noël
2010; Coulet 2010.
24 International Labour Organization.
25 För en historisk introduktion till, liksom problematiserande diskussion om, den franska statens avfärdande
av både internationella minoritetsrättigheter och kulturell mångfald i den offentliga sfären, se t.ex. Baycroft
2008: 204–227; Laithier & Vilmain 2008; Laborde 2001; Hargreaves 2000; Jennings 2000.
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Med sikte på samtal och samförstånd
I Sverige är det ”svenska samhällets värdegrund” (Lgr 11 2011:12) långt ifrån
lika avgränsad och väldefinierad som ”Republikens värden” (Code de
l’éducation 2017) ter sig i Frankrike. Värdegrund som begrepp figurerar överhuvudtaget inte i någon av det Svenska Rikets grundlagar. Det dök upp och
började användas först i början på 1990-talet, i samband med omarbetningen av
den svenska grundskolans läroplan från år 1980 (Nykänen 2008; Norberg 2003;
Ekman & Todosijević 2003; Orlenius 2001). Sedan dess förekommer dock
begreppet ifråga, liksom formuleringar av slaget ”de grundläggande demokratiska värden som det svenska samhället vilar på” (Lgr 11 2011:7), i varjehanda
skrift som från statligt håll söker identifiera och precisera såväl riktning som
innehåll för den svenska grundskolans uppdrag och verksamhet (Lgr 11 2011;
SFS 2011:185; SFS 2010:800; Skolverket 2006; Englund 2000; Hedin & Lahdenperä 2000; Skolverket 2000a, 2000b; Zackari & Modigh 2000; Skolverket
1999; Utbildningsdepartementet 1997; SOU 1992:94).
Att värdegrund som begrepp inte uppträder i någon av de fyra grundlagarna
i Sverige betyder emellertid inte att denna samling lagtexter saknar särskilda
bestämmelser som ger uttryck för de ideala värden och värderingar varigenom
staten önskar binda den svenska befolkningen samman. I likhet med den franska konstitutionen anger också de svenska grundlagarna hur Sveriges statsskick
ska se ut och vilka riktlinjer och grundläggande fri- och rättigheter som bäst
anses reglera relationen mellan enskilda medborgare och politiska makthavare.
Häri betonas bland annat ”demokratins idéer” och ”alla människors lika värde”,
”jämlikhet i samhället” och ”den enskilda människans frihet och värdighet”
liksom möjligheten för samer och andra språkliga, kulturella eller religiösa minoriteter att ”behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv” (SFS
1974:152, 1 kap.). Vidare fastlås en grundläggande rätt till opinionsfrihet i vilken
bland annat yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet ingår (SFS 1974:152
1974, 2 kap.). Dessa friheter förtydligas och understryks ytterligare genom den
grundlagsstadgade tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och
omfattar samtliga medborgare i Sverige.
Det är mot dessa uttalade värden, värderingar och riktlinjer som den för
grundskolans räkning inringade ”svenska värdegrunden” tar stöd (Larsson
2013; Nilsson 2012). Följande utdrag är saxade ur den nationella läroplanen Lgr
11, från det inledande avsnitt där den svenska skolans ”[g]rundläggande värden” specifikt ringas in och förkunnas:
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen [...] slår fast att utbildningen inom
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. […]
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. [...] Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
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ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden
som skolan ska gestalta och förmedla (Lgr 11 2011:7).

De värden, värderingar och riktlinjer som här räknas upp – däribland, demokrati, frihet, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet – har via Skolverket tidigare
beskrivits och fastställts som ”oförytterliga” (Hörnqvist & Lundgren 1999), det
vill säga, som universella, beständiga och på det hela taget oomtvistliga. Tillsammans uppges de på så vis vara grundläggande för den ”gemensamma referensram [som] alla i [det svenska] samhället behöver” för att på sikt förmå ”leva
och verka” tillsammans (Lgr 11 2011:9). I botten alltså demokratin – och i samband därmed: Frihet, som enligt tillgängliga föreskrifter och förklaringar, handlar om individens rätt att bestämma över sig själv och vara fri att leva sitt liv
efter egna preferenser. Jämlikhet, som syftar till att säkerställa alla människors
lika värde, rättigheter och förutsättningar att realisera den individuella friheten.
Och därtill jämställdhet, som fungerar som ytterligare en försäkran om att alla
män och kvinnor i Sverige ska omfattas av lika villkor och möjligheter att förverkliga sig själva som fria och jämlika medborgare. Därjämte, solidariteten,
som i sin tur avser att underlätta livet för de som har det svårt, inte minst genom att understryka vikten av att alltid ta hänsyn till och i största möjliga mån
också försvara och förbättra villkoren för de som i samhället vanligen klassificeras som svaga, eller utsatta (Larsson 2013; Nilsson 2012; Lgr 11 2011; Olivestam & Thorsén 2008; Hedlin 2006; Hedin & Lahdenperä 2000). Nödvändigheten i att ha en samlad liksom fördefinierad uppsättning värden och värderingar
som alla medborgare i Sverige måste förhålla sig till och foga sig efter, det är
någonting som även majoriteten av lärarna på Malmskolan visade sig vara angelägna om att betona och värna om.
”Att forma alla elever efter en och samma mall, det handlar ju om att etablera en gemensam grund för det svenska samhället”, låter exempelvis Niklas
meddela och förklarar: ”Jag menar, de demokratiska värderingarna, de mänskliga rättigheterna, allas lika värde och så vidare ... det är ju normer som alla måste
acceptera och anpassa sig efter om vi vill att samhället faktiskt ska fungera.”
Oskar är inne på ett liknande spår. ”Att skola in elever i ett visst förhållningssätt”, säger han, ”det syftar givetvis till att hålla ihop Sverige”. Utan en
gemensam värdegrund, förklarar han, ”skulle liksom alla bara leva efter eget
mått och då skulle samhället bli så väldigt splittrat ..., då blir det ju ingen sammanhållning, då håller inte Sverige ihop”. Han fortsätter:
Att tro på demokrati till exempel, det är väldigt viktigt i Sverige, det går liksom inte att
välja bort. Det är helt centralt för vår samhällsgemenskap ... det att kunna se att det finns
många olika sanningar, många olika perspektiv ... och liksom respektera att det är på det
viset, att vi alla har olika sätt att se på saker och ting. Det är en fråga om att vara pragmatisk, att inte låsa in sig i gamla traditioner eller ideologier utan snarare vara öppen för att
kompromissa och tänka nytt. Det betyder inte att man måste hålla med varandra om allt,
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men ändå vara beredd på att liksom försöka lösa de konflikter som uppstår, istället för att
skapa och förstärka dem.

I linje med exemplet ovan utgör demokrati ett av de värden som lärarna på
Malmskolan oftast kom att hänvisa till så snart frågan om det ”svenska samhällets värdegrund” (Lgr 11 2011:12) fördes på tal. Övriga nämnda värden och
värderingar förklarade de i regel som en utvidgad tillämpning av den demokratiska stommen i stort. Samtidigt återfinns varken bland lärarna på Malmskolan, i
Lgr 11 eller bland de politiker och forskare som särskilt intresserar sig för ämnet ifråga, någon samlad definition eller given samsyn vad gäller demokrativärdets innebörd och vidare implementering inom det svenska utbildningsväsendet
(Sjögren 2011:159; Persson 2010). Närmast en officiell precisering kommer
troligtvis Skolverket med sin betoning av och bestämmelse om den deliberativa
demokratimodellen som ideal utgångspunkt och riktmärke för skolans verksamhet (Englund 2000; Skolverket 2000a, 2000b).
Karakteristiskt för den deliberativa demokratisynen är att den särskilt framhåller samtalet – den ömsesidiga kommunikationen – som central för den politiska process igenom vilken det demokratiska styrelseskicket och dess tillskrivna
värden bäst anses uppnås och kontinuerligt upprätthållas. Enbart genom att i
samtal utbyta såväl samstämmiga som motstridiga tankar, uppfattningar och
åsikter med varandra bedöms ett demokratiskt samförstånd bland förordat fria
och jämlika medborgare vara möjligt att etablera. Gemensamma överenskommelser och beslut tagna på deliberativ grund ska därmed alltid föregås av ”en
grundlig diskussion, där alla berörda parter är välkomna att deltaga” (Ekman &
Todosijević 2003:38). I detta ska olikheter och särskiljande förhållningssätt
hellre lyftas fram, debatteras och kritiskt ifrågasättas än – så som i fallet med
den franska republikanismen – tonas ned och undertryckas. Utifrån den deliberativa demokratisynen betraktas nämligen meningsskiljaktigheter och motsättningar inte unisont som ett hot mot demokratins inre sammanhållning, utan
snarare som en startpunkt för den slags utbyte och förhandling som i förlängningen förutsätts landa i samtal och demokratiskt samförstånd. Det vill säga, att
så långt det går försöka ”komma överens om i vilka frågor man kan uppnå
enighet, samt vilka frågor man måste förbli oeniga om” (ibid.).
Översatt till det sammanhang som utgör den svenska skolan innebär detta
att de tillskrivet svenska värdena och värderingarna så som exempelvis frihet,
jämlikhet, jämställdhet och solidaritet inte bara går att enkelriktat och informativt upplysa eleverna om. För att verka i en deliberativ demokratisk anda måste
också eleverna själva få komma till tals i den undervisning som rör dessa och
andra frågor, bland annat genom att öppenhjärtligt yttra, dela med sig och sinsemellan pröva sina personliga synpunkter och ställningstaganden mot varandra,
men också mot lärarna och skolans övriga personal. Idealt ska detta förhållningssätt prägla all verksamhet inom den svenska skolan och på så vis försäkra
att samtliga elever, i såväl teori som praktik, blir varse och lär sig respektera den
variation av attityder och levnadssätt som olika medlemmar ur den föreskrivet
57

demokratiska gemenskapen i Sverige har att uppvisa. ”Skolan ska vara öppen
för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram”, står det skrivet i Lgr
11 (2011:8). Detta inte minst eftersom det svenska skolväsendet syftar till att
”främja förståelse för andra människor” och göra det möjligt för eleverna att
”inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lgr 11 2011:9).
I likhet med Frankrike beskrivs ofta Sverige som, i sociologisk mening,
mångkulturellt (Andersson & Sander 2015; Darvishpour & Westin 2015; SOU
2007:50). Till skillnad från Frankrike brukar emellertid även Sveriges politiska
inriktning kategoriseras som multikulturell.26 Fram till och med 1960-talet utgick
visserligen den svenska minoritets- och invandringspolitiken från en mer eller
mindre uttalad assimileringsideologi (Wickström 2013; Borevi 1998; Prop.
1997/98:16). Av den samiska ursprungsbefolkningen, de finsktalande invånarna
i Tornedalen, judar, romer och senare tiders invandrargrupper krävdes innan
dess, i varierande grad och skiftande former, att de gav upp alla anspråk på
enskilda rättigheter utifrån en språklig, kulturell eller religiös grund för att istället tvunget anpassa sig till och införliva sig i den kulturella identitet som från
statligt håll föreskrevs som svensk.27 Först från och med år 1976 kom Sverige
officiellt, efter beslut i riksdagen, att byta politisk inriktning i denna fråga. Den
nyformulerade minoritets- och invandringspolitiken skulle nu hellre syfta till att
befrämja än förhindra olika minoritets- och invandrargruppers ”möjligheter att
själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella
och språkliga identitet” (Prop. 1975:26). I Sverige återfinns idag fem erkända
nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. I
enlighet med FN:s definition är samerna dessutom erkända som urfolk. Sedan
år 2000 är Sverige ansluten till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, men har, i likhet med Frankrike, ännu inte kommit att ratificera ILO:s konvention nummer 169 om ursprungsbefolkningar och stamfolk i
självstyrande länder.
Parallellt med de nationella minoriteterna har i dagens Sverige även andra
språkligt, religiöst eller kulturellt inringade grupperingar en lagenlig rätt att, med
vissa förbehåll, ge uttryck för liksom vid ansökan erhålla statligt stöd för att
”bevara och utveckla det egna kulturarvet” (Prop. 1997/98:16).28 Därutöver har
samtliga medborgare i Sverige en, på individuell basis, lagenlig rätt att från staten erhålla skydd från diskriminering på grundval av ”kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (SFS 2008:567) – detta både i
de fall då någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan och då
tillämpningen av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt, trots att
det framstår som neutralt, av händelse missgynnar vissa personer.
26

För en fördjupad diskussion om multikulturalism i Sverige se t.ex. Borevi 2013a, 2013b, 2012; Blanc-Noël
2010; Coulet 2010.
27 För exempel och fördjupning, se t.ex. Eriksson 2015; Nordblad 2015; Elenius 2001; Wingstedt 1996.
28 För en genomgång och uppdatering av vad detta i praktiken innebär, se t.ex. Borevi 2013a:149–154.
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Inom ramen för den svenska skolans verksamhet medför detta att all skolpersonal måste vara uppmärksam på och även visa hänsyn till varje enskild
elevs individuella bakgrund, situation och identifikation, både för att kunna ge
stöd i utvecklingen av densamma och för att se till att samtliga elever, utan risk
för diskriminering, försäkras lika rättigheter och möjligheter att ta del av skolans
övergripande verksamhet. Några generella förbud mot till exempel religiösa
symboler eller klädesplagg inom den svenska skolan är alltså inte förenligt med
svensk lag (Nilsson 2012:51–52). Inte heller kan andra språkligt, kulturellt eller
religiöst präglade särdrag på generell basis utestängas från skolan. Utifrån den
svenska skolans regelverk ska dessa särdrag snarare uppmuntras och ges stöd.
Exempelvis har, om vissa förutsättningar är uppfyllda, alla elever inom den
svenska skolan rätt till modersmålsundervisning även i andra språk än svenska
(Borevi 2013a:151–153; Oakes 2001:116–117). Detta ingår nämligen i den
svenska statliga överenskommelsen om vad en skola präglad av ”en öppen
attityd till mångfalden i samhället” (Prop. 1997/98:16:63) i praktiken innebär.
Till skillnad från Frankrike där skolan räknas till den offentliga sfären, i vilken enbart de föreskrivet republikanska värdena och principerna tillåts utrymme och uppmärksamhet, är skolan i Sverige istället tänkt att verka som en ”social och kulturell mötesplats” (Lgr 11 2011:7). I detta läggs stor vikt vid värnandet om den variation som förutsätts existera bland Sveriges samlade befolkning.
Skillnad och oliktänkande är med andra ord ingenting som bör eller ska undvikas i den svenska skolan. Skillnad och oliktänkande i termer av mångfald är från
statligt håll snarare vad den svenska ”samhällsgemenskapen” och dess ”värdegrund” numera anses vara såväl grundad i som böjd att sträva efter. Enbart
genom att förmå elever i den svenska skolan att på deliberativt demokratiskt vis
möta, förstå och respektera detta anses den nationella gemenskapen och sammanhållningen bland medborgare i den svenska demokratin vara möjlig att
bevara och fortlöpande förstärka.

Hur en ”god” medborgare blir till
Efter en översiktlig genomgång av de värden, värderingar och principer som
enligt nationella förordningar och föreskrifter ska genomsyra den svenska respektive franska skolans verksamhet rör vi oss i detta avsnitt nu mot de mer
praktiska aspekter som har att göra med de svenska och franska lärarnas försök
att forma och fostra ”goda” medborgare. Viktigt att här vara medveten om är
att jag väljer att använda mig av begreppet medborgare i dess mest vida bemärkelse. Medborgare i detta sammanhang är därmed att begripa som på samma
gång en politisk konstruktion och juridisk status, en medlem av en viss föreställd gemenskap och som ett normativt ideal att ständigt och stadigt sträva
efter (Heater 2004b:2; Bellamy 2008:1; Werbner 1998; Oldfield 1990:182). I
föreliggande avsnitt är det dock medborgare i termer av normativt ideal som i
första hand står i fokus. Med utgångspunkt i mina samtal och intervjuer med
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lärare på Malmskolan och Collège Condorcet ska vi härnäst söka svar på följande frågor: Vilka egenskaper och förmågor utmärker egentligen en ”god” medborgare? Och hur bedömer lärarna i den här studien att en sådan på bästa sätt
formas, fostras och därmed blir till?
Bland lärarna på Malmskolan var de flesta överens om att en ”god” medborgare i första hand känns igen genom sin ”tilltro till demokratin”. En ”god”
medborgare, fick jag det här förklarat för mig, måste vara villig att på samma
gång ”erkänna allas lika värde” och vara inställd på att ”följa de angivna lagar
och regler som gäller i det svenska samhället”. Därutöver ska en ”god” medborgare, för att tala med Emma, ”kunna orientera sig i och känna sig förankrad
i samhället ... vara öppen och tolerant och samtidigt [ha en förmåga att] tänka
självständigt och kritiskt”. Det senare inte minst för att, i Ulrikas mening,
”kunna ta ställning i dagsaktuella frågor, göra egna val och känna att man har en
förmåga att påverka sin egen situation”.
Bland merparten av lärarna på Collège Condorcet var den gängse uppfattningen att det för en ”god” medborgare framför allt var viktigt att ”respektera
republikens lagar och regler”. En ”god” medborgare, lät exempelvis Damien
förklara, ”är medveten om sina rättigheter, men känner också till sina skyldigheter ... förstår liksom att inte allt kan vara tillåtet om det ska vara möjligt för oss
att vivre ensemble”. På liknande vis framhöll bland annat Agnès att en ”god”
medborgare utmärks av sin vilja och förmåga att ”ta ansvar för och engagera sig
för sitt land ... [det vill säga,] reflektera över det egna handlandet, vara respektfull inför sina medmänniskor, uppträda korrekt och se till att fullfölja sina medborgerliga plikter: rösta och betala skatt till exempel”.
Uttalandena bland ovan nämnda lärare synliggör ett ideal om den ”goda”
medborgaren som å ena sidan, i Sverige, en öppensinnad och kritiskt tänkande
demokrativän, å andra sidan i Frankrike en förnuftig och lojal republikvän.
Mellan dessa lärarartikulerade medborgarideal och de värden, värderingar och
principer som officiellt tillskrivs den nationella gemenskapen i Sverige respektive Frankrike finns därmed ett flertal beröringspunkter. För på samma sätt som
lärarna på Malmskolan framhåller tilltron till demokratin som en central egenskap hos den ”goda” medborgaren understryks också i den svenska skolans
styrdokument ”demokratins idéer” som vägledande för den svenska befolkningens långsiktiga sammanhållning. Och liksom lärarna på Collège Condorcet
helst av allt ringar in den ”goda” medborgaren som införstådd med den franska
republikens lagar och regler framgår det också av den franska skolans officiella
bestämmelser att anpassningen till den franska republikens stadga är att betrakta som nödvändigt för att den franska befolkningen på sikt ska kunna stå eniga
ihop. Om de lärare som ingår i min studie kan följaktligen sägas att de på det
hela taget delar den statligt sanktionerade vision som i Sverige respektive Frankrike sätter ramarna för hur den nationellt långsiktiga gemenskapen i vartdera
land bör både utformas och se ut.
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Som en följd av detta lyfte lärarna på Malmskolan, i linje med Skolverkets
nationella riktlinjer, gärna fram samtalet och det mellanmäskliga mötet som
idealt verktyg i arbetet med att forma och fostra ”goda” medborgare.
”Jag tror mycket på att skapa relationer”, upplyser till exempel Ulrika, ”för
utan relationer, ingen demokrati – för att kunna samarbeta med varandra måste
vi först lära oss prata och förstå varandra”.
I detta instämmer Filip: ”Alltså grunden i den svenska demokratin är ju att
alla ska vara delaktiga, att alla ska få vara med, få yttra sig och fatta gemensamma beslut ... då måste ju även vi lärare jobba för att eleverna ska lära sig diskutera, interagera med, lyssna [på] och lära av varandra.”
Någonting liknande ger även Oskar i det följande uttryck för:
Viktigast är att man berör eleverna så att de börjar tänka. Att man får igång dem så att de
blir motiverade att delta på lektionerna. Att de får upp ögonen för de frågor som vi jobbar med och liksom vill diskutera, [det vill säga,] föra fram sina åsikter men också ifrågasätta, resonera och tänka kritiskt kring sina egna och andras tankar.

För att lyckas med detta, förklarar Oskar, använder han sig i sitt arbete ofta av
sig själv som ett verktyg genom att, så som han för egen del väljer att uttrycka
det, ”spela mig själv som ett kort”.
Jag försöker vara rak och ärlig, visa respekt för eleverna och är noga med att möta dem,
höra vad de säger, vara öppen för deras olika perspektiv. Jag tror det är sånt som går
fram. Jag menar, det är lite som att uppfostra barn i allmänhet: de gör inte som man säger, de gör som man själv gör. När det gäller att fostra goda samhällsmedborgare tror jag
ärligt talat att denna strategi ger mycket bättre resultat än vad det skulle ge om jag istället
stod och pekade med hela handen och förklarade för eleverna hur man ska vara och bete
sig. Det tycker jag är jätteviktigt att undvika verkligen, det att liksom tala över elevernas
huvuden.

På Collège Condorcet visade sig verktygen som lärarna i de samhällsorienterande ämnena premierade vara delvis annorlunda än de som ämneskollegorna på
Malmskolan föredrog. Snarare än samtal och mellanmänsklig interaktion lyfte
lärarna i Marseille fram elevernas möte med les documents, alltså informationsbärare av olika slag (till exempel text, ljud, film och stillbild) som ideala verktyg för
den undervisning som syftade till att forma och fostra ”goda” medborgare.
”Man kan inte arbeta om man inte har un document [ung. ett dokument]!”
utbrast till exempel Hélène mycket irriterat då en elev vid tillfälle visade sig ha
glömt att ta med den ordinarie läroboken till en pågående lektion i historia. När
jag efter lektionens slut frågar Hélène varför hon verkar fästa så stor vikt vid
läroboken i sin undervisning förklarar hon att hon anser det vara via just dokumenten i denna bok som elever på bästa sätt blir varse de grundläggande
repères (ung. hållpunkter) som hon menar att varje enskild medborgare i Frank-
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rike bör omfamna för att den föreskrivet republikanska gemenskapen på sikt
ska kunna upprätthållas och utvecklas. Detsamma understryker Alice:
Dokumentet fungerar som en bas för all min undervisning. Oavsett om det rör sig om en
text, en karta eller ett konstverk så utgör alltid detta det medel genom vilket mina elever
förvärvar kännedom om de hållpunkter och färdigheter som alla medborgare måste ha
för att kunna vivre ensemble.

Av vad som redan tidigare framgått i detta avsnitt kännetecknas en ”god” medborgare, enligt de medverkande lärarna på Collège Condorcet, framför allt av
dess förnuftiga och lojala inställning till den franska republikens lagar och regler. En ”god” medborgare, fick vi det förklarat för oss, vet att respektera sina
lagbundna rättigheter och skyldigheter. Därför hör tydlig kännedom om liksom
förnuftig aktning för de övergripande republikanska idéerna och idealen till de
förmågor som lärarna på Collège Condorcet oftast kom att peka ut som avgörande ifråga om elevernas medborgerliga mognad.
För att i linje med detta ideal forma och fostra ”goda” medborgare fordras
därmed av lärarna på Collège Condorcet att de, inom ramen för sin undervisning, först ser till att för sina elever göra information om det republikanska
ram- och regelverket både tillgängligt och tydligt och sen också förmår att i
eleverna grunda en förnuftig och lojal inställning till detsamma. Och i detta
arbete, menar flertalet av lärarna i Marseille, intar les documents en alldeles särskild
roll – inte minst eftersom det är i just dessa som den nödvändiga informationen
i sammanhanget allt som oftast inryms.
Tidigare, berättar Agnès, användes les documents i huvudsak som exempel och
illustration inom den franska skolans undervisning. Idag däremot, förklarar
hon, används de snarare som utgångspunkt för detsamma. ”För att utvecklas på
det intellektuella planet”, säger Agnès, ”måste eleverna själva utforska de frågor
och problem som vi tillsammans jobbar med i klassrummet”. Och detta, menar
hon, görs alltså bäst genom att lära eleverna att på egen hand ta sig an och,
utifrån vissa förbestämda frågor, muntligt eller skriftligt bearbeta och på så vis
dra slutsatser av den information som presenteras eller på annat sätt kommer
till uttryck i de undervisningsrelaterade dokumenten ifråga.
”Det gäller att genomgående arbeta på det här sättet för att våra elever ska
lära sig förstå och enskilt reflektera över den värld och det samhälle som de
själva är del av”, intygar Damien. Liksom Hélène i den inledande vinjetten till
detta kapitel, använde därför även Damien sig ofta av texter och bilder hämtade
ur läroboken för att försäkra att hans elever skulle ges tillgång till korrekt och
saklig information att nogsamt begrunda och på sikt gärna också rätta sig efter.
Detsamma gäller för hans övriga kollegor. Att i sin undervisning ta stöd i allehanda dokument – bland annat lagtexter, historiska källskrifter, illustrationer,
kartor, fotografier och nationella symboler (så som exempelvis flaggan, nationalsången och Marianne) – var någonting som samtliga lärare på Collège Condorcet hade gemensamt med varandra. Visserligen använde sig flera av dem
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även av andra metoder i sin dagliga undervisning, så som till exempel lärarledda
föreläsningar, grupparbeten, samtal och studiebesök. Men vad gäller deras gemensamma strävan efter att forma och fostra ”goda” medborgare – det vill
säga, förnuftiga och lojala republikvänner – framhöll ändå majoriteten av dem
les documents som det mest ideala av de verktyg som var dem disponibla.
Också på Malmskolan varierade lärarna inom de samhällsorienterande ämnena sina undervisningsmetoder. Föreläsningar varvades med filmvisningar
som varvades med studiebesök som varvades med allehanda läs- och skrivövningar. Ändå var det bland merparten av dessa lärare alltjämt samtalet som
lyftes fram som den bästa vägen att gå för att förverkliga visionen om den
”goda” medborgaren som en öppensinnad och kritiskt tänkande demokrativän.

Funktionalistiska förväntningar
Genom att forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever föreställer sig
lärarna i den här studien att de samtidigt både understödjer och ser till att upprätthålla den nationella gemenskapen och sammanhållningen i det svenska respektive franska samhället. I detta arbete utgår de ifrån vissa redan förformulerade idéer och ideal om hur en ”god” medborgare är att definiera och hur en
sådan, inom ramen för den obligatoriska skolans samhällsorienterande utbildning, på bästa sätt formas, fostras och därmed blir till. Detsamma gäller för
visionen om den nationellt långsiktiga gemenskap som dessa lärare säger sig
eftersträva att på samma gång stärka och stabilisera. I likhet med visionen om
den ”goda” medborgaren utgår också visionen om det gemensamma livet i
Sverige samt Frankrike ifrån en rad redan fastställda idéer och ideal.
Bland lärarna på Malmskolan går dessa idéer och ideal att spåra tillbaka till
de statligt formulerade riktlinjer som ger prägel åt vad som i Sverige brukar gå
under beteckningen det ”svenska samhällets värdegrund” (Lgr 11 2011:12).
Och bland lärarna på Collège Condorcet, till de lagar och direktiv som ligger till
grund för vad som i Frankrike vanligen framhålls som den franska ”Republikens värden” (Code de l’éducation 2017; min övers.). I bägge fall ringar dessa
bestämningar in en nationell gemenskap som enbart är möjlig att hålla vid liv så
länge medborgarna i vartdera land behagar förstå och respektera dess särskilda
villkor och gränser. För att som ”goda” medborgare förmå ”leva ihop” i en
svensk gemenskap krävs, enligt lärarna i Malmö, att elever redan under sin skolgång inser vikten i och värdet av att aktivt ta ställning för den deliberativa demokratins idéer. Och för att vivre ensemble i en fransk gemenskap krävs, enligt
lärarna i Marseille, att elever tidigt lär sig att både rätta sig efter och visa aktning
för de stadgor som hör den franska republikanismen till. Utan denna grund,
menar lärare i bägge dessa städer, ökar genast risken för att det svenska och
franska samhället ska komma att upplösas, det vill säga, att medborgare istället
för att hålla ihop rör sig åt olika håll, att splittringen bland invånarna ökar och
att den nationella gemenskapen därigenom sakta men säkert slits itu.
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Av detta framgår att de svenska och franska lärarna i min studie till stora
delar förhåller sig till sitt medborgardanande uppdrag, liksom till skolans utbildning i allmänhet, utifrån en funktionalistiskt infärgad förståelse för detsamma. Med det menar jag att lärarna ifråga ser på sig själva som en slags samhällstjänare vilka i sitt arbete med att forma och fostra ”goda” medborgare av sina
elever bedömer sig bidra även till uppbyggnaden av det gemensamma livet i
samhället i stort. Utifrån detta sätt att se på saken uppfyller lärarens arbete en
särskild social funktion genom att, så som Hélène i inledningen till föregående
kapitel väljer att formulera det, ”sy ihop en kluven värld”. För flertalet lärare på
Malmskolan och Collège Condorcet framstår i själva verket deras arbete som
helt nödvändigt för samhällets vidare fortlevnad. Genom att göra ”goda” medborgare av sina elever anser sig lärarna verka, inte bara för en förstärkt solidaritet eleverna emellan, utan också för en stabilisering av samhället på lång sikt.
Om dessa lärare kan därmed sägas att de – i linje med Émile Durkheim (1956),
och andra som följer i hans fotspår (se t.ex. Morrow & Torres 1995) – är eniga
om att skolans utbildning tjänar till att bland barn och ungdomar lägga en normerande grund för ett kollektivt medvetande, som i sin förlängning föresätts
förmå de ännu unga att både finna sig till rätta i, och hålla ihop, det svenska och
franska samhället mellan varandra. Kollektivt medvetande står här som en beteckning för den kulturella värdegemenskap som Durkheim och flertalet av
hans efterträdare pekar ut som avgörande för erhållen sämja och sammanhållning bland olika medlemmar av ett samhälle.
Att alla medborgare står beredda att dela de värden, värderingar och principer som officiellt tillskrivs det svenska respektive franska samhället betraktar
lärarna i min studie som oumbärligt för såväl etableringen som upprätthållandet
av en nationellt långsiktig gemenskap. Alltså är detta vad de också strävar efter,
och i viss mån räknar med, att sätta i verket via sin yrkesutövning. Mot denna
bakgrund menar jag att dessa lärare hyser en slags funktionalistiska förväntningar om sitt arbete – förväntningar som enligt mitt sätt att se på saken tar sin
utgångspunkt i lärarnas grundläggande syn på sig själva som en typ av samhällstjänare. Samtidigt som de tror sig vara till nytta för den nationella gemenskapen
och sammanhållningen i vartdera land önskar de nämligen också vara just detta.
De vill att den vision om gemensamt liv som de jobbar för ska vara möjlig att
förverkliga. De vill att deras elever ska ta till sig de idéer, ideal och kulturella
praktiker som i sammanhanget tillskrivs som antingen svenska eller franska. De
vill att eleverna som de jobbar med ska utvecklas till ”goda” medborgare, och
att eleverna på den vägen känna sig manade att över tid hålla ihop, hellre än att
hamna i konflikt med varandra. Annorlunda formulerat vill de att deras egen
arbetsinsats ska leda till ett redan på förhand aviserat och preciserat slutresultat:
en svensk respektive fransk nationellt långsiktig gemenskap, vill säga.
Att jag väljer att benämna dessa förväntningar som funktionalistiska har att
göra med den verkan som lärarna här inte bara föreställer sig, utan också förväntar sig att deras arbete ska ha i förhållande till sina elever. Denna förväntan,
menar jag, ligger inbäddad i lärarnas artikulerade vilja att vara till nytta för det
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svenska och franska samhället i stort och är i sin ändamålsenliga realisering helt
och hållet beroende av att de elever som lärarna arbetar med ska vara såväl
villiga som förmögna att hörsamma de normerande riktlinjer som lärarna själva
pekar ut som grund för å ena sidan, ”den svenska demokratin”, å andra sidan,
”den franska republiken”. När detta inte genast sker, utan elever istället bjuder
på motstånd eller på annat sätt utmanar de på förhand fastslagna idéerna och
idealen om hur en ”god” medborgare bör tänka och bete sig, uppstår för många
lärare i min studie en spänning i förhållande till det egna arbetet. Det gör det
även i de fall då lärarnas medborgardanande ambitioner och ansträngningar av
andra skäl förhindras eller försvåras. Till exempel när lärare upplever att tiden
inte räcker till för att de ska kunna göra ett, enligt dem själva, fullgott arbete.
När yrkesansvaret tycks svälla och de istället för att fokusera på elevernas utbildning anser sig vara tvungna att ägna sig åt arbetsuppgifter som de själva
menar ligger långt i utkanten av deras huvudsakliga uppdrag. Något som kommer exemplifieras mer illustrativt i kapitel fyra och framåt.
Jag för min del menar att lärare i situationer som dessa hamnar i ett korstryck, inom vilket deras funktionalistiska förväntningar om att kunna omsätta
en viss vision om gemensamt liv till verklighet plötsligt bryts. I krocken mellan
lärarnas vilja att vara till nytta för en nationellt långsiktig gemenskap, och den
motsträviga realitet som stundom stör denna strävan, uppfattar och upplever
lärarna i denna studie att de har att göra med en hel del slitningar i sin yrkesvardag. Dessa slitningar är vad jag i denna avhandling väljer att diskutera i termer
av oreda, vilket lärarna här försöker hitta sätt att på egen hand bringa ordning i.
I detta kapitel har jag redogjort för de visioner och mål utifrån vilka lärare i
Malmö och Marseille försöker forma och fostra ”goda” medborgare för en
nationellt långsiktig gemenskap. Mitt syfte med detta har varit att blottlägga
premisserna för det korstryck som jag menar att dessa lärare gång efter annan
finner sig inpressade i, och vars inbyggda spänningar de i sitt löpande arbete har
att handskas med. I nästa kapitel, samt i de kapitel som följer efter det, skiftar
jag nu fokus från lärarnas egenhändigt artikulerade visioner och mål till deras
upplevda yrkesvardag och arbetsrelaterade ansträngningar. Först ut att undersökas är de sätt som lärarna förhåller sig till den stad där de till vardags arbetar
och bor. Här kommer det visa sig att lärarna i hög grad influeras av hur, och
genom vilka frågor, som staden i stort diskuteras i media. Något som växelverkar också med hur lärarna sinsemellan drar upp gränser för hur det ideala samhället, liksom dess illa ansedda avart, i mer konkret mening ser ut.
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Kapitel 3│ Nationens svagaste länk

Det är tidig måndag morgon och blöt snö faller från den mörka januarihimlen
när jag skyndsamt sicksackar mig fram genom ett nyvaket Malmö för att inte bli
sen till vårterminens allra första personalmöte på Malmskolan. Året är nytt, men
gatorna är fortfarande juldekorerade. På Gustav Adolfs torg lyser brinnande
marschaller upp centrum och trotsar tillsammans med värmen från kulörta
ljusslingor den kyla som för tillfället gripit tag om staden. Jag hastar förbi, men
hinner för mitt inre ändå se bilder på de uppemot sex tusen personer som för
bara några dagar sedan, på trettondedag jul, den sjätte januari år 2012, samlades
här för att stillsamt protestera mot de flertal dödskjutningar som den senaste
tiden ägt rum på olika håll i Malmö, däribland nyårsnattens mord på en femtonårig pojke i stadsdelen Rosengård.29 De bilder som flimrar förbi påminner om
andra scenarier jag redan bär inom mig. Sedan en tid tillbaka följer nämligen
notiser, artiklar och reportage från Malmö tätt efter varandra i all slags media.
Efter serieskytten Peter Mangs skräckinjagande och vid två tillfällen dödande
skott i staden under år 2009 och år 2010, varav så gott som alla offer identifierades vara ”av utländsk härkomst” (Huor & Arvidsson 2011), är det nu mord
och mordförsök ”med uppenbara gängförtecken” (Barkman 2012) som står i
fokus för den nationella nyhetsrapporteringen gällande Malmö.30
Under vinjetter så som ”Sveriges lilla Chicago” (Hjertén 2012) och ”Staden
som slits isär” (Lönnaeus & Månsson 2012) beskrivs i dessa sammanhang
Malmö regelbundet som en stad hårt drabbad av segregation, fattigdom och
skottlossning på öppen gata. Inte sällan flätas frågor om invandring, arbetslöshet och kriminalitet samman med disparata förslag om åtgärder för förbättrad
integration, minskade sociala klyftor och effektiviserad brottsbekämpning.
Skarp kritik från flera håll riktas mot såväl polisens som politikers arbete i staden, men huruvida det är regeringen eller kommunstyrelsen som bär den tyngsta skulden för den aktuella situationen råder det delade meningar om. I den
mediala debatten pekar det socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu
och den moderata justitieministern Beatrice Ask ömsesidigt ut varandra som
ansvariga för händelseutvecklingen i staden.
Under en debatt i Sveriges Televisions nyhetsprogram Aktuellt (SVT 2012a)
kritiserar Illmar Reepalu regeringen för bristfällig vapenlagstiftning och alltför
29

För ytterligare information om detta mord, se t.ex. SR 2012a; Sydsvenskan 2012a.
Antal personer i Malmö som år 2011 avled till följd av skott från skjutvapen: sex stycken. År 2012: fyra
stycken (SR 2014a).
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låga straffsatser ifråga om innehav av illegala skjutvapen. Justitieminister Beatrice Ask, å andra sidan, menar att skärpt lagstiftning och höjda straff knappast är
eller kan vara den enda lösningen på de problem som hon ser i Malmö. I förhållande till andra städer i Sverige hävdar hon att ”Malmö sticker ut” (ibid.).
Här har man, enligt henne, inte bara att göra med dödsskjutningar, utan också
med en hel del ”svarthandel […] prostitution [och] narkotika” (ibid.). Hon beskriver situationen i Malmö som ”extrem” (ibid.) och förklarar detta med hänvisning till att Malmö, i jämförelse med övriga Sverige, ”är lite mer lik kontinenten” (ibid.). För att få bukt med de problem som staden nu lider av anser hon
därför att det i första hand är kommunen som måste se till att ta bättre ansvar
för sitt brottsförebyggande arbete i förhållande till framför allt stadens ”ungdomar” (ibid.). En fråga som även Malmös länspolismästare Ulf Sempert i
samma programsändning betonar som särskilt angeläget. Enligt honom bör inte
minst stadens brister inom skolväsendet ses över och justeras, för som situationen är idag, påpekar han, ”är det alldeles för många [i Malmö] som går ut skolan utan godkända betyg. Och vad har man då för start i livet?” (ibid.).
”Morden i Malmö” (Sydsvenskan 2012b) fortsätter på detta vis att i svensk
media flitigt diskuteras under hela våren år 2012, och liksom i exemplet ovan, är
frågan om skolans roll i sammanhanget någonting som flertalet debattörer ofta
återkommer till. Polismästarens poängtering illustrerar dessutom väl vad de allra
flesta, trots skiljande åsikter i en del andra frågor, i stort tycks ense om: många
av Malmös problem går att härleda till ”skolans misslyckande” (Boström 2012),
varför också en del av lösningen på dessa problem tycks bestå i sådana åtgärder
som på sikt kan leda till att skolans kritiserade brister rättas till. På liknande vis
diskuteras Marseille inom den mediala debatten i Frankrike.
”Marseille är varken Bogotá eller Chicago, men känslan av att leva i en farlig
stad växer sig dag för dag allt starkare”, skriver Romain Luongo (2012, min
övers.), redaktionschef på den lokala dagstidningen La Provence, när han den fjärde september år 2012, på samma gång kommenterar det mord som staden nyligen blivit vittne till31 och det stora antal dödskjutningar som föregått just detta.
Alltsedan år 2010 har Marseille varit en återkommande skådeplats för vad som i
den franska mediala debatten vanligtvis beskrivs och förklaras i termer av ”[des]
règlements de comptes” (Peraldi et al. 2015:88), vilket på svenska betyder ungefär vedergällning, och på franska främst används ifråga om våldsamma uppgörelser i kriminella kretsar. Mediernas rapportering om dessa mord har under
årens lopp knappast låtit vänta på sig (Libération 2012a; L’Express 2011; Le
Monde 2010) och när jag i slutet på augusti år 2012 inleder mitt huvudsakliga
fältarbete i Marseille har inte mindre än fjorton personer sedan årets början
fallit offer för diverse hämndaktioner knutna till framför allt den utbredda nar-
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För mer information om detta mord, se t.ex. La Provence 2012.
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kotikahandeln i stadens norra stadsdelar, vilka på franska vanligen går under
beteckningen les quartiers nord (Peraldi et al. 2015:13–16).32
Detta har fått den socialistiske borgmästaren för området ifråga, Samia Ghali, att ropa på hjälp från högre ort. I en intervju i La Provence beklagar hon sig
över att ”[m]orden som äger rum i Marseille har blivit en nationellt medialiserad
attraktion” (Ghali 2012, min övers.), samtidigt som den franska regeringen knappast tycks inse allvaret i den situation som Marseille för tillfället befinner sig i.
Hon säger: ”Om ingenting görs åt saken kommer vi snart befinna oss i ett läge
som liknar det i USA, där gäng krigar mot varandra i områden där lag och ordning inte längre gäller” (ibid., min övers.). För att undvika en dylik situation, hävdar Ghali, räcker det inte med att som hitintills lita till enbart polisens insatser.
För varje gripen knarklangare, förklarar hon, finns det på en gång en ny rekryt
som är beredd att ta över arbetet efter den anhållne. Därför måste brottsbekämpningen i dessa områden inte bara skärpas, utan också till stora delar omformuleras. För att komma till rätta med de akuta problem som präglar de norra delarna av Marseille föreslår hon sålunda att regeringen rätt och slätt sätter in
militära insatser för att ”liksom i tider av krig” (ibid., min övers.) omringa, avskärma, avväpna och på så vis freda de områden som det här är tal om.
Förslaget vinner genast stor medial uppmärksamhet runtom i Frankrike men
avfärdas lika fort av den då ganska nytillträdde inrikesministern Manuel Valls
(Reuters 2012) som intygar att Marseille visserligen är i stort behov av ”stöd
och skydd från staten” (Valls 2012, min övers.) men för den delen inte bör ansättas av det egna landets militär. Att blanda in försvarsmakten i detta, ”det kommer inte på fråga”, meddelar han (ibid., min övers.). För att på djupet komma till
rätta med den utbredda kriminalitet som för tillfället skördar offer i Marseille
krävs det enligt Valls snarare en varierad samling insatser som tillsammans kan
bana väg för en långsiktig förbättring av läget i Marseille (L’OBS 2012).
Detsamma fastslår premiärminister Jean-Marc Ayrault (2012) när han en
vecka senare, den sjätte september år 2012, under en presskonferens summerar
förslagen från det ministerråd som samma dag har haft i uppdrag att diskutera
de olägenheter som Marseille anses särskilt drabbad av. Liksom ”Morden i
Malmö” (Sydsvenskan 2012b) förklaras i regel ”våldet i Marseille” (Le Parisien
2012, min övers.) bero på den höga arbetslöshet, utbredda fattigdom och de djupa sociala klyftor som staden så ofta förknippas med (BFM TV 2012; Libération 2012b; Le Figaro 2012). För att få bukt med dessa problem har Ayraults
ministerråd enats om att det, utöver en omfattande förstärkning av stadens
polismakt och rättsväsende, är nödvändigt att ta ett vidare grepp också om
stadens sociala och politiska infrastruktur. Ministerrådet föreslår inte bara en
reform av stadens politiska organisation, Ayrault (2012) gör även gällande att
32

Les quartiers nord definieras i första hand av att de är lokaliserade i det centrala Marseilles norra ytterområden, det vill säga, det 13:e, 14:e, 15:e och 16:e arrondissemanget (Peraldi et al. 2015:13), i andra hand av att de
inrymmer en övervägande del av stadens Habitations à loyer modéré (HLM), det vill säga, de statligt subventionerade bostäder som sedan mitten på 1970-talet står till förfogande för de allra mest resurssvaga grupperna i det
franska samhället (Peraldi et al. 2015:17; Hargreaves 2007:64).
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regeringen kommer att tilldela stadsledningen i Marseille extra resurser för att
snarast rusta upp de nedgångna bostadsområdena i les quartiers nord liksom utveckla kollektivtrafiken och därtill se till att fler sysslolösa kommer i arbete.
Förslag på arbetsmarknadspolitiska åtgärder presenteras, men för att minska
arbetslösheten och på sikt även förhindra att inte minst de ännu unga ska hemfalla åt kriminalitet måste Marseille, enligt premiärministerns kungörande (Premier Ministre-Service de Presse 2012), också stärka skolutbildningen och intensifiera arbetet med den grupp elever som runtom i staden annars anses löpa
extra stor risk att i förtid avbryta sin skolgång.

Upplevelser av en ”delad” stad
Gemensamt för städerna Malmö och Marseille är att de inom ramen för den
mediala debatten i Sverige respektive Frankrike tenderar att regelbundet frammanas som den vederbörande nationens allra svagaste länk. Vanligt i dessa
sammanhang är inte bara att Malmö och Marseille utmålas som betydligt mer
främmande, fattiga, segregerade och brottsdrabbade än andra tätorter i vartdera
land. I många fall rapporteras också skolan i bägge dessa städer lida av mycket
större brister än skolor på andra håll i Sverige och Frankrike.
Mot denna bakgrund, och med utgångspunkt i kommunikationsvetaren John
Durham Peters (1997) konstaterande om att den moderna människans upplevelse av världen är bifokal – det vill säga att den utgör en på det stora hela
fragmenterad samling av levda erfarenheter och blandade skildringar av verkligheten så som de framträder i media – kommer jag att i detta kapitel utforska
hur lärarna i min studie förhåller sig till den stad som de själva arbetar i. Det gör
jag genom att först ge en inblick i hur Malmö och Marseille i allmänhet beskrivs
och diskuteras bland lärarna ifråga. Därefter följer ett avsnitt som mer precist
fokuserar på hur de uppfattar det specifika område av Malmö och Marseille
som de dagligen jobbar i, de centrala delarna av respektive stad vill säga. För att
ge viss kontur åt dessa lärarperspektiv följer sedan en fördjupning i hur Malmö
och Marseille i regel framställs i svensk respektive fransk media. I denna
genomgång undersöker jag mediala skildringar av både nutida och historisk
karaktär, som jag vidare relaterar och i en del fall även kontrasterar mot uppgifter hämtade från samtida forskning i var och ett av dessa länder.
Sammantaget syftar detta till att ge en inblick i hur de medverkande lärarna i
Malmö och Marseille, i beskrivningen av sin egen stad, bitvis låter sig influeras
av hur, och genom vilka frågor, staden i stort diskuteras i media. I förlängningen av detta blir vi varse den betydelse som lärarnas bifokala upplevelse av
Malmö och Marseille spelar för deras arbetsrelaterade strävanden och stretanden i vardagen. Genom lärarnas egna beskrivningar och förklaringar av dessa
städer framträder nämligen en idé om det slags samhälle som lärarna själva
framhåller som det mest ideala. Och i samband med det, även en illa ansedd
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avart till detsamma – en avart som lärarna för egen del anser det vara viktigt att
så långt det går försöka motverka och stävja.
På Malmskolan var majoriteten av de till studien anknutna lärarna bosatta i
samma stad som de arbetade i, flera av dem dessutom på smidigt gång- och
cykelavstånd från sin aktuella arbetsplats. Oskar, som dagligen pendlade till och
från grannstaden Lund, var den enda av kollegorna som avvek från detta mönster. Han hade visserligen varit bosatt i Malmö vid tidigare tillfälle, men var sedan några år nu på nytt tillbaka i den stad där han som liten vuxit upp. Även
Emma var uppvuxen på annan ort än Malmö. Hon bosatte sig i staden först i
samband med sina studier vid Malmö högskola och var, fortsatt efter tio år som
malmöbo, en av få lärare på Malmskolan som saknade skånsk dialekt.
På Collège Condorcet var samtliga lärare bosatta i Marseille, hälften av dem
på gångavstånd från den egna arbetsplatsen, hälften av dem bara ytterligare en
bit bort. Alice, Mathieu och Agnès var själva födda och uppvuxna i staden, om
än både Alice och Mathieu under flera år varit bosatta också i andra delar av
Frankrike, bland annat i Paris. Därutöver var Nordine inflyttad från en mindre
stad i sydvästra Frankrike och Damien uppvuxen i landets nordöstra delar.
Hélène föddes i en större stad nära tyska gränsen men hade innan flytten till
Marseille hunnit med att som barn bo och som vuxen arbeta även på andra håll
i Frankrike, bland annat på Korsika.
Under tiden för mitt fältarbete i dels Malmö, dels Marseille bodde jag för
egen del på behändigt avstånd både från Malmskolan och senare även från
Collège Condorcet. I Malmö hyrde jag till en början en lägenhet längs med
Nobelvägen, inte långt ifrån Södervärnstornet. Efter en tid blev jag dock tvungen att flytta, men hittade ganska snart ett nytt boende bara några hundra meter
ifrån havet invid Ribersborgs kallbadhus. När jag en dag berättar för Ulrika om
min pågående flytt roar hon sig med att hjärtligt raljera över hur jag lyckats
”byta upp” mig till ett bättre bostadsområde genom att röra mig från Malmös
sydöstra delar till stadens mer västliga kvarter. Hon är noga med att understryka
att hon själv inte anser den ena sidan av staden vara bättre än den andra, men
konstaterar att det i stort ändå är på detta vis som Malmös östra och västra
delar vanligen värderas i förhållande till varandra.
”Malmö är till stora delar en segregerad stad”, förklarar Ulrika och påpekar
att detta innebär att befolkningssammansättningen i staden varierar en hel del
mellan olika bostadsområden i Malmö. Som allra tydligast, poängterar hon,
framträder dessa skillnader om blicken vänds mot skolan. ”Alltså, åker du ut till
Limhamn [ett bostadsområde sydväst om centrala Malmö] är det svårt att överhuvudtaget hitta några elever med invandrarbakgrund. Och i Rosengård [ett
bostadsområde sydost om centrala Malmö] finns det knappt några elever alls
med svensk bakgrund ... eller vad man nu ska kalla det.”
Att beskriva och diskutera Malmö som ”en segregerad stad” var Ulrika inte
den enda att göra. Inte heller var hon, bland sina kollegor på Malmskolan, ensam om att göra en direkt koppling mellan frågan om stadens ”segregation” och
dess invånares tillskrivet etniska ”bakgrund”.
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”Segregationen är ett av Malmös absolut största problem”, intygar till exempel Niklas. Detsamma tillstår Filip som, i likhet med Ulrika, dessutom väljer att
exemplifiera detta genom att teckna en bild av hur olika skolor runtom i Malmö
brukar beskrivas och benämnas:
Det finns ju olika klassificeringar. Det är ju så. Går du skola i Ribersborg är det en
”svensk” skola du går på. En ”svenneskola” alltså. Samma sak om du går skola i Limhamn. Men närmar du dig centrala Malmö så förändras plötsligt detta. Då blir det mer
mångkulturellt. Och sen förändras det igen. På skolor i Rosengård och Fosie [ett bostadsområde, liksom Rosengård, situerat öster om Nobelvägen] är till exempel majoriteten av alla elever av annan bakgrund än svensk.

En liknande uppdelning av stadens olika bostadsområden gör även Niklas, som
i likhet med Filip, också han då och då refererar till olika skolor i Malmö i termer av endera ”svenneskolor” eller ”invandrarskolor”. När jag vid tillfälle ber
Niklas att förtydliga för mig vad skillnaden dessa två kategorier emellan egentligen består av och innebär börjar han först skruva på sig. Sedan upplyser han
mig om att han faktiskt inte har någon egen personlig erfarenhet av att arbeta
på skolor av just det här slaget. ”Så egentligen kan jag själv inte säga så mycket
om saken”, konstaterar han och fortsätter:
Det är mest sånt som jag hört ryktesvis, eller ja, så utifrån på nåt vis. Kanske är allting till
och med bara fördomar. Jag menar, jag vet faktiskt inte hur det ser ut på så många andra
skolor [än på Malmskolan]. Men av vad jag hört är det ändå stor skillnad mellan skolor
som ligger i de lite finare områdena i staden, mot havet till, och de skolor som hör till
Malmös södra och östra delar. För i miljonprogramsområdena är invandrartätheten
mycket högre och utbildningsnivån mycket lägre. Och den segregationen speglar ju tyvärr
av sig också i betygsresultaten för eleverna som går skola där. Elever i till exempel Rosengård har mycket sämre betyg än de på Ribersborg.

Med eller utan egen erfarenhet av att bo och jobba i olika delar av Malmö var
uppfattningen om och upplevelsen av Malmö som ”en segregerad stad” mycket
utbredd bland de lärare som på Malmskolan ingår i den här studien. Malmö,
framhöll flera av dem, utgjorde på detta vis inte bara en stad utan flera. Å ena
sidan, väster om centrum, rikt och ”svenskt” – å andra sidan, öster om centrum, fattigt och ”invandrartätt”, och i de centrala delarna mitt emellan de andra
två, betydligt mer ”mångkulturellt”. Det ska visa sig att lärarna på Collège Condorcet beskriver Marseille på ett snarlikt vis. Den gränslinje som lärarna här
drar mellan å ena sidan de rika och ”franska” delarna av Marseille, å andra sidan
de fattiga och ”invandrartäta” delarna av staden styckar emellertid upp Marseille
i en sydlig respektive nordlig sida, snarare än som i fallet med Malmö, en västlig
och ostlig variant. Precis som bland lärarna i Malmö lyfts bland lärarna i Marseille elevsammansättningen på skolorna runtom i staden fram som en viktig
indikator för denna upplevda klyfta.
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På skolorna i de norra delarna av Marseille, les quartiers nord, förklarar till
exempel Damien, ”är de blonda [eleverna] i minoritet nuförtiden”. Och på de
privata skolorna söder om centrala Marseille, tillägger han, går i första hand
elever från ”de rika familjer som betraktar den offentliga skolan [i Marseille]
som ett tillhåll enbart för stadens fattiga och utländska elever”.
På någon privat skola i Marseille har Damien dock aldrig arbetat. Däremot
var han under några år, precis i början av sin lärarkarriär, anställd på en skola i
en av stadsdelarna tillhörande les quartiers nord. ”Men jag tror det är mycket värre
där nu än vad det var då”, säger han och fortsätter:
Redan när jag jobbade där var det en hel del stök med eleverna, men det är mer våld numera ... Jag har till exempel hört att de lärare som jobbar där nu måste eskorteras till tunnelbanan av särskild personal för att inte bli attackerade av elever eller andra ungdomar
på vägen. Så det är helt klart farligare att jobba där nu än på den tiden då jag jobbade där.

Om detta håller Agnès med, som under ett av våra samtal själv utnämner les
quartiers nord som ”ett av de farligaste bostadsområdena i hela Marseille”. På
vilket sätt då? undrar jag, varpå hon förklarar:
Livet där ute är inte som det här inne i centrala Marseille. Visst finns det fattigdom även
här, men inte på samma sätt som där. Arbetslösheten, droghandeln och kriminaliteten
har gjort det farligt för människor att bo där ute. Det är så många i les quartiers nord som
inte följer den franska republikens lagar att det nu nästan blivit till en egen stat i staten.

Parallellt med beskrivningen av les quartiers nord som allt annat än ljusblont menar såväl Damien som Agnès att området ifråga också utmärks av både stor
fattigdom och utbredd laglöshet bland dess invånare. Att situationen ser ut på
detta vis, intygar Damien, har att göra med ”den sociala miljön” i området. I
ingen annan del av Marseille, berättar han, finns så många Habitations à loyer
modeéré (HLM) som det finns just här. Det vill säga, de statligt subventionerade
bostäder som sedan mitten på 1970-talet står till förfogande för de allra mest
resurssvaga grupperna i det franska samhället.
Alice är inne på ett liknande spår. Enligt henne är Marseille en stad hårt
präglad, inte bara av fattigdom, utan också av ”stor ojämlikhet”. Och det är
invånarna i les quartiers nord som hon menar är hårdast drabbade av detta. ”Jag
tycker mig för varje dag som går se hur muren mellan les quartiers nord och andra
delar av Marseille bara blir högre och högre”, säger hon:
Alla som där lever på att sälja droger ... det har ju att göra med fattigdom, som särskilt i
Marseille, är tätt knuten till invandringen och den ekonomiska krisen som gör att arbetslösheten är så stor här. Men så finns det fortfarande de som [i andra delar av Marseille]
lever väldigt rikt, och som har så mycket rädsla och förakt för de som lever i les quartiers
nord. För du vet, lyssnar man till nyheterna om dessa områden så finns det ingenting annat än problem där ... kriminalitet, knarkande ungdomar, våld, mord ... dåliga skolor ...
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Själv har jag varken bott eller jobbat där, men från kollegor som gjort det har jag ändå
hört att det ska vara en väldigt svår miljö att arbeta i. Visst har även vi [på Collège Condorcet] en hel del problem att jobba med, men inte alls på den nivån tror jag.

Bland lärarna på Collège Condorcet var det vanligare att beskriva Marseille som
en ”ojämlik”, snarare än ”segregerad”, stad. Ändå påminner de sätt som de
franska lärarna uppfattar och upplever den egna staden om de sätt som också
de svenska lärarna förhåller sig till Malmö. I bägge fall framträder Malmö och
Marseille som en, i negativ mening, ”delad” stad – det vill säga, som en stad i
det närmaste kluven snarare än hel och därmed också isärglidande snarare än
sammanhållen. Samtidigt var flera av dessa lärare benägna att, vid en hel del
andra tillfällen, företrädesvis beskriva Malmö respektive Marseille som en, i
positiv mening, ”blandad” stad: brokig men ändå samlad vill säga.
”Marseille”, säger exempelvis Agnès, ”är den mest blandade stad du kan
tänka dig. Här bor människor från alla världens hörn!”
Detsamma påpekar Nordine. ”Marseille”, säger han, ”är en av de mest kosmopolitiska städerna i Frankrike. Nästan alla av oss som bor här har ett ursprung någon annanstans [än i Frankrike]. Invandringen hit har pågått så länge
att de av de ‘äkta’ fransmännen inte längre finns särskilt många kvar”.
Eller som Ulrika på Malmskolan väljer att uttrycka det: ”Malmö idag är en
väldigt blandad stad. Här bor människor med alla möjliga etniska bakgrunder.
Det är en stad med otroligt stor mångfald.”
Vad detta innebär för lärarna och vad de positiva aspekterna av denna attribuerade ”blandning” består i ska vi ta en närmare titt på härnäst.

En ”blandad” del av staden
Både Malmskolan i Malmö och Collège Condorcet i Marseille ligger placerade
inom sådana områden som räknas till de centrala delarna i vardera stad. Denna
bestämning härrör inte enbart från mina egna iakttagelser. Även de lärare som
ingår i den här studien var själva noga med att för mig understryka att skolorna
de arbetade på var att klassa som i Malmö, en ”innerstadsskola” och i Marseille
”un collège de centre ville” (ung. centrumskola). Det utmärkande för denna
slags skolor, menade lärarna, var att de – i likhet med de centrala delarna av
Malmö och Marseille – gick att till stora delar definiera som ”blandade”, eller
mixte på franska. Således var Malmskolan liksom Collège Condorcet, enligt
lärarna själva, varken att jämställa med skolorna i de utpekat rika och ”svenska”,
alternativt ”franska”, delarna av staden, eller med de som låg i de tillskrivet
fattiga och ”invandrartäta” områdena. Malmskolan och Collège Condorcet,
menade dessa lärare, var snarare att klassa som en helt egen kategori av skolor
där individer från de uppfattat åtskilda grupperna enligt ovan istället för att bo
på varsitt håll i Malmö och Marseille kom samman i ett och samma rum.
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”Det är som ett mini-Malmö egentligen”, fastslår till exempel Filip. ”För här
[på Malmskolan] finns allt tror jag”, säger han och förklarar:
Området i sig själv [där Malmskolan ligger] är ju ett område som är väldigt blandat. Alltså, här bor både kulturnissar och folk som har högt uppsatta jobb, men också såna som
inte alls har det bra ställt ... såna som är arbetslösa, som lever på socialbidrag och som har
det svårt, rent socialt. Som sagt, en dynamik. Och jag trivs verkligen att jobba i den typen
av område. Det är inte helt och hållet som i Rosengård, men inte heller som i Limhamn
eller Bunkeflo[strand, det vill säga, ett bostadsområde strax söder om Limhamn].

Genom att kontrastera de centrala delarna av Malmö mot de bostadsområden
som hör till stadens östra och västra delar framhåller Filip både Malmskolan
och det område som Malmskolan ligger i som i första hand ”blandat”.
Likaså gör Ulrika när jag en dag undrar hur hon skulle göra för att beskriva
Malmskolan för någon som inte sedan innan känner till den.
”Då skulle jag börja med att säga att jag jobbar på en innerstadsskola”, berättar hon, ”en innerstadsskola som ser ut ungefär som Malmö [i stort] ser ut
idag”. Och hur är det? undrar då jag, varpå Ulrika svarar:
Alltså här har vi elever från alla slags bakgrunder och etniska grupper. Det är en väldigt
blandad skola, med ett rätt bra tvärsnitt av Malmös olika invånare. Sen tycker jag i och
för sig inte riktigt om att kategorisera elever som ”svenska” eller inte ... för jag menar,
vem är egentligen ”svensk”? Men ändå, det är en blandad skola. [...] Här finns både barn
som är födda i Sverige och barn med invandrarbakgrund ... barn med högutbildade föräldrar och barn med föräldrar som är analfabeter. Det finns barn som kommer hit från
kulturkvarteren runt Möllevången [ett område tillhörande de sydöstra delarna av centrala
Malmö], men också barn som söker sig hit från Rosengård. Alltså, en väldigt, väldigt
blandad skola. Och det är en rolig blandning, en blandning som faktiskt är en av anledningarna till att jag tycker det är så himla roligt att jobba här.

I likhet med Filip och Ulrikas fall var det även bland flera av lärarna på Collège
Condorcet vanligt att framhäva den egna arbetsplatsen liksom området runtom
skolan som just ”blandad”. Centrala Marseille, påpekar till exempel Damien, är
lite som ett Marseille ”i mindre skala”. Detsamma, menar han, gäller för Collège
Condorcet och förklarar:
Bland de elever som går här är det väldigt blandat. Det är ungefär som ett Marseille i miniatyr där eleverna är européer, afrikaner, araber ... som alla lever sida vid sida utan några
större konflikter mellan varandra. Det är ett medelklassområde skulle man kunna säga,
alltså det är ingen som är riktigt rik men inte heller någon som är riktigt fattig. Det finns
en del barn med sociala svårigheter här, det gör det helt klart ... men det är verkligen inte
som i les quartiers nord.
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Om detta intygar även Agnès. ”Här [på Collège Condorcet]”, säger hon, ”har vi
en väldigt blandad elevpublik. Vi har många elever med invandrarbakgrund.
Det är så Marseille ser ut idag. Men det är ändå inte som i les quartiers nord, utan
mycket mer blandat än så, med elever som är både mer och mindre privilegierade”. Denna slags ”blandning” hyllar likaså Nordine:
Det är väldigt blandat här [på Collège Condorcet]. Vi har lite av varje. De som kommer
från privilegierade familjer, och de som kommer från mer missgynnade förhållanden. Så
som samhället i allmänhet ser ut. Jag gillar det. Det är inte alls som på de privata skolorna. Där är det mycket mer homogent [än här] ... mycket mer ljushårigt ... som en liten
bubbla där alla liknar varandra ... och det stör mig. För så ser inte samhället ut. Särskilt
inte i en stad som Marseille.

Av ovan exempel framgår att lärarna i min studie upplever den stad de själva
arbetar i som på samma gång ”delad” och ”blandad”. På det stora hela, menar
dessa lärare, karakteriseras Malmö och Marseille av en geografisk och sociostrukturell dikotomi mellan å ena sidan de som har det bättre ställt, och å andra
sidan de som har det sämre ställt. Denna variabel, understryker flera av dem,
står dessutom i nära relation till det ”ursprung” eller den etniska ”bakgrund”
som vanligen tillskrivs invånarna i olika delar av Malmö samt Marseille. De
privilegierade områdena, enligt denna logik, kategoriseras därmed som i regel
”svenska” alternativt ”franska”. Detta alltmedan de mer missgynnade områdena
i betydligt större utsträckning kom att definieras som ”invandrartäta”.
Denna upplevda ”delning” av staden var någonting som varken lärarna i
Malmö eller Marseille uppfattade som positiv. Att olika grupper inom staden
upplevdes leva åtskilda från varandra betraktade de tvärtom som förödande.
Inte minst för samhällets vidare gemenskap och sammanhållning. Risken för att
grupper på detta vis skulle komma på kant med varandra bedömdes som mycket större än om de istället, trots sina olika ”bakgrunder” och skiftande levnadsvillkor, förmådde leva och därmed också hålla ihop. Av denna anledning föredrog många av lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet att arbeta på
skolor i de centrumnära delarna av Malmö och Marseille, vilka de beskrev och
betecknade som ”blandade”. Hit, menade de, hade stadens större ”delning”
ännu inte nått hela vägen fram. Här samsades fortfarande invånare av alla de
slag om det gemensamma levnadsutrymmet. Här fanns det fortfarande potential för olika grupper att faktiskt möta varandra.
Vad som är anmärkningsvärt i de svenska och franska lärarnas upplevelser
av Malmö respektive Marseille som en på samma gång ”delad” och ”blandad”
stad är att dessa upplevelser i mångt och mycket bygger på en grundläggande
förståelse för invånarna i dessa städer som möjliga att inordna under vissa fördefinierade kategorier. Kategorier, som i huvudsak, ringas in i termer av anting-
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en välutbildat, rikt och ”svenskt” alternativt ”franskt” – eller som lågutbildat,
fattigt och i en eller annan mening ”utländskt”.33
”Delad” är staden med andra ord i förhållande till de specifika områden där
dessa grovt generaliserade grupper upplevs leva åtskilda från varandra. ”Blandad” däremot är den i sådana områden där dessa olika inringade grupper fortfarande anses leva sida vid sida, i balans med varandra. I grunden för denna distinktion vilar dock en samfälld idé om att Malmö och Marseille som helhet
redan kommit att till viss del söndras och därmed även glida isär.
Den förståelsen för Malmö och Marseille går igen också i den mediala debatt
som i respektive land rör bägge dessa städer. Denna ska vi därför ta oss en
närmare titt på härnäst. Först vänder vi blicken mot Marseille, sedan följer ett
fokus på Malmö. Därefter fördjupar vi oss i hur skolans kritiserade brister i
båda dessa städer särskilt definieras och diskuteras, för att slutligen sammanfatta hur dessa olika tråder tillsammans hänger ihop med de svenska och franska
lärarnas egna uppfattning om den stad som de arbetar i.

Marseille: Rebellerna och de dåliga ryktenas hemvist
Tre veckor in på höstterminen år 2012, efter ännu en arbetsdag tillsammans
med lärarna på Collège Condorcet, stannar jag till vid en tidningskiosk för att
ögna igenom nyhetstidningarnas förstasidor. Där möts jag av ett Paris-baserat
veckomagasin som via sitt omslag deklarerar att Marseille, mot bakgrund av de
senaste dödskjutningarna i staden, numera är att räkna som ett för Republiken
närapå förlorat territorium (Marianne 2012). Den alarmerande tonen till trots är
detta inte första gången som Marseille beskrivs som en nationellt avvikande, på
gränsen till förtappad, stad. Liknande framställningar går att återfinna också i
vad som, i linje med statsvetaren Benedict Anderson (1992 [1983]:192), är att
ringa in som den franska nationens ”biografi”, det vill säga, de officiellt stadfästa berättelser som ligger till grund för den nationella historieskrivningen.
Det är den Franska Revolutionen med start år 1789 som står som främsta
symbol för den franska nationalstatens födelse. Till vedertagen ordning hör
dock att i nationell historieskrivning göra gällande att Frankrike till detta bär på
en lång, sammanhållen statstradition som sträcker sig hela vägen tillbaka till
400-talet och Frankernas kung Klodvig. Utöver detta följs i regel redogörelser
också för kung Karl den Store, Ludvig IX liksom Henrik IV:s betydelse för den
franska nationens framväxt. Tillsammans åberopas de ofta som avgörande för
etableringen av den katolska lära som, åtminstone fram till revolutionen, anses
ha bidragit till det franska rikets enande (Baycroft 2008).

33

För en fördjupad diskussion om hur svenska och franska lärare, i sitt dagliga arbete, gör skillnad mellan
elever på basis av deras tillskrivna grupptillhörigheter i termer av bland annat etnicitet och klass, se t.ex.
Gruber 2007 och Kleinman 2016.
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Om Henrik IV berättas framför allt att han var den som efter många års
stridigheter till slut lyckades hejda det krig som, i samband med Reformationen,
hade kommit att blossa upp mellan katoliker och protestantiska hugenotter.
Genom Ediktet i Nantes år 1598 slog han, en gång för alla, fast katolicismen
som statsreligion samtidigt som han gav hugenotterna lov till viss trosfrihet
(Bordonove 2013). Detta blidkade det katolska etablissemanget, liksom stillade
de svåra spänningarna, i stort sett hela landet. Utom i Marseille. För till saken
hör att Henrik IV under sin första tid som regent själv var att räkna som protestant. Konverterade gjorde han först när han för sitt fortsatta maktinnehav
fann det nödvändigt att också den katolska kyrkan erkände honom som rättmätig kung. En sådan gir var emellertid den ultrakatolska Heliga Ligan, med särskilt fäste i Marseille, på intet sätt beredd att acceptera. I ledning av Charles de
Casaulx kom denna liga därför att år 1590 gripa makten över staden och ”i
försvar för den katolska religionen” (Temime 2006:46, min övers.) utropa Marseille som självständigt från den franska kungens herravälde. Detta självstyre stod
sig i knappt fem år, men skulle likväl komma att långt därefter prägla inte bara
det politiska livet i Marseille utan också berättelserna om staden som sådan.
Även samtida historiker gör gällande att Marseille, alltsedan denna period,
kommit att vid upprepade tillfällen inta rollen som en ”rebellisk stad” (Temime
2006:49, min övers.) gentemot övriga Frankrike.34 Det är en tematik som inte
minst går igen i den numera hjältebetonade berättelsen om hur marseillebornas
opposition mot centralmakten i Paris, i juli år 1792, fick 517 unga män att tillsammans, sjungande Marseljäsen, marschera upp till huvudstaden för att ansluta
sig till de revolutionärer som den 10 augusti samma år kom att bryta sig in på
slottet i Tuilerierna, störta kungahuset och på så vis fullborda den Franska Revolutionen (Temime 2006:73–76; Duchêne & Contrucci 1998:427–435).
Den rebelliska karaktärsteckningen återanvänds också i de berättelser som
rör Marseilles historia under 1800-talet och har, om än i lite olika gestaltningar,
så också fortsatt ända in i vår tid: Från det fientliga avvisandet av Napoleon
Bonapartes maktövertagande till arbetarupproren under Julimonarkin och den
republikanska revolten i samband med det fransk-tyska kriget. Senare även den
kraftigt växande vänstervågen strax efter första världskriget, de upprepade attentaten mot den tyska ockupationsmakten under andra världskriget liksom den
från och med 1960-talet beryktade politiska korruptionen och den stöddiga
lokalpatriotism som än idag anses bidra till att en stor del av stadens befolkning
hellre än tvättäkta fransmän ser sig själva som stolta, om än stökiga, arvingar till
de upprorsmän som redan på 1500-talet lär ha att opponerat sig mot centralmakten i Paris (Peraldi et al. 2015; Temime 2006; Duchêne & Contrucci 1998).
Detta sammantaget har gjort att Marseille över tid kommit att inte bara beskrivas som rebellisk utan också förklaras som ”en säregen stad” (Viard
2014:129, min övers.). En beteckning som genom tiderna har inrymt både en del
positiva och negativa konnotationer. För utöver de historiskt rebellstämplade
34

För liknande resonemang, se även Dell’Umbria 2006, liksom Kaiser 1992.
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händelser som fortlöpande ger stöd åt idén om Marseille som nationellt motsträvigt och upprorsvilligt har också en berättelse om stadens invånare som
kulturellt och etniskt annorlunda till stora delar kommit att influera de sätt som
Marseille idag diskuteras i den mediala debatten.
Det var under tidigt 1800-tal, i samband med den industriella revolutionens
genombrott och Frankrikes framväxande kolonialvälde, som Marseille – liksom
många andra städer runtom i Frankrike – för första gången sägs ha dragit till sig
sådana grupper som i samtida historieskrivning brukar definieras i termer av
arbetskraftsinvandring (Lequin 2006; Ponty 2004; Temime 1999a, 1995). Från
1830-talet och framåt invandrar framför allt italienare men också fransmän från
andra delar av Frankrike in i centrala Marseille (Regnard-Drouot & Mourlane
2013; Gastaut 2013). Detta för att arbeta antingen i hamnen, på varvet eller i
någon av stadens många fabriker för tillverkning av tvål, olivolja, tobak och
andra såväl ätbara som kemiska produkter (Daumalin 2013, 2003; Morel 1999).
Några decennier senare slår sig även en del tillresta greker, spanjorer och libaneser ner i staden (Calapodis 2010; Nasser 2010; Tomasi Lesaignoux 1984).
Därtill tar Marseille, i efterskalven av det armeniska folkmordet i det Osmanska
riket år 1915–1917, emot ett större antal armenier på flykt undan förföljelserna i
sitt forna hemland (Boghossian 2009). Vid denna tid har Frankrike hunnit etablera sig som en kolonial stormakt, där Marseille, som gränsstad ut mot Medelhavet, ärofullt förklaras som ”porten mot Orienten” (Blanchard & Boëtsch
2005a, min övers.). Det är nämligen med utgångspunkt i Marseilles hamn, den då
största i Europa, som de väldiga oceanångarna till och från kolonierna huvudsakligen kommer och går. Inrymmande såväl passagerare som fraktgods och
postgång knyter dessa båtar ihop Frankrike med dess kolonier, och öppnar
också upp Hexagonen35 för somliga av dess koloniala undersåtar (ibid.).
År 1906 arrangeras en kolonialutställning i Marseille, den första någonsin
inom den franska republiken. I samband med det anlitas utländsk arbetskraft
från flera av de franska kolonierna. Enligt historikern Pascal Blanchard och
antropologen Gilles Boëtsch (ibid.) uppehöll sig vid denna tid redan sedan
länge en del nordafrikaner i regionen runt Marseille. Ändå gör den officiella
historieskrivningen gällande att det inte är förrän nu som de första arbetsmigranterna från dåvarande Franska Algeriet anländer till Frankrike – i huvudsak
berber från Kabylien men så småningom också de algeriska araber som numera
anses utgöra den största minoritetsgruppen i staden. Tillkommer under de här
åren gör även en del industriarbetare från Marocko och Tunisien liksom sjömän
och stuveriarbetare från bland annat Senegal, Somalia, Madagaskar och före
detta Franska Ekvatorialafrika (ibid.). När första världskriget bryter ut kallas
många av dessa arbetare in som stridande soldater till den franska armén. Paral35

Hexagonen är en term som i dagens Frankrike används för att skilja det franska kontinentala fastlandet från
landets övriga territorium, t.ex. Korsika, men också de departement och regioner som ligger utanför Europa,
så som Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion och Mayotte (och ibland även det mer självständigt styrda Franska Polynesien och andra liknande territorier). På liknande vis användes termen för att under
den franska kolonialmaktens styre skilja det franska fastlandet från dess olika kolonier och protektorat.
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lellt rekryteras nya arbetare från framför allt Kina och dåvarande Indokina som
anländer till Frankrike via hamnen i Marseille där en del av dem även i fortsättningen blir kvar (Blanchard & Boëtsch 2005b).
Vid freden år 1918 råder det, på grund av de oerhörda förlusterna under
krigsåren, fortsatt stor brist på arbetsföra män och när det så småningom blir
möjligt för industrin i Frankrike att på nytt avancera sin produktion, blir det
återigen nödvändigt att värva arbetskraft från andra länder. Arbetare från närliggande länder i Europa favoriseras, men när nöden kräver vänder man sig
också till kolonierna för att värva ytterligare arbetskraft (ibid.). I Marseille innebär detta att ännu fler arbetsmigranter från länder så som Italien, Spanien, Ryssland, Franska Algeriet, Marocko, Tunisien, Senegal och Indokina snart infinner
sig i staden. Under mellankrigstiden anländer till Marseille dessutom ytterligare
ett antal armeniska flyktingar liksom en hel del libaneser som i första hand ser
Marseille som ett tillfälligt stopp på vägen vidare till Amerika (ibid.). Därutöver
strömmar det under denna tid även in en hel del fransmän från Korsika som
bosätter sig i staden (Attard-Maraninchi 1997). Detta sammantaget kommer för
Marseille att innebära en explosionsartad befolkningstillväxt som, trots första
världskrigets förödande konsekvenser för den franska ekonomin i stort, får
stadens politiska ledning att satsa på framtiden.
År 1922 arrangeras i Marseille ytterligare en påkostad kolonialutställning.
Den drar till sig nära tre miljoner besökare och befäster ånyo Marseilles ställning som metropol för det franska kolonialimperiet (Blanchard & Boëtsch
2005b). ”Så som aldrig förr identifierar sig staden nu med sin hamn”, skriver
historikern Émile Temime (2006:159, min övers.) och konstaterar att detta även
långt senare kommit att spela roll för hur Marseille betraktas och beskrivs. Alltsedan denna tid har nämligen såväl journalistiska som litterära och bildliga
framställningar av Marseille präglats av en i det närmaste odelad syn på Marseille som den mest kosmopolitiska staden i Frankrike.
Vill du utforska Algeriet, Marocko, Tunisien? Ge mig din hand. Jag leder dig till rue des
Chapeliers: voilà, här har vi de nordafrikanska kyffena, de arabiska männen och kvinnorna. Voilà, här har vi parfymen från Orienten, det vill säga, lukten av gammalt matfett som
fräser i en stekpanna. Här hittar vi, invid dörröppningarna, fårtackor med åldrande och
skavda bakdelar. Voilà, här har vi de gamla byäldstarna som vänder hem igen till kasbahn
efter arbetet nere i hamnen. Håll dig undan och prata ej med kvinnorna, för det leder till
bråk, du är på arabiskt territorium. Du är i Sfax, i Rabat och i Orans ghetto. Inget saknas
dig här. Det turkiska kaffet under uppvärmning, de tända ljusen i taket samt det skumma
dunklet och medelhavsstädernas många frestelser. Och nu, se upp: här kommer lopporna! (Londres 2007 [1927]:27, min övers.).

Så introduceras Marseille i journalisten och författaren Albert Londres essäsamling Marseille, porte du Sud från år 1927. Med hamnen som utgångspunkt tecknar
Londres här en ironisk bild av Marseille som både exotisk och spännande, en
stad inte lik någon annan på det franska fastlandet. Denna framställning, som
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återfinns även hos andra journalister och författare som levde samtida med
Londres (Le Noël 2014; Agostini & Forno 1999), genomsyrar också en del
samtida porträtt av Marseille. Enligt sociologen Michel Peraldi och journalisten
Michel Samson (2006:265, min övers.) är dock de samtida skildringarna av det
kosmopolitiska Marseille snarare att betrakta som upprepningar av en långlivad
”myt” än som en rätt och riktig sociologisk beskrivning av staden.
Marseille, förklarar de, är idag inte mer präglad av invandring än vad andra
stora städer i Frankrike är. Enligt statistik från år 2010 som Peraldi och Samson
tillsammans med sociologen Claire Dupont hämtat från den franska myndigheten L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) är förvisso 12,9 procent av Marseilles invånare att räkna som invandrare. Men enligt
samma mätning uppgår andelen invandrare i Paris till 20,3 procent och i Lyon
till 12 procent. Siffrorna för gruppen utländska medborgare bosatta i Frankrike
följer samma mönster: 7,8 procent i Marseille, 14,9 procent i Paris och 8,3 procent i Lyon (Peraldi et al. 2015:18). Trots denna spridning är det Marseille, och
inte någon annan stad, som i såväl politiska som mediala sammanhang allt som
oftast målas fram som Frankrikes mest utpräglade ”invandrarstad” (Peraldi et
al. 2015:67, Viard 1995:161; min övers.). Detta innebär att närvaron av den Andre
(Said 1993) alltjämt ger substans åt den berättelse utifrån vilken Marseille i regel
diskuteras och analyseras i fransk media – det vill säga, som å ena sidan livfullt
och exotiskt, å andra sidan stökigt och farligt främmande.
Parallellt med berättelsen om det kosmopolitiska Marseille existerar en minst
lika långlivad framställning av staden som smutsig, våldsam och moraliskt depraverad. Från sjöbusar, slagsmål och prostitution till lata och löjliga lösdrivare
utan hyfs, främlingar, flyktingar och fattiga ghetton. För att inte tala om sluga
småtjuvar, mäktiga gangsters, världsomspännande heroinhandel, vilda arbetarstrejker och hatisk rasism – liksom det som för tillfället förklaras som det allra
mest aktuella: arbetslöshet, knarklangning och laglöst våld. Sådana är de referenser som ligger till grund för vad som brukar definieras som Marseilles dåliga
”rykte” (Regnard 2013; Boura 1998; Échinard 1989, min övers.).
”Marseille är utan tvekan den stad i Frankrike som ordet ’rykte’ klär allra
bäst. Oavsett om staden framställs som bra eller dålig upphör inte bilden av
staden att klistra sig fast vid dess skinn”, skriver historikern Céline Regnard
(2013:28, min övers.), vilket hon förklarar huvudsakligen har att göra med den
roll som Marseille över tid tilldelats i olika mediala sammanhang. Alltsedan
tryckpressens stora genombrott har den journalistiska framställningen av Marseille, enligt Regnard, framför allt präglats av ”extrema skildringar” (ibid., min
övers.) genom vilka den kosmopolitiska ”myten” och det dåliga ”ryktet” lyckats
fixera staden som den franska republikens själva motsats (Regnard 2013:35).
Berättelsen om den franska statens kontinuitet över tid är en viktig beståndsdel i ”den föreställda gemenskap” (Anderson 1992 [1983]) som den nationella historieskrivningen i Frankrike sedan länge borgar för (Baycroft 2008;
Bell 2001). Att Marseille om och om igen porträtteras som historiskt avvikande
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är därmed avgörande också för hur nutida skeenden i staden vanligen behandlas
i media. Detta gäller inte minst för frågan om kriminalitet.
I franska mediala sammanhang betraktas Marseille redan sedan lång tid tillbaka som en ”brottens huvudstad” (Morel 2008, min övers.). Detta trots att den
nationella statistiken talar för att Marseille inte är mycket mer drabbad av brott
än de övriga stora städerna i landet, så som exempelvis Paris, Lyon, Toulouse
eller Nice (Mucchielli 2013a, 2013b). Marseille må ha extra stora problem med
narkotikahandel av olika slag (Mucchielli 2012). Men att nationella medier, i sin
rapportering om dödskjutningarna år 2012, målar fram staden som ett nationellt
undantag, ett för Republiken i det närmaste förlorat territorium (Marianne
2012) – det, menar jag, måste förstås mot den mediala representation som Marseille, alltsedan de historiska skildringarna av revolten mot Henrik IV, kommit
att bli så intimt förknippad med. Däribland: rebellen, odågan och den laglöse
Andre, i Marseille av idag framför allt förkroppsligad av les quartiers nord.
I slutet på 1970-talet, när den ekonomiska krisen i Marseille bedöms vara ett
faktum, är det, åtminstone enligt Le Monde-journalisten Luc Leroux (2012, min
övers.), les quartiers nord som står som främsta symbol för ”nedgången av Marseille som industri- sjöfarts- och hamnstad”. Efter såväl flerfaldig avkolonisering
som prisstegring på den internationella oljemarknaden når plötsligt den tillväxt
som pågått i Frankrike alltsedan fredsåret 1945 ett abrupt slut. Hamnindustrin
haltar betänkligt och till följd av detta ökar också arbetslösheten i staden. Fattigdomen breder ut sig, otryggheten ökar och den allmänna rasismen växer: inte
sällan är det den föreskrivna Andre – l’étrangère – det vill säga, utlänningen (med
eller utan medborgarskap) som pekas ut som främsta orsak till staden, och landets, ekonomiska nedgång och de konsekvenser som följer därav.
Marseille, vanställt, fördärvat, ockuperat! ... Men Marseille, snart befriat! ... Befriat från
sina utländska enklaver, som imorgon blir till fiender ... Marseille vars uppgift är att vara
Medelhavets huvudstad, men inte dess parkeringsplats ... Marseille är idag symbolen för
det Frankrike som hävdar sin vilja att vara sig själv, [och] sitt motstånd mot förfallet och
den utländska ockupationen (Jean-Marie Le Pen, citerad i Temime 1999b:390, min övers.).

Så lyder delar av det tal som partiledaren Jean-Marie Le Pen, en vårdag i april år
1987, i Marseille håller inför en större skara anhängare till det högerextrema
partiet Le Front National. Tydligt, enligt honom, är att det råder ett direkt orsakssamband mellan närvaron av invandrare i Marseille och de svåra problem
som staden anses drabbad av, varför utlänningen (med eller utan medborgarskap) med ens blir synonym med hela det nationella haveri som Marseille i Le
Pens tal får stå som representant för. Liknande tankar går under denna tid igen
också hos andra politiker (Domenech 1973). Detsamma gäller för övrigt även
bland vissa av de som på senare tid kommit att i den mediala debatten uttala sig
om situationen i Marseille (Lévy 2016; d’Arrigo 2015, 2012).
I andra fall är det i synnerhet les quartiers nord som utmålas som boven i dramat (Pujol 2014; Aubry & Pardini-Battesti 2013; France 24 2013; France 3
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2013; M6 2012), även om också andra delar av Marseille – inte minst de stadsdelar som ligger i nära anslutning till den gamla hamnen Le Vieux Port och den
stora huvudgatan La Canebière – då och då pekas ut som särskilt problemtyngda i sammanhanget (France Inter 2013; L’OBS 2011; L’Express 2011). Vad de
har gemensamt med les quartiers nord? Att de till stora delar karakteriseras av att
majoriteten av de boende bär namn som många skulle definiera som utländska
och som därtill på grund av utbredd arbetslöshet hör till de allra mest fattiga
och bidragsberoende i Marseille (Compas 2013, 2012). Om Marseille på något
sätt avviker från den nationella normen så är det i detta avseende som den officiella statistiken sticker ut. Stadens samlade befolkning är som redan uppmärksammat varken mer ”kosmopolitisk” (Peraldi et al. 2015:18) eller mer brottsbenägen (Mucchielli 2013a, 2013b) än vad andra franska storstadsbor är, däremot
är de ekonomiska förhållanden som många av Marseilles invånare lever under
betydligt mer prekära än i andra delar av Frankrike.
”I Marseille [...] lever över en fjärdedel av befolkningen under fattigdomsgränsen”, konstaterar till exempel Peraldi et al. (2015:12, min övers.). Detta knyter
de an till den statistiskt låga utbildningsnivån i staden, den höga arbetslösheten
och det stora antalet hushåll bestående av ensamstående föräldrar.36 År 2012 var
som exempel 18,4 procent av alla Marseilles invånare37 mellan 15 och 64 år
registrerade som arbetslösa. 23,3 procent saknade adekvat utbildning38 och 12,8
procent av alla hushåll bestod av en ensamstående vuxen med barn. Motsvarande siffror i Paris39 samma år: 11,7 procent arbetslösa, 12,4 procent utan
skolutbildning och 8 procent ensamstående vuxna med barn. Och vidare, i
Lyon40: 13,2 procent arbetslösa, 13 procent utan skolutbildning och 7,7 procent
ensamstående vuxna med barn (INSEE 2017). Utöver detta ligger den samlade
mängden fattiga på en betydligt högre nivå i Marseille än vad den gör i Paris
respektive Lyon. År 2011 uppgick andelen människor som i Marseille levde
under fattigdomsgränsen till 25 procent. I Paris begränsade sig samma mätning
till 14 procent, i Lyon till 15 procent (Maurin & Mazery 2014). Ett liknande
mönster bekräftas även av INSEE:s mätning från år 2012 (Martin 2015).
I nyhetsflödet har på så vis Marseille, parallellt med ryktet om den höga
brottsligheten, kommit att utropas också som ”fattigdomens huvudstad” (La
Provence 2015, min övers.). Bara det att fattigdomen i Marseille inte är jämnt
utspridd över alla invånare i staden. Den är snarare väldigt starkt koncentrerad
till vissa områden, däribland samtliga stadsdelar tillhörande les quartiers nords
liksom några av de betydligt mer centralt belägna arrondissemangen runtom om
Le Vieux Port, La Canebière och tågstationen Marseille Saint-Charles. Bortom
dessa områden är Marseille inte alls fullt ut fattigt, utan ifråga om en del stadsdelar till och med att klassa som mycket rikt. Detta gäller i synnerhet några av
36

För en liknande analys, se även OECD 2013.
Enligt folkräkningen: 852 516 invånare (INSEE 2017).
38 Antingen utan godkända betyg i grundskolan eller formell skolutbildning överlag.
39 Enligt folkräkningen från år 2012: 2 240 621 invånare (INSEE 2017).
40 Enligt folkräkningen från år 2012: 496 343 invånare (INSEE 2017).
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de bostadsområden som ligger söder om staden liksom de centralt belägna
arrondissemangen invid Parc Borély, Rue Paradis och längs med strandpromenaden La Corniche. Där är inte bara lönerna höga; även förmögenheterna är
stora och bostäderna både påkostade och i vissa fall hårt bevakade (Peraldi et al.
2015; Donzel 2014; Compas 2013; 2012, Dorier et al. 2012, 2010).
Marseille är med andra ord varken fattigt eller rikt, utan istället både och på
en och samma gång. Eller som sociologen André Donzel föredrar att förklara
det: ”Marseille är en stad mindre fattig än vad den är ojämlik” (2014:76, min
övers.). Den situationen är på intet sätt ny, men har de senaste decennierna ändå
kommit att bli mer och mer påtaglig också i den officiella statistiken. För klyftorna mellan de rika och fattiga i Marseille har alltsedan industrins nedgång och
den stora arbetslöshetens utbredning bara vuxit sig större och större över tid
(Donzel 2014, 2005; Donzel & Bresson 2007; Brassart 1996).
För närvarande tjänar de allra rikaste i Marseille över fem gånger så mycket
som de allra fattigaste i staden. Liknande är förvisso läget också i Paris. Liksom
i Lyon. I Frankrike kännetecknas i själva verket alla stora städer av växande
klyftor mellan rika och fattiga (Aerts et al. 2015). Vad som i detta sammanhang
ändå utmärker Marseille är att de socialt marginaliserade inte enbart återfinns i
bostadsområden situerade utanför stadskärnan. I kontrast till exempelvis Paris
och Lyon visar Marseilles innerstad fortfarande prov på en hög grad av heterogenitet ifråga om invånarnas socioekonomiska situation (Donzel 2014; Maurin
& Mazery 2014; Dumont 2011). Polariseringen mellan rik och fattig tar alltså
här inte enbart plats i skarven mellan city och förort. Den sociala ojämlikheten
och boendesegregationen skär även igenom de centrala delarna av Marseille. I
den allra fattigaste av stadsdelar (det 3:e arrondissemanget) lever över hälften av
invånarna (55 procent) i fattigdom. I den rikaste (det 8:e arrondissemanget) är
desamma begränsade till 9 procent (Maurin & Mazery 2014). Det geografiska
avståndet däremellan omfattar inte mer än tre kilometer.
Sett ur detta perspektiv är Marseille att betrakta som en på samma gång socioekonomiskt segregerad och sammansatt stad. En stad som i lika hög grad
konvergerar med den nationella normen som den avviker ifrån den. Precis så
som fallet är också med Malmö i Sverige.

Malmö: Fattig och rik på gränsen till kontinenten
Malmö är Sveriges tredje största stad. Inte i geografisk mening, men väl sett till
befolkningsmängd. Snarare än utsträckt är Malmö i sin stadsstruktur väldigt tätt
sammanvävd. Mellan de flesta stadsdelar går det utmärkt att ta sig antingen till
fots eller per cykel. Invånarna i Malmö lever med andra ord förhållandevis nära
varandra. Ändå råder det stora skillnader i levnadsvillkor mellan de boende i
Malmös olika bostadsområden. I likhet med andra både mindre och större städer i Sverige lider Malmö av såväl ökad boendesegregation som kraftigt växande inkomstklyftor mellan fattiga och rika (Andersson & Hedman 2016; OECD
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2015, 2011; Scarpa 2015; Andö 2013; Salonen 2012; SNS 2011, 2009; Socialstyrelsen 2010). Till skillnad från de flesta andra svenska städer är det dock inte
bara stadens penningstarka invånare som befolkar de centrala delarna av
Malmö. Malmös innerstad karakteriseras snarare av en sammansättning av både
rikare och fattigare hushåll, som trots att de i huvudsak sluter samman i åtskilda
bostadsområden ändå förenas i sin närhet till stadskärnan. Inte ens det medialt
beryktade höghusområdet Rosengård ligger mycket längre än fyra kilometer
från det centrala Stortorget mitt i city. Att beskriva Rosengård och andra närliggande miljonprogramsområden (till exempel Hyllie, Kroksbäck och Lindängen)
som förorter till Malmö finns det alltså inte riktigt fog för (Salonen 2012; BRÅ
2012). Värt att här notera är att begreppet förort på svenska, per definition,
antyder att det föreligger ett betydande geografiskt avstånd mellan den inringade förorten och staden till vilken förorten ifråga sammankopplas. En förort är
på så vis i dess mest grundläggande bemärkelse att definiera som ett ”avgränsat
samhälle eller bostadsområde inom en större stadsregion” (Nationalencyklopedin u.å.). Så är inte fallet med Rosengård. Snarare än förort till, är Rosengård en
stadsdel i staden Malmö. Det har dock inte förhindrat Rosengård från att i media
återkommande undersökas och diskuteras i termer av just en förort. Till detta
återkommer jag lite längre fram.
I likhet med Marseille i Frankrike lyfts Malmö i svensk media ofta fram som
en av de fattigaste städerna i Sverige. ”Malmö har flest barn i fattigdom” lyder
exempelvis en rubrik i SVT Nyheter efter att organisationen Rädda Barnen år
2014 gjort offentligt sin årsrapport gällande barnfattigdomens utbredning i
Sverige (SVT 2015a). Enligt den hänvisade rapporten levde under år 2012 nära
32 procent av alla Malmös barn i ekonomisk utsatta familjer, en siffra som påtagligt överstiger både det nationella genomsnittet om 12 procent och de respektive siffrorna för varje annan kommun i Sverige (Rädda Barnen 2014). På
liknande vis har det sett ut ända sedan Rädda Barnen år 1991 först initierade sin
mätning i denna fråga (Rädda Barnen 2015:57).
Den mediala framställningen av Malmö som en stad märkt av betydligt högre fattigdom än övriga svenska städer finner stöd också i andra undersökningar
som rör de ekonomiska levnadsvillkoren i Sverige. ”Malmö är en förhållandevis
fattig kommun med medelinkomster som ligger betydligt lägre än riksgenomsnittet och de andra stora städerna i Sverige”, skriver till exempel professorn i
socialt arbete, Tapio Salonen (2012:36), i en från år 2012 aktuell lägesrapport
rörande den socioekonomiska situationen för Malmös samlade befolkning. Här
är lönerna lägre än på andra håll i landet och vad gäller andelen inkomstfattiga,
skriver Salonen (2012:46), ”skiljer sig Malmö kraftigt från den nationella nivån”.
I sin rapport visar han att det år 2008 var nästan en av tre malmöbor, eller 28,9
procent, i åldersgruppen 25–64 som levde under EU:s definierade fattigdomsgräns (ibid.). Samtidigt är Malmö den stad som uppvisar högst arbetslöshet av
de tre största städerna i Sverige. År 2012 beräknades i Malmö 14 procent av den
registrerade arbetskraften i åldergruppen 16–64 vara arbetslösa. I Stockholm
uppgick samma mätning till 6,8 procent. I Göteborg till 9,3 procent. Inom ål85

dersgruppen 18–24 var det samma år 23 procent som i Malmö var inskrivna
som arbetssökande. Motsvarande siffra i Stockholm: 8,7 procent. Och i Göteborg: 15,4 procent (Malmö Stad 2013a).
Vidare uppmärksammar Salonen (2012:48) att det kommunala försörjningsstödet i Malmö under många år har legat på en betydligt högre nivå än det nationella genomsnittet.41 På senare år har det i Malmö dessutom kommit att bli
allt fler som genom Socialtjänsten måste söka ekonomiskt bistånd under en
längre och ihållande, snarare än kort och tillfällig, period.
Detta sammantaget bäddar gott för den mediala framställningen av Malmö
som en fattig stad. De stora skillnaderna mellan olika bostadsområden i Malmö
har dock lett till att vissa områden oftare än andra hamnar i fokus så snart
Malmö i media uppmärksammas i denna sak.
Det gäller alldeles särskilt för stadsdelen Rosengård. För om ”Malmö har
flest barn i fattigdom” (SVT 2015a) så är ändå ”Barn på Rosengård fattigast i
landet” (SVT 2012b).42 Och även om Malmö i sin helhet uppvisar högst arbetslöshet i landet så visar mer detaljerad statistik att Rosengård är den stadsdel i
Malmö som inhyser störst andel invånare utan förvärvsarbete.43 Detsamma
gäller för andelen hushåll med kommunalt försörjningsstöd. Enligt siffror från
år 2011 visar sig 26,3 procent av samtliga hushåll i Rosengård ha blivit beviljade
ekonomiskt bistånd. Detta att kontrasterande jämföra med 1,5 procent i den
betydligt rikare stadsdelen Limhamn-Bunkeflo (Hjort 2012:9).
Malmö må vara fattigt, men Rosengård är fattigare. Denna omständighet
lyfts ofta fram som orsak och förklaring även till de övriga socialt orienterade
problem som stadsdelen i media vanligen förknippas med. Från trångboddhet
och ohyra till skolor som inte anses hålla måttet vidare till knarklangning, upplopp, bränder och grov kriminalitet (SkD 2015a; SVT 2011; DN 2010; SVT
2008). I nationell media är det sällan Rosengård frammålas som någonting annat än en av Sveriges mest ”utsatta förorter” (Dahlberg 2016)44 – detta trots att
stadsdelen enligt förefintliga definitioner inte går att kategorisera som en förort
i faktisk bemärkelse. Att den ändå beskrivs i dessa termer, menar jag, har att
göra med hur Malmö som helhet tenderar att definieras och diskuteras i samtida
svensk debatt. Det vill säga, som en allt igenom ”delad” och svårt ”segregerad”
stad (DN 2015; SR 2013; SvD 2012a; Metro 2012).
En sådan debatt tjänar nämligen på att Malmö uppfattas som inte bara stor,
utan också utsträckt – i sin utkant kringgärdad av förorter vilka i enlighet med
etnologen Per-Markku Ristilammi till stora delar fungerar som en ”symbolisk
41

Under åren 2005 till 2010 låg andelen biståndsberoende i Malmö på en skiftande nivå om 9–11 procent. I
Sverige sammantaget låg andelen biståndsberoende under samma tidsperiod på ett genomsnitt om 4–5 procent (Hjort 2012:9).
42 År 2012 beräknades över 60 procent av alla barn i Rosengård leva i ekonomiskt utsatta hushåll (Rädda
Barnen 2014).
43 År 2011 uppgick i Rosengård andelen förvärvsarbetande i arbetsför ålder till knappa 36 procent. Motsvarande siffra för Malmö totalt: 63 procent. Och för Sverige: 77 procent (Malmö Stad 2013b).
44 För liknande konstateranden, se även Expressen 2016a; SvD 2012b.
86

gränsdragning i samhället mellan de som är innanför och de som är utanför”
(2006:212). Innanför är de som bor i staden och utanför de som bor i förorten.
Att Rosengård om och om igen framställs som förort innebär på så vis att området och dess invånare, på symboliskt vis, naglas fast som på samma gång avsides och avvikande och i förlängningen stiliseras som själva sinnebilden för
den delning som i nationell media gör Malmö till en stad rimlig och relevant att
diskutera som fragmenterad och isärglidande.
Här återfinns vad jag å ena sidan väljer att kalla för det välmående Malmö – den
del av Malmö som enligt kommunledningens varumärkesbyggande berättelse
om staden har gått från att vara en grå och smutsig arbetarstad till att på senare
år bli en pigg och färgglad kunskapsstad.45 Å andra sidan, vad jag väljer att
benämna som det plågade Malmö – den del av Malmö som på grund av utbredd
fattigdom och stor hopplöshet anses driva fler och fler av stadens unga invånare raka vägen in i gängbildning och gangstervåld.46
Å ena sidan alltså, idén om det ”goda” samhället, å andra sidan: dess avvikande och lika avskräckande baksida. Mellan dessa ytterpunkter pendlar de
mediala beskrivningarna och diskussionerna om Malmö ofta fram och åter.
Detta har tidigare beskrivits av Salonen (2012), liksom diskuterats av journalisten och författaren Per Svensson, som i en problematiserande biografi över
staden konstaterar att ”[d]et finns en ljus saga om Malmö och det finns ett
mörkt skillingtryck, de berättar om två helt skilda världar, som märkligt nog
ändå tycks kunna existera sida vid sida” (Svensson 2011:311).
Vad gäller den ljusa sagan om staden, det välmående Malmö, är det framför
allt kommunens satsningar inom kultur och stadsplanering som brukar uppmärksammas. Öresundsbron, Västra Hamnen, Högskolan och Citytunneln.
Närheten till det kontinentala Köpenhamn. Därutöver, det från år 2015 nybyggda konserthuset, den långlivade stadsfestivalen, de trendkänsliga kaffebarerna och de hippa klubbarna runt stadsdelen Möllevången. Det är dessa områden och landmärken som anses bidra till att göra staden attraktiv för potentiella
investerare, turister och framtida inflyttare.47 Detsamma tros vara giltigt för
Malmös många vunna priser och utmärkelser, däribland: årets cykelstad år 2011,
Sveriges miljöbästa kommun år 2013, årets företagsvänligaste kommun år 2014
och Sveriges bästa idrottsstad år 2015 (Expressen 2015; Sydsvenskan 2015a;
Metro 2014; Sydsvenskan 2012c; Aftonbladet 2007).
Vad gäller det mörkare skillingtrycket av staden, det plågade Malmö, är det
istället droger, vapen, våld och mord som brukar stå i fokus. ”Som värst beskrivs gator och vissa bostadsområden som laglöst land där myndigheterna
tappat kontrollen till förmån för ungdomsgäng”, skriver exempelvis Salonen
(2012:8). Här tycks livet för stadens invånare präglas av vånda och oro snarare
45

För en fördjupad och problematiserande analys av Malmös diskursiva omställning från arbetarstad till
kunskapsstad, se Möllerström 2011 och Mukhtar-Landgren 2005. Liksom Dannestam 2009, vad gäller denna
omdanings politiska ingångar och ingredienser.
46 För en motberättelse till denna framställning, se Svensson 2011.
47 För en fördjupad diskussion om den pågående gentrifieringen av Malmö, se Madureira 2014; Hedin 2010.
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än framgång och framåtanda (Expressen 2016b; SkD 2015a; GP 2015; DN
2011). Här bor också de som anses bidra till att i stort ge Malmö dåligt rykte,
det vill säga, de fattiga och de kriminella (SVT 2015b; SvD 2012b), men också
de som i viss mening bedöms underblåsa de pågående politiska och religiösa
motsättningarna i staden. Enligt siffror från år 2014 ligger Malmö framför både
Stockholm och Göteborg ifråga om antal anmälningar med identifierade antisemitiska motiv per 100 000 invånare. Samma rangordning gäller för antal anmälningar med identifierade islamofobiska motiv (BRÅ 2015:113). I den mediala framställningen av det plågade Malmö utgör båda dessa kategorier av hatbrott ett återkommande inslag.48 Värt att notera i sammanhanget är därtill att
det i bägge dessa fall är en särskilt inringad grupp som oftare än andra figurerar
som given centralgestalt, det vill säga, de muslimska invandrarna från Mellanöstern. Vad gäller de islamofobiska hatbrotten framträder denna grupp företrädesvis som offer. Ifråga om hatbrott mot judar, snarare som förövare.
I ett debattinlägg från år 2013 förklarar exempelvis Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi de antisemitiska strömningarna i Malmö på följande vis:
Varför finns det då så mycket antisemitism i just Malmö? Visst begås hatbrott av människor från vit makt-miljön, men enligt BRÅ:s statistik49 utgör de trots allt en liten andel.
Tyvärr har en del av Malmös många invandrade tagit med sig antisemitiska attityder som
många i Mellanöstern hyser, vilket går ut över svenska judar. Att det förhåller sig så har
det länge varit kontroversiellt att skriva om. Men det är välkänt. Attityden mot judar är
konsekvent negativ över hela den muslimska världen [...] (Arpi 2013).50

Även när det gäller andra identifierade problemområden i Malmö är det bland
en del röster i media vanligt att, liksom Ivar Arpi, förklara de inringade problemen med hänvisning till Malmös ”många” invandrare, och då särskilt till de
som har sitt ursprung i något av de arabisktalande länderna i Mellanöstern, vilka
som regel antas tillhöra den muslimska tron (DN 2013b; SVT 2012c; Sydsvenskan 2011a). I det plågade Malmö är invandringen och närvaron av personer
med ”utländsk bakgrund” (Malmö Stad 2015) i själva verket ett alltjämt genomgående tema. Bitvis gäller detta även för det välmående Malmö. Efter att
Malmö år 2012 blivit tilldelad uppdraget att arrangera den TV-sända Eurovisionsschlagerfinalen uttalade sig exempelvis den dåvarande verkställande direktören för Sveriges Television, Eva Hamilton om saken på följande positivt laddade vis: ”Det blir en familjefest för hela Europa. Mångkulturella Malmö är den
idealiska staden för det här internationella evenemanget” (SVT 2012d).
Att definiera Malmö som endera problematiskt invandrartätt eller muntert
mångkulturellt hör i den mediala debatten om Malmö på intet sätt till ovanlig48

För debatt om antisemitiska hatbrott i Malmö, se t.ex. Sydsvenskan 2015b; SR 2014b; DN 2012a. För
debatt om islamofobiska hatbrott i Malmö, se t.ex. SR 2015; SVT 2015c; DN 2013a.
49 Arpi hänvisar här till BRÅ:s rapport över polisanmälda hatbrott från år 2011 – se BRÅ 2011.
50 För liknande orsak- och sambandsförklaringar, se t.ex. DN 2016; Sydsvenskan 2015c; Expressen 2012.
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heterna. ”Malmö framstår ofta som mer kontinental och kosmopolitisk än
andra svenska städer”, bekräftar bland andra sociologen Mikael Stigendal och
professorn i socialmedicin och global hälsa, Per-Olof Östergren (2013:47). Detta gäller framför allt för skildringar av det samtida Malmö, men går igen också i
vissa redogörelser som behandlar Malmö i historisk tid.
Till saken hör att Malmö, enligt den officiella historieskrivningen, inte blev
svenskt förrän år 1658, i samband med freden i Roskilde. Innan dess tillhörde
Malmö, precis som Skåne i stort, det danska kungariket. På samma sätt var det
med andra landsdelar som idag tillhör Sverige, så som Blekinge, Halland och
Bohuslän. Tillsammans blev dessa, i samband med det svenska maktövertagandet år 1658, tillräknade provinsstatus i det svenska kungariket. På så vis behöll
de för en tid de lagar, regler och förordningar som redan sedan innan tillämpades i området men kom så småningom ändå att bit för bit omdefinieras och till
fullo anpassas i linje med den svenska kungamaktens politiska krav och preferenser (Gustafsson 2008). Detta till trots finns det de som även in i vår tid menar att Skåne och Malmö sedan denna period fortsatt att i viss mening vara
osvenskt. Till denna grupp hör inte minst de högerpopulistiska rörelser som
under senare hälften av 1900-talet kommit att mobilisera runt en stark skånsk
regionalism (Persson, F. 2008; Peterson et al. 1988). Men också de som menar
att Skåne och Malmö, med sin tidigare koppling och fortsatta närhet till den
vidare europeiska kontinenten, alltid varit att karakterisera som lite mer exotisk
än andra delar av Sverige. Redan år 1749 uppgav till exempel Carl von Linné att
han, under ett besök i staden, blivit både överraskad och förtjust i Malmös milda väder. Det liknande ingenting annat i Sverige påstod han, och gjorde honom
därför påmind om platser han tidigare besökt på kontinenten (Svensson
2011:88–9). I samma anda beskrev, år 1750, publicisten Carl Christoffer Gjörwell stadslivet i Malmö vara ”mycket mer levande än i de övriga skånska städerna” och förklarade att han därutöver ansåg Malmö vara särdeles omringad av
”mycken air av en utländsk stad” (Gjörwell citerad i Helander 1977:354). Ändå
var det inte förrän affärsmannen Frans Suell år 1775 såg till att utbyggnaden av
Malmös sedan länge eftersatta hamn slutligen tog fart som staden sakta men
säkert gick från att vara en småskalig handelsort till att under årens lopp omvandlas till en internationellt anknuten industrimetropol. Via effektivisering av
jordbruket, metallindustrin, skeppsvarvet och den storskaliga produktionen av
allt från textil till tobak, socker, livsmedelskonserver och konfekt kom Malmö
så i början på 1900-talet att tillsammans med Norrköping betraktas som den
främsta industristaden i Sverige (Sernhede & Johansson 2006; Billing & Stigendal 1994; Back 1989; Häger 1989). Liksom, för att tala med Salonen (2012:20),
”en port ut mot kontinenten”.
I samband med det ökade den samlade befolkningen i Malmö, från cirka 20
000 invånare år 1860 till nära 100 000 år 1914 (Back 1989). Majoriteten av dessa
utgjordes av före detta bönder som på grund av stor fattigdom övergivit den
skånska landsbygden för att istället ta arbete i någon av Malmös många framväxande fabriker (Billing & Stigendal 1994). Bland många av dessa arbetare
89

växte snart en stark facklig rörelse fram. Parallellt med utnämningen av Malmö
som landets ledande industristad lades alltså under denna tid även grunden för
Malmö beskriven och betraktad som en klassisk arbetarstad (Sernhede & Johansson 2006; Malmsten 1989; Häger 1989).
Under hela första halvan av 1900-talet växer Malmö så det knakar. Industrin
expanderar kraftigt. Den ekonomiska turbulensen under tiden för de båda
världskrigen orsakar visserligen tidvisa neddragningar i arbetskraften. Detsamma gör den kraftiga lågkonjunkturen under tidigt 1930-tal, men på det stora
hela fortsätter ändå Malmös industrier att växa. Så när andra världskriget når ett
slut och större delen av Europa står i spillror finner sig industrierna i Malmö
med en gång beredda att exportera allt vad de sönderbombade länderna i övriga
Europa behöver för att åter resa sig. Genom den svenska neutralitetspolitiken
gentemot Nazityskland hade Malmö, liksom övriga Sverige, förmått undgå den
förödelse som andra, mer motståndsbjudande städer och länder blivit så tydligt
märkta av. Detta skapade för industrin i Malmö ett gynnsamt läge för snabb
expansion, och gjorde det angeläget för de olika arbetsgivarna i staden att rekrytera ny arbetskraft (Vall 2007; Ohlsson 1994; Malmsten 1989; Häger 1989; Bjurling 1989). År 1940 överstiger antalet invånare i Malmö 155 000 (Malmsten
1989). Bara tio år senare har antalet ökat till nära 200 000 invånare (Ohlsson
1994). Staden växer och byggs ut och bland de nytillkomna invånarna i Malmö
är det många från de krigssargade länderna runtom i Europa som invandrat för
att ta jobb inom den svenska industrin, däribland från Danmark, Finland, Italien, Ungern, Österrike, Belgien och dåvarande Västtyskland. Tillkom under
denna tid gjorde också en ansenlig mängd krigsflyktingar, i första hand judar
från före detta Nazityskland men också en del politiska flyktingar från de dåvarande sovjetstaterna Polen, Estland, Lettland och Litauen (Byström 2012;
Lundh 2010; Stigendal 1999; Ohlsson 1994).
Den kraftiga tillströmningen av Malmöbor fortsätter även under 1960-talet.
Nu är det framför allt greker, turkar, portugiser och jugoslaver som flyttar hit.
Men i takt med avindustrialiseringens inledning och den växande kritiken från
svenska fackföreningar angående förhållandet mellan långväga invandring och
lönedumpning införs i Sverige år 1967 ett antal regler som kraftigt begränsar
den pågående arbetskraftsinvandringen från länder situerade utanför norden.
Till följd av det ökar istället invandringen från Danmark och Finland (Johansson 2005; Stigendal 1999; Ohlsson 1994).
I sviterna av oljekrisen år 1973 drabbas dock industrin i Malmö, precis som
den i Marseille, av en snabb och kraftig återgång. Neddragningar och uppsägningar bland Malmös arbetande invånare slår hårt mot stadens befolkning liksom mot dess offentliga finanser och fortsätter så också att göra en bra bit in på
1990-talet. Arbetslösheten breder ut sig och fattigdomen växer. Samtidigt bryter
en mängd olika krig och konflikter ut runtom i världen och till Malmö och Sverige kommer flyktingar från bland annat Polen, Chile, Vietnam och senare också från Iran, Libanon och före detta Jugoslavien, liksom från Kosovo, Somalia,
Palestina och Irak (Vall 2007; Billing 2000; Stigendal 1999; Ohlsson 1994). I
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samband med det börjar Malmö i den mediala debatten allt oftare beskrivas
som en ”invandrarstad” (Carlson 1996), ett epitet inom vilket frågor om arbetslöshet, segregation och brottslighet sakta men säkert knyts tätt till varandra.
Från att inledningsvis främst ha blivit betraktad som oumbärlig arbetskraft visar
sig gruppen invandrare i Malmö nu framför allt avläsas som en social och ekonomisk belastning genom vilka kommunens resurser utarmas. Oavsett om frågorna rör skola, sjukvård, skatter eller socialbidrag definieras plötsligt invandringen till Malmö som ett akut och i en del fall ohyggligt problem.
I januari år 1995 varnar media för att Malmö i själva verket är ”på väg mot
kollaps” (Sydsvenskan 1995) och i en gemensam skrivelse till regeringen senare
samma år bekräftar även kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande
Ilmar Reepalu och dess moderate vice ordförande Percy Liedholm att Malmö
”utan omedelbara ekonomiska stödåtgärder hotas [...] av något som kan liknas
med en ekonomisk härdsmälta” (Reepalu & Liedholm 1995).
Läget i staden under dessa år bedöms alltså som synnerligen kritisk och i en
delrapport bilagd den invandrarpolitiska kommitéens slutbetänkande från år
1996 framhåller rapportförfattaren Benny Carlson (1996:205), numera professor i ekonomisk historia, att det föreligger viss risk för att denna allvarliga situation finner fäste också i resten av Sverige om inte regeringen skyndsamt vidtar
åtgärder för att förbättra mottagandet av invandrare i landet. Carlson skriver:
Det som händer i Malmö idag kan hända i övriga landet i morgon. Det som händer tar
sig tydligare uttryck i Malmö än i landet som helhet. Det som hänt är att Malmö blivit en
utpräglad invandrarstad (ibid.).

Bara några år tidigare år 1991 hade det högerpopulistiska partiet Ny Demokrati
blivit invalt i den svenska riksdagen. Deras högröstade liksom rasistiskt infärgade krav om begränsad flyktinginvandring talade direkt till de väljare som föredrog ett ”Sverige åt svenskarna” (Demker 2014) framför ett Sverige i vilket ”de
svenska svenskarna”, enligt Ny Demokratis etnonationalistiska retorik, annars
skulle visa sig vara ”i minoritet i sitt eget land om sextio år” (Wachtmeister
1991). Idag, drygt tjugo år senare, är detta ett påstående som inom vissa kretsar
bedöms som för Sverige redan giltigt, inte minst vad gäller Malmö.
I ett inlägg på sociala medier den andra juli år 2014 hänvisar till exempel den
sverigedemokratiske riksdagsledamoten Björn Söder till statistik sammanställd
av en anonym, invandrarfientlig bloggare med den egna kommentaren: ”Svenskar nu i minoritet i Sveriges tredje största stad” (Söder 2014).51 Och enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är det därutöver viktigt att vara
uppmärksam på risken för att Malmös befolkning ”om ytterligare några decennier” helt kommer utgöras av ”en muslimsk majoritet” (Åkesson 2009). Något
som Björn Söder och Jimmie Åkessons Malmöanknutna partikollega Per Ramhorn i sin tur har sagt sig vara särskilt mån om att politiskt motarbeta. ”Malmö
51

För en kritiskt inställd genomgång av denna statistik, se Orrenius 2014.
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har blivit en magnet för invandrare”, förklarar han, ”[m]en Malmö ligger i Sverige och ska vara en svensk stad. Malmö ska inte ha en Mellanösternprofil”
(Ramhorn 2010).
År 2012 uppgick Malmös samlade befolkning till drygt 300 000 invånare. Av
dessa var, enligt Statistiska centralbyrån, 31 procent att räkna som utrikes födda,
invandrare vill säga. Motsvarande siffra för Stockholm respektive Göteborg
samma år: 23 procent. Och för Sverige i sin helhet: 15 procent (SCB 2016).52
Vidare samlar svenska myndigheter in regionala uppgifter också om antalet
personer med så kallad ”utländsk bakgrund”, en kategori i vilken alla invånare
födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar inräknas. År 2012 beräknades
denna grupp utgöra 11 procent av Malmös totala befolkning. Motsvarande
siffra i Stockholm samma år: 7 procent och i Göteborg: 8 procent. I Sverige i
stort: 5 procent. Sammantaget uppgår alltså i Malmö år 2012 båda dessa kategorier (invandrare och barn till invandrare) till 42 procent (ibid.). I slutet på år
2015 beräknades samma grupp uppgå till 43 procent av Malmös totalbefolkning
(Malmö Stad 2015). Den invånarkategori som Ny Demokrati på 1990-talet kom
att kalla för de ”svenska svenskarna” (Wachtmeister 1991) är med andra ord
ännu inte att självklart räkna som ”minoritet i Sveriges tredje största stad” (Söder 2014) men har ändå att fortsatt samsas om staden med personer födda i,
eller med viss anknytning till, andra länder. Den största invandrargruppen i
Malmö av idag utgörs av irakier. På en andra plats kommer de tidigare arbetskraftsmigranterna från före detta Jugoslavien och i tät följd därefter, invandrarna
från närbelägna Danmark (Malmö Stad 2015).
Redogörelser av detta slag är ett i det närmaste givet inslag inom all medial
debatt rörande Malmö. Oavsett sammanhang utgör gruppen invandrare och
invånare med ”utländsk bakgrund” en grundbult i den kontextualiserande karaktärsteckningen av staden. Från fotboll, kultur och turism till frågor som rör
arbetslöshet, segregation och brottslighet – i många av dessa diskussioner återfinns vanligen en hänvisning till de Malmöbor som, trots svenskt medborgarskap, ännu inte definieras som på riktigt svenska. På detta vis har Malmö i den
mediala debatten kommit att bli närapå liktydig med den grupp invånare som i
staden tillskrivs invandrarstatus av varierande grad. Och på samma sätt har de
boende i Malmö, oavsett bakgrund, kommit att bli minst lika synonyma med
det som i allmänhet uppfattas som mer eller mindre icke-svenskt, så som till
exempel falafel, torghandel, billiga prylbutiker och arrogant stöddighet men
också svarttaxi, svartklubbar, knarklangning och maffiamord.
Inte sällan frammålas Malmö, på liknande sätt som Marseille, som en samtidigt både exotisk och farligt främmande stad. ”I pressen har Malmö alltid varit
en brottets huvudstad”, bedyrar exempelvis Per Svensson (2011:330). Så var det
åtminstone redan på 1960-talet, förklarar han och ger bland annat ett exempel
från den sydsvenska tidningen Kvällsposten som år 1967 skickade ut en av sina
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Märk väl: Enligt Salonen (2012:21) inhyser såväl Haparanda som Botkyrka och Södertälje en högre andel
utrikes födda invånare än vad Malmö gör.
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journalister för att rapportera om situationen i det, i sammanhanget, så kallade
”Malmö-träsket”. Enligt Svensson ska ingressen tidigt satt stämningen för resten av reportaget. Denna ingress återger han enligt följande:
Träsket i Malmö är en värld utan några hänsyn. Där lever människor som inte kunnat eller velat anpassa sig i samhället. Många av dem har brutits ned av sprit. Andra av narkotika, som smugglats in från kontinenten. Visste ni att Malmö är en av de största svenska
smugglingscentralerna? (Francklin Perlitz 1967, citerad i Svensson 2011:330–1).

Elände och misär. Människor som står utanför samhället. Narkotika som
smugglats in från kontinenten. Plus det grova våld som kommer till följd av allt
det andra. Än idag genomsyras mediabilden av det plågade Malmö till stora
delar av just detta innehåll (Sydsvenskan 2016; Expressen 2014; DN 2011).
Samtidigt blir det fler och fler i den mediala debatten som kritiskt diskuterar
liknelsen av Malmö vid det symboliska Chicago, det vill säga, som en stad mer
brottsdrabbad och därför också farligare att vistas i än andra städer i Sverige
(Alhem 2013; Avellan 2012; Svensson 2012; Norberg 2012).
”Farliga Malmö är en myt”, utbasunerar till exempel Sydsvenskan år 2011
(Sydsvenskan 2011b). Om inte annat, tillstås det, är Malmö knappast att rubriceras som ”Sveriges mest kriminella stad” (ibid.) då officiell statistik visar att det
i själva verket är invånarna i Stockholm som av de båda berörda städerna lider
störst risk att utsättas för brott. I en statistisk kartläggning genomförd av
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) år 2012 bekräftas denna slutsats. Av de tre
största städerna i Sverige: Stockholm, Göteborg och Malmö är Stockholm ”den
stad som under perioden 2005–2011 har flest anmälda brott totalt per 100 000
invånare” (BRÅ 2012:8). Av de tre omnämnda städerna uppvisar förvisso
Malmö flest brott i kategorin stöld, rån och häleri men vad gäller anmälda vapenbrott är det ändå Stockholm som i stort sticker ut (BRÅ 2012:9). Och ifråga
om den mediala uppmärksamheten kring de senaste årens många dödskjutningar i Malmö (Peter Mangs inkluderade) skriver rapportförfattarna så här:
I jämförelse med Stockholm och Göteborg befinner sig de kriminellt belastade personerna i Malmö på en mindre yta. Risken för våldsamma möten ökar därför. Det är också troligt att skjutningarna i Malmö uppfattas som mer påtagliga än i Stockholm och Göteborg
till följd av att staden saknar förorter. Skjutningar äger dock rum även i centrala Stockholm och Göteborg, där nöjeslivet är koncentrerat (BRÅ 2012:14).

Malmö må inte vara möjlig att räkna som den mest kriminella staden i Sverige,53
men brott på plats i staden sker ändå och när dessa rapporteras om i nationell
media kopplas de inte sällan samman med och förklaras utifrån den utbredda
arbetslösheten och stora fattigdom som präglar Malmö i stort. Men precis som
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År 2016 var Stockholm fortsatt den stad som i kontrast mot Göteborg och Malmö uppvisade flest anmälda
brott per 100 000 invånare (BRÅ 2017).
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Marseille är Malmö inte enbart en fattig stad. Här bor också en och annan rik
person som trots att de sällan står i fokus för den mediala debatten om Malmö
ändå är viktiga att ta i beaktning vad gäller Malmös omtalade segregationsproblematik. Segregation är nämligen, precis så som sociologiprofessorn Mikael
Stigendal (2011:39) så noga poängterar, att otvivelaktigt definiera som relationell. Det innebär att segregation aldrig kan förstås som begränsat till endast en
social kategori (exempelvis fattiga, invandrare eller för all del pensionärer), utan
snarare är att begripas som omfattande själva relationen mellan minst två olika
befolkningskategorier vilka i geografisk och/eller social mening tenderar att
processuellt åtskiljas och på så vis fjärmas från varandra.
I Malmö bedöms mot denna bakgrund segregationen ifråga om den socioekonomiska ojämlikheten för närvarande vara stor (Andersson & Hedman
2016; Scarpa 2015; Malmö Stad 2013b; Salonen 2012; Stigendal 2011; Persson,
R. 2008; Andersson et al. 2007). Detta inte minst eftersom skillnaden i försörjnings- och levnadsvillkor mellan fattiga och rika invånare i Malmö på senare år
väldigt kraftigt ökat. ”Den rikaste tiondelen”, klarlägger till exempel Salonen
(2012:6), ”har gått från att vara sex gånger rikare än den fattigaste tiondelen
1990 till att vara tolv gånger så rik 2008”. Denna stegrande ojämlikhet korrelerar förvisso med den generella utvecklingen för Sverige i stort, men är enligt
Salonen (2012) ändå betydligt mer snabbväxande just i Malmö. I allt större
uträckning, förklarar han, tenderar numera Malmöborna att regelmässigt bosätta sig bland människor vars livssituation liknar deras egen. Således finner man
att höginkomsttagarna i Malmö alltmer tyr sig till varandra längs med kustremsan till väster om stadskärnan, till exempel i stadsdelarna Västra Hamnen,
Slottsstaden och Limhamn-Bunkeflo (Rodenstedt 2014; Jansson 2006). Av
Malmös låginkomsttagare och arbetslösa däremot bor majoriteten i bostadsområdena sydost om stadskärnan, däribland: Kroksbäck, Fosie och Rosengård
(Andersson & Hedman 2016). De centrala delarna av Malmö däremot utgör en
rumslig skarv i staden där människor både med och utan pengar fortfarande
idag passerar varandra på gatan.

Skolan sämst i landet
När Skolverket presenterade den samlade statistiken över de svenska slutbetygen för läsåret 2010/2011 visade det sig att över en femtedel (20,8 procent) av
niondeklassarna i Malmö saknade behörighet för vidare studier på gymnasienivå
(SIRIS 2015a). Detta resultat, som låg en bra bit över riksgenomsnittet om 12,3
procent (SIRIS 2015b), bekräftade det mönster som även andra, liknande undersökningar under denna period kom att betona som särskilt iögonfallande:
”Malmö kommuns skolor har under en lång period uppvisat ett sämre betygsresultat än riket totalt” (Malmö Stad 2011:3). Att det samma år, i samband med
Skolinspektionens tillsyn av Malmös utbildningsverksamhet (Skolinspektionen
2011), än en gång uppmärksammades att betygsresultaten mellan Malmös olika
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grundskolor kraftigt skiljde sig åt mildrade knappast de i media redan hårda
omdömena om skolans tillstånd i staden. Runt årsskiftet 2011/2012 präglades
så nyhetsrapporteringen rörande skolfrågan i Malmö till stora delar av rubriker
av följande slag: ”Allvarligt läge i Malmös skolor” (Lärarnas tidning 2011),
”Många med icke godkända betyg” (SkD 2011), ”Stora brister i Malmös skolor”
(SvD 2011) och ”Malmöskolor faller fritt” (Sydsvenskan 2011c).
När antalet dödskjutningar de första månaderna år 2012 eskalerade blev så
de svaga betygsresultaten i Malmös skolor någonting som en rad olika röster i
den mediala debatten lyfte fram som orsak och förklaring till de pågående våldsamheterna i staden. Däribland den redan omnämnde polismästaren Ulf Sempert. I en intervju i Dagens Nyheter försäkrar han att det i första hand är genom
skolans verksamhet, inte polisens, som stadsledningen i Malmö kan få ett slut
på den grova brottsligheten som staden för tillfället lider under. Han förklarar:
Det finns en rak linje mellan dåliga betyg i nian, halvkriminella kvartersgäng och som sin
tur [sic] skapar de grovt kriminella som skjuter ihjäl människor [...] Jag menar inte att alla
som misslyckas i skolan blir kriminella, men jag tror inte att någon som är med i de kriminella gängen har fått godkända betyg i skolan (DN 2012b).

Det dåvarande socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh
visar sig vara av liknande uppfattning. Hon säger: ”När dörren stängs i nionde
klass för en ung människa blir det ett problem för hela livet. Utan framtidsdrömmar är det lätt att dras in i den kriminella miljön” (ibid.). I liknande anda
varnar en av Expressens ledarskribenter att den som i Sverige idag saknar behörighet till vidare gymnasiestudier även i framtiden kommer att ”sakna reella
chanser till ett riktigt jobb, kommer lockas av kriminalitet, behöva social-bidrag
[sic], löpa stor risk för missbruk och psykisk ohälsa” (Hadley-Kamptz 2012).
Vidare anser tre folkpartistiska debattörer i Kvällsposten att det våld som
Malmö ”skakas av” inte i första hand går att avhjälpa med ”högre straff och fler
poliser”. För att komma åt det aktuella problemet menar de att det istället krävs
rejäla politiska omprioriteringar vad gäller ”skolans misslyckande i Malmö”
(Widman et al. 2012). Detta inte minst med anledning av att:
Skolan ska vara den enskilt viktigaste möjligheten att oavsett bakgrund kunna skaffa sig
ett arbete och en framtid i samhället. När detta inte lyckas och unga människor förlorar
hoppet om högre utbildning, arbete och karriär, ökar brottslighet, missbruk och utanförskap. Resultatet blir det vi nu ser; en stad som faller isär (ibid.).

Ifråga om Frankrike står sig de samlade skolresultaten i Marseille varken högre
eller särskilt mycket lägre i förhållande till det nationella genomsnittet. År 2012
var det av alla inskrivna högstadielever i storregionen Marseille 15,7 procent
som blev underkända på Le diplôme national du brevet (DNB), den nationella examen som i slutet av grundskolans sista år är en förutsättning för vidare studier
på gymnasienivå. Det nationella genomsnittet samma år låg på 13,8 procent
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(Ministère de l’Éducation Nationale 2012). På denna punkt avviker alltså Marseille knappt alls från det nationella medeltalet. Ändå visade sig skolans brister
även i Frankrike vara ett återkommande tema i den mediala debatten gällande
de pågående våldsamheterna i Marseille.
I augusti år 2013, efter att en tjugofemårig man i sin bil blivit skjuten till
döds av två andra män på moped i stadsdelen l’Éstaque, uttalade sig den för
området berörde borgmästaren Samia Ghali på nytt i frågan. Denna gång bad
hon förvisso inte regeringen om militära insatser för att bemöta våldet i Marseille, men uttryckte desto tydligare en önskan om att staden skulle ges ”mer resurser för att motverka avhopp från skolan” (Le Figaro 2013, min övers.). Så
länge ungdomar i skolåldern rör sig sysslolösa på gatan kommer situationen
förbli kritisk, klargör hon och understryker att stadsledningen i Marseille därför
måste se till att de avhoppade ungdomarna på nytt söker sig till skolan. ”Vi
måste tvinga dem att skaffa sig en utbildning”, fastslår hon (ibid.).
Ogiltig frånvaro och skolavhopp är ett stort problem i hela Frankrike. Varje
år avviker inte mindre än hundrafyrtio tusen elever från sina studier inom ramen för antingen högstadiet eller gymnasiet (Ministère de l’Éducation Nationale 2014) – en situation som Samia Ghali, ifråga om Marseille, knappast är ensam
om att bedöma som riskfylld. Att koppla samman skolavhopp med unga personers inträde i kriminalitet är tvärtom en väldigt vanligt förekommande sambandsförklaring i nyhetsrapporteringen rörande dödskjutningarna i Marseille
(L’OBS 2013; France Soir 2012; Libération 2011). Detsamma gäller för enskilda
elevers upprepade och långvariga frånvaro från undervisningen i grundskolan,
vilket just Marseille uppvisar ett anmärkningsvärt högt antal av.
Skolfrånvaron i Marseille (Bouches-du-Rhône) är fyra gånger högre än det nationella genomsnittet. Detta fenomen, som ofta föregår skolavhopp, oroar sen länge lokala föreningar och politiker [...] Föga förvånande, rör detta särskilt de redan utsatta områden där
de socioekonomiska och kulturella besvären ansamlas (Le Parisien 2014, min övers.).

Enligt en studie genomförd av organisationen l’Union départementale des associations familiales (UDAF 13) ska, under åren 2004–2010, totalt 13,2 procent av alla
högstadieelever i Marseille gjort sig skyldiga till ogiltig frånvaro. Av dessa hör
majoriteten hemma i någon av stadsdelarna tillhörande les quartiers nord (UDAF
13 2012). Och det är också här som de allra flesta av stadens skolavhopp registreras (AGAM 2012). Till saken hör att Marseille, i likhet med Malmö, uppvisar stora skillnader i skolresultat mellan olika stadsdelar. Trots att Marseilles
genomsnittliga resultat på Le diplôme national du brevet ligger närapå i linje med
det nationella medeltalet står många av skolorna inom stadens gränser uppseendeväckande långt ifrån varandra vad gäller såväl ogiltig frånvaro som skolresultat och skolavhopp. Marseille är i själva verket den stad i Frankrike som år
2012 kom att inhysa flest skolor inordnade under de dåvarande utbildningspolitiskt stipulerade satsningarna Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP) och Réseau
Ambition Réussite (RAR). Båda dessa satsningar som på olika sätt syftar till att i
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områden drabbade av svåra sociala problem stärka skolans arbete och på så vis
motverka följderna av socioekonomisk ojämlikhet omfattar i första hand Marseilles collèges publiques – det vill säga, stadens offentligt styrda högstadieskolor
(AGAM 2012; MDEM 2012).
Av Marseilles samtliga högstadieskolor drivs över en tredjedel i privat regi
varav majoriteten är situerade i stadsdelarna söder om stadens centrum. Det är
bland dessa som Marseille-eleverna med den lägsta ogiltiga frånvaron och de
högsta skolresultaten återfinns (ibid.). Denna klyfta, som alltså rör de norra
stadsdelarna i förhållande till de södra, är ett ofta återkommande tema i medias
framställning av Marseille (La Provence 2014; Libération 2014; L’Express
2014). I fokus för den mediala debatten står dock allt som oftast stadsdelarna
norr om citykärnan (Metro 2015; Le Monde 2013; France TV 2013).

För ett samhälle i jämvikt
Vad gäller de sätt som Malmö och Marseille vanligen framställs och diskuteras i
svensk respektive fransk media går i enlighet med ovan undersökning ett tydligt
mönster att urskilja. I såväl Sverige som Frankrike tenderar Malmö och Marseille att frammanas som den vederbörande nationens allra svagaste länk. Detta
oavsett om frågan för diskussion rör invånarnas sociala och kulturella bakgrund, religiösa tillhörighet eller ekonomiska levnadsvillkor. För att inte tala om
diskussioner rörande segregation, kriminalitet eller till exempel statistik över
skolelevers frånvaro och betygsresultat. För samtliga av dessa frågor gäller att
Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike regelbundet framhålls och förklaras
som avvikande från den nationella normen. Och detta, vill jag hävda, har visst
inflytande också på hur de lärare som ingår i den här studien förhåller sig till
den stad som de arbetar och i de flesta fall även bor i.
Visserligen är det ingen av lärarna på vare sig Malmskolan eller Collège Condorcet som fullt ut fogar sig till idén om Malmö och Marseille som exceptionella undantag från den uppfattat svenska respektive franska normen. Visst kunde
det hända att en eller annan lärare vid tillfälle refererade till Malmö alternativt
Marseille som till exempel ”Sveriges mest mångkulturella stad, ”den fattigaste
staden i Frankrike” eller som ”staden med lägst skolresultat i hela Sverige”.
Men på det stora hela var det bland dessa lärare ändå vanligare att beskriva
Malmö och Marseille genom att kontrastera olika områden i vardera stad mot
varandra, än att ställa staden som helhet i värderande kontrast till andra tätorter
i samma land. Även detta, menar jag, går emellertid att relatera till hur dessa
städer allt som oftast diskuteras i nationell media. Det vill säga, som kluvna,
fragmenterade och i samband därmed även isärglidande och sönderfallande.
Som mina exempel i detta kapitel visar var det bland lärarna på både
Malmskolan och Collège Condorcet ett flertal som upplevde Malmö och Marseille som i viss mening ”delad”. I bostadsområdena väster om Malmös citykärna, menade till exempel lärarna på Malmskolan, levde i huvudsak invånare som
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bedömdes vara välutbildade, rika och ”svenska”. I bostadsområdena sydost om
centrala Malmö däremot levde, enligt dessa lärare, främst invånare som var att
räkna som lågutbildade, fattiga och ”invandrare”. På liknande vis var det bland
lärarna på Collège Condorcet. Också här gjordes en uppdelning av staden i å
ena sidan en sydlig sida där befolkningen klassades som välutbildad, rik och
”fransk”, å andra sidan en nordlig sida där invånarna bedömdes vara lågutbildade, fattiga och i en eller annan mening ”utländska”.
Av detta framgår att lärare i såväl Malmö som Marseille, i linje med den mediala debatten inom respektive land, tenderar att dela in den egna staden i olika
sidor efter de invånare som antas befolka desamma. Som synes är detta därtill
en indelning som bygger på att invånarna i dessa städer betraktas som möjliga
att gruppvis kategorisera efter deras tillskrivet etniska, kulturella och religiösa
bakgrund men också generella utbildningsnivå, socioekonomiska grupptillhörighet och livssituation i stort. ”Delad” är Malmö och Marseille främst i förhållande till de bostadsområden i vardera stad där invånare av en och samma kategori (rik eller fattig, ”svensk”, ”fransk” eller annat) uppfattas ty sig till varandra,
hellre än beblanda sig med invånare ur någon av de övriga kategorierna.
Detta förhållande ogillades starkt av lärare på både Malmskolan och Collège
Condorcet. För Malmö och Marseille i termer av en ”delad” stad var ingenting
som dessa lärare själva ansåg sig främja. Det var tvärtom någonting som samtliga av dem tog mycket starkt avstånd ifrån. Sinsemellan lärarna framstod i själva
verket den upplevda ”delningen” av Malmö och Marseille som direkt avvikande
från vad de själva uppfattade vara kärnan i den nationella gemenskapen och
sammanhållningen i respektive land. Det vill säga, ett samhälle där invånare av
alla slags kategorier, trots inbördes skillnader, förmår leva och hålla samman.
Ett ideal som de menade till viss del infriades i den del av staden som de själva
arbetade i. Till skillnad från de perifera delarna av Malmö och Marseille ansåg
lärarna i denna studie att de centrala områdena av vardera stad var att i huvudsak räkna som ”blandade” – inte ”delade”. Här, förklarade de, bodde människor av alla de slag sida vid sida, i balans med varandra. Precis så som de önskade att alla stadens invånare alltid och överallt skulle göra.
Genom att beskriva och förklara Malmö och Marseille som på samma gång
”delad” och ”blandad” gör lärarna i denna studie det klart, både för sig själva
och andra, vilket slags samhälle de allra helst föredrar. ”Blandat” är bra, och
”delat” är dåligt. Så lyder det allmänna utlåtandet. För att utifrån ett antropologiskt perspektiv försöka förstå denna normerande värdering föreslår jag att vi
på nytt nu vänder blicken mot den vision om gemensamt liv som dessa lärare
säger sig ha i sikte. Lärarnas preferens för ”blandade” områden står, menar jag, i
mycket nära relation till deras uttalade strävan efter att forma och fostra sina
elever till ”goda” medborgare som är väl införstådda med vad som krävs för att
förmå i svensk mening ”leva ihop”, och i fransk mening vivre ensemble. Inte
minst är det i bägge dessa fall tydligt att lärarna, framför splittring människor
emellan, anser att sammanhållning är att föredra. Invånare av en stad – liksom
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medborgare av en stat – ska enligt dessa lärare hellre ställa sig intill varandra än
mot varandra. Allt för att samhället i sin helhet inte ska stå i risk att slitas isär.
Vad som blir tydligt här är att den normativa vision som dessa lärare i tidigare kapitel har förklarat sig ansvariga för att förverkliga i sitt arbete också genomsyrar de sätt som lärarna tenderar att förhålla sig till den stad i vilket detta
arbete är rumsligt situerat. Med det menar jag att förklaringen av dels Malmö,
dels Marseille som på samma gång ”delad” och ”blandad” inte enbart ska förstås som en binärt förenklad beskrivning av dessa båda städer. Lärarnas bifokala
indelning av vardera stad som å ena sidan ”delad” och å andra sidan ”blandad”
bör också begripas som ett uttryck för den specifika nationella gemenskap och
sammanhållning som lärarna här bedömer och betraktar som ideal.
Beskrivningen av de centrala delarna av Malmö och Marseille som ”blandade” utgör på detta vis ett utomordentligt exempel på vad antropologen Jennifer
Cole (2003:99, min övers.) tidigare benämnt och diskuterat i termer av människors ”lokala visioner om vad som genererar en god, rättfärdig gemenskap”.
För ”blandad” är inte bara hur lärarna i denna studie benämner och på så sätt
begripliggör de centrumnära områdena i Malmö och Marseille. ”Blandad” är
också hur de själva önskar att samhället i stort ska se ut.
Vad lärarna här eftersträvar är i själva verket ett samhälle i jämvikt, där olika
grupper av invånare förmår leva i harmoni med varandra. Att göra ett sådant
samhälle till verklighet ser sig flera av dessa lärare som delvis ansvariga för att
bidra till genom sitt yrke. På liknande vis ser de sig som ansvariga för att försöka motverka och stävja varje tendens till ”delning” dessa inringade grupper
emellan. Den ”blandning” som lärare på Malmskolan och Collège Condorcet
yrkar som befrämjande för ett hållbart samhälle är, enligt min mening, därigenom att betrakta som del av den ordning som dessa lärare dagligen anstränger
sig för att etablera och fortplanta i sitt arbete. Den ”delning” som de parallellt
framhåller som avart till denna önskvärda ”blandning” är, menar jag, i sin tur
att betrakta som del av den oreda som lärarna till och från upplever att de i sin
yrkesvardag omringas av, och därför också har att stundtals konfronteras med.
Lärare i Malmö och Marseille vill gärna vara till nytta för en nationellt långsiktig gemenskap, och ett samhälle där samtliga invånare förmår beblanda sig
med varandra. De vill att det gemensamma livet både nationellt och lokalt ska
präglas av sammanhållning, inte splittring, mellan grupper av olika slag. Och de
föreställer sig dessutom, i egenskap av sin yrkesroll, verka för att så ska bli fallet. Men de är inte beredda att ensamma ta på sig det fulla ansvaret för denna
realisering. Den oreda som lärarna i sin skolvardag uppfattar som förenad med
den egna stadens större ”delning” beror alltså, så som de själva ser på saken,
inte enbart på deras egna professionella tillkortakommanden. Den beror snarare
på omständigheter som de själva inte anser sig kunna göra mycket annat åt än
att beklaga och försöka hitta för stunden lämpliga lösningar på.
Att så som en del röster i media gör beskylla ”skolans misslyckande” (Widman et al. 2012) för det samhälle som i Malmö och Marseille bedöms vara på
god väg att glida isär och falla sönder, det anser varken lärarna på Malmskolan
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eller Collège Condorcet utgöra en rättmätig analys av situationen ifråga. Utifrån
deras perspektiv är de problem och besvär som lärare i Sverige och Frankrike i
sin yrkesvardag har att brottas med i högre grad knutna till samhällets struktur
och utveckling i sin helhet, än till skolans verksamhet i sin enskildhet.
”Jag blir så oerhört irriterad över alla grova förenklingar där läraren ges skulden för alla problem vi har i samhället”, säger exempelvis Emma i Malmö, ”alltså, jag blir så irriterad att jag inte ens orkar ta del av debatten längre”.
Enligt Emma är de alarmerande problem som Malmö lider under avhängiga
betydligt större strukturella rörelser än de som hon och hennes kollegor förmår
påverka i sitt arbete.
”Ändå är det vi som får ta smällen för politikernas ovilja att reda upp den
röra som de i själva verket skapat på egen hand”, säger hon.
Någonting liknande ger även Alice i Marseille uttryck för:
För inte så länge sen hörde jag det sägas på nyheterna att skolan bidrar till att skapa social
ojämlikhet i samhället. Och alltså ... jag är ledsen, men nej – det är inte skolan som skapar
ojämlikhet i samhället, det gör däremot politikerna som styr vårt land. Samhället idag är
ojämlikt. Ja, det stämmer och ja, det hör till skolans roll att genom vår verksamhet försöka reducera sociala skillnader mellan elever, men som lärare kan vi knappast utföra några
mirakel. Skolan ensam kan inte lösa samhällets alla problem. Det är helt omöjligt.

Precis som Hélène i inledningen till avhandlingens introduktionskapitel pekar
alltså här både Emma och Alice på det problematiska i att skolan, genom lärarnas försorg, förväntas lösa sådana svårigheter som lärarna själva härrör till omständigheter och förhållanden bortom skolans möjliga inflytande.
”Problemet som jag ser det är att vi lärare inte längre ansvarar för endast
skolans undervisning. I allt högre grad förväntas vi numera också ta hand om
och gärna lösa de problem och konflikter som samhället i övrigt ger upphov
till”, konstaterade Hélène och fick medhåll från sin kollega Damien.
Bland de lärare som ingår i min studie var merparten övertygade om att
kunna påverka det svenska och franska samhället genom att i sitt arbete forma
och fostra ”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap. Många av
dessa lärare begriper och betraktar därmed sig själva som en slags samhällstjänare, utan vars insats gemenskapen och sammanhållningen i Sverige och Frankrike lider stor risk att splittras och på så vis slitas isär. I strävandet efter att omsätta sin vision om gemensamt liv till verklighet bedömer lärarna sig här som
bidragande till samhällets stabilitet och fortlevnad över längre tid. Samtidigt är
de långt ifrån villiga att fullt ut axla ansvaret för bland annat den annalkande
”delning” som de menar att staden där de arbetar i stort präglas av. Att bidra till
samhällets uppbyggnad ser de som en given del av det egna yrkesuppdraget. Att
lösa de samhällsproblem som emellanåt sipprar in i skolan utifrån, det ställer de
sig dock desto mer tveksamma till. Ändå är detta många gånger vad de i sitt
dagliga arbete om och om igen försöker förmå sig själva att göra.
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I detta kapitel har jag redogjort för hur lärarna i denna studie, genom sina
egna beskrivningar och förklaringar av Malmö och Marseille, uppfattar och
upplever var och en av dessa städer som på samma gång ”delad” och ”blandad”. Vidare har jag visat hur denna lärarartikulerade framställning relaterar till
den svenska respektive franska mediala debatten om vardera stad. ”Blandad”,
förklarade jag, är vad lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet räknar som
det mest ideala av samhällen. ”Delad” är avarten de bedömer som nödvändig
att så långt det går försöka motverka och stävja – även om detta inte är någonting som de ser sig själva som förmögna att helt på egen hand manövrera och
råda bot på. Syftet med detta har varit att visa på hur den vision om gemensamt
liv som genomsyrar dessa lärares vilja att vara till nytta i sitt arbete går igen
också i deras sätt att förstå och förhålla sig till den stad där de arbetar. Tillsammans med insikterna från kapitel ett ger på så vis detta kapitel oss en grund att
stå på i avhandlingens vidare undersökning av hur lärare agerar i de situationer
då de möter hinder och motstånd i arbetet med att omsätta vision till verklighet.
I vad som följer härnäst undersöker jag hur de medverkande lärarna i Malmö
och Marseille på samma gång begripliggör och brottas med de slitningar som de
upplever som besvärande i sitt arbete. I kapitel fyra koncentrerar jag mig på hur
de försöker bringa ordning i sin vardag genom att uttrycka missnöje och klaga
över den egna arbetssituationen. Vidare, i kapitel fem, utforskar jag hur de anstränger sig för att i relation till sina elever komma till rätta med delar av den
oreda – det vill säga, de påfrestningar och friktioner – som de själva lyfter fram
som orsak och förklaring till sin svåra arbetssituation. Tillsammans syftar dessa
båda kapitel till att illustrera likaväl som problematisera de sätt som jag menar
att lärarna här handskas med det korstryck mellan vision och verklighet som
gång efter annan ger sig till känna i deras yrkesvardag.
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Kapitel 4│ Jämmer över sakernas tillstånd

Det är tidig tisdag morgon i mitten på februari och Niklas är sjukanmäld för
dagen. I hans ställe har bildläraren Elin blivit ombedd att leda en lektion i religion för en årskurs åtta. Nu ilar hon fram och tillbaka med händerna över de
pappershögar som står uppradade på Niklas arbetsbord. Bläddrar, letar, muttrar. Går vidare till sitt eget arbetsbord, men hittar inte heller här det hon söker.
Hennes uppsyn blir bara mer och mer bekymrad.
”Är det någon som vet om Niklas har mejlat in några vikarieinstruktioner?”
frågar hon sina kollegor med en stegrande irritation i rösten.
Av de närvarande i arbetslaget skakar samtliga på huvudet.
”Men vad ska jag då be dem sysselsätta sig med?!” utbrister Elin frustrerat
apropå eleverna som väntar in henne i korridoren utanför.
”Äh, hitta på något bara”, föreslår matematikläraren Lisa, ”och om inget
annat fungerar, säg till dem att jobba med eget arbete ...”
Moloken och utan undervisningsmaterial masar sig Elin motvilligt ut ur arbetsrummet. In kommer istället engelskläraren Anna som när hon slår sig ner
vid arbetsplatsen intill mig syrligt beklagar sig över det faktum att också hon
kommit att bli utplacerad som vikarie under dagen. Hon visar mig sitt ordinarie
schema. Med de tillagda lektionstimmarna, förklarar hon, kommer hon knappast hinna med sin lunchrast idag.
”Det är i och för sig inte första gången det händer”, konstaterar hon torrt.
”Enligt lag har vi alla här rätt till minst trettio minuters lunchrast, men eftersom
vi så ofta måste hoppa in och vikariera för våra sjuka kollegor är detta sånt som
vi i praktiken lärt oss blunda för.” Detsamma, påpekar hon, gäller i dessa lägen
för kvaliteten på den genomförda undervisningen.
”Hur menar du nu?” frågar jag.
”Ja, för det första”, låter hon meddela, har hon i regel ingen ämneskompetens för de lektioner hon som vikarie blir ansvarig för att leda. ”Som idag till
exempel, när jag har blivit ombedd att hoppa in på en lektion i spanska och
senare även syslöjd ... alltså, jag kan inte ett ord spanska och inte heller kan jag
sy, så det blir ju inte bättre än att jag bara går in och ser efter eleverna till dess
att lektionen är slut.” Hon himlar med ögonen, och fortsätter: ”För det andra
påverkar såklart de extra vikarietimmarna min egen undervisning.”
”På vilket sätt?”, undrar jag.
Anna skakar uppgivet på huvudet: ”Hela min dag blir ju förstörd!”
Förutom att gå miste om tid till redan planerat arbete så som till exempel
”föreberedelse av lektioner, rättning av prov och andra administrativa uppgif103

ter” hävdar Anna att det förlorade arbetet vanligtvis leder till slitningar även i
det privata livet. ”Det jag inte hinner med här på skolan, måste jag istället göra
hemma. Det har också sina konsekvenser”, säger hon.
Från andra sidan rummet hörs svenskläraren Åsa snörvlande instämma:
”Precis så är det! Idag har jag liksom fem minuter till övers mellan varje lektion
och jag är redan förkyld som det är. Folk får bara inte bli sjuka, det går inte. Allt
blir så mycket tyngre då. Och själv kan jag definitivt inte gå och bli sjuk nu”,
säger hon under tiden som hon snyter sig efter ännu en nysning, ”för i nästa
vecka har vi nationella prov i svenska, och det bara måste jag vara med på”.
Alldeles för hög arbetsbelastning. Detta var ett av de större problem som
många lärare på Malmskolan ansåg sig såväl personligen som gemensamt drabbade av. Därutöver var det bland lärarna i Malmö inte heller ovanligt att den
upplevt pressade arbetssituationen förklarades som utlösande faktor även för
andra ansträngande bekymmer och besvär, så som exempelvis ihållande stress,
återkommande sjukfall och mer långvarig psykosocial ohälsa.
Eller för att tala med Niklas: ”Det är alltid nån lärare som klappar ihop varje
termin. Det byggs förstås upp under lång tid, men sen plötsligt står någon av
oss här och bara gråter. Det slår aldrig fel.”
Ett vittnesmål av detta slag må vara drastisk till sin karaktär, men saken är
den att svenska lärares utsagor om stress och press i vardagen under senare år
kommit att utmärka sig också i sådana undersökningar som på nationellt plan
väger olika yrkesgruppers psykosociala arbetsmiljöförhållanden mot varandra. I
en rapport som Arbetsmiljöverket publicerade år 2016 uppger 23,8 procent av
de tillfrågade grundskolelärarna att de under de senaste tolv månaderna haft
besvär till följd av arbetsrelaterad stress och psykiska påfrestningar. 17,5 procent plågas av sömnbesvär och 14,7 procent uppger att de tidvis lider av oro,
ångest eller depression. Motsvarande siffror för de olika studerade yrkesgrupperna54 sammanvägda är betydligt lägre: Här är det 11,1 procent som haft besvär till följd av arbetsrelaterad stress och psykiska påfrestningar, 7,7 procent
som plågas av sömnbesvär och 7,1 procent som uppger att de tidvis lider av
oro, ångest eller depression (Arbetsmiljöverket 2016).55
Att lärare i vissa avseenden upplever en högre stress och press i arbetet än
en del andra yrkesgrupper styrks även av den statistik som Tjänstemännens
centralorganisation (TCO) samlat in bland sina fackligt anslutna medlemmar.56
Bland annat uppger här hela 75 procent av de tillfrågade lärarna att de minst en
dag i veckan har så mycket att göra att de blir tvungna att dra in på lunchen,
54

I Arbetsmiljöverkets undersökning ingår, utöver lärare, en mängd olika yrkesgrupper knutna till näringsgrenar av varierande slag, däribland: poliser, militärer, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, socialsekreterare,
revisorer, jurister, civilingenjörer, kockar, frisörer, verkställande direktörer, städare, svetsare och maskinförare.
För en fullständig förteckning över dessa yrkesgrupper, se Arbetsmiljöverket 2016.
55 För något lägre men liknande siffror, se Arbetsmiljöverket 2014, 2012.
56 TCO samlar fjorton fackförbund, med nära 1,4 miljoner medlemmar. De större yrkesgrupperna knutna till
dessa fackförbund utgörs av lärare, ingenjörer, journalister, poliser, ekonomer och sjuksköterskor. För mer
information om TCO och de yrkesgrupper som är knutna till organisationen, se: www.tco.se
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arbeta över eller ta arbetet med sig hem. Detta att kontrastera mot 49 procent
som i denna fråga gäller för alla berörda yrkesgrupper sammanvägda (TCO
2013). Sammanfattningsvis är det alltså en större skara lärare runtom i Sverige
som, liksom Anna och Åsa i Malmö, ger uttryck för att de upplever sig tyngda
av en alldeles för hög arbetsbelastning i sin yrkesvardag. Och som i sin tur,
vilket Niklas här ovan poängterar, över tid riskerar att resultera i såväl överansträngning som utmattning och mer varaktig depression.
Den nationella statistiken i Frankrike tyder på ett liknande mönster. Också
här ger lärarna uttryck för att de är överhopade av arbete. Också här lider lärare
en överhängande risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa (Rascle & Bergugnat
2013; Fotinos & Horenstein 2011; MGEN 2011; Janot-Bergugnat & Rascle
2008). I en studie från år 2013 uppgav 26 procent av de tillfrågade högstadielärarna att de upplevde stress och press i sin yrkesvardag. Detta samtidigt som 73
procent deklarerade sig oförmögna att hinna med sitt jobb på ett för dem själva
tillfredställande sätt. 16 procent angav att de vid något tillfälle hade drabbats av
vad som i sammanhanget benämns som burnout (ung. utbrändhet) eller
d’épuisement professionelle (ung. professionell utmattning) (MGEN 2013).
I ytterligare en nationell rapport från år 2015 framgår att 54,7 procent av de
tillfrågade tycker att arbetet som lärare bara blivit tyngre och tyngre med åren.
48 procent skulle gärna byta yrke med en gång, alltmedan 13,8 procent fortfarande funderar på saken (Billaudeau & Vercambre-Jacquot 2015). En av de som
redan bestämt sig är Damien på Collège Condorcet, vilket framgick redan i
introduktionen till denna avhandling. Med orden: ”Jag har fått nog. Jag orkar
inte mer”, var han vid mitt återbesök i Marseille under våren år 2015 tydlig med
att han planerade att sakta men säkert gå ner i tid, för att så småningom helt
överge läraryrket för en ny karriär som svetsare.
Med andra ord: I både Sverige och Frankrike ger en betydande andel lärare
uttryck för att det arbete för vilket de sörjer tär på såväl deras kraft som lust
och psykosociala välbefinnande. Vid närmare undersökning visar sig detta vara
någonting som de delar även med lärare på andra håll i Europa (Europeiska
Kommissionen 2013; Nübling et al. 2011; Billehøj 2007 – se även Rudow 1999;
Kyriacou 1987). Vad gäller vittnesmål om arbetsrelaterad stress och press tenderar lärare att också här sticka ut från mängden.
Lärare hör otvivelaktigt till de yrkesgrupper som inrapporterar den högsta nivån av arbetsrelaterad stress. Den ökande arbetsbördan för lärare, överbelastning, större skolklasser och ett ökat antal elever som beter sig oacceptabelt är några av de identifierade faktorer som i flera europeiska länder anses leda till stressrelaterade sjukdomar. Detta ämne
måste därför ytterligare uppmärksammas [...] (Billehøj 2007:3, min övers.).

Så skriver den fackligt engagerade läraren Henrik Billehøj, som år 2007 ansvarade för rapporteringen om resultaten från den studie om lärares upplevelser av
stress runtom i Europa som initierats av The European Trade Union Committee for
Education (ETUCE). Att lägga märke till här är att Billehøj, samtidigt som han
105

slår fast lärares upplevelser av stress som ett obestridligt faktum, ger smakprov
på några av de faktorer som lärarna i den aktuella studien uppger att denna
stress beror på – däribland: en kraftigt ökande arbetsbelastning, ett alltmer utvidgat uppdrag och allt fler oregerliga barn. Sådana sambandsförklaringar, ska
det visa sig, förekom också bland flera av lärarna på Malmskolan och Collège
Condorcet. Därmed delar lärarna i min studie inte bara en upplevelse av yrkesrelaterad stress och press i vardagen med lärare i andra europeiska länder. De
delar också många av de förklaringar som ger mening till denna erfarenhet. I
linje med Billehøj anser jag det därför vara av största angelägenhet att dessa
förhållanden ytterligare både uppmärksammas och vetenskapligt utforskas.
Till skillnad från Billehøj, och andra forskare i frågan (för en översikt, se t.ex.
Hultell & Gustavsson 2011; Zurlo et al. 2007; Lantheaume & Hélou 2008; Betoret 2006; Hansez et al. 2005; Kyriacou 2001; Vandenberghe & Huberman
1999), kommer jag själv dock inte förhålla mig reservationslös vare sig till de
uttalade problem eller orsaker som lärare regelmässigt kopplar samman med sin
stresstyngda vardag. Med utgångspunkt i de svenska och franska lärarnas uttryckliga missnöje och återkommande klagomål över den egna arbetssituationen
är jag istället inställd på att problematisera precis dessa förbindelser. Detta betyder inte att jag förnekar eller förringar de upplevelser av stress och press som
lärare runtom i Europa samfällt vittnar om. Tvärtom är det just dessa problemdefinierade erfarenheter – liksom de sätt som lärarna i den här studien själva
begripliggör och brottas med de slitningar som de menar ligger till grund för
desamma – som jag i detta och nästkommande kapitel kommer att särskilt fokusera på, fördjupa mig i och på så vis ta på största allvar. Mitt syfte med detta
är att visa på hur lärare i Malmö och Marseille hanterar det korstryck mellan
vision och verklighet som emellanåt ger sig till känna i deras yrkesvardag.
I det här kapitlet koncentrerar jag mig på lärarnas återkommande missnöjesyttringar gällande sin arbetssituation. Att genom klagan uttrycka missnöje över
den egna arbetssituationen utgör, så som jag ser saken, ett av de sätt som lärarna här försöker bringa ordning i vad de för egen del uppfattar och upplever
som ett tillstånd av stor oreda. Hur detta i praktisk mening tar sig uttryck bland
de svenska lärarna i Malmö och de franska lärarna i Marseille kommer jag att
redogöra för i vad som följer härnäst. Jag inleder med att steg för steg blottlägga de huvudsakliga faktorer och omständigheter som lärarna på egen hand förklarar som bidragande till att deras arbetssituation på senare tid kommit att bli
både mer ansträngd och stresstyngd. Från en utökad brist på tid och ork till
synnerligen besvärliga elever och ett därtill allt mer svällande yrkesansvar. I
kapitlets sista och sammanfattande avsnitt avrundar jag med en problematiserande diskussion om hur dessa externt lokaliserade orsaksförklaringar är nödvändiga att förstå, inte enbart som ett utslag av självömkan från lärarnas sida,
utan också som ett sätt för dessa lärare att, i moralisk mening, ta viss kontroll
över det sammanhang i vilket de till vardags både lever och verkar.
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Inte bara undervisning
Det är stimmigt i korridoren på Malmskolan. Oskar har precis avslutat en lektion i historia för en årskurs nio och samtidigt som eleverna tränger sig ut ur
klassrummet samlar Oskar ihop sina tillhörigheter från katedern. Väl utrymt
låser han dörren efter sig och rör sig sedan raskt förbi den samling elever som
försöker samsas om de rastutrymmen som står tillgängliga för dem i väntan på
nästa lektion. Några har slagit sig ner vid ett bord. De pratar och skrattar, kastar
samförstådda blickar mellan varandra. Andra står tysta intill, messar eller surfar
på nätet via sina smarta telefoner. Lite längre ner i korridoren kramar ett nyblivet kärlekspar om varandra. Utan att sära på sig protesterar de båda högljutt när
några av deras klasskamrater en bit bort, med retsamma tjut och leenden, börjar
kasta hopknycklade papper i deras riktning.
”Hör ni, ta genast upp det där från golvet!” hojtar Oskar trött men uppfodrande innan han låter dörren till arbetsrummet slå igen bakom oss.
Han lägger ifrån sig sina saker, kastar en förströdd blick ut genom fönstret
och sjunker sedan, med en djup suck, ner i kontorsstolen vid sin arbetsplats.
Klockan är strax efter elva på förmiddagen och över centrala Malmö ligger ett
tungt senvinterdis. ”Du ...”, säger han trevande till mig, ”jag har en hel del som
jag bara måste få gjort idag, är det okej att vi flyttar fram vår intervju?”
I kapitel två förklarade Oskar att han i sin arbetsrelaterade strävan efter att
forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever föredrar att föregå med gott
exempel på hur ”man ska vara och bete sig” framför att ”peka med hela handen” och på så vis riskera att ”tala över elevernas huvuden”. Enligt Oskars sätt
att se på saken gör nämligen elever sällan så som de blir tillsagda. Betydligt vanligare, menar han, är att ”de gör som man själv gör”. En sådan inställning till
formandet och fostrandet av ”goda” svenska medborgare är Oskar inte ensam
om att ge uttryck för. Bland lärarna inom de samhällsorienterande ämnena på
Malmskolan var samtliga överens om att det goda exemplet – det vill säga, samtalet och det mellanmänskliga mötet – var det mest ideala av verktyg för att
göra ”goda” medborgare av elever i skolan. Ändå hände det rätt ofta att de i sitt
dagliga arbete avvek från just detta tillvägagångssätt. Åthutningar eller befallande direktiv, likt den tillsägelse Oskar här utdelar, hörde alltså inte till ovanligheterna. Inte heller var dessa anvisningar någonting som lärarna ifråga var omedvetna om att de med jämna mellanrum tilldelade eleverna. Eller att dessa i stort
gick stick i stäv med det arbetssätt som de själva förespråkade.
”Jag vet att jag gör fel”, upprepade Oskar apropå de situationer där han
upplevde att han inte hade möjlighet eller förmåga att följa de egna idealen. ”Jag
vet att jag gör fel”, sa han och gav på så vis uttryck för ett dåligt samvete som
han samtidigt inte ansåg sig kunna göra särskilt mycket åt på egen hand. Utdelningen av åthutningar och befallande direktiv var, enligt Oskar, på intet vis att
eftersträva men ändå svårt att undvika. För samtal och relationsarbete, fick jag
det förklarat för mig, kräver både tid och ork och det, påpekade Oskar, hade
varken han eller hans kollegor några större reserver av.
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Vid sidan av de arbetsuppgifter som hörde den ämnesorienterande undervisningen till (däribland planering och förberedelse, genomförande och bedömning) så hänvisade lärarna på Malmskolan ofta till det utökade administrativa
arbetet som en av de främsta källorna till stress och press i sin yrkesvardag.
Pedagogiska planeringar, rapportering av elevers frånvaro, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram. Dessa var några av de
ansvarsområden som lärarna förknippade med det administrativa arbetet, och
som de hyste en hel del negativt laddade känslor inför. ”Det är för mycket pappersarbete”, påpekar till exempel Ulrika och förklarar:
Alla dessa dokument som hela tiden måste fyllas i. Det tar alldeles för mycket tid från allt
annat arbete som också måste göras, och som jag egentligen tycker är viktigare att lägga
ner tid på. Som undervisning till exempel. Och att bygga goda relationer till våra elever.
Eller att bara kunna sätta sig ner en stund för att prata pedagogik med kollegorna.

I detta instämmer Viktor, en av de lärare inom de samhällsorienterande ämnena
som på Malmskolan undervisar i de lägre årskurserna på mellanstadiet.
”Pappersarbetet tar död på oss lärare”, säger han och förklarar att den administrativa arbetsbördan för lärare ökat ”lavinartat” de senaste åren – något som
han själv är mycket kritisk till. ”Att skriva pedagogiska planeringar på papper,
hur hjälper det egentligen eleverna?” frågar han retoriskt och fortsätter:
Jag har alltid väldigt tydligt förklarat målet med min undervisning för eleverna, även innan vi blev beordrade att skriva ner det på papper. Jag menar, det ingår i det pedagogiska
arbetet, det vet alla lärare. För oss är det sen länge givet att det är enklare för elever att
jobba mot de mål vi sätter upp för undervisningen om de [i förväg] får kännedom om
dessa mål. Men vad ska de göra med ett papper? Det innebär ju bara merarbete för oss
[lärare] ... tid och kraft som istället skulle kunna ägnas åt andra, betydligt viktigare arbetsuppgifter. Undervisning till exempel.

Även i Marseille var det bland lärarna i denna studie vanligt att beklaga sig över
att det administrativa ansvaret inom läraryrket bara tycktes bli större och större,
och därmed också tyngre och tyngre. Utöver rapporteringen av elevers frånvaro
och kravet om digital registrering av undervisningsinnehåll i samband med lektion pekade flera av lärarna på Collège Condorcet ut Le livret personnel de compétences som särskilt bidragande till läraryrkets byråkratisering. Detta är ett utvärderingsverktyg som inom den franska skolan, sedan år 2005, används för att löpande kontrollera elevers kunskapsutveckling inom en rad utvalda kompetensområden, och som bland andra Hélène riktade mycket skarp kritik mot:
Visst är det bra att vi [lärare] blir bättre på att synliggöra och följa upp vad vi gör i vårt
arbete ... men att hela tiden registrera information och fylla i mängder av dokument innebär också att vi får mindre tid till att utföra vårt huvudsakliga arbete. Med alla de admi-
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nistrativa arbetsuppgifter som tillkommit de senaste åren har vi lärare gått från att i första
hand vara pedagoger till att mer och mer fungera som administrativa sekreterare.

Så var det inte förr, hävdar Hélène och förklarar att detta gör att många lärare i
Frankrike av idag känner sig ordentligt ”kvävda” i sitt arbete. ”Vi har inte längre
tid att vara lärare”, säger hon. ”Vi har inte längre tid att göra vårt jobb så bra
som vi själva vill och egentligen kan.”
Parallellt med upplevelsen av att det administrativa ansvaret ökat inom läraryrket var flera av lärarna i Malmö och Marseille eniga om att deras yrkesuppdrag även i andra avseenden förändrats och på senare år förtätats. Inte minst,
menade de, hade tidigare politiska beslut om ekonomiska nedskärningar i skolans övergripande verksamhet lett till att lärares arbetsbelastning blivit högre
och att deras arbetssituation kommit att bli både mer ansträngd och destruktiv.
Bland lärarna på Malmskolan utgjorde vikariefrågan ett exempel på detta
inringade problem. Som inledningen till detta kapitel visar så var det här, vid
enskilda lärares anmälda frånvaro, mer regel än undantag att någon av deras
närvarande kollegor fick hoppa in som tillfällig ersättare. Hellre än att bekosta
externa lärarvikarier föredrog skolledningen på Malmskolan att de anställda
lärarna själva tog ansvar för att leda de lektioner som annars saknade lärare.
Detta även i de fall då ersättaren ifråga saknade ämneskompetens för den aktuella lektionen. Likaså i de fall då den tillfälliga tjänstgöringen riskerade att gå ut
över och därmed underminera den vikarierande lärarens egen undervisning. Att
ersätta en frånvarande kollega innebar för majoriteten av lärarna på Malmskolan
en upplevelse av att det egna arbetet blev lidande.
En annan källa till stress och press i det dagliga arbetet hänförde flera av
lärarna på Malmskolan till de, för att tala med Emma, ”många små uppgifter
som tar fokus från vår huvuduppgift”. Utöver vikariefrågan och den administrativa överbelastningen var flertalet lärare på Malmskolan nämligen kritiska till
att det, i deras dagliga arbete, ingick sådana arbetsuppgifter som de själva inte
ansåg hade någonting med det egna yrkesuppdraget att göra.
I relation till detta var till exempel den regelbundna tjänstgöringen som matvärd samt rastvakt ingenting som lärarna på Malmskolan uppskattade. Inte
heller ansåg de att det hörde till deras uppdrag som lärare att städa upp i klassrummet efter eleverna, ställa upp stolar på skolbänkar eller att, som Emma
förklarar det, se till att ta ansvar för att eleverna en gång i veckan ”sköljer med
fluor”. Ändå var detta någonting som de flesta av dem pliktskyldigt företog sig.
Och senare också kom att stundom beklaga sig över.
”Att vi [lärare] hela tiden får en massa nya små uppgifter att utföra”, påpekar
till exempel Emma, ”det gör att vårt jobb känns otryggt”. Hon förklarar:
Det är lätt att ge oss nya uppgifter, men det är inte lika lätt för oss att hinna med dem allihop. Man vill ju göra saker och ting bra, men man kan inte dela upp sig själv i tusen bitar. Det går inte. Så istället känns det som om man inte gör nånting bra. Man stressar runt
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men hinner ändå inte med det man vill och ska ... och då känns allt bara tungt och omöjligt istället.

Bland lärarna på Collège Condorcet var det ifråga om de påtalade resursnedskärningarna i den franska skolans verksamhet framför allt det stora antalet
elever per skolklass som upprörde. Efter tidigare politiska beslut om att dra ner
på antalet lärartjänster inom skolväsendet hade det, enligt dessa lärare, kommit
att bli både svårare och mycket mer pressat att i Frankrike arbeta som lärare.
Här hör vi till exempel Damien förklara sin syn på saken:
En del politiker betraktar skolan enbart som en ekonomisk belastning. Den kostar för
mycket säger de och måste därför rationaliseras. Men utbildning kan aldrig vara en belastning i vårt land, det är snarare en investering för framtiden. Som det brukar sägas: Ju
fler skolor vi har, desto färre fängelser. Ges vi inte tillräckliga resurser kan vi inte heller
uppfylla detta mål. Och jag menar, med upp till trettio elever i en klass ... vad förväntas
jag egentligen kunna åstadkomma?

Bristande resurser var bland lärarna på Collège Condorcet ett återkommande
tema också när frågor om till exempel skolelevernas familjeförhållanden, sjukdomsdiagnoser, psykiska besvär och inlärningssvårigheter kom på tal. Sådana
frågor, menade nämligen lärarna i Marseille, var de inte själva utbildade och
kompetenta nog att ta hand om. Men eftersom nedskärningar i den franska
skolan redan gjorts i tjänsterna för de personalgrupper som är huvudsakligt
ansvariga för dessa frågor upplevde många av lärarna här att de, trots högljudda
protester, nu ändå fått överta stora delar av det arbetet. Detta särskilt i förhållande till eleverna i de skolklasser för vilka de enskilda lärarna blivit utsedda
som klassföreståndare.
”Förr var vi lärare, och endast lärare”, förklarar Agnès. ”Förr ansvarade vi
för att utbilda våra elever. Nu är allt det förändrat. Utöver att vara lärare verkar
jag idag också som studievägledare, sjuksköterska och socialassistent. Personligen tycker jag inte att det hör till mitt jobb att handskas med elevers privata liv,
men nu är det så det ser ut. Och allt vad tiden lider tycks vi bara glida längre
och längre ifrån vårt huvudsakliga uppdrag: att undervisa.”
I Sverige har det elevvårdande arbetet varit en formellt integrerad del i
grundskolelärarens yrkesuppdrag ända sedan tidigt 1960-tal (SOU 2000:19:231–
232). Lärare var visserligen engagerade i skolans omsorgs- och hälsovårdande
arbete redan innan denna formalisering (Landahl 2006). Men från och med
1960-talet och framåt har detta arbete ändå kommit att allt tydligare betonas
som grundläggande för den svenska skolans pedagogiska arbete i stort (Backlund 2007; Nilsson 1998; Dagarsson-Wester 1996). I nära samarbete med yrkesgrupper så som skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer, specialpedagoger,
elevassistenter och studie- och yrkesvägledare står svenska grundskolelärare av
idag delvis ansvariga för att förebygga ohälsa bland sina elever, men också för
att främja personlig utveckling, motverka mobbning liksom tillmötesgå särskilda
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behov av specialpedagogisk karaktär. Detta arbete sammantaget syftar till att
stärka elevernas såväl medicinska som psykologiska och psykosociala välbefinnande, vilket i sin tur förväntas förbättra förutsättningarna för varje enskild elev
att tillgodogöra sig den utbildning som skolan erbjuder dem (Backlund 2007).
Av de medverkande lärarna på Malmskolan anslöt sig samtliga till denna
pedagogiska idé. Att bygga personliga och ömsesidigt förtroendefulla relationer
till eleverna betraktade dessa lärare som ytterst nödvändigt för den egna yrkesutövningen. Att vara insatt i elevernas sjukdomsdiagnoser, inlärningssvårigheter, familjeförhållanden och andra sociala och psykiska förhållanden likaså.
Detta särskilt ifråga om de elever som var och en av lärarna blivit utsedda som
mentorslärare för – ett tjänsteuppdrag i vilket det på Malmskolan ingick att till
exempel handleda elever i deras både skolrelaterade och sociala utveckling,
reglera deras inringat problematiska uppträdande, kommunicera med deras
föräldrar och på samma gång hålla kontakt med elevhälsoteam och vid behov,
även socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt polis.
Vissa lärare var dock mer ambivalenta än andra inför vidden av detta uppdrag. Oskar till exempel ansåg att elevens välbefinnande var oumbärlig för en
god läroprocess. Detta samtidigt som han ofta beklagade sig över den arbetsbelastning som han menade att detta uppdrag medförde.
”För egen del”, underströk han, ”är det självklart att en elev måste må bra
för att lyckas uppnå målen i skolan. Men ibland så ... jag vet inte ... så blir allt
detta mentorsarbete bara för mycket för mig. Det krockar för ofta med alla
andra arbetsuppgifter jag har”. Han fortsätter:
Så fort det blir problem: i korridoren, i klassrummet, i deras skolarbete eller i deras hem
... så ska man in där och rota i det och handleda eleven framåt på olika sätt. Det är mycket spontana samtal och så, men också inplanerade elevvårdskonferenser där man kallar
elever och föräldrar till möte med rektorn. Och ja, ibland känner man att allt detta har
viss betydelse, men i andra lägen spelar det ingen roll alls vad man gör eller säger. Man
arbetar som en gnu för att de både ska må och prestera bättre, men sen skiter det sig
ändå. Det är frustrerande. Och jag tycker att det alldeles för ofta blir alldeles för mycket.
Det är svårt att inte drunkna i den pressen.

Sammanfattningsvis kan om de svenska och franska lärarna i den här studien
sägas att de upplever stor otillräcklighet i förhållande till vad de uppfattar som
sin yrkesmässiga huvuduppgift. Det vill säga, att sörja för den samhällsorienterande ämnesundervisningen. Denna känsla av otillräcklighet, som i regel förklarades som sammanbunden med en förhöjd arbetsbelastning och ökad brist på
tid och ork, bidrog i sin tur till en hel del stress och oro bland lärarna på
Malmskolan och Collège Condorcet. För många av dem tycktes tiden aldrig
riktigt räcka till för att göra ett gott jobb, varför de till vardags ofta gick omkring med en känsla av att vara bristfälliga i förhållande till sin huvuduppgift.
I sina försök att förstå och förklara denna upplevda bristfällighet hänvisade
flera av lärarna till att deras yrkesuppdrag på senare tid kommit att bli alltmer
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utvidgat och på samma gång förtätat. En kombination av utökade administrativa arbetsuppgifter och nedskärningar i skolans personalresurser hade, menade
de, på fler sätt än ett förändrat villkoren för deras yrkesutövning. De var inte
längre bara lärare, förklarade de. De var numera mycket mer än så, bland annat
administratörer, socialsekreterare och diversearbetare. I förhållande till detta
ansåg lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet att den ämnesorienterande
undervisningen var att betrakta som i det närmaste satt på undantag. Och detta
vände de sig starkt emot, inte minst genom att beklaga sig över den upplevelse
av splittring som detta innebar för dem själva. Men också genom att ondgöra
sig över hur vissa röster i media tycktes förebrå lärarna själva för att inte vara
förmögna att, utan brister, uppfylla sitt huvudsakliga uppdrag.
”I media”, säger till exempel Alice i Marseille, ”är det många som tycker att
vi [lärare] inte gör vårt jobb tillräckligt bra. Men alltså, som vi kämpar ... det är
inte schysst”. Hon förklarar:
Vi har ett tydligt uppdrag, ja och det är detta uppdrag som vi hela tiden jobbar mot, men
vi kan för den sakens skull inte utföra några mirakel. Med ett ständigt växande antal arbetsuppgifter är det inte rättvist att vi ensamma ges så stor skuld för att alla elever inte
alltid lär sig det de ska.

I denna klagan instämmer även Niklas i Malmö. Han säger:
Att vi [lärare] inte lyckas få alla elever att uppnå målen i våra [undervisnings]ämnen, det
kan inte bara vara vårt fel. Jag menar, hur mycket kan man egentligen förvänta sig av oss?
Med alla arbetsuppgifter som stjäl tid från min undervisning, hur ska jag [som lärare]
nånsin kunna förbättra mina elevers betygsresultat? Det är ju helt vansinnigt. Klart som
fan att jag inte räcker till.

Av dessa resonemang framgår att varken Alice i Marseille eller Niklas i Malmö
anser att lärare helt ensamma kan ställas till svars för bristerna i det egna arbetet. Orsakerna till dessa brister kopplar de snarare till sådana arbetsbelastande
faktorer som de själva hävdar att de inte har någon egen självklar makt att råda
över. Några av dessa faktorer har jag redovisat för i detta avsnitt. Ytterligare en
annan redogör jag för i det avsnitt som nu följer.

Buller, bråk och bångstyriga barn
I det föregående avsnittet avhandlades dels den utökat administrativa arbetsbördan, dels de ekonomiska nedskärningarna i skolans resurser som faktorer
vilka lärarna på Malmskolan och Collège Concorcet ofta återkom till i sina orsaksförklaringar till den otillräcklighet de upplevde i sin yrkesvardag. I det här
avsnittet ska vi titta närmare på ytterligare en faktor som flera av dessa lärare
hänvisade till ifråga om den enskilde lärarens förhöjda arbetsbelastning och
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stresstyngda arbetssituation. Nämligen, de elever som inte självklart rättar sig
efter de normerande idéer och beteenden som lärarna själva avser och samtidigt
önskar att skolans samlade utbildning ska leda till.
I sin avhandling om de spänningar som inom den svenska förskolans genuspedagogiska arbete kan uppstå i relationen mellan vuxna och barn när barn inte
gör så som förväntas av dem har barn- och ungdomsvetaren Klara Dolk (2013)
tidigare ringat in de vuxnas förståelse för dessa motsträviga individer i termer av
”bångstyriga barn”. Detta är ett begrepp som även jag väljer att använda mig av
för att samlat synliggöra hur de svenska och franska lärarna i min studie diskuterar de barn som de på egen hand definierar som problematiska att ha att göra
med. Som analytiskt begrepp ska bångstyriga barn, enligt Dolk, företrädesvis
förstås som en metafor för de barn som ur lärarnas perspektiv anses vara svåra
att kontrollera. De som gör ”motstånd mot de normer som råder i en viss situation” (Dolk 2013:238). De som vägrar anpassa sig efter de vuxnas uppmaningar
och uttalade önskemål. De som inte nödvändigtvis delar lärarnas uppfattningar
om vad som är ”rätt” respektive ”fel” och som därför anses vara i särskilt stort
behov av att ”styras rätt” (ibid.). Något som för övrigt, vilket Dolk så väl poängterar, gäller för ”vissa mer och oftare [...] än andra” (ibid.). När jag hädanefter refererar till begreppet bångstyriga barn i den här avhandlingen är det alltså
de elever som lärarna själva uppfattar och upplever som särskilt motsträviga,
oregerliga eller på annat sätt svårarbetade som åsyftas.
Bland lärarna på Collège Condorcet gick dessa barn vanligen under benämningen les mauvais élèves (ung. de dåliga eleverna). I kontrast till les bons élèves (ung.
de duktiga eleverna) vilka främst kännetecknades som fogliga, arbetsamma och
välanpassade beskrevs i regel les mauvais élèves som antingen svåra, lata, pladdriga,
besvärliga eller rent av illvilliga. Bland lärarna på Malmskolan drogs en skiljelinje
mellan å ena sidan de duktiga, ambitiösa och högpresterande eleverna, å andra
sidan de elever som var att karakterisera som ”utåtagerande”, det vill säga, som
svåra, struliga, stökiga och störiga. Ibland även aggressiva.
Av den senare sorten – de dåliga respektive utåtagerande eleverna – gick det
i såväl Malmö som Marseille att urskilja åtminstone fyra olika typindivider som
de svenska och franska lärarna regelmässigt beklagade sig över.
Den första av dessa typer ringades in av sin oförmåga att hålla sig lugn och
koncentrerad på lektionerna. Den andra av sin dåliga vana att försöka undergräva lärarens auktoritet i klassrummet. Den tredje av att bete sig illa mot sina
skolkamrater samt mot lärare och annan skolpersonal. Den fjärde av att ge
uttryck för sådana åsikter och värderingar som lärarna själva betraktade som
oacceptabla. Inte sällan överlappade dessa typindivider varandra i praktiken,
men i en del fall diskuterades de ändå var och en för sig som separata problem
vilka krävde olika svar och behandlingar för att komma till rätta med. Till dessa
förklaringar och avpassade lösningar återkommer vi i kapitel fem.
För att bättre begripa hur lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet, i
sin yrkesvardag, upplevde att dessa bångstyriga barn bidrog till att förvärra en
redan hårt ansträngd arbetssituation följer nu en genomgång av de sätt varpå
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lärarna själva brukade diskutera de elever som, för att tala med Dolk (2013:238),
ansågs vara i särskilt stort behov av att ”styras rätt”.
Den övervägande delen av dessa elever var killar. Av de tjejer som diskuterades som bångstyriga klassades majoriteten som antingen ofokuserade på sina
studier, eller benägna att ifrågasätta och därigenom beröva läraren viss auktoritet i klassrummet. I en del fall ansågs dessa tjejer, genom sitt beteende, vara till
visst problem även för sina klasskamrater. På det följer nu några exempel.
På Malmskolan hörde bland annat Nadia till denna grupp. På Collège Condorcet var det framför allt Marwa men också Jessica som ringades in som problematiska. Gemensamt för alla dessa tre elever var att de, av lärarna, upplevdes
som särskilt besvärande under lektionerna i klassrummet.
Nadia tycktes inte bara ointresserad av undervisningen, av vad jag kunde se
under mina lektionsobservationer hade hon också svårt att både sitta still och
vara tyst. Hon avbröt ofta läraren, hamnade i bråk och konflikter med sina
klasskamrater och fick ibland ilskna utbrott där lärare och annan skolpersonal
fick höra att de till exempel skulle ”hålla käften”. Under en lektion där frågan
för diskussion hade handlat om prostitution, och Nadia inte velat lyssna till de
klasskamrater som var kritiska till detsamma, hade hon enligt den närvarande
läraren blivit ordentligt aggressiv. Det återberättar denne lärare för mig och sina
kollegor bakom det gemensamma arbetsrummets stängda dörr:
Alltså hon förstör verkligen mina lektioner. Sitter där med fötterna på bordet och mobilen i ena handen och bara käftar emot. Visar ingen respekt varken för mig eller sina
klasskamrater. Hon måste alltid ha rätt, och förstår inte att man i en diskussion också
måste kunna lyssna på andra. Att man absolut har rätt till sin egen åsikt, men också måste
förstå och acceptera att andra har rätt till sin. Och det gör inte hon. När jag bad henne
försöka lyssna på sina klasskompisars synpunkter blev hon arg istället. Så pass arg att jag
till slut fick be henne lämna klassrummet. Då bara reste hon sig upp och på vägen ut
vände hon sig om till mig och sa: ”du är störd”. Det är verkligen inte okej.

Marwa på Collège Condorcet var av mer tystlåten karaktär. Hennes ointresse
för undervisningen i klassrummet ringades av lärarna främst in genom hennes
höga frånvaro, hennes många förseningar, hennes icke genomförda hemläxor
och ouppmärksamhet under lektionerna. Ibland hade hon inte med sig sina
läroböcker. Ibland saknade hon sin Carnet de Correspondance, det vill säga, den
anmärkningsbok genom vilken lärare i Frankrike kommunicerar med elevers
föräldrar och som därför är obligatorisk för samtliga elever att alltid bära med
sig. Av vad jag kunde se ryckte hon ofta på axlarna åt lärarnas frågor, gav dem
obrydda blickar och föredrog att viska med sin bänkgranne framför att följa de
lektionsinstruktioner som tilldelades henne. Detta beskrev flera av lärarna på
Collège Condorcet som une attitude anormale (ung. en onormal attityd). För detta
var inte bara ett beteende som lärarna menade skulle leda till att Marwa inte
lärde sig det hon skulle. Det var i lika hög grad att förstå som ett uttryck för
Marwas totala brist på respekt för skolans verksamhet i stort.
114

Brist på respekt blev, enligt min egna observationer, även Jessica klandrad
för när hon under pågående lektion tog ordet från sina klasskamrater, eller vid
tillfälle motsade sig lärarens synpunkter och instruktioner. Men också när hon
protesterade mot de bestraffningar som ofta följde på hennes uppfattade uppstudsighet. Här följer ett exempel på hur reaktionen från en av hennes lärare
kunde ta sig uttryck under just en sådan situation:
Avbryter du verkligen min lektion på nytt för att nu ifrågasätta min bestraffning av dig?!
Du tror dig alltså veta bättre än jag. Du ifrågasätter mig som lärare. Du tror dig rent av
kunna ersätta mig. Är det så? Det accepterar inte jag ska du veta. Nej, när jag talar, då vill
jag att du lyssnar. Som det är nu verkar det som om du tar dig själv för någon som helt
står över skolans regelverk. Det måste det bli ändring på. Du måste ändra dig. Du måste
lära dig att alla elever i den här klassen lyder under samma regler. Det görs inga undantag,
inte ens för dig.

Vad som av ovan exempel framgår är att varken Nadias lärare i Malmö eller
Marwa och Jessicas lärare i Marseille uppskattar vad de från elevernas sida upplever vara en uppvisad brist på respekt inför dem själva. Ointresse, nonchalans,
uppstudsighet och aggressiva utbrott. En sådan slags respektlöshet, menar flera
av de lärarna i min studie, undergräver inte bara den egna yrkesauktoriteten.
Den stör också de övriga elevernas enskilda läroprocesser. Dels eftersom varje
försök att ta itu med de bångstyriga barnen tar tid ifrån och på så vis fördröjer
den ordinarie undervisningen. Men också för att den påtalade bristen på respekt
från dessa elever bedöms gå tvärs emot den vision om gemensamt liv som lärarna strävar efter att genom sitt arbete omsätta till verklighet.
Genom att inte vilja lyssna på sina klasskamrater och därtill vägra kompromissa med sin egen åsikt bryter Nadia mot de normer och ideal som enligt lärarna i Malmö utmärker en ”god” medborgare. Snarare än att i god demokratisk
anda gå i dialog med de andra eleverna så går Nadia i konflikt med just dessa.
Det gör hon även med den lärare som uppmanar henne till att försöka lyssna
till vad de övriga eleverna har att säga. Således uppfattas hon som problematisk
att ha och göra med av den aktuella läraren. Hon upplevs vara svår att styra rätt,
och anses samtidigt ”förstöra” den lektion som läraren ifråga leder. Genom sitt
oregerliga beteende bedöms Nadia både störa lärarens planerade undervisning
och omkullkasta villkoren för det samtal som ligger till pedagogisk grund för
elevernas samlade lärandesituation.
Även på Collège Condorcet ansågs de bångstyriga barnens respektlöshet
försvåra lärarens arbete med att forma och fostra ”goda” medborgare. Att som
Marwa passivt negligera sina skolrelaterade förpliktelser var för många lärare
här ett tecken på att det senare också förelåg en risk att hon, som del av den
franska republiken, skulle strunta i sina medborgerliga skyldigheter. Detta betraktades som ett problem, inte bara för Marwa själv, utan också för de elever
som hon delade klassrum med. I förhållande till sina klasskamrater ansågs
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Marwa utgöra ett dåligt exempel, vilket från lärarnas sida därför krävde både
tillsyn och tillrättavisning för att komma till rätta med.
Detsamma gällde för Jessica som med sin uppstudsighet ansågs trotsa hela
det regelverk som elever inom den franska skolan fordras anpassa sig till för att
den allmänna ordningen ska kunna upprätthållas och bestå. Att ge efter för de
invändningar som Jessica då och då gav uttryck för skulle, enligt hennes lärare,
bara leda till att fler och fler av hennes klasskamrater försökte följa hennes dåliga exempel. Det vill säga, försöka göra sig själv undantagen de regler och principer som i enlighet med god republikansk tradition är tänkta att gemensamt
och ovillkorligen gälla för alla elever tillsammans.
Ett annat uppträdande som lärare på Malmskolan samt Collège Condorcet
betraktade som problematiskt bland eleverna var när dessa använde sig av endera psykiskt eller fysiskt våld mot antingen varandra eller mot någon av skolans personal. Förutom att begripas och behandlas som farligt och kränkande
för de enskilda individer som utsattes för dessa våldsamheter så ansåg flertalet
lärare i både Malmö och Marseille att incidenter av våldamt slag också gjorde
den egna arbetssituationen både mer otrygg och ansträngande.
Efter ett på Malmskolan mycket våldsamt (och polisanmält) slagsmål mellan
två elever där en tredje elev, Daniel, hetsat de andra två till att rikta allt hårdare
knytnävsslag mot varandras huvuden finner jag, i lärarnas gemensamma arbetsrum, Daniels mentorslärare i tårar. Omgiven av ett antal tröstande och omhändertagande kollegor klagar denne:
Jag mår så dåligt av det här. Jag har tjatat om hjälp med Daniel i minst ett år. Alla hans
hot och hårda ord mot sina klasskamrater. De är så himla rädda för honom. Så många
möten och utredningar utan vettiga åtgärder ... och så händer det här. Jag har hela tiden
vetat att det skulle sluta illa. Han måste placeras på nån annan skola nu. Jag klarar inte
mer. Hela året har jag känt att jag inte gjort nåt bra jobb, bara för att jag hela tiden försökt hålla koll på honom. Jag har inte haft tid till nånting annat. Om han kommer tillbaka
hit [efter sin avstängning], då slutar jag.

På Collège Condorcet såg jag under tiden för mitt fältarbete aldrig någon ur
lärarkollegiet gråta på plats i skolan, men tydligt var ändå att de, precis som
lärarna på Malmskolan, blev ordentligt upprörda i de (enstaka) fall då elever
brukade våld mot varandra. Efter att en elev slagit till en annan elev och den
personal som avbrutit detta bråk fått grova skällsord kastade efter sig blir Max,
den elev som pekats ut som utdelare av det första slaget dels avstängd från
skolan några dagar, men också offentligt uppläxad av en av sina lärare.
Mitt under pågående lektion får Max på detta sätt veta att ingen människa
äger rätt att slå en annan människa. Och att den som trots allt gör det gör sig
skyldig till att på samma gång fysiskt skada någon annan och våldföra sig på
dennes medborgerliga rätt till trygghet och skydd. ”Fortsätter du på detta vis”,
säger läraren som leder lektionen, ”kommer det att sluta illa för dig”.
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Samma sak, menar flera av lärarna på Collège Condorcet, gäller för de elever
som inte vet att visa aktning för de republikanska värden och principer som
bäst bedöms tjäna den franska republikanska gemenskapen. Bland dessa utgjorde eleverna Sami och Karim ett särskilt besvärande exempel.
Utöver att uppfattas som ofokuserade på sina studier och därtill benägna att
visa dålig respekt för lärare och annan skolpersonal hände det att Sami och
Karim, av sina lärare, förklarades som insupportables (ung. odrägliga) i förhållande till de åsikter och värderingar som ibland undslapp dem. Efter att Sami, i
samband med lektion, gjort sig lustig över vad han i sammanhanget refererade
till som des filles façiles (ung. slampor) och Karim gott skrattat åt sin klasskompis
grova skämt kom den lektionsansvarige läraren med en gång att skälla ut de
båda för att ha en sexistisk kvinnosyn och en mycket dålig förståelse för alla
människors lika värde. För läraren ifråga var detta att räkna som ett problem
som riskerade ha inverkan på dessa elevers liv, liksom på samhället i stort, även
långt efter deras skolgång – om nu inte lärarna själva gjorde något åt saken.
På Malmskolan var lärarna inte lika övertygade som sina franska kollegor om
sin egen förmåga att påverka de elever som ansågs avvika från de åsikter och
värderingar som de själva betraktade som avhängig den svenska demokratiska
gemenskapen. Här hör vi en av dessa lärare uttala sig om saken:
Egentligen har vi väl inte så många elever här [på Malmskolan] som inte vill vara del av
den svenska gemenskapen, men det finns ju ändå en och annan. Och på de eleverna lägger vi ner väldigt mycket arbete. Försöker verkligen få de att liksom tänka annorlunda
och så. Men så väljer de ändå att stå kvar där de redan står. Det är ju extremt frustrerande. Vissa vill ju bara inte ...

Till de senare räknades bland andra två killar som på Malmskolan inte bara
upplevdes som störande på lektionerna utan som också, genom regelbundna
insinuationer, syrligheter och förlöjliganden, ansågs ge uttryck för såväl sexistiska som homofobiska och antisemitiska åsikter.
”Det är svårt”, förklarar en av dessa elevers lärare, ”att om och om igen
möta de som hela tiden beter sig illa, som provocerar och ibland säger och gör
helt förskräckliga saker. Till slut blir det bara ett enda stort sisyfosarbete av det
hela. Det är ingenting som håller i längden”.
Liksom i fallet med de administrativa arbetsuppgifterna och de ekonomiska
nedskärningarna i skolans resurser upplevde många av lärarna på Malmskolan
och Collège Condorcet att de bångstyriga barnen försvårade deras arbete i stort.
Genom sitt motsträviga uppförande uppfattades dessa elever generera merarbete för i första hand de lärare som undervisade eller under andra former kom att
bära ansvar för dem. Som lärarna erfor saken tog det både tid och kraft att
fortlöpande försöka korrigera och på så vis styra dessa bångstyriga barn i rätt
riktning. Och detta då oavsett om den påtalade motsträvigheten från elevens
sida rörde sig om respektlöshet i klassrummet, slagsmål mellan klasskamrater
eller uppmärksammat avvikande åsikter och värderingar i en viss fråga.
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Vidare beskrevs detta merarbete av flertalet lärare vara inte bara tids- och
energikrävande utan också oerhört frustrerande, och i vissa fall även fullkomligt
förtvivlande. Att vissa elever i större uträckning än andra uppfattades som svåra
att kontrollera gjorde att många lärare i min studie stundom fann sig tröstlösa
inför sitt uppdrag att forma och fostra samtliga elever till ”goda” medborgare.
Precis som med den administrativa arbetsbördan och den förhöjda arbetsbelastning som förknippades med de ekonomiska nedskärningarna i skolans resurser ingav alltså dessa bångstyriga barn en känsla av otillräcklighet hos lärarna
ifråga. Men snarare än att här handla om en upplevelse av bristfällighet i förhållande till vad de vanligen kom att definiera som sitt yrkesmässiga huvuduppdrag
(nämligen att sörja för den samhällsorienterande ämnesundervisningen) så menar jag att de svenska och franska lärarnas känsla av otillräcklighet, i just detta
fall, bättre begrips som ett uttryck för en särskild slags maktlöshet. Det vill säga,
en maktlöshet inför att vara oförmögen att, helt utan avsteg, vara till nytta för
den nationella gemenskapen och sammanhållningen i vartdera land. Eller som
en av lärarna i Marseille väljer att formulera det:
Det finns vissa elever som vi inte kan göra lika mycket för som vi allra helst skulle önska.
Alltså, ärligt talat ... att få alla elever att på riktigt vilja vivre ensemble det är komplicerat.
Och tyvärr, vi lyckas inte alltid med alla.

I sina försök att förstå och förklara denna maktlöshet hänvisar flera av lärarna i
min studie till vissa elevers oregerliga beteende som en faktor över vilken de
själva inte anser sig ha någon självklar makt att råda över i sitt dagliga arbete.
Trots god vilja, menar flera av lärarna, går inte alla elever alltid att styra i rätt
riktning. Att ändå fortlöpande försöka med det kan, för några av dem, i vissa
fall erfaras leda till stor stress och oro. En påfrestning som, tillsammans med
annan arbetsrelaterad överbelastning, redan fått en del av dem att fundera över
alternativt ta beslut om att en gång för alla överge läraryrket.

När världen utanför gör intrång
Monsieur Mare, vaktmästare på Collège Condorcet, får syn på mig genom skolreceptionens fönster ut mot gatan och låser via en enkel knapptryckning automatiskt upp entréporten åt mig redan innan jag hinner plinga på ringklockan.
Det surrar till i det elektriska låset och jag släpps in. Med en varm handtryckning önskar Monsieur Mare mig god morgon. Vi utbyter några ord om vädret
varefter jag fortsätter i riktning mot lärarrummet. Förmiddagens andra lektionstimme har redan dragit igång och i entréhallen är det tyst och tomt. Detsamma
gäller för lärarrummet, där jag på den gemensamma anslagstavlan lägger märke
till ett meddelande som anger att en av skolans elever under dagen är exclu (ung.
avstängd) och därför inte får vistas inom skolans område. Varför? undrar jag
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för mig själv. Det kommer dröja till dess att klockan ringer ut till rast innan jag
får ett svar. Det är först då som lärarna kommer befolka detta rum på nytt.
Franskläraren Laurent är den första på plats. Han tar sig en kaffe innan han
slår sig ner mitt emot mig varpå jag med en gång, efter de sedvanliga hälsningsfraserna, tar tillfället i akt att fråga honom om han vet vad som egentligen föranlett beslutet som står deklarerat på anslagstavlan. Jorå, det rör sig om elev
som tidigare under morgonen ska ha förolämpat en av sina lärare genom att
tilltala denne med opassande svordomar. ”Han är avstängd för dagen, men
välkommen tillbaka imorgon igen”, konstaterar Laurent. Engelskläraren Geneviève, som precis hunnit in i lärarrummet, och nu står redo att mata in en bunt
stenciler i kopiatorn undrar vilken elev som den aktuella avstängningen rör.
”Jaså, jaha ja”, säger hon när hon blir meddelad elevens namn. ”Den killen,
oh la la, han har allvarliga problem”. Igår till exempel, berättar hon, såg hon
killen ifråga stå och röka en joint precis utanför skolan: ”Ni skulle ha sett hur
han såg ut på lektionen därefter”, säger hon: ”Pupiller mörka som brunnar.”
”Va?” utbrister jag, ”vad är det du säger? Menar du verkligen att han stod
och rökte på här, här utanför skolan?”
Geneviève nickar. ”Ja, det är det fler som gör”, intygar hon och fortsätter
redogöra för än en annan elev som för inte särskilt länge sedan kommit tillbaka
till skolan efter en lunchrast utan sina tillhörigheter.
”Inte så konstigt”, påpekar Geneviève, ”eftersom jag bara en stund tidigare
sett henne och några andra elever sitta på en trappavsats på en gata här intill,
fullkomligt omgivna av ett rökmoln. Det är säkert inte helt lätt att hålla reda på
sina saker när man precis rökt en joint”, säger hon sarkastiskt.
Laurent suckar bekymrat och påpekar att elevers bruk av marijuana, enligt
hans egna iakttagelser, kommit att bli mycket mer vanligt på senare tid. Inte
minst i anslutning till skolan. Detta är något som han menar lett till utökade
problem och påfrestningar även för den enskilde lärarens ordinarie arbete.
Geneviève håller med: ”Visst, att de [eleverna] sitter hemma och röker på i
avskildhet. Det har inte jag att göra med. Men när de mitt på blanka dagen står
och röker på bara några hundra meter ifrån skolbyggnaden, ja då blir det tydligen mitt jobb att ringa upp och informera föräldrarna.”
Bara några veckor senare, de sista minuterna innan lunchrasten är slut, uppstår i lärarrummet på Collège Condorcet en liknande diskussion på samma
tema. Denna gång mellan Agnès, Damien och några av deras övriga ämneskollegor. Agnès har precis fått veta att en av de elever som hon är klassföreståndare för ligger inlagd på sjukhus på grund av en drogrelaterad incident och delar
med sig av sin oro inför kollegiet på plats i lärarrummet.
”Hennes mamma hittade hela hennes väska full av hasch. Ett riktigt stort
paket”, förklarar Agnès. ”Jag vet ännu inte hur vi bäst hanterar den här situationen”, säger hon och påpekar att det troligtvis är fler elever än den som nu
ligger inlagd på sjukhuset som har varit inblandade i dessa affärer.
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”Jorå”, intygar gymnastikläraren Joëlle, ”jag ser ofta ett helt gäng från de
högre årskurserna sitta och röka ihop på lunchrasterna inte långt härifrån, det är
inte omöjligt att det faktiskt är just hasch de röker”.
”Men det är inte riktigt klokt”, utbrister Agnès upprört. ”De är ju bara fjorton år. Det är alldeles för tidigt att börja med sådana här saker!”
Hennes kollegor är inte sena med att missmodigt instämma, men hinner inte
med att säga mycket mer innan ringklockan högmält skär genom rummet och
meddelar att det är dags att återuppta undervisningen.
Agnès reser sig upp från sin sittplats, tittar bekymrat på sina kollegor och slår
resolut fast att ”detta måste vi göra någonting åt. Vi måste kontakta de övriga
elevernas föräldrar för att på något sätt få ett slut på det här”.
Damien som hittills suttit tyst föreslår nu, med en rejält raljerande ton, att
det kanske kan vara läge för lärarna på Collège Condorcet att helt enkelt ordna
med en gemensam intervention för de elever som misstanken om narkotikaanvändning rör. Agnès möter honom med en frågande blick.
”Eller”, fortsätter han vasst, ”så kan vi väl bara, pang på, ringa polisen?”
I föregående avsnitt behandlades frågan om de bångstyriga barnen som en
faktor vilken de svenska och franska lärarna i min studie vanligen förklarade
som bidragande till den höga arbetsbelastning och press de så ofta upplevde i
sin yrkesvardag. I föreliggande avsnitt är det nu dessa och andra elevers förehavanden utanför det tillsynsområde som anses tillhöra skolan som närmare ska
undersökas som en omständighet vilken lärare i både Malmö och Marseille då
och då hänvisade till ifråga om den enskilde lärarens förhöjda arbetsbelastning
och allt mer stresstyngda arbetssituation.
I relation till detta är det viktigt att påpeka att de tillsynsområden som de
svenska och franska lärarna, i förhållande till sina elever, betraktar sig själva
som ansvariga för inte är att begripa som samstämmiga med varandra. Som
vinjetten ovan illustrerar så irriterade sig exempelvis lärarna på Collège Condorcet framför allt på de situationer där de upplevde sig trängda att ta itu med sådana elevproblem som de själva bedömde hade uppkommit utanför skolbyggnaden. Lärarna på Malmskolan däremot klagade istället främst över de situationer där de kände sig pressade att reda ut och få bukt med sådana problem som
de ansåg att eleverna själva åsamkat sig utanför ordinarie skoltid.
Mellan lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet går med andra ord att
notera en viss skillnad i hur de för egen del drar gränsen för var och när deras
ansvar över skolans elever börjar och slutar. Bland lärarna på Collège Condorcet var denna gränsdragning att i första hand förstå som bunden till plats. Bland
lärarna på Malmskolan var den snarare att förstå i termer av tid. Dessa skilda
förhållningssätt, menar jag, förstås bäst i relation till hur dessa lärares arbetsplatser i stort är rumsligt reglerade. Därför följer nu en fördjupande redogörelse
för hur svenska och franska skolor är att generellt både begripa och beskriva
som fysiskt och enskilt avgränsade rum.
I Frankrike till exempel är de lokaler och utomhusmiljöer som utgör skolan
som fysiskt rum att definiera som förhållandevis tillstängda. Vid varje enskild
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grundskola i landet möts elever och utomstående besökare av grindar, låsta
dörrar, ringklocka och bemannad reception. Därutöver råder här tydliga regler
för hur, var och när eleverna har lov att röra sig inom skolans väggar. Dessa
regler står vanligtvis angivna i le règlement intérieur – det interna regelverk som
varje skola i Frankrike är skyldig att tillhandahålla och göra tillgänglig för såväl
elever som deras föräldrar. På Collège Condorcet innebar detta regelverk bland
annat att skolans huvudentré, för eleverna, enbart stod öppen vid precisa tidpunkter: på morgonen, vid lunch och i samband med skoldagens slut. För beviljat inträde till och utträde ur skolans lokaler krävs därtill av eleverna att de för
särskild skolpersonal kan uppvisa sin personliga Carnet de Correspondance (ung.
anmärkningsbok), i vilken bland annat delar av det interna regelverket ingår.
Andra forskare har tidigare liknat skolan i Frankrike vid ett fort, liksom en
bastion: ”Skolan [i Frankrike] är ett förkroppsligande av det republikanska idealet [...] De låsta dörrarna utgör ett rättmätigt försök att skydda skolan från det
förtryck, den bristande jämlikhet och den rivalitet som stör och förstör världen
utanför [skolan]”, skriver till exempel antropologerna Gerd Baumann och Thijl
Sunier (2004:22, min övers.). Sett ur detta perspektiv syftar den låsta och bevakade entrén in till franska skolor inte bara till att kontrollera vilka människor som
i fysisk mening rör sig in och ut ur skolans lokaler. Den syftar också till att i viss
mening försvara den franska republikanska gemenskapen inom dessa skolor
genom att försöka hålla ute sådana idéer och beteenden som, på ett eller annat
sätt, antas rubba eller utgöra ett hot mot densamma. På detta vis utgör grundskolor i Frankrike ett både fysiskt och symboliskt inhägnat rum, präglat av tydligt artikulerade restriktioner i form av såväl förbud som påbud.
I Sverige är de lokaler och utomhusmiljöer som hör till skolans fysiska rum
att beskriva som betydligt mer tillgängliga än i Frankrike. Att utomstående besökare då och då kom att vistas inom Malmskolans lokaler hörde till exempel,
under tiden för min fältstudie, inte till ovanligheterna. I likhet med de flesta
andra grundskolor runtom i Sverige var huvudentrén in till Malmskolan varken
tillstängd eller bevakad, utan istället öppen för såväl elever som externa gäster
att passera på eget bevåg. Här fanns inga särskilda hinder eller kontroller att
avklara för att ta sig endera in eller ut ur skolans område. Utöver föräldrar,
syskon och elever från andra skolor innebar detta att också andra tillfälliga och
mer obehöriga besökare av och till gästade skolans lokaler och utomhusmiljöer.
Däribland representanter från religiösa samfund så som scientologerna och
Jehovas vittnen och vid ett tillfälle också en uppretad renhållningsarbetare som
på jakt efter de elever som nyss kastat snöbollar in i dennes baklastande sopbil
kom att hastigt och olustigt rusa genom skolans entréhall.
Besök av de senare slagen var på intet sätt uppskattade bland vare sig rektor,
lärare eller annan personal på Malmskolan. Ändå var ingen av dem någon större
förespråkare för ett mer tillstängt system. Snarare än en skyddande åtgärd från
intrång visade sig lärarna på Malmskolan förknippa idén om låsta dörrar, vakter
och säkerhetskontroller med de omfattande dödskjutningar som i massmedia
rapporterats om från ett flertal amerikanska skolor. Och sådant våld, hävdade
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flera av lärarna på Malmskolan, förekom inte riktigt på skolor i Sverige. För i
Sverige, förklarade de, var vapenlagstiftningen mycket mer restriktiv än i USA,
detta samtidigt som det svenska samhället var mycket mer öppet än det amerikanska – det vill säga, mindre präglat av övervakning och kontroll och mer
präglat av tillit och tillgänglighet. Och så ville gärna lärarna se att det också skulle fortsätta vara. För öppenheten, påpekade flera av dem, var ett av det svenska
samhällets mest karakteristiska drag. Den hörde samman med den svenska
demokratin menade de och skulle därför helst genomsyra också skolans verksamhet, detta inte minst ifråga om elevernas rörelsefrihet.
Samtidigt, bör det påpekas, är svenska skolors lokaler inte att räkna som en i
lagstadgad mening offentlig plats till vilken allmänheten har obehindrat tillträde.
Som fysiskt avgränsade rum är de i första hand att räkna som arbetsplatser för
elever och skolpersonal. I Sverige finns dock inga generellt stadgade direktiv för
hur de ansvariga rektorerna på enskilda skolor bäst upprätthåller en sådan ordning. Rutiner och kontrollåtgärder av elever och andra individers rörelser in och
ut ur skolans lokaler kan därför variera en hel del mellan olika skolor. Efter den
ödesdigra attacken på en grundskola i Trollhättan den 22 oktober år 2015, då en
maskerad och med svärd utrustad Anton Lundin Pettersson hann döda en elev
och två skolpersonal innan polis hann sätta stopp för hans våldsamma attacker,
kom till exempel ett flertal skolor runtom i Sverige att på en gång låsa sina dörrar och så småningom också inrätta entré med bemannad reception, namnbrickor och passerkort som följd. Sådant var emellertid inte fallet på Malmskolan år 2012. Här var entrén under dagtid då både olåst och obevakad.
Vad gäller Collège Condorcet som fysiskt avgränsat rum inhägnas detta av
låsta dörrar, ringklocka och bemannad reception. Tydligt fastställda regler anger
därtill hur och när elever samt utomstående besökare har lov att röra sig in och
ut ur de lokaler som räknas till skolans inhägnade rum. Här är den rumsliga
gränsen mellan skolan och det omgivande samhället väldigt tydligt markerat.
Det motsatta kan sägas om Malmskolan. Under tiden för mitt huvudsakliga
fältarbete var entrén in till Malmskolans lokaler varken tillstängd eller bevakad.
Som fysiskt avgränsat rum är Malmskolan således att karakterisera som förhållandevis öppet och tillgängligt. Någon självklar gräns mellan skola och samhälle
finns här heller inte markerad, utan var snarare en fråga för skolledning och
annan personal att ständigt förhandla om och vid behov justera under väg.
För lärarna på Collège Condorcet innebar den hårda regleringen av skolans
fysiska rum att de – så länge eleverna befann sig inom eller precis utanför skolans inhägnade område – var förpliktade att ta itu med de bekymmer och besvär
som eleverna där gav upphov till. Utanför skolbyggnaden ansåg dock de flesta
av lärarna att deras ansvar för eleverna med en gång upphörde och övergick till
elevernas föräldrar. Det tillsynsområde som dessa lärare betraktade sig själva
som ansvariga för bör därmed begripas som i huvudsak inskränkt till den bevakade och hårt reglerade plats som här utgör skolan som fysiskt rum. Därför
blev en del av dessa lärare ordentligt oroade och även uppretade så fort händelser och handlingar som eleverna varit inblandade i utanför skolans inhägnade
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område plötsligt framträdde som problem för vilka de i egenskap av lärare förväntades ta ansvar för att reglera inom skolans verksamhet.
Bland lärarna på Malmskolan som, till skillnad från lärarna på Collège Condorcet, verkade i ett rumsligt sammanhang där eleverna rörde sig in och ut ur
skolans lokaler utan att begränsas av vare sig övervakning eller andra restriktioner var förståelsen för det yrkesmässiga ansvaret gentemot eleverna i mycket
högre grad kopplad till tid och rörelse än till fysiska rum och tydligt fastställda
regleringar. Här upphörde inte lärarnas ansvar för eleverna bara för att de under
kortare eller längre raster valde att avvika från skolans fysiskt avgränsade rum.
Det tillsynsområde som dessa lärare såg sig själva som ansvariga för följde snarare de rörelser som eleverna, i och utanför skolbyggnaden, företog på egen
hand. Men märk väl: detta gällde enbart under den tid som eleverna ifråga var
schemabundna till skolans ordinarie verksamhet. Något som alltså innebar att
många av lärarna på Malmskolan ryggade tillbaka inför sådana situationer där de
förväntades ta sig an problem som eleverna själva dragit på sig eller på annat
sätt blivit indragna i på sin fritid.
Hur kunde då en dylik situation se ut där de svenska och franska lärarna i
Malmö och Marseille upplevde sig trängda att inom ramen för skolans verksamhet ta hand om och försöka lösa sådana problem som de själva hänförde till
elevernas förehavanden utanför skolans tillsynsområde?
Ifråga om Collège Condorcet besvaras denna fråga bäst genom de exempel
där lärarna diskuterade sina elevers förmodade och, i en del fall, bekräftade
bruk av narkotikaklassade droger. Som illustreras av den inledande vinjetten till
detta avsnitt ringade flera av lärarna på Collège Condorcet in elevernas intag av
marijuana och hasch som ett problem vilket i allmänhet försegick utom, snarare
än inom, skolans lokaler men som allt oftare ändå föll på lärarens lott att försöka reda ut och finna lämpliga lösningar på genom det dagliga skolarbetet. Någonting som inte minst Damien, i avsnittets inledande exempel, hyser starka
betänkligheter mot. Ansvaret för att komma till rätta med denna typ av problem, menar nämligen Damien, är egentligen inte lärarnas att bära.
”Jag har ingen lust att agera vare sig som socialsekreterare eller polis när det i
själva verket är lärare jag är anställd som”, konstaterar han under ett av våra
enskilda samtal varefter han vidare förklarar att:
Bara för att skolan råkar vara en få kvarvarande institutioner som fortfarande når stora
delar av landets befolkning har vi som jobbar i skolan inte kapacitet att lösa precis alla
problem som finns i samhället. Jag har i varje fall inte axlar att bära allt det ansvaret. För
mig är det nog med att försöka lösa alla de problem som eleverna faktiskt ger upphov till
här inne på skolan.

Förmodat, och i vissa fall, bekräftat, narkotikaintag utanför skolans fysiska rum
förekom även bland eleverna på Malmskolan. Att lärare bar ansvar för att, inom
skolan, ta itu med detta problem utgjorde emellertid ingen större fråga för kritisk diskussion bland lärarna i Malmö. Snarare var flertalet av dem måna om att,
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så snart ett dylikt fall dök upp, på egen hand söka samtala med eleven ifråga
innan dess att socialtjänst och polis kontaktades. Även efter anmälan och eventuell avstängning från skolan såg vanligen den berörde mentorsläraren till att
engagera sig i elevens enskilda undervisning och drogrelaterade avvänjningsprocess. Denna slags åtgärder upplevdes visserligen som ansträngande för många
av lärarna på Malmskolan, men var ändå inte en fråga som ledde dem till att
uttrycka något större missnöje över den egna arbetssituationen. Det gjorde inte
heller frågan om huruvida de var ansvariga för att handskas med andra problem
som elever vid tillfälle kom att – under ordinarie skoltid, men utanför skolans
område – dra på sig. Oavsett om saken gällde elever som under sina raster, eller
i händelse av skolk, snattade godis från den lokala kiosken, skräpade ner i skolans närområde, retade upp stensättare på byggarbetsplatser eller kastade snöbollar efter renhållningsarbetare så tog lärarna på Malmskolan, utan några större
invändningar, sig an uppgiften att försöka reda ut de svårigheter som eleverna
här, utanför skolan, satt sig själva i.
Desto mer problematiskt tyckte dessa lärare dock att det var att de, inom
skolans verksamhet, allt oftare förväntades handskas med liksom lösa också
sådana konflikter och gräl som sinsemellan eleverna uppstått utanför den ordinarie skoltiden. Efter att en elev under en långhelg hotat en annan elev med
våld via sociala medier och den hotade elevens föräldrar, i kontakt med
Malmskolans rektor, varnat för polisanmälan om inte de berörda elevernas
mentorslärare med en gång såg till att agera i saken reagerade flera av lärarna
inom det aktuella kollegiet med både stor irritation och viss frustration.
”Men allvarligt?!” utbrast till exempel matteläraren Nina. ”Är det verkligen
tänkt att vi nu också ska lösa de konflikter som tar plats på [den sociala nätverkstjänsten] Facebook?! Hör detta verkligen till vårt ansvar?”
”Det verkar inte bättre än så”, svarade då Oskar som för egen del redan var
av den uppfattningen att lärarnas ansvar för elevernas liv utanför skoltid tenderade att i alltför hög grad gå ut över lärarnas övriga arbetsuppgifter.
Händelser knutna till internet och sociala medier uppfattades emellertid,
även av Oskar, som särskilt problematiska. Inte bara utgjordes dessa av forum
som lärarna själva inte alla gånger hade tillgång till. De var också svåra att för en
del lärare självklart godta som skäliga sammanhang där deras ansvar gentemot
eleverna faktiskt var att räkna som gällande. Detta inte minst eftersom det för
lärarna ofta var svårt att avgöra om de nätbaserade trakasserierna och kränkningarna företogs under eller efter elevernas ordinarie skoltid. I det senare fallet
ansåg inte lärarna att de givet kunde avkrävas ansvar för att, inom skolans verksamhet, reda upp saken. Ofta gjorde de det ändå.
Mot bakgrund av detta framgår att de svenska lärarna i Malmö och de franska lärarna i Marseille, trots vissa skillnader i hur de uppfattar att deras ansvar
gentemot eleverna sträcker sig i tid och rum, ändå delar en upplevelse av att
gränserna för detta ansvar tenderar att i allt högre grad förskjutas.
”Hör detta verkligen till vårt ansvar?” frågade till exempel Nina angående
det uttalade kravet om att lärarna på Malmskolan omgående skulle se till att ta
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itu med den konflikt som blossat upp via sociala medier mellan två elever under
deras lediga tid från skolan. En sådan fråga talar för att Nina upplever både viss
oro och frustration inför vad hon förväntas vara beredd att ta ansvar för inom
ramen för sin yrkesutövning. Detsamma kan sägas om Damien då han, apropå
Agnès bestämda uppmaning om att ”göra någonting åt” de elever som brukar
narkotika utanför skolans inhägnade område, förklarar att lärare knappast har
tillräcklig ”kapacitet att lösa precis alla problem som finns i samhället”.
Sammanfattningsvis kan alltså om flertalet av de svenska och franska lärarna
i min studie sägas att de upplever viss ängslan och utsatthet i förhållande till den
yttre värld som de förstår omringar och tenderar att tränga in i det tillsynsområde som de ser sig själva som huvudsakligt ansvariga för. En upplevelse som
tillsammans med den otillräcklighet de känner i förhållande till sin yrkesmässiga
huvuduppgift (nämligen att undervisa), och den maktlöshet de upplever i förhållande till sin uppgift att forma och fostra samtliga barn till ”goda” medborgare, utgör en erfarenhetsbaserad grund att för dessa lärare utgå ifrån och luta sig
mot i sin vardagliga klagan över den egna arbetssituationen som alldeles för
överbelastad och stresstyngd.

Kontextualiserande klagosång
I detta kapitel har jag redogjort för hur lärarna i min studie, genom sina beskrivningar av och förklaringar till sin erfarna stress och press inom läraryrket,
samtidigt både begripliggör och brottas med de slitningar som de definierar
som besvärande i sitt löpande arbete. Med utgångspunkt i de svenska och
franska lärarnas uttryckliga missnöje och återkommande klagomål över sin
arbetssituation argumenterar jag för att lärarna på detta sätt försöker bringa
ordning i vad de för egen del uppfattar och upplever som ett tillstånd av stor
oreda. Den oreda som här åsyftas omfattar de omväxlande påfrestningar och
friktioner som lärarna själva lyfter fram som bärande orsak till sin upplevt svåra
arbetssituation. Från förhöjd arbetsbelastning och ökad brist på tid och ork till
motsträviga elever som inte alla gånger gör så som förväntas av dem, och därtill, ett yrkesansvar som bara tycks växa sig större och större i omfång och räckvidd. I växelverkan med varandra anses dessa problemdefinierade faktorer och
omständigheter starkt bidra till den stress och press som flera av lärarna här
framhåller som utmärkande för sin yrkesvardag.
I förhållande till vad lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet betraktar
som sin yrkesmässiga huvuduppgift – nämligen, att sörja för den ämnesorienterande undervisningen – menar många av dem att förutsättningarna och villkoren för deras yrkesutövning på senare år har kommit att allvarligt försämras.
Med anledning av dels en utökad administrativ arbetsbörda, dels en rad ekonomiska nedskärningar i skolans personalresurser hävdar lärarna att deras ordinarie arbetstid inte längre räcker till för att göra ett, enligt dem själva, fullgott
arbete. ”Vi har inte längre tid att vara lärare”, klagade exempelvis Hélène i Mar125

seille, ”vi har inte längre tid att göra vårt jobb så bra som vi själva vill och
egentligen kan”. Denna situation alstrar hos många lärare en gnagande känsla av
vara bristfälliga i förhållande till sitt huvudsakliga yrkesuppdrag. En bristfällighet som de i sin yrkesroll inte är beredda att helt på egen hand stå till svars för.
Detsamma gäller för de elever som lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet uppfattar och upplever som svåra att forma och fostra till ”goda” medborgare. I förhållande till en del av dessa bångstyriga barn var det flera lärare
som uttryckte stor frustration och förtvivlan över att, trots upprepade försök,
vara oförmögen att förändra elevernas inringat dåliga attityder och uppförande
till det bättre. ”Vissa vill ju bara inte”, klagade till exempel en av lärarna i
Malmö. Att vissa elever i större uträckning än andra bedömdes som svåra att
styra i rätt riktning ingav hos många lärare i min studie en känsla av maktlöshet
inför sitt uppdrag att forma och fostra samtliga elever till ”goda” medborgare.
En maktlöshet som i flera fall erfors leda till stor stress och oro inom yrkesgruppen. God vilja och hård ansträngning till trots var det enligt flera lärare inte
rimligt att de i sin yrkesroll förväntades bära fullt ansvar för de elever som om
och om igen ansågs bryta mot de normerande idéer och beteenden som lärarna
själva avsåg och önskade att deras arbete skulle leda till.
Skjuter ifrån sig det fulla ansvaret gör lärarna på Malmskolan och Collège
Condorcet även ifråga om elevernas problematiska förehavanden utanför skolornas respektive tillsynsområde. I Malmö menar lärarna att de företrädesvis bär
ansvar för eleverna under deras schemalagda skoltid. I Marseille menar de att
lärarnas ansvar för eleverna primärt bör förstås som inskränkt till skolans inhägnade rum. Utanför dessa gränsdragningar ansåg flertalet lärare att deras
yrkesmässiga ansvar gentemot eleverna inte kunde tas för givet. I de fall då de
trots detta upplevde sig trängda att ta hand om och försöka lösa sådana problem som de själva hänförde till elevernas liv utanför skolans tillsynsområde
gav de ofta uttryck för stor irritation och indignation. I detta delar lärarna på
Malmskolan och Collège Condorcet en ängslan och utsatthet över att de yttre
gränserna för deras professionella ansvar tenderar att sakta förskjutas och att
deras yrkesuppdrag i stort därmed riskerar att alltmer luckras upp. Något som,
enligt lärarna själva, innebär att deras stress och press i yrkeslivet lider risk att
ytterligare öka. ”Jag har ingen lust att agera vare sig som socialsekreterare eller
polis när det i själva verket är lärare jag är anställd som”, klagade till exempel
Damien i Marseille i avsnitten ovan. För egen del ansåg han det varken rimligt
eller möjligt för lärare i skolan att ”lösa precis alla problem som finns i samhället. Jag har i varje fall inte axlar att bära det ansvaret”.
Vad detta kapitel visar är att lärare i både Malmö och Marseille uttrycker
visst missnöje med sin egen arbetssituation. Irritation, indignation, förtvivlan
och frustration är några exempel på de missnöjesyttringar som flitigt går igen i
lärarnas kritiska utlåtanden om sin arbetsrelaterade tillvaro. Och som de därtill
knyter an till den utbredda stress och press som de själva menar präglar deras
yrkesvardag i stort. I samband med det förklarar lärarna de rådande premisserna
för deras yrkesutövning vara stadd i oreda. Att forma och fostra ”goda” med126

borgare för en nationellt långsiktig gemenskap kräver, enligt de medverkande
lärarna i min studie, inte bara tillräckligt med tid och ork att ägna åt den ämnesorienterande undervisningen. Det kräver också att majoriteten av eleverna är
beredda att i svensk mening ”leva ihop” och i fransk mening vivre ensemble. Samt
att gränserna för lärarens ansvar gentemot eleverna låter sig begränsas till den
verksamhet som de menar att skolan i grunden omfattar.
I de fall då dessa grundläggande premisser uppfattas som hotade eller ansatta
och lärarna upplever det svårt att i sitt dagliga arbete få vision och verklighet att
gå ihop menar jag att de på en gång pressas in i ett korstryck. Att uttrycka sitt
missnöje över den egna arbetssituationen utgör, så som jag ser på saken, ett sätt
för dem att handskas med de spänningar som uppstår inom detta korstryck.
Genom att klaga över sin arbetsrelaterade tillvaro anstränger sig lärarna för att
ordna i den oreda som de upplever att deras yrkesvardag till och från genomsyras av. Inte bara bygger de på detta vis ihop ett sammanhang mellan varandra,
de värderar samtidigt detta sammanhang som en nästintill omöjlig grund för
dem själva att som lärare utföra ett förtjänstfullt arbete på.
För att förklara denna situation hänvisar flera av lärarna på Malmskolan och
Collège Condorcet till faktorer och omständigheter som de för egen del menar
ligger utanför dem själva och som de av den anledningen inte heller är beredda
att helt ensamma bära ansvar för. Eller som Niklas i Malmö, apropå kopplingen
han gör mellan elevers bristande betygsresultat och lärares utökade administrativa arbetsbörda, sammanfattade saken: ”[D]et kan inte bara vara vårt fel.”
Att missnöjt skjuta ifrån sig ansvar för en viss situation genom att åberopa
externa orsaksförklaringar till densamma, det kan enligt antropologen Dimitrios
Theodossopoulos (2013), inte helt sonika avfärdas som ett sätt för människan
att projiciera sina brister på andra för att på så vis rentvå sig själv från skuld.
Det verkar också som ett sätt för en del att rikta kritik mot de förutsättningar
och villkor som råder i ett visst sammanhang. I sin artikel om de kraftiga åtstramningar som från och med år 2010 och framåt följde på den ekonomiska
krisen i Grekland skriver Theodossopoulos att många av landets invånare gav
uttryck för stort missnöje över den egna situationen. Av dessa var dock få benägna att tillskriva sig eget ansvar för läget i landet. Istället pekade de ut andra
inblandade parter som företrädesvis skyldiga till den olyckliga ekonomiska utvecklingen, däribland: slösaktiga politiker, ineffektiva statstjänstemän och ett
ojämlikt globalt ekonomiskt system i stort. Att på detta vis skjuta ifrån sig ansvar, hävdar Theodossopoulos (2013:208, min övers.), rör sig inte uteslutande om
en retorisk försvarsstrategi, utan också om ett försök från de missnöjdas sida att
”förklara – och genom att förklara avkoda och mildra” en situation som i övrigt
upplevs som närapå omöjlig att på egen hand påverka och förändra. Genom
denna slags förklaringar, upplyser Theodossopoulos, kom de missnöjda grekerna att återta viss kontroll över det egna sammanhanget. Snarare än att avskriva
sig allt eget ansvar för den ekonomiska krisen menar han att de klagande genom
sin upprörda kritik visar på möjliga alternativ till den situation de själva miss-
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tröstar. Så väljer även jag att förhålla mig till de klagomål som lärarna i min
studie ger uttryck för ifråga om sin erfarna arbetssituation.
Att klaga, menar jag, handlar i de svenska och franska lärarnas fall inte
främst om självömkan. Det handlar snarare om ett försök från lärarnas sida att
jämka mellan de egna arbetsrelaterade ambitionerna och ansträngningarna, och
den realitet som de till vardags verkar i. Att uttrycka irritation, indignation, förtvivlan och frustration över en viss situation kan för all del begripas som en
reaktion på vad som på ett personligt plan uppfattas och upplevs som ofördelaktigt eller orättvist (Fassin 2013:249). Men att uttala ett missnöje över någonting kan så som Zigon (2008:141–142) ser på saken även förstås som sättet
människor gör för att, genom reflektion och ifrågasättande av en rad situationella omständigheter, åtgärda och överkomma ett visst etiskt dilemma: insikten
om att det som tidigare tagits för givet inte längre är vad det var, vill säga.
I linje med diskursanalytikern Paul Drew (1998) framhåller Zigon
(2008:141–142, min övers.) att klagan med fördel kan förstås i termer av ett ”moraliskt arbete”. Enligt Zigon (ibid.) innebär detta slags arbete en förhandling om
de problematiska förhållanden och förändringar som människor på egen hand
identifierar i sin vardag. Genom att klaga kommunicerar dessa individer vad de
själva anser vara felet med sin situation, vad som inte (längre) fungerar som det
ska och hur de tycker att denna situation istället borde vara utformad. Sett ur
detta perspektiv verkar alltså klagan som ett sätt på vilket människor både förklarar och formulerar lösningar på de etiska dilemman de brottas med i sitt liv.
Mot denna bakgrund och med utgångspunkt i mitt eget etnografiska material
menar jag att det, även ifråga om min studie, är möjligt att förstå klagomålen
bland lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet som ett moraliskt arbete.
Genom att klaga över alltifrån tidsbrist och överbelastning, till bångstyriga barn
och ett ansvar gentemot elever som tycks sträcka sig allt längre och längre bortom skolans huvudsakliga tillsynsområde argumenterar jag för att lärarna drar
gränser för vad de betraktar som normalt respektive avvikande, och hur de
utifrån denna klagan sedan aktivt försöker värna och vakta över det förstnämnda. I lärarnas kontextualiserande klagan rörande den egna arbetssituationen
inryms med andra ord ett visst mått av teoretisering kring vad de själva är med
om i sitt dagliga värv. En teoretisering som för lärarna ger sammanhang och
mening till de egna levda yrkeserfarenheterna, och som också hjälper dem att i
moralisk mening ta viss kontroll över såväl sin arbetsrelaterade tillvaro som den
bristfällighet, maktlöshet, ängslan och utsatthet som många av dem knyter an
till densamma. Vad jag menar här är alltså att lärarna inte bara försöker greppa,
utan också överkomma, de påfrestningar och friktioner de upplever i sin yrkesvardag genom att påtala och förklara vad de anser ligger till grund för just dessa
slitningar. Snarare än att ensidigt framhäva sig själva som offer inför sin situation tar lärarna därmed kontroll över denna tillvaro genom att på egen hand
definiera och formulera vad som där inte fungerar som det ska.
Genom att göra den egna yrkesvardagen begriplig för sig själva försöker
lärarna i min studie bringa ordning i den oreda som de upplever att verkligheten
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de har att jobba med delvis utmärks av. Detta, menar jag, gör lärarna även i de
fall då de anstränger sig för att justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på de
problem som emellanåt uppstår i relation till de elever som inte alltid gör så
som förväntas av dem, och som inte heller går att enkelt styra rätt. I nästa kapitel är det lärarnas bemötande av dessa bångstyriga barn som närmare ska undersökas. I sin strävan efter att vara till nytta för en nationellt långsiktig gemenskap, hur gör lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet för att komma till
rätta med de friktioner som de då och då upplever i relation till sina elever?
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Kapitel 5│Från vision till friktion

Lunchrasten lider mot sitt slut och i lärarrummet på Collège Condorcet i Marseille sitter en beredd skara lärare samlade i väntan på att den ljudstarka signalen
från skolans ringklocka snart ska annonsera att det är dags att återgå till ordinarie arbete. Kaffekopparna är tömda och samtalen spridda – ömsöm bekymrade,
ömsom uppsluppna. På en stol intill min sitter Agnès som i samtal med matematikläraren Julien diskuterar en av de skolklasser som de båda undervisar i.
”Förmiddagslektionen idag var riktigt tuff”, förklarar Agnès, och räknar
därefter sakligt upp alla de disciplinåtgärder som hon känt sig nödgad att ta till
för att få pli på eleverna och ordning i klassrummet. ”De kan verkligen inte bete
sig”, säger hon med eftertryck och suckar.
Julien nickar och intygar att ”det var samma sak för mig igår”.
Agnès skakar uppgivet på huvudet varpå hon med nyfikna ögon vänder sig
till mig för att istället fråga vilken slags punitions (ung. straff) och sanctions (ung.
sanktioner) som svenska lärare vanligen använder sig av för att förmå eleverna
att hålla sig till skolans interna regelverk. Diskussionen som följer engagerar
snart samtliga av de lärare som befinner sig i rummet.
”Hör ni? Hör ni vad hon säger?!” hojtar Agnès till sina kollegor. ”Hon säger
att lärare i Sverige inte har någon självklar befogenhet att bestraffa sina elever
när de beter sig illa.”
Alla blickar i lärarrummet riktas plötsligt mot mig. Försynt förtydligar jag att
svenska lärare förvisso har rätt att utvisa elever ur klassrummet om de stör
undervisningen, men att den slags straff som jag kommit att uppfatta som allmänt förekommande bland många franska lärare – så som till exempel extra
hemläxa, skriftliga reprimander eller poängavdrag inför stundande prov – inte
är någonting som lärarna på Malmskolan generellt skulle betrakta som varken
rättsenligt eller pedagogiskt lämpligt.
Agnès tittar på mig med förvåning i blicken och slår sedan, liksom full av
förtröstan, fast att ”vi kanske inte har så mycket att klaga på här [i Frankrike]
ändå, vi har ju ändå någonting att reglera elevernas beteende med”.
Julien är dock fortsatt fundersam. Han undrar hur många elever en normalstor skolklass i Sverige i regel inbegriper.
”Något färre än här skulle jag tro”, svarar jag honom.
”Men kanske är det då en förklaring”, föreslår han. ”Om klasserna inte är
lika stora som här, så kanske lärare i Sverige faktiskt inte är i lika stort behov
som vi att korrigera elevers beteenden?”
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Jag förklarar för det nyfikna lärarkollegiet att ett sådant påstående troligtvis
skulle generera en hel del protester bland de svenska lärarna på Malmskolan
som också de, trots färre elever än i Frankrike, då och då upplever sig ha att
göra med alltför stora samt svårhanterliga skolklasser där en eller flera elever
regelbundet anses störa den önskade ordningen.
Julien rynkar pannan i djupa veck: Stökiga elever också i Sverige?
”Men det är väl inte så konstigt”, inflikar Agnès, som för sina kollegor påpekar att också Sverige på senare år har förändrats en hel del: ”Ni har en ökande
andel invandrare, inte sant?” säger hon och tittar frågande på mig.
”Tja ...”, svarar jag tvekande, ”det är möjligt ...”
Agnès nickar bekräftande i riktning mot sina kollegor och säger sedan återigen vänd till mig: ”Då blir det ju svårare med språket och arbetslösheten och
allt det där. Ja, allt sådant som skapar problem, menar jag.”
I kapitel fyra undersöktes de sätt som lärarna på Malmskolan och Collège
Condorcet försöker bringa ordning i sin vardag genom att uttrycka missnöje
och klaga över den egna arbetssituationen. I det kapitel som följer nu ska vi
fördjupa oss i dessa lärares försök att få bukt med en del av de problem som
pekas ut som grund till just denna situation. I detta kommer jag att fokusera på
lärarnas korrigeringar av elevers inringat problematiska uppträdanden i skolan.
Vad gäller uppdraget att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationellt
långsiktig gemenskap hör dessa beteenden och åsikter till den kategori av problem som lärarna själva ringar in som synnerligen bekymmersamma.
I visionen om det gemensamma livet i Sverige krävs utifrån lärarnas perspektiv att elever inser vikten i och värdet av att ta aktiv ställning för den svenska
demokratins idéer. I visionen om det gemensamma livet i Frankrike, att de
respekterar och är beredda att rätta sig efter de idéer och principer som hör den
franska republikanismen till. I de korstryckssituationer då friktion uppstår och
elever trotsar eller på annat sätt avviker från dessa normerande direktiv reagerar
vanligen lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet genom att bli endera
irriterade eller frustrerade. Detta tyder på att de värderar de bångstyriga barnens
beteenden som någonting i huvudsak negativt – någonting som måste justeras,
”lagas” och lösas för att på så vis förändras till det bättre. I det här kapitlet är
det dessa tillrättaläggande åtgärder vi ska lära oss mer om.
I sin strävan efter att, i svensk mening, lära eleverna förstå vikten av att ”leva
ihop” och, i fransk mening, förmå dem att vivre ensemble, hur förhåller sig lärarna
i den här studien till de enskilda elever som upprepat trotsar eller på annat sätt
avviker från den svenska respektive franska visionen om gemensamt liv? Med
vilka medel prövar lärarna sedan korrigera dessa avsteg? För att parafrasera
historikern Yvonne Hirdman (1990), i hennes kritiska diskussion om svensk
folkhemspolitik under tidigt 1900-tal: hur gör egentligen de svenska och franska
lärarna i Malmö och Marseille för att i sitt löpande arbete lägga det gemensamma
livet till rätta bland sina elever?
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När det går som det ska
För att besvara dessa frågor är det viktigt att nu på nytt påminna om den målbild som lärarna ifråga strävar mot då de försöker forma och fostra sina elever
till ”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap.
Bland lärarna på Malmskolan rör sig denna målbild om ett omfamnande av
de normer och demokratiska värderingar som lärarna själva håller för svenska.
Bland lärarna på Collège Condorcet rör det sig om ett antagande av de republikanska värden och principer som lärarna betraktar som franska. I Sverige innebär detta att elever, genom det deliberativa samtalets försorg, förväntas utveckla
en tilltro till en gemenskap där samstämmig acceptans för skillnad och oliktänkande utgör en av de viktigaste komponenterna. I Frankrike förväntas eleverna,
genom inhämtning av diverse dokumentbaserad information, istället utveckla
en trofasthet till en gemenskap där ansvaret och de individuella förpliktelserna
gentemot kollektivet alltid går före andra lojaliteter och privata anspråk.
När de till studien anknutna lärarna på Malmskolan upplevde att de i en eller
annan situation hade lyckats uppnå det gemenskapsmål som de med det egna
arbetet siktade mot var de sällan sena med att ge uttryck för sin glädje och tillfredställelse. I förhållande till eleverna tog sig detta ofta uttryck i såväl uppmuntran som beröm. Ibland enskilt, men än oftare kollektivt.
Efter en särskilt lyckad lektion i religionskunskap under vilken Oskar upplevt att hans elever kommit att föra en riktigt ”bra diskussion” där de ömsesidigt lyssnade till varandra, istället för att som så ofta annars ”börja bråka med
och skrika på varandra”, förklarar han sig till exempel, inför eleverna i den aktuella skolklassen, vara mycket tacksam. ”Det här kommer jag leva länge på”,
konstaterar han. ”Det hoppas jag att ni också gör.”
På liknande vis reagerar den svenske läraren Filip när han under en pågående
lektion i geografi uppmärksammar sina elever på den inlyssnande och resonerande diskussion som han menar att dessa precis fört med varandra:
Helt fantastiskt! Det är ju detta som jag strävar efter. Det ni gjorde nu var jättebra, detta
att ni diskuterar tillsammans och förklarar saker för varandra med ord som ni själva förstår. Det är precis det här jag vill åt: att ni lär er av varandra hellre än att ni lär er av mig.
Riktigt bra hör ni!

Bland lärarna på Collège Condorcet var det sällan eleverna i de olika skolklasserna uppmuntrades och berömdes som grupp. Här var det betydligt oftare den
enskilde individen som på egen hand stod i centrum för lärarnas bekräftelse och
erkännande. Inne på lärarrummet hände det visserligen att lärare refererade till
den ena eller andra skolklassen som endera ”bra”, ”duktig”, ”flitig” eller ”skötsam”. I klassrummet däremot var detta slags lovord vanligen förbehållen de
elever som för tillfället ansågs förtjäna dem.
”Helt korrekt!”, ”bravo!”, ”hatten av!”, ”mycket bra!”, ”fortsätt så!”. Så kunde det låta då lärarna på Collège Condorcet visade sin uppskattning för elever133

nas ansvarskännande arbetsinsatser i klassrummet. Något som oftast skedde i
samband med att någon av eleverna svarade rätt på den eller de frågor som
läraren precis ställt. Men också då de på annat sätt visade aktivt intresse och
engagemang för den pågående undervisningen.
Efter en avslutad lektion i historia ber Agnès en av eleverna stanna kvar i
klassrummet efter det att dennes skolkamrater lämnat lokalen. ”Till skillnad
från igår”, säger Agnès till eleven ifråga, ”är jag idag mycket belåten med både
ditt beteende och din arbetsiver under min lektion”. Hon fortsätter:
Det märker du väl själv, att när du är lugn och koncentrerad går allt mycket bättre för dig.
Nyckeln är att alltid anstränga sig och ta ansvar för sitt eget arbete. Det är i varje fall vad
jag önskar av dig, liksom av alla andra elever som jag undervisar och ansvarar för.

Parallellt med det verbala berömmet kom lärarna i Marseille, under tiden för
mitt huvudsakliga fältarbete år 2012, att även ta hjälp av ordningsbetyg för att
bekräfta de elever som ansågs leva upp till målen för den kollektiva gemenskapen. Detta betyg, som sedan januari år 2014 är avskaffat57, syftade då till att
förmå eleverna att bland annat komma i tid till skolan, hålla sig till det interna
regelverket och fullfölja sina skolrelaterade plikter gentemot lärarna. Betyget
som var numeriskt kunde sträcka sig från noll till tjugo, där tjugo var att räkna
som det högsta möjliga betyget. ”För de som sköter sig”, förklarar Hélène, ”är
det enkelt att nå ett högt betyg. För de som ofta missköter sig är det däremot
lätt hänt att betyget hamnar väldigt lågt”.
Sammanfattningsvis kan om lärarna inom de samhällsorienterande ämnena i
Malmö sägas att de känner sig nöjda med det egna arbetet så snart deras elever
visar sig vara kapabla att samtidigt både lyssna in sig på varandras tankar och
åsikter och dela med sig av sina egna. Genom detta utbyte, menar lärarna, lär sig
eleverna att respektera varandras skilda ståndpunkter, utan att nödvändigtvis
vara överens om dem. Vidare kan om lärarna inom de samhällsorienterande
ämnena i Marseille sägas att de upplever det egna arbetet som väl utfört så länge
deras elever ser till att rätta sig efter de regler som skolan föreskriver. Viktigt
här är att varje enskild elev på egen hand visar sig både införstådd med och
beredd att bidra till den gemensamma ordningen. Att en elev uppvisar god vilja
och skötsamhet innebär med andra ord att den av lärarna på Collège Condorcet
uppfattas som förnuftig, ansvarstagande och tillförlitlig.
För de elever som på Malmskolan och Collège Condorcet anses trotsa eller
på annat sätt avvika från dessa nyss nämnda tillika högt eftersträvade uppträdanden gäller emellertid en annan bedömning. Det framgår som tydligt bland
de medverkande lärarna i såväl Malmö som Marseille.
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För mer information om detta avskaffande, se: http://www.education.gouv.fr/cid76453/collegesuppression-de-la-note-de-vie-scolaire.html
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Om de elever som är svåra att styra rätt
Vad gäller de svenska och franska lärarnas förståelse för de elever som av dem
själva pekas ut som synnerligen svåra att ”styra rätt” (Dolk 2013:238) var flertalet av lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet eniga om att dessa elevers
problematiska uppträdande var att på ett eller annat vis härleda till deras individuella familjesituationer och socioekonomiska hemförhållanden.
Av vad som framgår i vinjetten till detta kapitel anser exempelvis Agnès i
Marseille att de uppfattat stökiga elevernas uppträdanden är att bäst begripa
som knutet till deras föräldrars sociala bakgrund och ekonomiska levnadsvillkor. Ju högre arbetslöshet som råder i ett land, antyder Agnès, desto fler stökiga
elever blir lärarna nödgade att handskas med i skolan. Detsamma, menar hon,
gäller ifråga om dessa elevers men också deras föräldrars eventuella språkbrister. Ju fler elever och föräldrar som saknar tillräckliga kunskaper i det franska
språket, desto fler blir de elever som också uppträder stökigt i skolan. Båda
dessa omständigheter – arbetslösheten likaväl som frågan om språkbrist – låter
Agnès dessutom oss förstå som konsekvenser av en över tid utökad invandring.
Under ett av våra enskilda samtal förtydligar och förklarar Agnès sin ståndpunkt i denna fråga på följande vis:
Agnès: Frankrike har genomgått enorma förändringar de senaste trettio, fyrtio åren. I
skolan av idag har vi [lärare] att göra med en helt annan elevgrupp än tidigare. Många av
våra elever är numera antingen själva invandrade till Frankrike eller barn till föräldrar som
tidigare invandrat. För vissa av dessa elever innebär det stora svårigheter i skolan.
Jag: Vilken slags svårigheter åsyftar du då?
Agnès: För en del elever handlar det om brister i [det franska] språket. Antingen att de
själva brottas med dessa brister, eller att deras föräldrar inte riktigt behärskar att läsa och
skriva på franska. Saknar föräldrarna tillräckliga kunskaper i franska kan de knappast
hjälpa sina barn med läxor och annat [skolrelaterat] hemarbete. Förutsättningarna för att
göra bra ifrån sig i skolan är därmed mycket sämre för de elever som har invandrarbakgrund än för de som hör antingen till den tredje generationens invandrare eller till den
grupp som är fransmän sedan ännu fler generationer tillbaka. Och att misslyckas med sitt
skolarbete innebär för många elever tyvärr också att de beter sig illa i skolan. På samma
sätt är det med de elever vars föräldrar är arbetslösa.
Jag: Jaså? Hur menar du nu?
Agnès: Jag menar att ... alltså, med föräldrar som är arbetslösa, vilket också det är vanligare bland elever som nyligen invandrat eller har invandrarbakgrund, så följer ibland ett
misstroende gentemot samhället som hos vissa elever resulterar i ett dåligt beteende i
skolan. Vad tjänar det egentligen till att anstränga sig i skolan om det ändå inte leder någon vart? Så tänker nog många av dem. Att leva med föräldrar utan jobb gör också din
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vardag mycket mer otrygg. Oroliga föräldrar ger lika oroliga barn. Det är någonting som
också vi [lärare] får känna på i skolan.

Utan särskild hänvisning till just frågan om invandring förklarar även Nordine
att de bångstyriga barnens bristande kunskaper i franska är en vanlig orsak till
deras stökiga uppträdanden:
Majoriteten av våra elever [på Collège Condorcet] förstår och talar franska utan problem,
men bland de elever som inte gör det har vi att handskas med en hel del besvärliga beteenden. Eftersom dessa elever har svårt att hänga med i språket jag använder har de också
svårt att anpassa sig till de regler som jag uppmanar dem att följa. Vissa av dem kan bete
sig riktigt illa. Sen gissar jag att detta också har att göra med frustrationen de känner över
att inte förstå allt det som jag säger.

I likhet med Agnès pekar Nordine ut arbetslösheten bland elevernas föräldrar
som ett problem vilket genererar effekter för elevernas uppträdanden i skolan.
Detta särskilt vad gäller den ekonomiska fattigdom som Nordine påpekar ofta
följer på långvarig arbetslöshet. Utan stadig inkomst, menar Nordine, är det lätt
hänt att föräldrar förlorar fotfästet i samhället och på så vis drar till sig sådana
problem som också påverkar deras barn.
”Barn som har det svårt hemma”, förklarar Nordine, ”får det ofta svårt också i skolan”. Enligt honom är det därmed inte helt ovanligt att de barn som
beter sig illa i skolan, genom sitt uppträdande, i själva verket kanaliserar oron
över de problem som de bär med sig hemifrån. Något som han menar vanligtvis kommer till uttryck genom just deras trots mot lärarna.
Detsamma anser Hélène som menar att elever som lever under svåra hemförhållanden inte sällan saknar både ork och förmåga att sköta sig i skolan.
Angående en av de elever som hon för egen del uppfattar som särskilt besvärande förklarar hon till exempel att ”han har föräldrar som inte alls tar hand om
honom ... egentligen är han begåvad. Han vet och kan saker och har alltid gjort
det, men med de föräldrar som han faktiskt har klarar han inte riktigt av att
fokusera på och uppföra sig korrekt i skolan”.
Liknande kommentarer om andra elever hörde jag fällas även av andra lärare
på Collège Condorcet. Om Max, den elev som i tidigare exempel från kapitel
fyra, kom att bli avstängd från skolan efter att ha utdelat ett slag mot en annan
elev, sades till exempel att hans båda föräldrar var låginkomsttagare, att de hade
fler barn än de klarade av att ta hand om och att de därför inte ägnade tillräcklig
uppmärksamhet åt vad Max egentligen företog sig. Om Marwa, den tystlåtna
elev som helt tycktes strunta i skolarbetet, sades i sin tur att hon helt hade förändrats sedan en av hennes familjemedlemmar omkommit i en olycka och hennes ena förälder, alldeles förlamad av sorg, gått in i en djup depression.
Bland lärarna på Malmskolan gick tongångarna i denna fråga på ungefär
samma sätt som bland lärarna på Collège Condorcet. Också här var det vanligt
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att lärare hänvisade till elevernas familjebakgrund och socioekonomiska hemförhållanden för att förklara deras inringat dåliga uppträdande i skolan.
”Som lärare är vi smärtsamt medvetna om att alla föräldrar inte är kapabla
att ta ansvar för sina barn”, säger till exempel Emma och fortsätter:
Emma: Jag tycker i och för sig att de allra flesta av våra elever [här på Malmskolan] är
både kloka och kritiskt tänkande personer, att de är självständiga men också empatiska ...
men jag menar, så såg det nog inte ut för alla av dem när de först började skolan. I många
fall är ju detta ett resultat av det mångåriga arbete som görs av oss i skolan.
Jag: Och i de fall då elever inte låter sig påverkas av detta arbete?
Emma: Ja, då är det bara att fortsätta jobba och göra så gott man kan. Vi vill ju att det
ska gå bra för alla. Så man får aldrig ge upp. Men visst, man märker ganska snart om man
har hemmet emot sig, eller om det inte finns där överhuvudtaget. Om föräldrarna är undanglidande och väjer för sitt ansvar, då vet man att där har man problem. Alltså grunden
för alla barn läggs ju av deras föräldrar, men om den grunden står i diametral motsats till
det vi i skolan står för, eller är dåligt lagd på annat sätt ... då blir vårt arbete väldigt svårt.

Detta håller merparten av Emmas kollegor på Malmskolan med om. ”Vad eleverna bär med sig in i skolan”, säger till exempel Oskar, ”det beror ju helt på
vad de har för föräldrar och hemförhållanden och så”. Han fortsätter:
Om de [eleverna] lever under sådana förhållanden som är svåra ... om de till exempel
saknar rutiner hemma, eller om det finns en massa problem omkring dem, som alkohol,
droger, misshandel, kriminalitet och så vidare. Och arbetslöshet. Ja, då utvecklar de en
hård attityd. Även om de egentligen mår dåligt av det. De tvingas liksom växa upp och bli
tuffa. Om inte annat för att anpassa sig till sin omgivning. Alltså föräldrarna är verkligen
skitviktiga för hur det går för eleverna i skolan. Både för hur de presterar och beter sig.

Även i de diskussioner som lärarna på Malmskolan, ifråga om de bångstyriga
barnen, förde mellan varandra var elevernas föräldrar och familjeförhållanden
ett vanligt återkommande tema. Om Nadia, den elev som i tidigare exempel
från kapitel fyra, klandrades för sitt upprepat aggressiva beteende gentemot
såväl sina lärare som sina klasskamrater, sades till exempel att hon på grund av
sin hemsituation med stor syskongrupp och föräldrar med viss koppling till
Malmös mer kriminella kretsar ”beter sig så illa [i skolan] för att hon mår så
dåligt hemma”. Om en av de pojkar som regelbundet ansågs ge uttryck för
såväl sexistiska som homofobiska och antisemitiska åsikter sades vidare att hans
avvikande åsikter var en direkt återspegling av hans föräldrars. ”Under ett av
mina möten med mamman”, förklarade vid tillfälle en av hans lärare, ”framgick
att också hon tycker det är rätt att stena otrogna kvinnor”.
Om andra elever med uppträdanden som liknade antingen Nadias eller pojken ovan sades också att de i skolan betedde som de gjorde eftersom de exem137

pelvis bar ”alldeles för tungt bagage hemifrån”, saknade ”vuxna relationer”,
hade ”en både svårt sjuk mamma och en pappa som inte förstår [det svenska]
språket” eller var ”starkt påverkad av föräldrarnas uppslitande skilsmässa”.
Utöver elevernas familjesituationer och socioekonomiska hemförhållanden
var det bland lärarna på Malmskolan vanligt att hänvisa även till elevernas olika
neuropsykiatriska och psykiska diagnoser för att förklara en del elevers problematiska uppträdande i skolan. Däribland: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), autism och Aspergers syndrom, samt depression och till exempel ätstörningar. Denna slags sambandsförklaringar förekom även bland lärarna
på Collège Condorcet, om än inte i lika hög grad som på Malmskolan.58
En annan orsaksförklaring till elevernas motsträviga uppförande som förekom bland en del av lärarna i Malmö och Marseille, men som var vanligare på
Collège Condorcet än på Malmskolan, rörde frågan om läraryrkets sjunkande
status och försvagade auktoritet. I takt med att läraryrket över tid förlorat i
status, menar exempelvis Damien i Marseille, har även elevernas respekt inför
lärarnas auktoritet kommit att till viss del omkullkastas. Här hänvisar Damien
till en via sociala medier spridd skämtteckning som han själv tycker illustrerar
innebörden av denna förändring på ett mycket träffande sätt (se bild 1).

Bild 1: ”C’est quoi ces notes? 1969-2009”. Karikatyr signerad den franske skämttecknaren Emmanuel
Chaunu, från år 2009. Publicerad med tillstånd av upphovsmakaren.
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För ett internationellt jämförande perspektv på diagnostiseringen av ADHD, se Bergey et al. (kommande);
Smith 2017; Conrad & Bergey 2014; Vallée 2011. För en kritisk diskussion om diagnostisering av ADHD och
andra neuropsykiatriska och psykiska diagnoser, se t.ex. Svenaeus 2013; Goodwin 2010; Hallerstedt 2006.
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Skämtteckningen består av två delar. I den första serierutan av två är året fastställt till 1969. Två förargade föräldrar står vända mot sitt tillintetgjorda barn.
De ryter: ”Vad är det här för slags betyg!?” I nästa ruta är föräldrarna fortfarande lika upprörda, men nu trettio år senare, år 2009 är den hårt anklagande frågan rörande de dåliga betygen ställd till läraren istället för till barnet – en förändring i maktförhållandet lärare, barn och föräldrar emellan som Damien menar, för den enskilde läraren, lett till konsekvenser kännbara även bortom frågan om kunskapsbedömning och betyg. Att läraryrket inte längre åtnjuter
samma status som tidigare innebär, enligt Damien, att fler elever än tidigare
numera tenderar att allt oftare brista i respekt inför lärarens auktoritet.
Om detta vittnar även Alice, som i samband med det dessutom påpekar att
det från partipolitiskt håll i Frankrike under lång tid skett en nedvärdering av
läraryrket. Detta bland annat vad gäller den låga och i Frankrike mycket hårt
kritiserade löneutvecklingen inom yrkesgruppen. Hon förklarar:
Det är inte längre som det var när jag själv gick i skolan. Då respekterades läraren av alla
elever. Så är det inte längre. Idag struntar vissa elever fullkomligt i vad läraren säger, vilket gör att jag nu måste ägna en hel del tid åt att försöka vinna tillbaka den respekt som
under åren gått mig förlorad. Förut kunde vi [lärare] fokusera på att undervisa våra elever. Men med alla politiska sparkrav på skolan, som allt sedan 1980-talet gjort att det inte
längre ligger något värde i att arbeta som lärare, har det disciplinerande arbetet blivit en
mycket större del av vår yrkesvardag. Vi undervisar mindre, för att vi måste uppfostra
mer. Det har gjort att vi förlorat i värde även i elevernas ögon. Därför respekterar de oss
inte längre så som de gjorde förr.

I Malmö är Filip inne på ett liknande spår. Även han anser att läraryrkets status
och auktoritet kommit att till viss del undergrävas på senare år:
Läraren [i Sverige] har gått från att tidigare varit en ledare med pondus till en som allt oftare ifrågasätts av både elever och föräldrar. Det är en stor förändring, tycker jag. Jag menar, om läraren ringde hem när jag själv gick i skolan, då var det ju aldrig så att mina föräldrar någonsin ifrågasatte lärarens ord. Sånt händer däremot rätt ofta idag. Idag räcker
det sällan med att ringa hem till föräldrarna och förklara att ”du idag har din son kastat
omkull en stol”. Istället måste du börja med att grundligt utreda och dokumentera händelsen och gärna också ha bildbevis på det hela! Om du inte vill att elevens föräldrar ska
ifrågasätta det du säger förstås ...

Enligt bland andra Oskar går denna förändring av lärarens status och auktoritet
att härleda till den tid då de antireaktionära strömningarna i den svenska partipolitiken var som allra starkast. Det var en tid då läraren hellre än att söka övervaka och disciplinera eleverna skulle se till att bygga relationer med dem för att
på så vis bidra till både ökad jämlikhet och fördjupad demokrati.
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Oskar: Alltså, det började ju redan på 1970-talet, detta att man [som lärare] ska vara på
samma nivå som eleverna, vilket förstås är bra på ett sätt men som också, om man faktiskt inte lyckas bygga upp en ömsesidigt respektfull relation [till eleverna], kan leda till en
hel del påfrestande konsekvenser.
Jag: Vilken slags konsekvenser kan det handla om då menar du?
Oskar: Ja alltså, om det blir för mycket på samma nivå och eleverna därmed tappar respekten för lärarna, då kan det bli svårt [för läraren] att leda [sina elever]. Om lärare och
elever blir lite för … säg kamratliga, och gränserna mellan dem liksom luckras upp ... alltså det kan bli förödande. Det har jag sett hända med vissa lärare redan ... även här [på
Malmskolan]. Och det, kan jag säga, det är farligt. Riktigt farligt.
Jag: Farligt, hur då?
Oskar: Det kan leda till alla möjliga komplikationer. Helt plötsligt ser eleverna läraren
som enbart en kompis, och om det då uppstår en situation, säg en obehaglig sådan, då
kan vissa elever ofta göra lite vad som helst mot läraren. Alltså bete sig riktigt, riktigt illa.
Respektlöst ja, men ibland också aggressivt och våldsamt. Att ha för nära relationer till
eleverna kan ibland innebära att de helt förlorar respekten för dig.

Mot bakgrund av ovan exempel framgår att det bland flertalet lärare på både
Malmskolan och Collège Condorcet förekommer i huvudsak två olika förklaringar till varför vissa elever oftare än andra upplevdes som svåra att forma och
fostra till svenska respektive franska ”goda” medborgare. Den ena förklaringen
relaterar barnens oregerliga beteenden i skolan till deras hemförhållanden och
personliga livssituation. Den andra pekar ut läraryrkets över tid sjunkande status
och försvagade auktoritet som anledning till elevers utökade benägenhet att
trotsa eller på annat sätt avvika från den vision om gemensamt liv som lärarna
här ser sig själva som ansvariga för att göra till verklighet.
I båda fall härleds den grundläggande orsaken till elevernas problematiska
uppträdande till omständigheter som ligger bortom den enskilde lärarens direkta kontroll och påverkan. Att vissa elever av lärarna uppfattades som svåra att
styra rätt berodde, enligt majoriteten av dessa lärare, inte i första hand på bristerna i det egna arbetet. Det berodde snarare på sådana förhållanden och förändringar som hade att göra med tillståndet och utvecklingen i samhället i stort.
Från invandring, arbetslöshet, fattigdom och skilsmässor till diagnoser, självskadebeteende och partipolitiska omprioriteringar. I inget av dessa fall ansåg sig
lärarna förmögna att helt på egen hand få bukt med roten till de problem som
de menade låg till grund för elevernas motsträviga uppförande. Detta underströks av bland andra Hélène i Marseille:
Allt som sker i skolan är bara en spegling av samhället så som det ser ut utanför skolans
väggar. Men så förväntas det ändå av oss i skolan att lösa alla problem som finns där ute
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[i samhället]: arbetslösheten, rasismen, den sociala orättvisan, det ökade våldet ... Det är
som om vi [lärare] vore små soldater i frontlinjen till ett krig vi egentligen inte har några
chanser alls att segra i.

Att så som Hélène betrakta det löpande livet i skolan som en spegling av samhällstillståndet i stort, det gjorde även flera av hennes kollegor – i Marseille och
i Malmö. Paradoxalt nog var många av lärarna noga med att, parallellt med
detta, även betona den egna arbetsinsatsen som bidragande till samhällets stabilitet och fortlevnad över längre tid. I lärarnas förhållningssätt till sitt arbete går
med andra ord att urskilja en spänning mellan synen på skeendena i skolan som
å ena sidan formad av, å andra sidan utformare till det omgivande samhället.
Vad gäller uppdraget att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap ser lärarna sig själva som delaktiga i uppbyggnaden
av det omgivande samhället. Genom att i svensk mening lära eleverna förstå
vikten av att ”leva ihop” och i fransk mening förmå dem att vivre ensemble tänker
sig lärarna i min studie att de är till nytta för det gemensamma livet på lång sikt.
Att de medverkar till utformningen av samhällsutvecklingen i stort, och på så
vis uppfyller en alldeles nödvändig social funktion. Det har exempel i avhandlingens tidigare kapitel redan visat prov på.
Vad gäller de påfrestningar och friktioner som stundom uppstår inom ramen
för lärarnas arbete svär de sig däremot fria från fullt ansvar. Också det har exemplifierats i tidigare kapitel. I en hel del av dessa fall, menar flera lärare, är det
samhället som inverkar på skolans verksamhet, och inte tvärtom. Det gäller inte
minst ifråga om de bångstyriga barnens problematiska beteenden. Utifrån lärarnas egna perspektiv står den främsta förklaringen till dessa motsträviga elever
att finna i samhällets struktur och utveckling i sin helhet, snarare än i skolans
verksamhet i sin enskildhet. Någonting som i förlängningen gör det möjligt för
dem att vidare förklara skeendena i skolan som en spegling av samhället i stort.
Det vill säga, som i viss mån formad av det som äger rum utanför skolan.
Å ena sidan förväntar sig alltså lärarna här vara kapabla att till viss del påverka samhällsutvecklingen utanför skolan. Å andra sidan betraktar de sig som inte
bara underställda utan också delvis handfallna inför just denna utvecklingsgång.
Samtidigt som de ger uttryck för en vilja att vara till nytta för en svensk respektive fransk nationellt långsiktig gemenskap räknar de sig sålunda som oförmögna att till fullo råda bot på de underliggande problem som de, i arbetet med att
forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever, emellanåt stöter på i sin
yrkesvardag. I sin strävan efter att omsätta en viss vision om gemensamt liv till
verklighet anstränger lärarna sig för att forma samhället. Under tiden vittnar de
om att samhället de arbetar för att utforma i sin tur ger form åt de slitningar
som de för egen del upplever som besvärliga i sitt arbete.
Stora delar av den oreda som de medverkande lärarna på Malmskolan och
Collège Condorcet identifierar med sin yrkesvardag beror med andra ord, enligt
dem själva, i första hand på omständigheter som ligger bortom deras professionella ansvar och direkta påverkan. Att uttrycka missnöje och klaga över denna
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situation utgör, menar jag, ett sätt för dessa lärare att bringa ordning i sin arbetsrelaterade tillvaro. Detsamma kan sägas om de sätt som lärarna, jämsides
med sina invändningar och reservationer i frågan, bemödar sig för att också
mer handgripligen jämka mellan vision och verklighet. Det vill säga, hur de i sitt
dagliga arbete brottas med att fortlöpande söka justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar även på de elevrelaterade bekymmer och besvär vars rot och uppkomst lärarna själva lokaliserar till samhället utanför skolan. Om detta lär vi oss
mer i nästföljande avsnitt.

Att möta motvilja och motstånd
De kalla, starka vindarna från norr sliter i Agnès höstkappa. Novemberregnet
hänger i luften och på väg över skolgården på Collège Condorcet berättar Agnès att hon precis blivit informerad om att en av hennes kollegor under gårdagen överlämnat ett skriftligt klagomål till rektorn gällande den skolklass för
vilken Agnès alldeles strax ska hålla en lektion i historia.
”Du ser, det är inte bara jag som upplever problem med den här gruppen”,
säger Agnès och räknar upp några av de olägenheter som beskrivits i den missnöjda kollegans skriftliga klagomål: dagliga disciplinproblem, icke genomförda
hemläxor och dålig attityd gentemot flertalet lärare.
”Du kommer väl själv ihåg hur det var på lektionen vi hade i måndags”,
säger hon och påminner om det stora antal devoirs supplémentaires (ung. extra
straffuppgifter) som hon då kom att dela ut bland den aktuella klassens elever.
”De ska jag se till att samla in idag!” fastslår hon.
Inne i klassrummet är detta sedan det första hon tar upp. Fyra av de fem
elever som av en eller annan anledning fått ett straff utmätt under tidigare lektion lämnar utan dröjsmål in den uppgift som Agnès begärt. Den femte av dem
harklar sig dock och förklarar nervöst att han glömt av det hela.
Agnès ilsknar genast till, spänner blicken i den berörda eleven och meddelar
sturskt hon att vid nästkommande provskrivning, som vite för denna försummelse, kommer att dra av två poäng från elevens totala slutresultat. Därutöver
kräver hon att den ännu icke genomförda straffuppgiften, som pojken ifråga
fortfarande måste lämna in, ytterligare utökas. Istället för att enbart tjugo gånger skriva: Je dois rester concentré au cours et éviter de bavarder avec mes camarades de classe
(ung. jag måste se till att hålla mig koncentrerad under lektionstid och undvika
att pladdra med mina klasskamrater) ska den glömska eleven till nästa lektionstillfälle nu lämna in trettio meningar av samma slag.
”Sådär ja”, konstaterar Agnès. ”Nu kanske du och alla ni andra i denna klass
lär er att ni aldrig kan komma undan med att inte göra det som krävs av er. Det
vore bra. För detta är vad mognad handlar om: att genom reflektion nå insikt
om det ansvar vi alla bär för våra egna handlingar.”
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Hon återgår till katedern, ber eleverna ta fram sina läroböcker, bläddrar under tiden igenom de fyra straffuppgifter som hon nyss fått i sin hand. Stannar
plötsligt upp, rynkar pannan och utbrister: ”Men vad är det här?!”
Vänd mot Blaise, en av pojkarna i främre delen av klassrummet håller hon
upp ett A4 där de för hand nedtecknade upprepningarna av en och samma
mening krokar i varandra och skapar illusionen av en kedja.
”Varför har du gjort så här?” frågar Agnès upprört.
Blaise tittar på henne med en förvånad blick: ”Vad menar ni?”59
Agnès skakar irriterat på huvudet och suckar. ”Men det ser du väl själv?”
säger hon och håller inför honom upp en av de andra elevernas inlämnade texter att jämföra med sin egen. ”Din inlämning är inte tillnärmelsevis lika välstrukturerad och välskriven som dina klasskamraters”, förtydligar hon.
Blaise rycker på axlarna: ”Men ... det är väl inte så farligt ...”
Agnès: Inte så farligt? Att lämna in någonting halvdant, är det ingen allvarlig sak menar
du?
Blaise: Alltså ... det är ju en straffuppgift. Inte en...
Agnès: En vad då?
Blaise: Jag menar, det är inget skolarbete. Ni kommer ju inte läsa det där ändå.
Agnès: Nej, jag kommer inte att läsa detta. Det stämmer. Men bara genom att ta en
snabb titt på vad du här har skrivit så kan jag konstatera att du knappast ansträngt dig tillräckligt.
Blaise: ... men det är en straffuppgift ...
Agnès: Hör här, denna attityd måste det bli ändring på. Du, unge man, måste se till att
ändra dig. Att lämna in ett undermåligt arbete så som detta vittnar om en svag karaktär
och dålig självkänsla. För att nå framgång i livet måste du anstränga dig betydligt mer än
så. Detta arbete får du därför göra om på nytt.

I detta avsnitt har jag med utgångspunkt i ovan och andra exempel för avsikt att
ringa in samt redogöra för de tillrättaläggande åtgärder som de svenska och
franska lärarna i Malmö och Marseille vanligen använder sig av för att, i händelse av upplevd motsträvighet från elevernas sida, fortsatt försöka forma och
fostra samtliga barn till ”goda” medborgare. Med tillrättaläggande åtgärder åsyftas här alla former av korrigerande strategier och övriga insatser (stöd liksom
59

Enligt mina egna observationer på Collège Condorcet kunde de sätt som lärarna föredrog att bli tilltalade
på av sina elever variera en del. Vissa ville att eleverna niade dem. Andra såg hellre att eleverna duade dem.
För exempel på det senare, se s. 152.
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sanktioner) som dessa lärare vidtar för att endera justera, ”laga” eller finna lösningar på elevernas inringat problematiska uppträdande. Innan vi närmare undersöker vilka specifika åtgärder som det här rör sig om ska vi först lyssna till
vad lärarna själva har att säga om detta slags arbete.
På Malmskolan likaväl som på Collège Condorcet var nyttjandet av allehanda
tillrättaläggande åtgärder någonting som merparten av lärarna förhöll sig tämligen ambivalenta till. Att korrigera eller på annat sätt försöka förmå elever att
omvärdera och förändra ett motsträvigt uppförande betraktades av de allra
flesta lärare som ett nödvändigt ont – någonting som de allra helst avstod från,
men som tidvis ändå tycktes dem oundvikligt att tillgripa.
”Kom igen nu”, sa till exempel Niklas i Malmö då två elever, under en pågående lektion i samhällskunskap, precis tappat fokus på undervisningen och
istället börjat viska med varandra. ”Låt oss inte slösa tid på sånt här. Vi har
viktigare saker att göra. Jag vill verkligen inte tjata om att ni, både för er egen
och era klasskamraters skull, måste försöka koncentrera er.”
Inte heller Ulrika tyckte att arbetet som lärare kändes vidare upplyftande i
sådana situationer där hon i klassrummet upplevde sig ägna mer tid åt att, som
hon själv uttrycker det, ”reda ut konflikter än att undervisa och bygga relationer
till eleverna”. Hon förklarar:
Jag jobbar ju för att utveckla eleverna. Men så ibland känns det som om allt bara går i
precis motsatt riktning och att de [eleverna] inte alls respekterar vare sig mig eller varandra. Att gå in och försöka lösa de situationerna känns självklart för mig, men det är
också väldigt påfrestande. Jag tycker alltid att det är jobbigt när man känner att man inte
riktigt lyckas nå fram till sina elever och de istället gör tvärt emot vad man själv tycker
vore bäst för dem.

Också bland en del av lärarna i Marseille upplevdes det tillrättaläggande åtgärdsarbetet utgöra en viss belastning för det övriga lärararbetet.
”Nu räcker det”, säger till exempel Damien under en lektion i geografi där
han anser att flera av de närvarande eleverna stör ordningen i klassrummet. ”Jag
är er lärare, inte er dagisfröken. Jag har varken tid eller lust att stå här och tillrättavisa er, så sluta genast med det ni håller på med just nu.”
Liksom Ulrika i Malmö upplevde även Alice i Marseille att en del av de situationer som i klassrummet krävde tillrättaläggande åtgärder var att i viss mån
begripa som ett bakslag för den enskilde lärarens eget strävansarbete.
”Att vara tvungen att till exempel utvisa en elev ur klassrummet”, förklarar
Alice, ”det ser jag som ett personligt misslyckande. Det är aldrig kul att behöva
gå så långt. För det betyder att jag inte fullt ut klarat av att lära mina elever
respektera de regler som vi har här på skolan”.
Trots en uttalad olust att ta till tillrättaläggande åtgärder för att korrigera
elevers inringat problematiska uppträdande var detta någonting som lärare på
både Malmskolan och Collège Condorcet dagligen använde sig av och dessutom ansåg närapå nödvändiga för dem att nyttja. Varför? Dels för att skapa ord144

ning i klassrummet, men också för att utöva inflytande över hur dessa elever
fortsatt och för framtiden skulle komma att uppträda i förhållande till sin omgivning. För majoriteten av lärarna i Malmö och Marseille framstod det tillrättaläggande arbetet som bidragande även till samhällsutvecklingen utanför skolan.
Genom att försöka förändra elevers upplevt motsträviga uppförande ansåg sig
lärarna påverka – särskilt i meningen motverka – också de beteenden och åsikter som de själva identifierade som oförenliga med en fungerande svensk respektive fransk nationell gemenskap och sammanhållning i stort.
”Som lärare måste du se till att upprätthålla en grundläggande struktur i skolan för att eleverna ska lära sig förstå var gränserna går”, förklarar till exempel
Filip i Malmö. För honom handlar lärarnas bruk av tillrättaläggande åtgärder
om att, så som han själv formulerar det, både ”hålla ordning i klassrummet”
och förbereda eleverna på vad det innebär att ”fungera i det svenska samhället,
med alla de rättigheter och skyldigheter som följer med det”.
”Alltså, vi [lärare] klarar ju inte detta helt själva”, påpekar därtill kollegan
Ulrika. ”Föräldrarna behövs också. De är en rätt stor del av det hela faktiskt,
men jag tror ändå att utan oss då skulle nog många barn inte alls veta hur de
skulle göra för att klara sig ute i samhället som vuxna.”
På snarlikt vis förhöll sig lärarna på Collège Condorcet till denna fråga.
”Att anpassa sig efter lärarens krav”, konstaterar till exempel Damien,
”handlar i förlängningen om att lära sig förstå innebörden av att vivre en communauté (ung. leva i en gemenskap), att respektera den typ av regler som senare
också väntar våra elever efter det att de gått ut skolan”.
Detsamma anser kollegan Nordine. Utan de åtgärder som lärare i Frankrike
tar till för att komma till rätta med elevernas uppfattat oregerliga beteende menar han att det skulle uppstå ”kaos” i likaväl som utanför skolan.
”Det måste finnas ett ramverk som alla elever förstår att de gör bäst i att
hålla sig till”, säger han. ”Om inte, kan det leda till stor incivilité (ung. ohörsamhet inför gemensamma normer och regler) även ute i samhället.” Han fortsätter:
Jag är inte en utopist. Jag går inte omkring och tror att jag kan göra skillnad för alla, men
jag vet ändå att jag kan och har lyckats influera också vissa av de elever som jag till en
början inte alls trodde att jag kunde förändra. Det är en sådan härlig känsla när de efter
att gått ut skolan kommer tillbaka och hälsar på en igen bara för att berätta att det faktiskt
går bra för dem där ute nu.

Med vilka medel är det då lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet, i sitt
löpande arbete, försöker åstadkomma den önskade förändring som Nordine
här så medryckande ringar in. Vilken slags tillrättaläggande åtgärder används
vanligen bland de svenska respektive franska lärarna för att korrigera och på så
vis få bukt med elevernas motvilja och motstånd?
I samband med lektion var det bland såväl de svenska som franska lärarna
mycket vanligt förekommande att varva hyssjningar med uppfodrande blickar
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med vädjanden, förmaningar och ibland även hot för att försöka komma till
rätta med en eller flera elevers upplevt motsträviga uppförande.
”Kan ni snälla vara tysta nu”, ”skärp dig, jag vill att du räcker upp handen
istället för att avbryta dina klasskompisar”, ”nu får ni lugna ner er!”, ”nu stör du
klassen igen”, ”sluta upp med det där, du höjer inte rösten åt mig”, ”lägg genast
bort mobilen, annars ringer jag hem till dina föräldrar”, ”om du fortsätter så här
ska du veta att det snart väntar en skriftlig varning för dig”.
Så kunde det låta bland lärarna på Malmskolan.
Tonen bland lärarna på Collège Condorcet var ofta snäppet skarpare än så:
”Kom igen, ni måste koncentrera er nu”, ”tystnad tack snälla ni”, ”det där vill
jag inte se igen, du måste räcka upp handen, annars har du ingen rätt att tala”,
”vad gör du här utan dina skolböcker? Tror du att du fortfarande är på sommarlov?!”, ”sluta! Vill du verkligen att jag ska ge dig en straffuppgift? Eller vill
du hellre sitta här intill mig vid katedern resten av lektionen?”, ”du är omöjlig ...
hur gör du egentligen för att stå ut med dig själv?”
Parallellt med de muntliga uppmaningarna och åthutningarna var det på
Malmskolan liksom på Collège Condorcet vanligt att lärare även försökte sätta
stopp för elevers inringat problematiska uppträdande genom att, i klassrummet,
antingen omplacera eleven ifråga eller utvisa densamma ur samma rum.
Förflyttning av elever inom klassrummet skedde med lika jämna mellanrum
på Malmskolan som Collège Condorcet. Oftast omfattade denna åtgärd elever
av den typ som ansågs ha svårt att hålla sig lugn under lektionerna. Att prata
med sin bänkgranne istället för att lyssna på läraren eller att reta alternativt kasta
hopknycklade pappersbitar på klasskamrater kunde exempelvis innebära att en
eller fler elever fick lov att byta plats i klassrummet. Vanligtvis till en ny skolbänk så nära den undervisande lärarens kateder som möjligt.
Utvisning ur klassrummet skedde bara i enstaka fall på Malmskolan, men
desto oftare på Collège Condorcet. Oftast omfattade denna åtgärd elever av
den typ som trots upprepade tillsägelser och varningar inte upphörde att visa
dålig respekt inför lärarens auktoritet eller som betedde sig aggressivt mot antingen läraren eller mot de övriga eleverna i klassrummet. Ibland rörde det sig
enbart om en tillfällig utvisning, det vill säga att eleven ifråga ombads lämna
klassrummet, men stanna utanför dess dörr till dess att läraren var villig att
släppa in eleven på nytt. I andra fall rörde det sig om en mer omfattande utvisning där läraren förklarade det bångstyriga barnet som helt och hållet utesluten
från resten av lektionen. På Collège Condorcet förflöt realiseringen av denna
sistnämnda åtgärd i de allra flesta fall utan problem. På Malmskolan däremot
gav den många gånger upphov till ytterligare friktion lärare och elever emellan.
Efter att Niklas under en lektion i historia vid upprepade tillfällen bett en av
sina elever, Liam, att sluta spela musik genom sin mobiltelefon för att istället
koncentrera sig på sitt skolarbete och Liam, trots denna vädjan, inte gör som
han blir ombedd kräver Niklas att Liam omgående överlämnar sin telefon till
honom. Liam vägrar. Han reser sig upp, gömmer först undan telefonen i ena
byxfickan, skickar den sedan vidare till en av sina klasskompisar som nu också
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han reser sig upp i stående ställning – i sin tur beredd att skicka vidare telefonen
till än en annan klasskompis. Liam ger genast Niklas en hånfull blick och skrattar högt och rått. ”Ut!” ryter då Niklas åt Liam. ”Jag vill att du med en gång
lämnar detta klassrum. Ta med dig dina saker och gå.”
Liam sträcker sig efter sin telefon, går ut genom dörren till klassrummet,
slänger igen den efter sig och försvinner. Niklas suckar av lättnad. Bara några
minuter senare är dock Liam på nytt tillbaka bakom dörren till klassrummet.
Under sin bortovaro har han hunnit koppla in bärbara högtalare till sin telefon
och låter nu musiken han spelar ljuda genom dörröppningen intill klassrummet.
Niklas skakar på huvudet, går med bestämda steg i riktning mot Liam, som på
en gång springer från dörren. Där står sedan Niklas en stund och väntar, innan
han på nytt vänder sig om för att återgå till katedern, men då dyker Liam med
en gång upp på nytt. Och så fortsätter det. Flera gånger om.
Till skillnad från Collège Condorcet fanns det på Malmskolan inte någon
specifik skolpersonal som mötte upp eller omhändertog de elever som utvisades från en pågående lektion. I händelse av utvisning förväntades istället eleverna på egen hand uppehålla sig utanför klassrummet till dess att nästa lektion tog
vid. Det var inte alltid som denna åtgärd ledde till situationer av det slag som
illustreras av exemplet ovan, men att elever – vid beständig utvisning ur klassrummet – fortsatte att, ur lärarnas perspektiv, uppträda störande även i skolkorridorerna, det var inte heller någon helt ovanlig sak.
På Collège Condorcet blev alla klassrumsutvisade elever omhändertagna av
personal knuten till La Vie Scolaire. Detta är en administrativ och disciplinär
enhet som ingår i den franska skolans ordinarie organisationsstruktur, och som
återfinns på samtliga grundskolor runtom i Frankrike. La Vie Scolaire leds av le
conseiller principal d’éducation (CPE) som under sig har ett antal anställda surveillants
(ung. tillsynspersonal) vilka tillsammans med lärarna bär ansvar för att ombesörja att ordning och reda upprätthålls inom skolans lokaler. Exempelvis är det
tillsynspersonal ur La Vie Scolaire som var dag kontrollerar att alla skolans elever bär med sig sin anmärkningsbok vid det dagliga inträdet till och utträdet ur
skolan. Tillsynspersonalen följer även upp och kontaktar föräldrar vid sen ankomst och skolk från elevernas sida. Vidare ansvarar de för elever som blivit
tilldelade kvarsittning och tar därtill hand om de elever som blivit utvisade från
sina lektioner. Med det interna regelverket i ryggen fungerar på så sätt La Vie
Scolaire som ett stöd till lärarnas tillrättaläggande åtgärdsarbete i stort.
Att utvisa elever ur klassrummet var dock ingenting som vare sig lärarna på
Malmskolan eller Collège Condorcet betraktade som en vidare konstruktiv
åtgärd för att komma till rätta med elevers problematiska uppträdanden. Det
var snarare än nödlösning att ta till när ingenting annat tycktes ge effekt.
Bland lärarna på Malmskolan framhölls snarare dialogen lärare och elever
emellan som det mest tillrådliga av tillrättaläggande åtgärder. Att i samtal med
en eller flera elever uppmana och motivera till ett förändrat uppförande, menade många av lärarna i Malmö, stod i bättre överensstämmelse med visionen om
en demokratisk fostran än vad till exempel en utvisning ur klassrummet gjorde.
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Att diskutera, debattera och därigenom försöka förmå eleverna att på egen
hand omvärdera och förändra sitt trotsiga beteende eller sina avvikande åsikter
var alltså vad dessa lärare i första hand eftersträvade i sitt arbete.
”Det handlar om att så bra som möjligt balansera mellan öppenhet och auktoritet”, säger till exempel Oskar och förklarar: ”I Sverige finns det ju en del
som tycker att skolan är alldeles för slapp, att vi [lärare] borde ha rätt att använda straff för att komma åt eleverna bättre. Men det är inte alls rätt väg att gå.”
För att styra in ett bångstyrigt barn i rätt riktning, påpekar Oskar, måste eleven
ifråga kunna både lita på och känna sig trygg med sin lärare.
”Det är bara då det funkar”, försäkrar han. ”Visst måste man vara lite sträng
då och då ... till exempel för att få lugn i klassrummet och så ... men egentligen
är det bara när jag lyckas få till ett bra samtal och utbyte med eleverna som jag
känner att jag på riktigt klarar av att påverka dem.”
Samtal av detta slag kunde bland lärarna på Malmskolan ta plats inom såväl
som utom klassrummet, enskilt likaväl som i grupp. De kunde te sig endera
motiverande eller argumenterande, skämtsamma eller ansträngda, men de gånger de upplevdes som verksamma ändå ömsesidigt inkännande.
Efter en lektion i religionskunskap för årskurs nio som slutat i en hetsig
diskussion om ateism med några av de elever i klassen som, enligt Niklas, själva
identifierar sig som muslimer grubblar Niklas över hur han under nästkommande lektion ska få dessa elever att förstå varför det är nödvändigt för dem
alla att ha kunskaper, inte bara om sitt eget synsätt på världen utan även om
andras. Med sig in i klassrummet tar han dagen därpå en kopia på den kursplan
som i Lgr 11 gäller för undervisningen i religionskunskap. Han delar ut ett exemplar till samtliga elever, låter dem först titta igenom dokumentet på egen
hand för att därefter konstatera att detta inte är någonting han själv ”har hittat
på” utan någonting som i själva verket är direkt hämtat från ”Skolverkets hemsida”. Steg för steg går han sedan, tillsammans med eleverna, igenom vad som
står angivet i det aktuella dokumentet. Han understryker särskilt att det, för att
”vi alla ska kunna leva ihop krävs att vi också försöker förstå varandra”.
Adnan, en elev lite längre bak i klassrummet höjer då rösten och undrar
”varför skriver dom först kristendomen då?”
Frågan refererar till ett avsnitt i kursplanen där det står skrivet att en elev, för
att erhålla godkänt betyg i religionskunskap, måste ha ”grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna [...]” (Lgr 11 2011:193).
Niklas ger Adnan en bekräftande nick och påpekar att också han för egen del
tycker att denna formulering är något snedvriden.
”Det är ett resultat av politik”, slår Niklas fast. För att nå en överenskommelse om den nya läroplanen Lgr 11, förklarar han, var de styrande politikerna i
Sveriges regering tvungna att hörsamma det religiöst förankrade partiet Kristdemokraternas krav om att ge kristendomen en mer framträdande roll än andra
religioner i kursplanen för religionskunskap.
”Aha”, säger Adnan.
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”Sen är det ju också så”, säger Niklas, ”att vi här i Sverige länge har utgått
ifrån just kristendomen ... så ja, så konstigt är det kanske ändå inte”.
”Men är Sverige verkligen kristet?” undrar då en annan elev.
”Nej, eller jo ... majoriteten i Sverige betraktar sig nog som kristna”, men
fortsätter Niklas, ”skolan ska ju trots det vara fri från religiösa värderingar och
därför ska man helst inte prata mer om en religion och mindre om de andra”.
”Men vilka har då bestämt det här?” undrar Adnan och pekar i sitt exemplar
av kursplanen, ”är det bara några som tänker på sig själva eller ...?”
”Du får försöka tänka att det bara är ord ändå”, säger då Niklas. ”Den
svenska skolan är icke-konfessionell. Det betyder att den är öppen för alla och
att ingen religion får ta mer plats än någon annan.”
Adnan nickar: ”Det är ett fritt land här, man får tro vad man vill.”
”Precis”, svarar Niklas. ”Därför är det viktigt att även vi under våra lektioner
ger lika mycket utrymme till alla religioner och världsåskådningar.”
I de fall då samtal av denna typ inte lyckades förmå enskilda elever att förändra sitt beteende eller sin åsikt i en viss fråga och lärarna på Malmskolan
enades om att detta var ett återkommande problem som flera av dem brottades
med, ja då blev den aktuella elevens motsträviga uppförande genast en fråga
som lärarna gemensamt försökte komma fram till lämpliga justeringar och lösningar på. Sådana åtgärdsförslag avhandlades i regel under de veckovisa elevvårdsdiskussioner som på Malmskolan framför allt kom att äga rum i samband
med lärarnas ämnesöverskridande arbetslagsmöten.
Kunde möjligen ett enskilt samtal den aktuella eleven och dennes mentorslärare emellan bidra till en förbättrad situation? Eller var det bättre att kontakta
elevens föräldrar för att diskutera frågan? Kunde elevens uppträdande rent av
bero på en ännu icke klarlagd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Kanske
var det läge att koppla in skolans elevhälsoteam så att eleven ifråga kunde utredas för eventuell diagnos och därmed bli berättigad specialpedagogiskt stöd?
Eller var det stöd av helt annat slag som här behövdes sättas in? Skolkurator?
Språkstöd? Enskild undervisning?
När inte heller någon av dessa åtgärder gav önskad effekt och eleven ifråga
fortsatte att visa motvilja och motstånd gentemot lärarna, då hände det att frågan om stöd istället övergick till att handla om sanktioner. Elever som, trots
stödjande insatser från lärare och annan skolpersonal, fortsatte uppvisa ett av
lärarna upplevt motsträvigt uppförande blev av Malmskolans rektor tilldelad en
skriftlig varning om de konsekvenser som kunde följa på elevens ovilja att anpassa sig till skolans krav. Oftast omfattade denna slags åtgärd elever av den typ
som var våldsamma eller på annat sätt kom att kränka antingen sina klasskamrater eller lärare och annan skolpersonal. I ett par fall förflyttades elever av denna
typ tillfälligt från en skolklass till en annan. I andra fall blev de tillfälligt avstängda från skolan i sin helhet, detta antingen med rätt till enskild undervisning
efter ordinarie skoltid eller med placering på annan skolenhet. Under tiden för
mitt huvudsakliga fältarbete var det inte någon elev på Malmskolan som blev
helt avstängd och därmed permanent omplacerad till en annan skola. Detta
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trots att det för skolans rektor fanns viss juridisk möjlighet att med den nya
skollagen från år 2010 fatta beslut av just detta slag (SFS 2010:800).
På Collège Condorcet delade lärarna vanligen upp det tillrättaläggande åtgärdsarbetet i två särskiljda men sammanhängande kategorier: punitions (ung.
straff) och sanctions (ung. sanktioner). Till kategorin straff hörde bland annat den
slags devoirs supplémentaires (ung. extra straffuppgifter) som Agnès i inledningen
till detta avsnitt samlar in bland sina elever. I just Agnès fall innebar ofta de
utdelade straffuppgifterna att eleverna förväntades, ett upprepat antal gånger,
skriva av en på förhand angiven mening inrymmandes en tillrättavisande anmodan. Intressant är att denna form av straffuppgift, alltsedan år 2000, enligt lag är
formellt olovlig för lärare i Frankrike att tillgripa (B.O. 2000). Från statligt håll
bedöms detta slags meningstragglande inte längre verka pedagogiskt konstruktivt i arbetet med eleverna. Ändå förekom och användes denna strategi, inte alls
bland alla, men ändå bland fler än en av de lärare som på Collège Condorcet
ingår i denna studie. Som alternativ straffuppgift till meningstragglandet tilldelade en del lärare på Collège Condorcet istället sina elever uppfodrande verb att
böja ett upprepat antal gånger. Till exempel: rester concentré (ung. att hålla koncentrationen), ne pas bavarder (ung. att inte pladdra) eller respecter les autres (ung. att
respektera sina medmänniskor). Till skillnad från meningstragglandet vilket
dessa lärare i huvudsak begrep som meningslös disciplinering förklarades påbjuden verbböjning inbegripa även ett visst pedagogiskt syfte.
Parallellt med de extra straffuppgifterna var det bland lärarna på Collège
Condorcet även vanligt att, inom kategorin straff, tilldela de bångstyriga barnen
”un mot dans le carnet”, det vill säga, en skriftlig reprimand i elevernas personliga anmärkningsbok. Denna anmärkningsbok förväntades eleverna sedan uppvisa för och dessutom få signerad av sina föräldrar.
Vidare hände det att elever, av några enstaka lärare, kom att straffas för sitt
störande och motsträviga uppförande genom att i förväg avskrivas poäng från
stundande läxförhör och prov. Ifråga om särskilt besvärande fall kunde läraren
också komma att till dessa elever utdela en eller flera timmars kvarsittning under översyn av tillsynspersonal från La Vie Scolaire. Alla dessa straff dokumenterades sedan i elevernas anmärkningsböcker och låg på detta vis till grund
också för den samlade bedömning som i slutet av varje termin skulle komma att
avgöra elevernas individuella ordningsbetyg.
Straff av nyss nämnda slag omfattade i regel elever av den typ som ansågs ha
svårt att hålla sig lugn på lektionerna, som försummade sina hemläxor eller som
uppvisade dålig respekt inför lärarens auktoritet i stort. Vid förseelser som inbegrep ett aggressivt eller på annat sätt kränkande beteende gentemot antingen
lärare eller klasskamrater blev den berörde eleven snarare utvisad ur klassrummet och omhändertagen av La Vie Scolaire.
Utdelning av sanktioner så som muntliga och skriftliga varningar utfärdade
av skolans rektor, tillfällig avstängning eller permanent omplacering till följd av
rektorsbeslut omfattade företrädesvis de elever som använde sig av våld mot
sina klasskamrater eller mot lärare och övrig skolpersonal. I vissa fall hände det
150

dock att även de elever som ansågs uppvisa en genomgående dålig attityd gentemot lärare berördes av denna slags sanktioner. Detsamma gällde för vissa av
de elever som gav uttryck för sådana åsikter och värderingar som lärarna ansåg
strida mot visionen om den franska republikanska gemenskapen. Detta, förklarade några av lärarna, skedde inte minst i samband med de provokativa protester som en del elever kom att ge uttryck för under minnestunden för de anställda på redaktionen till veckotidningen Charlie Hebdo.
I andra fall räckte det med att läraren, i dialog med eleven, diskuterade dennes avvikande uppträdande för att på så vis få till en förändring av det. Sådant
var exempelvis fallet en dag då Nordine, i samband med en lektion i geografi,
precis gjort sig redo att ta med en av sina skolklasser på en studierelaterad utflykt till Parc Borély, en av Marseilles större stadsparker.
Till samlingsplatsen utanför skolan, påpekar Nordine, dök då plötsligt en av
klassens elever upp med en sjal över håret. ”Hon var alltså beslöjad”, förtydligar
Nordine och förklarar hur han och hans kollega på en gång nödgades upplysa
och varna den berörde eleven om att hon inte hade lov att följa med på utflykten om hon inte först valde att ta av sig sjalen. Till en början protesterade flickan, berättar Nordine:
Hon hävdade att eftersom lektionen inte skulle hållas inom skolans lokaler så måste hon
ha tillåtelse att bära vad hon vill på huvudet. Och jag blev tvungen att förklara att, nej det
funkar inte så. Även om också jag ser att det råder en viss spänning där. När och var slutar egentligen skolans regler? I vilket fall fick vi henne till slut att ta av sig sjalen, varpå allting lugnade ner sig och hon på nytt fick lov att följa med på vår utflykt.

Majoriteten av de till studien anknutna lärarna på Collège Condorcet försökte,
som ovan exempel så väl illustrerar, först alltid tala de bångstyriga barnen till
rätta. I de fall då detta inte gav önskad effekt tog emellertid lärarna utan fördröjning till de straffåtgärder som redogjorts för i detta avsnitt. Beslut om eventuella sanktioner fattade dock läraren alltid i samråd med dels skolans rektor,
dels överhuvudet för La Vie Scolaire. Denna konsekvenskedja var lärarna på
Collège Condorcet mycket måna om att deras elever skulle vara såväl medvetna
om som införstådda med. Viktigt för många lärare på Collège Condorcet var
även att de i anknytning till det tillrättaläggande åtgärdsarbetet lyckades upprätthålla en personlig men ändå väl avgränsad kontakt till eleverna.
”Jag strävar alltid efter att till mina elever skapa sådana relationer som gör att
de både vill lyssna till vad jag har att säga och vet med sig vad som händer om
de inte gör det”, förklarar till exempel Alice och fortsätter:
Jag jobbar med både morot och piska. Om man vill att ens arbete ska leda någon vart är
det lika viktigt att berömma och motivera eleverna som det är att bestraffa dem. Själv vill
jag gärna att mina elever ska känna förtroende för mig. För om eleverna fattar tycke för
mig, då vet jag att de också kommer anstränga sig för att försöka göra mig nöjd.
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I detta instämmer Nordine. Också han säger sig eftersträva att etablera en personlig relation till sina elever. Samtidigt, påpekar han, är det av yttersta vikt att
denna relation aldrig övergår till att bli privat. En viss distans lärare och elever
emellan anser han nämligen vara avgörande för att läraren över tid ska kunna
bibehålla sin auktoritet i klassrummet.
”För mig”, säger Nordine, ”är det viktigt att eleverna förstår att det är jag
som är vuxen och de som är barn. De måste inte nödvändigtvis nia mig, men
ändå begripa att det finns gränser för vad jag accepterar och tillåter”. Och dessa
gränser, understryker han, upprätthålls bäst genom just skolans straff och sanktioner. Agnès är inne på ett liknande spår.
”Det finns en del lärare som inte längre tror på straffens verkan”, säger hon.
”Det är lärare som blivit så desillusionerade att de förlorat tron på sitt yrke ...
som inte längre tror sig kunna påverka sina elever och som därför bara låter
allting rämna istället. Jag är inte en av dem.” Hon förtydligar:
Jag tror fortfarande att vi kan och måste fostra våra elever. Det är en viktig del av skolans
uppdrag. Att uppmuntra och ge beröm vid gott uppförande men också att bestraffa och
sanktionera när så krävs. Det följer egentligen samma mönster som livet utanför skolan.
Den som där överträder eller visar dålig respekt inför samhällets regler blir precis som
här straffad för sitt brott. Jag finner det vara viktigt att eleverna redan i skolan inser att
det är så det faktiskt fungerar.

Angående frågan om de utdelade straffen och sanktionernas egentliga effekt på
eleverna svarar Agnès så här:
Visst kan det hända att en elev som bestraffas inte genast lär sig sin läxa ... kanske inte
första gången, kanske inte heller andra gången men så tredje gången händer det plösligt.
Blaise till exempel, det såg du ju på lektionen vi hade tidigare i veckan [se inledningen till
detta avsnitt], han har fortfarande inte förstått, men jag är övertygad om att han redan i
slutet på den här terminen kommer förstå vad jag förväntar mig av honom och i och med
det också bättre börja anpassa sig till mina krav. Bara genom att fortsätta bestraffa honom kommer jag att nå den förändringen.

I detta avsnitt har jag ringat in och redogjort för en rad tillrättaläggande åtgärder
som de svenska och franska lärarna i min studie använder sig av för att, i händelse av upplevd motsträvighet från elevernas sida, fortsatt försöka forma och
fostra samtliga barn till ”goda” medborgare. I kombination med mina observationer från föregående avsnitt visar detta att lärarna på Malmskolan och Collège
Condorcet tenderar att pendla mellan två olika förhållningssätt till det egna
arbetet så snart det uppstår viss friktion i relation till deras elever. Å ena sidan
hyser lärarna en slags funktionalistiska förväntningar om sitt arbete: de vill vara
till nytta för det gemensamma livet i Sverige och Frankrike och föreställer sig i
viss mån också vara kapabla att bidra till det genom sitt arbete med eleverna. Å
andra sidan ställer de sig både tveksamma till sitt ansvar och tvivlande till sin
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kapacitet att råda bot på de svårigheter som de menar ligger till grund för
många av problemen som lärare i samband med detta arbete upplever i förhållande till sina elever. I hanteringen av detta korstryck gör lärarna vad de kan för
att justera, ”laga” och finna för stunden lämpliga lösningar på de bångstyriga
barnens beteenden. Vid sidan av att se sig själva som bidragande till uppbyggnaden av det omgivande samhället ser de sig därmed, vilket Hélène i Marseille
påpekar redan i inledningen till min avhandling, som oförtjänt delaktiga också i
att lösa sådana problem som hör det större samhället till. Till denna spänning
återkommer jag i avhandlingens sista kapitel. Innan dess ska vi ta en titt även på
hur friktioner inom lärargrupperna tar sig uttryck mellan kollegorna i Malmö och
Marseille. Vad gäller det tillrättaläggande arbetet gentemot eleverna ska det visa
sig att inte alla är ense om vad som här egentligen fungerar bäst.

Sammanhållningens skiljelinjer
Karin, samordnare i arbetslaget för årskurs 7–9 på Malmskolan, manar till samling bland kollegorna inför det stundande eftermiddagsmöte på vilket det är
tänkt att lärarna tillsammans ska komma överens om vilka regler och riktlinjer
som framöver bör gälla för samtliga elever på Malmskolan.
”Det är ledningen som vill att vi ska ta en diskussion om detta”, förklarar
Karin. ”De vill veta vilka problem vi tycker är mest angelägna att ta itu med.”
Samtalet börjar trevande, men övergår snart i ett spretigt surr. Hur hantera
kepsar, mobiler och nedskräpning – försening, frånvaro och hot om våld? De
påtalade problemen är många, förslag om åtgärder likaså.
”Alla regler som vi sätter upp måste vi kunna hålla efter”, påpekar Karin
genom sorlet och påminner om att ”det där med kepsförbud” ofta tenderar att
generera fler problem än det löser.
Musikläraren Rickard håller med. Enligt honom är det snarare språkbruket
bland eleverna som i första hand behöver regleras för att på sikt förändras.
”Det som sägs kan i vissa fall vara helt oacceptabelt”, påtalar han och berättar att han numera, så fort en elev använder ett förolämpande tillmäle gentemot
antingen honom själv eller någon av de närvarande klasskamraterna, med en
gång kastar ut densamme ur klassrummet. Han föreslår att övriga lärare följer
hans exempel. Vad gäller ord som skadar andra anser Rickard att det snarare än
”normalisering” borde råda ”nolltolerans”. ”På den här skolan”, säger han, ”är
det inte ovanligt att elever kallar varandra för idiot. Det räknas som normalt –
för att vi lärare tillåter det – men det är inte normalt, i alla fall inte när de senare
använder samma ord på bussen eller i Triangelns köpcentrum”.
Niklas instämmer: ”Problem med kepsar och mobiltelefoner går inte att
jämföra med det här. Det är språkbruket som är viktigt här. Allt det andra, det
är bara bagateller. Har någon kepsen på men ändå jobbar, så fine, då är det bra,
men det här med språket – det måste vi jobba vidare med.”
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”Okej”, summerar Karin. ”Vilka regler bör vi då formulera? De får inte vara
för många. Jag tror fyra stycken räcker, och de ska helst vara positiva, typ ‘vi ska
tala trevligt till varandra’, hellre än ‘du ska inte’ ... och så vidare.”
Lärarkollegiet tvekar i tystnad.
”I praktiken”, säger sedan Niklas, ”är det ju inte vad vi säger som har någon
betydelse, utan vad vi gör”. Det som spelar roll enligt honom är nämligen ”inte
vad vi har för regler på papper, utan att vi alla gör likadant”.
Då suckar matematikläraren Dijana högljutt och påpekar att de åtgärder de
här talar om egentligen bara behövs för enstaka elever: ”De flesta eleverna på
den här skolan följer redan de allmänna reglerna. Det är inte problemet. Problemet är de elever som inte gör det, och som vi inte kan hantera.”
Kollegorna nickar samstämmigt varpå Karin återigen försöker samla gruppen till beslut: ”Vad gör vi nu åt detta?” frågar hon.
”Låt oss ta ett problem i taget”, föreslår Rickard. ”Nummer ett”, han håller
upp pekfingret: ”språkbruket. Nummer två: nedskräpningen. Nummer tre ...”
Karin avbyter: ”Visst, men vad gör vi åt dessa problem?” upprepar hon.
Niklas svarar: ”Vi måste först och främst ha med oss eleverna. De måste få
en förståelse för varför vissa ord och uttryck är oacceptabla för oss.”
Svenskläraren Hanna, som i denna fråga delar Niklas åsikt, föreslår att lärarna gemensamt organiserar sig för att tillsammans med eleverna under en eller
två lektionstimmar diskutera igenom de glåpord som eleverna använder om och
mellan varandra. Enligt engelskaläraren Anna, som meddelar att hon redan
kommit att diskutera det föreliggande problemet med flera av skolans elever, är
det emellertid inte givet att det räcker att tala om saken för att lösa den. Bildläraren Elin håller med. När hon tagit upp frågan till diskussion, berättar hon, har
eleverna istället för att nå insikter om det olustiga i ett illasinnat språkbruk
framhållit att det helt enkelt ”är så här vi ungdomar snackar med varandra”, så
kanske, försöker Elin, är det ändå så att detta slags språkbruk borde räknas som
normalt – åtminstone för eleverna själva?
Detta vänder sig genast både Rickard och Dijana starkt emot. Rickard för att
han menar att skolan är den enda plats på vilken detta språkbruk kommit att bli
normaliserat. Dijana för att hon anser att attityder så som Elins enbart riskerar
att förvärra situationen ifråga: ”Jag hävdar bestämt att eleverna inte säger dessa
saker hemma. Genom vår acceptans för deras språkbruk bekräftar vi det eleverna tror att vi tror att de är”, säger hon skarpt och fortsätter: ”Vi har flera
elever på den här skolan som både kränker varandra och oss lärare, och det
beror på att var och en av oss har sin egen toleransnivå för vad som är acceptabelt. Vi har ingen gemensam hållning. Istället har vi olika sätt att bemöta de
elever som utför kränkande handlingar, vilket eleverna såklart lärt sig utnyttja.”
Och så ger hon ett exempel: Om en elev vid tillfälle skriker ”jag knullar din
mamma” till en annan elev skulle, förklarar Dijana, den ene av kollegorna runt
bordet direkt skälla ut och därefter kasta ut eleven ur klassrummet samtidigt
som dennes bordsgranne hellre skulle försöka lugna ner och reda ut situationen
och en tredje kollega i sin tur nöja sig med att ringa hem med en rapport till
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elevens föräldrar efter lektionens slut. Hon stirrar anklagande på sina närvarande arbetskamrater, redo att lyssna till vad de själva har att säga om saken.
Elin: Men Dijana, vi är olika som personer. Det som funkar för dig funkar nödvändigtvis
inte för mig. Eftersom vi är olika personer kommer vi heller aldrig hantera saker på precis samma sätt. Rickard kan ryta, det kan inte jag. Jag har ett annat sätt att nå mina elever.
Karin: Det här är ett väldigt allvarligt problem. Vi har elever som kränker varandra, och
som också kränker oss, men när ledningen bläddrar igenom högen av incidentrapporter
så existerar det på vår skola knappt några kränkningar alls. Det är ju där vi måste börja.
Niklas: Vi måste skriva rapporter.
Dijana: Det är ingen som skriver rapporterna, det är vårt problem. Niklas, skriver du?
Niklas: Jag har ett par, tre stycken som är på gång.
Dijana: Jamen det är just det som är problemet. Du ska skriva dem, men du skriver dem
inte eftersom det inte finns någon tid att skriva dem på.
Niklas: [suckar]
Dijana: Viktigast är att vi förstår att det inte är några dåliga elever vi har här på skolan.
De är väluppfostrade, de kan koncentrera sig, lyssna, uppföra sig – det såg vi idag på studiebesöket i moskén – men istället för att granska den särskilda kultur vi har här på skolan skyller vi elevernas beteende på allt ifrån hormoner till myror i byxan.
Karin: Men Dijana, på studiebesöket i moskén uppförde de sig väl eftersom de var intresserade!
Dijana: Nej, jag håller inte med. Detta handlar inte bara om intresse, det handlar också
om respekt. Respekt för oss kräver att vi har en samsyn i vårt agerande mot eleverna.

I de två föregående avsnitten avhandlades lärarnas bemötande av de elever de
själva uppfattar som bångstyriga. Av det framgick att majoriteten av lärarna på
dels Malmskolan, dels Collège Condorcet delar en förståelse för vilka elever
som är svåra att styra rätt och varför de gång efter annan uppträder på ett motsträvigt sätt. Därtill förhåller sig merparten av lärarna på dessa skolor eniga
också i frågan om hur elevernas inringade motvilja och motstånd bäst bör besvaras för att förändras. På Malmskolan var det dialogen lärare och elever emellan som framhölls som det mest ideala av tillvägagångssätt för att komma till
rätta med elevers oregerliga beteende. På Collège Condorcet var det framför allt
genom skolans straff och sanktioner som lärarna ansåg att de förmådde få bukt
med de elever som de menade genererade problem för deras arbete.
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På ett övergripande plan är alltså lärarna på Malmskolan respektive Collège
Condorcet att räkna som samstämmiga i sin syn på hur friktioner i förhållande
till eleverna åtgärdas på lämpligast vis. Denna samstämmighet ska det visa sig
gäller dock inte i alla lägen för alla. I föreliggande avsnitt skiftar jag fokus till de
situationer där enstaka lärare avviker från den gemensamma hållning som övriga arbetskamrater helst håller fast vid. I exemplet ovan är det Rickard och Dijana i Malmö som sticker ut från mängden med sina uppmaningar om hårdare tag
och sin kritik av Malmskolans enskilda institutionskultur. På Collège Condorcet
var det framför allt Mathieu som intog en ifrågasättande och avog inställning till
de tillrättaläggande åtgärder som hans kollegor företrädesvis förespråkade. Till
honom återkommer vi inom kort.
Inom ramen för den större skaran lärare på Malmskolan kom Rickard och
Dijana att skilja ut sig genom att vid flertalet tillfällen rikta stark kritik mot den
loja acceptans som de menade att en del av deras kollegor uppvisade inför sina
elevers problematiska uppträdande. Rickard förordar tydligare förbud och skarpare gränssättningar. Dijana eftersöker en mer samlad och konsekvent åtgärdsplan för de elever som inte redan följer ”de allmänna reglerna”. Båda är de ense
om att det inom lärarkollegiet på Malmskolan råder en viss ”normalisering” av
sådana åsikter och beteenden som på annat håll skulle betraktas som avvikande.
Det är en process som ingen av dem är beredda att själva medverka till. Inte
minst, menar de, är dialogen lärare och elever emellan knappast att betrakta
som lösning på samtliga elevrelaterade problem som lärare har att brottas med.
”Vi ställer alldeles för låga krav på många av våra elever”, klagar exempelvis
Dijana i ett enskilt samtal med mig. ”Ofta tillåter vi alldeles för mycket, och har
sen svårt att sätta emot när det verkligen gäller. För det är inte alltid det räcker
med att samtala med eleverna för att de ska förändra sitt beteende. Att sätta sig
ner och prata, nå en gemensam förståelse och komma fram till en kompromiss
om hur vi ska rätta till problemet ... det funkar inte på alla problem.”
Eftersom en hel del problem, enligt Dijana, går att härleda till orsaker som
ligger ”helt utanför skolan” är det för henne inte rimligt att de problemen förväntas vara möjliga att lösas inom skolan, genom samtal med enskilda lärare.
Då är det bättre, menar Dijana, att försöka förekomma dessa problem genom
att upprätta tydliga bestämmelser om vilka regler som gäller i skolan, och vilka
konsekvenser som följer för de elever som väljer att bryta mot dem. Utan en
sådan samsyn, hävdar Dijana, är risken stor att enskilda lärares tillrättaläggande
åtgärdsarbete bara leder till ytterligare konflikter med eleverna. ”Om alla lärare
gör olika”, säger hon, ”slutar det ofta med att eleverna sätter sig upp mot de
lärare som är mer noggranna än andra med att visa var gränserna går”.
Detta opponerade sig flera av Dijanas kollegor starkt emot. Nyckeln till en
respektfull relation lärare och elever emellan, menade många lärare på
Malmskolan, var de facto avhängig läraren själv. För att förmå eleverna att lyssna in lärarens förväntningar och krav fordrades, enligt dessa lärare, att lärarna
på egen hand såg till att etablera personliga och ömsesidigt förtroendefulla relationer till sina elever. Någonting som inte i första hand ansågs görbart genom
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principfasta regler och påföljder, utan snarare genom fortgående samtal och
förhandling. För att en elev ska visa respekt inför läraren krävs det att eleven
redan till en början vill visa läraren respekt. Här, menade flertalet lärare, utgjorde intresse och motivation en mycket viktig startpunkt. Den lärare som lyckas
göra sina elever engagerade i sin undervisning kommer troligtvis inse att detta
också genererar ett större antal elever som uppvisar dem god respekt.
Efter ett studiebesök i Malmö moské, vilket var del av Niklas undervisning i
religionskunskap, är detta ett förhållningssätt som Dijana rakt av ifrågasätter.
Med anledning av hur tydligt och bestämt besöksvärden på moskén informerat
eleverna om de regler som gällde för deras studiebesök menar Dijana att även
de mest bångstyriga barnen plötsligt kommit att uppvisa ett gott uppförande.
”Det såg ni såg ju själva hur de tysta de var! En hel timme satt de där inne,
stilla och fullt koncentrerade. Lyssnade, men ställde också frågor. Inga avbrott
för magknip, svordomar eller toalettbesök. Det är ju det jag säger hela tiden.
Det är inget fel på våra elever. De vet hur man uppför sig. Om det är nåt det är
fel på så är det alltså på oss och vår religion, och då menar jag vår skolreligion!”
Med skolreligion avser Dijana här den upptagenhet vid intresse och motivation, framför krav och konsekvenser, som hon menar har en alldeles för stark
inverkan på hennes kollegors hantering av de elever som uppträder motsträvigt
i klassrummen. Att förmå elever att anpassa sig efter lärarens vision och mål,
det handlar inte bara om att fånga elevernas intresse konstaterar Dijana: ”Det
handlar också om vilka krav och förväntningar vi lärare ställer på dem.”
Att så som kollegan Karin förklara de vanligen motsträviga elevernas goda
uppförande under besöket i moskén med hänvisning till att de var personligen
intresserade av vad som där berättades om islam – det, ansåg Dijana, vittnade
om en allvarligt förenklad förståelse för dessa elevers sociala kompetens.
”De här eleverna”, upplyser Dijana mig under ett samtal på tu man hand,
”skulle inte alls bete sig lika illa mot oss [lärare] om vi bara jobbade på ett annat
sätt. Problemet är inte att de kommer från andra länder eller är intresserade av
en viss religion och inte andra. Det handlar inte om det, utan om att vi i skolan
inte är nog tydliga med var våra gränser går. De här eleverna kan visst uppföra
sig i skolan, bara vi klart och tydligt visar hur vi vill att de ska göra det”.
Vad gäller frågan om hur de bångstyriga barnens problematiska uppträdande
bäst bör bemötas för att på lång sikt förändras var det på Collège Condorcet
framför allt Mathieu som skiljde ut sig från de övriga lärarna i kollegiet. Till
skillnad från många av sina arbetskamrater var Mathieu av den uppfattningen
att lärare inom den franska skolan, vid hanteringen av sina elevers motsträviga
uppförande, lade alldeles för stor tonvikt vid diverse krav och konsekvenser, på
bekostnad av pedagogiska lösningar av annat slag.
”En del av våra elever”, förklarar Mathieu i samtal med mig, ”kan bara uppföra sig så länge de övervakas av lärare och begränsas av tydliga regler. De har
blivit vana vid att det är så det fungerar i skolan, och därmed också anpassat sig
efter det. Det tycker jag är en mycket tråkig utveckling”.
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I Frankrike, förklarar Mathieu, är lärarnas arbete i skolan till stor del beroende av att eleverna underkuvar sig lärarnas auktoritet. Detta både vad gäller frågan om kunskapsförmedling och uppförande i klassrummet. Själv anser Mathieu att tillämpningen av straff och sanktioner i vissa fall kan vara helt nödvändiga att ta till för att få bukt med en del elevers problematiska beteenden. Han
betraktar dock inte dessa åtgärder som de mest lämpliga av lösningar på precis
alla bekymmer och besvär han och hans kollegor upplever i förhållande till sina
elever. Bland de elever som på Collège Condorcet anses uppvisa sämst uppförande i skolan är det enligt Mathieu många som – utan att nödvändigtvis verbalisera det – ger uttryck för stor förvirring och frustration över vad skolans verksamhet egentligen har att bidra med till deras liv utanför skolan. Den ovissheten, påpekar han, får många elever att trilskas och ta spjärn mot sina lärare:
Vissa av mina kollegor klagar över att deras elever är våldsamma, men då brukar jag
ibland invända med att det i själva verket är vi, vi som arbetar i skolan, som brukar det
mesta av våldet. Först tvingar vi eleverna till skolan, även de som inte vill. Sedan tvingar
vi dem att sitta ner, lyssna och vara tysta, i stort sett hela dagen. Vi bestämmer vad de ska
lära sig när de väl är här, och också hur de ska göra det – även när de själva har andra
tankar om vad de vill. Det, menar jag, är ett i grunden väldigt våldsamt system.

För egen del anser Mathieu att hans lärarkollegor på Collège Condorcet, för att
komma till rätta med en del elevers motsträviga uppförande, först måste inse att
lösningen på detta problem inte alltid ligger hos eleverna. Krav och konsekvenser, menar han, är långt ifrån svaret på allt. Att ge elever möjlighet att endera
direkt eller indirekt influera skolans undervisning, det kan också vara en väg att
gå. När elever inte frivilligt låter sig ledas av sin lärare borde det, enligt Mathieu,
vara upp till läraren själv att se över sitt arbete. Hur kan jag utveckla min undervisning? Hur kan jag göra mitt ämne både mer intressant och relevant för de
elever jag arbetar med? Hur får jag dem att lita till att detta är kunskaper som de
senare kommer ha nytta av även i sitt eget liv? Så lyder några av de frågor som
Mathieu tycker att fler av hans arbetskamrater borde ställa till sig själva.
”Respekt från elever är inte längre någonting som vi lärare kan ta för givet”,
konstaterar han. ”Respekt är istället någonting som vi numera måste jobba hårt
för att förtjäna. Vinner respekt gör vi när vi lyckas hitta arbetssätt som stimulerar lust och motivation hos våra elever och samtidigt hjälper dem att se meningen och målet med allt det som vi i skolan lär ut.”
När jag en stund senare frågar Mathieu hur de övriga lärarna i kollegiet vanligen ställer sig till ovan nämnda idéer och förslag ger han först ifrån sig ett
syrligt skratt. Sedan säger han att detta är frågor han visserligen kan prata med
mig om, men som ”jag alls inte längre pratar om med mina kollegor”. Varför
inte? undrar då jag varpå Mathieu konstaterar att merparten av lärarna på Collège Condorcet, om han någon gång skulle delge dem sina idéer, troligtvis bara
skulle skaka på huvudet åt honom och hans förslag, eller ännu värre, ”ta honom
för en fullständig idiot”. Vid varje tillfälle han tidigare försökt lyfta dessa frågor
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till diskussion, samt introducerat en del av kollegorna till några av de egna metoderna, hävdar han att han har stött på hårt motstånd. För många av hans
kollegor, förklarar Mathieu, kvarstår de auktoritära kraven på eleverna som det
främsta av sätt att utöva inflytande på desamma. Det gäller även för skolans
styrdokument i stort. Så fort dessa krav ifrågasätts och kritiseras, påpekar
Mathieu, följer därför bland kollegorna en oro över att förlora det de håller kärt.
”De tycker ofta jag går för långt i min syn på hur vi skulle kunna förändra
vårt arbetssätt”, säger Mathieu och fortsätter:
Att öppna upp för mer inflytande från elevernas sida, det tror många bara skulle försvaga
lärarens ställning och auktoritet ... och det är det ju ingen som vill. ”Det kommer bara
leda till att eleverna tappar all respekt för dig.” Det är sådant som de säger till mig. Så jag
har helt enkelt slutat prata om allt det där. Jag är inte ense om deras sätt att se på saken
men föredrar ändå att hålla mina idéer för mig själv för att undvika att hamna i konflikt.

Under den tid jag för egen del tillbringade på Collège Condorcet blev jag själv
aldrig vittne till någon öppen konflikt lärare emellan. Däremot hände det vid
fler tillfällen än ett att olika lärare under enskilda samtal med mig ondgjorde sig
över hur de övriga kollegorna förhöll sig till sitt arbete och sina elever. Damien
till exempel, som själv flitigt använde sig av diverse straff för att korrigera sina
elevers motsträviga uppförande i klassrummet, återkom paradoxalt nog – i samtal med mig – ofta till han tyckte att många av hans kollegor uppträdde, i hans
egna termer, ”småborgerligt” så snart de envisades med att bestraffa hellre än
uppmuntra eleverna till att göra bättre ifrån sig i skolan. Han förklarar:
Många av mina kollegor har en sån negativ inställning till sina elever. Det enda de pratar
om är hur dåligt eleverna uppför sig och vilka problem de ställer till med. Aldrig att det
talas om deras framsteg, eller hur vi bättre fångar deras intresse. Många lärare har en väldigt elitistisk syn på sina elever. Uppmuntran är ingenting de sätter något större värde i.

Vad ovan exempel tillsammans med exempel från tidigare avsnitt visar är att det
bland lärarna på både Malmskolan och Collège Condorcet går att urskilja en
viss skiljelinje vad gäller frågan om hur de upplevt bångstyriga barnen lämpligen
bör bemötas för att på lång sikt förändras. På Malmskolan var en övervägande
majoritet eniga om att lärare gör bäst i att samtala med sina elever för att på vis
få bukt med deras motsträviga uppförande. På Collège Condorcet var det framför allt skolans straff och sanktioner som merparten av lärarna premierade som
den lämpligaste av lösningar på samma problem. Vid sidan av majoriteten på
vardera skola gav sig också en del ifrågasättande och kritiska lärare till känna.
På Malmskolan ställde sig delar av denna minoritet skeptiska till det ömsesidiga samtalet som tillräcklig metod för att komma till rätta med samtliga av de
problem som lärarna upplevde i förhållande till eleverna. Parallellt med den
ideala dialogen, menade dessa lärare, borde lärare arbeta mer både med tydligare
krav och skarpare gränssättningar gentemot de elever som var svåra att styra
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rätt. För, som Dijana valde att uttrycka det: ”Det är inte alltid det räcker med att
samtala med eleverna för att de ska förändra sitt beteende.”
På Collège Condorcet var det tvärtom den ensidiga idealiseringen av krav
och konsekvenser som den motspänstiga minoriteten var som mest kritisk till.
Som en komplettering till dessa hårt hållna riktlinjer och gränsdragningar förordade vissa av dem att lärare i sitt bemötande av en del bångstyriga barn skulle
tjäna på att lyssna in, uppmuntra och motivera eleverna istället för att regelmässigt bestraffa dem. Till denna skara hörde bland annat Mathieu och Damien.
En intressant iakttagelse i detta är att konflikten kring dessa olika tillrättaläggande åtgärder, bland lärarna på Malmskolan, ofta tog sig uttryck i öppna diskussioner, alltmedan den inom lärarkollegiet på Collège Condorcet framför allt
utspelade sig i det tysta. I Malmö argumenterade lärarna mot varandra, luftade
sina åsikter och var tydliga med att de hade olika sätt att se på sakernas tillstånd.
I Marseille däremot undvek lärarna helst att öppet gå i clinch med sina kollegor.
Här valde de att hålla tillbaka de egna invändningarna och förslagen om förändring, framför att orsaka splittring i gruppen. Detta är intressant eftersom det
talar för att lärare i både Malmö och Marseille tenderar att även i händelse av
konflikt med kollegorna agera i linje med den vision om gemensamt liv som de
i vanliga fall förfäktar i sitt löpande arbete med eleverna.
Med det menar jag att lärarna på Malmskolan, genom att i samtal med varandra utbyta och debattera såväl samstämmiga som motstridiga synsätt och
ställningstagande, medverkar till att hålla visionen om en svensk demokratisk
gemenskap vid liv också i förhållande till sina kollegor. I sitt sätt att hantera
konflikter inom arbetsgruppen stadfäster de ett gemenskapsideal där skillnad
och oliktänkande snarare än en fara för social sammanhållning framhålls som
befrämjande för densamma. På samma sätt, menar jag, bidrar lärarna på Collège
Condorcet till upprätthållandet av visionen om en fransk republikansk gemenskap genom att, till fördel för det inringat kollektiva, tona ned de meningsskiljaktigheter och motsättningar som råder inom den större arbetsgruppen. Snarare
än variation och mångfald är det en osviklig lojalitet till det uniforma som inom
detta gemenskapsideal bäst bedöms tjäna en stadigvarande sammanhållning.
Vad gäller frågan om hur lärare i Malmö och Marseille på lämpligast vis
kommer till rätta med de elever som anses trotsa eller på annat sätt avvika från
den svenska respektive franska visionen om gemensamt liv går alltså uppfattningarna somliga lärarkollegor emellan isär. I detta avsnitt har vi fått möta några
av de lärare som i denna fråga går stick i stäv med merparten av sina arbetskamrater. Vi har också blivit varse en del av de sätt som dessa lärare väljer att
handskas med den friktion som uppstår då dessa skiljelinjer kommer upp i dagen. I nästa avsnitt avrundas detta kapitel med en problematiserande diskussion
om det tillrättaläggande arbete som lärare återkommande ägnar sig åt, och hur
detta vidare hjälper dem att ordna i den oreda som de uppfattar som närvarande i sin yrkesvardag. Det vill säga, hur de i sin strävan efter göra vision till verklighet genom sitt arbete fortlöpande söker justera, ”laga” och finna lösningar på
de problem som de upplever i förhållande till sina elever.
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Att lägga det gemensamma livet till rätta
I sin bok Att lägga livet till rätta problematiserar historieprofessorn Yvonne
Hirdman (1990) den rationalistiska ideologi som hon menar kom att genomsyra
stora delar av den svenska välfärdspolitiken under första hälften av 1900-talet.
Detta särskilt vad gäller de socialpolitiska reformförslag vilka syftade till att
modernisera ”ett samhälles lilla liv: familjernas, mammornas, barnens liv”
(Hirdman 1990:9). I detta reformarbete, påpekar Hirdman, går en tydlig utopisk
vision att urskilja. Det är en vision starkt präglad av idén om att det är fullt
möjligt att forma, och omforma, de sätt som människor lever sina liv i hemmet
och inom (kärn)familjen. Någonting som i förlängningen väntas bana väg även
för ett nytt och förbättrat samhälle i större skala.
Genom upplysning och institutionaliserade regleringar omfattande alltifrån
den privata bostadens utformning och användning, till frågor om kosthållning,
sexualmoral och barnuppfostran var siktet här inställt på en omdaning av vardagslivet i stort. Denna vision, menar Hirdman, är på det hela taget att förstå
som funktionalistisk till sin karaktär. Dess avsikt var att ordna samhället på ett
sådant sätt att det tog en ny och mer önskvärd riktning. Tanken var att den
skulle tjäna som en mekanism i uppbyggnaden av det svenska folkhemmet.
Medlet för att uppnå detta mål gick genom de olika tillrättaläggande åtgärder
som skulle endera motivera eller påtvinga människor att leva ett annat slags liv.
Utan att dra allt för nära paralleller mellan min studie och Hirdmans vill jag
mot ovan bakgrund ändå och återigen betona att också min avhandling inbegriper en problematisering av det utopiska drag som jag menar inryms i de såväl
svenska som franska lärarnas medborgardanande strävanden och stretanden.
Precis som i fallet med den svenska folkhemsvisionen menar jag att den vision
om gemensamt liv som lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet försöker
omsätta till verklighet är präglad av en förväntan om att det är fullt möjligt att
forma, och omforma, enskilda individers sätt att tänka och leva för att på den
vägen också förändra och förbättra samhället i stort.
I detta kapitel har jag redogjort för ett urval av de tillrättaläggande åtgärder
som lärarna, i linje med denna vision, själva uppfattar som de mest lämpade att
ta till för att korrigera de elever som upprepat trotsar eller på annat sätt avviker
från det svenska respektive franska idealet om hur en ”god” medborgare bör
uppträda i förhållande till sin omgivning. Till detta tillrättaläggande arbete förhöll sig de flesta lärare tämligen ambivalenta. Samtidigt som de helst avstod från
att korrigera sina elevers uppförande ansåg de sig, vid händelse av upplevd
motsträvighet från elevernas sida, på en gång nödgade att försöka styra om de
beteenden och åsikter som bland dessa elever bedömdes som oförenliga med
den övergripande visionen om gemensamt liv. Allt för att fortsatt och för framtiden förmå eleverna att å ena sidan, i svensk mening, ”leva ihop” och å andra
sidan, i fransk mening, vivre ensemble.
Som redan framgått av tidigare kapitel hyser lärarna på Malmskolan och
Collège Condorcet en slags funktionalistiska förväntningar om sitt arbete: de vill
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vara till nytta för det gemensamma livet i Sverige och Frankrike, och föreställer
sig i viss mån också vara kapabla att bidra till detta liv genom sitt arbete med
eleverna. I stunder av korstryck då det inom detta arbete uppstår viss friktion
lärare och elever emellan är lärarna som regel snabba med att uttrycka sitt missnöje och klaga över sin arbetssituation. De klagar för att på så vis påtala och
förklara de orsaker som de själva menar ligger till grund för situationen de befinner sig i. Parallellt med det försöker de också mer handgripligen ordna i den
oreda som de identifierar i sin yrkesvardag.
Att inom skolans verksamhet försöka forma och fostra ”goda” medborgare
för en tilltänkt nationell gemenskap handlar i mångt och mycket om att söka
upprätta en viss ordning bland eleverna. När denna ordning bryts blir lärarna
med ens måna om att försöka justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på de
problematiska uppträdanden som de bland vissa elever uppfattar som brott mot
den önskade ordningen. För att förändras till det bättre krävs det, enligt dessa
lärare, att elever med ett motsträvigt uppförande bemöts med en rad olika tillrättaläggande åtgärder vilka tjänar till att endera motivera eller påtvinga eleverna
ifråga att uppträda i enlighet med lärarnas normerande direktiv.
På Malmskolan framhöll merparten av lärarna det ömsesidiga samtalet som
det mest ideala av tillvägagångssätt för att komma till rätta med elevernas oregerliga beteende. Vid sidan av denna majoritet fanns även de lärare som öppet
agiterade för att tydligare krav och skarpare gränssättningar mot eleverna skulle
tjäna som ett gynnsamt komplement till det övriga arbetet.
På Collège Condorcet var förhållandet i stort sett det omvända. Här förordade merparten av lärarna tillämpningen av straff och sanktioner som den bästa
vägen att gå för att få bukt med de elever som annars ansågs svåra att styra rätt.
Vid sidan av denna majoritet fanns ett mindre antal lärare som dämpat talade
om behovet av att komplettera dessa krav och konsekvenser med pedagogiska
lösningar av mer inlyssnande och stimulerande karaktär.
Att på dessa varierande vis försöka komma till rätta med de bångstyriga barnen inom skolan, det kan, menar jag, betraktas som en följd av en större
maktutövande process. Det vill säga, en process där ”en individuell eller kollektiv aktörs förmåga att framkalla, förändra och hindra handlande och uppnå
avsedda konsekvenser” (Persson 2014 [1994]:31) kan komma att bli bemött av
inordning, men också av motstånd. Jag återkommer snart till det.
I sin bok Skola och Makt framhåller sociologen och utbildningsvetaren Anders Persson (2014 [1994]) maktutövning som någonting både aktivt och fullt
ut relationellt. Utifrån en sådan syn på saken är makt ingenting som går att förfoga över som en resurs eller en enskild ägodel. Makt är istället en fråga om att
de facto utöva densamma. Någonting som, enligt Persson, omfattar alla de
relationer där två eller fler parter ömsesidigt försöker påverka varandras handlande i riktning mot ett visst mål. Denna slags maktrelationer, förklarar han, bör
inte uteslutande definieras i termer av över- och underordning men blir, menar
han, genast ojämlik så snart den ena parten i relationen ser möjligheten eller ges
befogenhet att genom olika slags sanktioner reglera den andra partens hand162

lingar om denne bryter mot angivna uppmaningar och/eller riktlinjer. Alltså
precis så som är fallet med relationen lärare och elever i skolan.
Skolan, skriver Persson (2014 [1994]:50), ”är en organisation som försöker
påverka handlande till ett visst mål”. Detta kan ta sig uttryck genom antingen
tvångets maktutövning eller samtyckets maktutövning, två olika former av
handlingsproduktion som inte minst lärare använder sig av för att förmå de
egna eleverna att agera i linje med skolans avsedda vision och mål. Överfört till
min studie: den svenska respektive franska visionen om gemensamt liv.
Tvångets och samtyckets maktutövning liknar varandra i att bägge former tar
avstamp i en maktrelation där åtminstone en av de inblandade parterna ”utnyttjar sin förmåga att frambringa ett avsett handlande från den andres sida” (Persson 2014 [1994]:37). I dess tvingande form verkar denna maktutövning genom
en rad olika restriktioner – förbud men också påbud – vilka den underordnade
parten i relationen förväntas lyda och anpassa sig till. I dess samtyckande form
verkar maktutövningen snarare genom att bjuda in den underordnade parten till
viss medverkan i maktutövningen för att på så vis väcka dennes engagemang
och intresse att på egen hand anpassa sig till den överordnades målbild.60 Dessa
två former av maktutövning, förklarar Persson, har inom den obligatoriska
skolans verksamhet ofta en tendens att gå in i och samspela med varandra.
Det gäller även för det arbete som lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet ägnar sig åt då de försöker forma och fostra sina elever till ”goda” medborgare för en svensk respektive fransk långsiktig gemenskap. Vad som framgår
av min undersökning är dock att det bland merparten av lärarna i Malmö framför allt är ett samtyckets maktutövning som tillämpas. Det är genom samtal och
förtroendefulla relationer som lärarna här väntar sig kunna utveckla en tilltro till
den svenska demokratins idéer bland sina elever. Samtidigt är det bland de flesta lärare i Marseille ett tvångets maktutövning som företrädesvis förespråkas.
Här är det genom dokumenterad information och fortlöpande upplysning om
de idéer och ideal som råder i den franska republiken som lärarna väntar sig att
deras elever ska komma att anpassa sig till desamma.
Som illustreras av min avhandling låter sig emellertid dessa ideal inte alltid
realiseras utan att mötas av hinder och motstånd. Oavsett om lärare använder
sig av tvång eller samtycke för att utöva inflytande över sina elever går det inte
att förutsätta att denna ansträngning självklart leder till avsett resultat. Detta
eftersom en del elever istället för att foga sig efter sina lärares önskningar och
anvisningar ibland väljer att bjuda på både motvilja och motstånd. Som svar på
elevernas motvilja och motstånd tillgriper lärarna i min studie vad jag i detta
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Denna form av maktutövning påminner om vad Åsa Bartholdsson, i sin avhandling Med facit i hand (2007),
diskuterar i termer av ”vänlig maktutövning”. Det vill säga, en diciplinerande – i meningen normaliserande –
styrningsteknik varmed den ena parten i en relation utövar makt över den andra genom att framhålla ett på
förhand preciserat mål som gynnsamt för båda parter. ”Den vänliga maktutövningen”, skriver Bartholdsson
(2007:29), ”fungerar i samklang med demokratiska värderingar och omsorgsorienterad verksamhet” och
bygger, i den svenska skolan, på att elever ges visst inflytande över det mål som deras lärare avser att realisera.
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kapitel har diskuterat i termer av tillrättaläggande åtgärder. Och dessa, menar
jag, ska alltså ses som en följd av den maktutövande processen i stort.
Eftersom maktutövning, så som jag i linje med Persson här ovan väljer att se
det, endast kan ske i relation mellan åtminstone två parter, i mitt fall: lärare och
elever (där eleven ofta står i underordnad position till läraren), upphör maktutövningens verkan så snart en eller annan elev opponerar sig mot eller vägrar
inordna sig under lärarnas försök att påverka dennes handlande. För både lärare
och elever innebär detta att den vision som läraren eftersträvar att göra till verklighet genast sätts på spel. I samband med det, menar jag, pressas lärare in i ett
korstryck. En situation utifrån vilken många av dem upplever att den mönstergilla ordning de i sitt arbete försöker realisera plötsligt går över i stor oreda.
För att ta sig ur detta korstryck och lösa den oreda, det etiska dilemma, som
denna situation utmynnar i tar lärarna en rad tillrättaläggande åtgärder till hjälp.
Med utgångspunkt i idén om att det antingen med mer samtal, eller med straff
och sanktioner, går att förändra enskilda elevers motsträviga uppförande söker
lärare på detta vis lägga det gemensamma livet till rätta i skolan. Med det menar
jag att lärare, genom att justera, ”laga” och finna för stunden lämpliga lösningar
på de problem de upplever i förhållande till sina elever, anstränger sig för att
försöka återställa en önskad ordning utefter den vision om gemensamt liv som
de avser att förverkliga i sitt arbete. Jämsides med missnöjet och klagomålen
över den egna arbetssituationen utgör alltså detta, enligt mitt sätt att se på saken, ytterligare ett sätt för lärarna att bringa ordning i sin egen yrkesvardag.
I sin strävan efter att vara till nytta för en nationellt långsiktig gemenskap gör
lärarna i min studie vad de kan för att inom det korstryck de befinner sig jämka
mellan vision och verklighet. I sådana situationer då friktion uppstår i relation
till de elever som anses vara svåra att forma och fostra till ”goda” medborgare
anser sig lärarna således nödgade att bringa ordning i sin tillvaro genom att söka
återerövra sin förmåga att påverka dessa elevers handlande. Det vill säga, göra
sig kapabel att på nytt utöva makt över eleverna ifråga.
För dessa lärare framstår det som ytterst nödvändigt att fortsatt försöka förändra de elever som gör motstånd eftersom dessa försök, i enlighet med lärarna
själva, också innebär ett sätt att söka förbättra samhället på lång sikt. En nationell gemenskap och sammanhållning, menar många lärare, bygger på att så
många som möjligt är beredda och måna om att anpassa sig till den vision om
gemensamt liv som lärarna själva har i sikte. Därför kan de inte gärna bortse
från de elever som uppvisar motvilja och motstånd mot denna vision, utan
anstränger sig istället för att bland dessa elever lägga det gemensamma livet till
rätta med diverse tillrättaläggande åtgärder som hjälp. Förhoppningen är att
detta arbete med tiden ska leda till långsiktig förbättring.
Vad jag argumenterar för här är med andra ord att de svenska och franska
lärarnas sätt att lägga det gemensamma livet till rätta bland sina elever ska ses
som en följd av det motstånd som vissa elever gör mot den maktutövning som
de i skolan är underställda. Det ska likaså begripas som ett sätt för berörda lärare att bringa ordning i vad de själva upplever som ett tillstånd av oreda. Att
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genom antingen samtal eller straff och sanktioner försöka förändra vissa elevers
upplevt motsträviga uppförande utgör, menar jag, ett svar på den irritation,
indignation, förtvivlan och frustration som lärarna i min studie ger uttryck för i
förhållande till de elever som de anser vara svåra att styra rätt. Genom att fortlöpande justera, ”laga” och finna lösningar på dessa elevers problematiska beteende försöker de alltså återkalla den ordning de själva föredrar.
I detta kapitel har vi fått lära mer om de tillrättaläggande åtgärder som lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet tar till för att vakta och värna den
vision om gemensamt liv som de i sitt arbete hyser vissa funktionalistiska förväntningar om att göra till verklighet. Kapitlets syfte har varit att illustrera hur
lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet handskas med det korstryck
mellan vision och verklighet som emellanåt ger sig till känna i deras yrkesvardag. När vision övergår i friktion, har jag visat, gör lärarna sitt yttersta för att
lägga det gemensamma livet till rätta bland sina elever. På så vis, menar jag,
försöker lärarna bringa ordning i den oreda som de upplever i sin skolvardag,
och söker samtidigt realisera sin vilja att vara till nytta för en nationell gemenskap och sammanhållning på lång sikt: att genom arbetet med eleverna pröva
påverka och förbättra samhället i stort vill säga.
I avhandlingens sista och avslutande kapitel är det spänningarna i detta, enligt min mening, utopiska strävansarbete som mer samlat skall diskuteras. Det
gör jag genom att först återknyta till de övergripande frågorna ställda i kapitel
ett, för att med dem som utgångspunkt sedan sammanfatta och reflektera över
vad vi kan dra för slutsatser av de olika kapitlen i min studie. I ljuset av detta
diskuterar och problematiserar jag sedan de förväntningar som lärarna i såväl
Malmö som Marseille tenderar att, i förhållande till sitt medborgardanande
uppdrag, ställa på sin egen roll och betydelse för den svenska respektive franska
nationella gemenskapen och sammanhållningen på lång sikt. Sammantaget ger
detta oss en djupare förståelse för den vidsträckta komplexitet som inryms i
svenska och franska lärares fortgående yrkesvardag.
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Kapitel 6│Sammanfattande diskussion

Mitt syfte med den här studien har varit att jämföra hur en samling svenska och
franska lärare i Malmö och Marseille begripliggör och brottas med de slitningar
som då och då, i deras strävan efter att forma och fostra ”goda” medborgare
för en nationellt långsiktig gemenskap, uppstår i korstrycket mellan vision och
verklighet. Med fokus på de medverkande lärarnas uttalade missnöje över den
egna arbetssituationen, samt parallella vilja att vara till nytta i sitt dagliga värv,
har jag analyserat dessa lärares fortgående försök att bringa ordning i den oreda
som de upplever att verkligheten de har att jobba med till så stora delar utmärks
av. Omsättningen av vision till verklighet, har jag visat, följer sällan någon rak
och given linje. Den utgör snarare en process kantad av allehanda störningar
som lärarna ifråga ofta klagar över och samtidigt anstränger sig för att löpande
söka justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på.
I detta sista och avslutande kapitel ska jag återknyta till de övergripande frågorna ställda i kapitel ett, för att på så vis sammanfatta och reflektera över de
viktigaste insikterna av denna undersökning. Dessa frågor lyder som följer:
I sin strävan efter att omsätta vision till verklighet, vilka särskilda svårigheter
och problem pekar lärarna i denna studie ut som bidragande till den arbetssituation de så ofta beklagar? Hur förstår och förklarar de dessa svårigheter och
problem, och på vilka sätt försöker de därigenom bringa ordning i denna upplevda oreda? Med vilka medel försöker lärarna i Malmö och Marseille, genom
sitt arbete, vara till nytta för en tilltänkt nationell gemenskap och sammanhållning? Och vad kan de återkommande spänningarna i detta arbete möjligen säga
oss om komplexiteten i lärares yrkesvardag i stort?
Genom att ta hänsyn till lärarnas egna ambitioner och ansträngningar i dessa
frågor bidrar jag med denna studie inte bara till ökad kunskap om lärares levda
yrkeserfarenheter och situerade praktiker i vardagen. Jag öppnar också upp för
en problematiserande diskussion om det utopiska drag som jag menar inryms i
lärares medborgardanande strävansarbete och som ger prägel åt den roll och
betydelse som lärarna här förväntar sig spela för samhället i stort. I samband
med det ser jag till att kasta ljus även på frågan om vad det – utifrån ett lärarperspektiv – innebär att leva, och lära sig leva, i en nationell gemenskap.
Sist men inte minst reflekterar jag över det jämförande perspektivet som
genomsyrar denna avhandling och lyfter på så vis fram vad vi inom antropologin men också inom annan etnografisk forskning kan vinna på att i teoretisk
mening sammanbinda människors sociala liv med varandra, framför att systematiskt söka kontrastera och på så vis skilja dem åt.
167

Där vision och verklighet möts och stöts
Med korstrycket som analytisk ledstång har jag i denna studie beskrivit och
diskuterat hur lärare på Malmskolan och Collège Condorcet handskas med de
inneboende motsättningar som inryms i deras strävan efter att vara till nytta för
en nationellt långsiktig gemenskap. Så som klarlagts redan i avhandlingens första kapitel används korstrycket i min analys som ett epistemologiskt verktyg för
att identifiera och illustrera den spänning som uppstår så snart lärare upplever
att deras yrkesrelaterade visioner om gemensamt liv stöter samman med den
verklighet i vilken dessa visioner är avsedda att realiseras. De sätt som lärarna
vidare försöker jämka mellan vision och verklighet har jag diskuterat i termer av
ordning och oreda. Dessa termer ska ses som ett teoretiskt försök att fånga upp
och nå bättre förståelse för sätten varpå lärarna här begripliggör och brottas
med de slitningar som de, i förhållande till sitt medborgardanande uppdrag,
själva ringar in som försvårande för sitt arbete.
Kapitel två introducerade läsaren till den vision om gemensamt liv som lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet strävar efter att göra till verklighet.
Här gavs en bakgrund till de idéer och ideal utifrån vilka lärarna försöker forma
och fostra ”goda” medborgare av sina elever. Genom en fördjupning i vad som
i Sverige brukar gå under beteckningen ”det svenska samhällets värdegrund”
(Lgr 11 2011:12), och vad som i Frankrike vanligen framhålls som den franska
”Republikens värden” (Code de l’éducation 2017; min övers.), skärskådade jag så
de normerande värdegemenskaper som lärarna i min studie säger sig befrämja.
Av den undersökningen framgick att lärarna på Malmskolan strävar efter att
forma och fostra ”goda” medborgare förmögna att ”leva ihop”. Det innebär att
de genom samtal och förtroendefulla relationer försöker se till att deras elever
blir både medvetna om och öppna inför de idéer och kulturella praktiker som,
enligt lärarna själva, hör samman med ”den svenska demokratin”. Parallellt med
det framgick att lärarna på Collège Condorcet avser att forma och fostra sina
elever till ”goda” medborgare inställda på att vivre ensemble. Det innebär att de
genom upplysning och dokumentbaserad information försöker göra eleverna
införstådda och därmed också lojala med de värden och principer som lärarna
själva framhåller som grundläggande för ”den franska republiken”.
På dessa vis föreställer sig lärarna i Malmö och Marseille att de bidrar till
stabiliseringen av samhället i stort. Genom att verka för att elever lär sig vad
som krävs för att samhället ska hålla ihop över tid tänker sig lärarna att de är till
nytta för den nationella gemenskapen och sammanhållningen på lång sikt. Som
jag ser på saken innebär detta att lärarna i min studie hyser en slags funktionalistiska förväntningar om sitt arbete. Inte bara tror de sig bidra till uppbyggnaden
av det gemensamma livet i samhället; de önskar och vill också att så ska vara
fallet. Det är när dessa förväntningar grusas som lärare hamnar i det korstryck
som jag har försökt sätta fingret på i denna avhandling.
I likhet med kapitel två erbjöd även kapitel tre en kontextualiserande bakgrund till avhandlingens vidare diskussion om lärare i korstryck. Med utgångs168

punkt i lärarnas egna beskrivningar av den stad där de arbetar blev vi här varse
den influens som nationella mediers framställning av Malmö och Marseille har
på lärarnas förhållningssätt till sin egen stad. I linje med den mediala debatten
som i vartdera land tenderar att skildra Malmö respektive Marseille som kluvna,
fragmenterade och i samband därmed även isärglidande och sönderfallande
förklarar lärarna staden där de själva jobbar som på samma gång ”delad” och
”blandad”. Detta, hävdade jag, står i direkt växelverkan med hur lärarna ifråga
drar upp egna gränser för det samhälle som de sinsemellan betraktar som idealt.
Och hur de därtill anstränger sig för att försöka motverka och stävja all slags
utveckling som de betraktar som avvikande från det idealet. I detta är ”blandat”
bra, och ”delat” dåligt. Enligt vad som framgått av min undersökning bygger
denna värdering i första hand på en uppfattning om hur befolkningssammansättningen i Malmö och Marseilles olika stadsdelar ser ut.
”Blandad”, menade lärarna, är staden främst i de områden där invånare av
diverse tillskrivet etniska bakgrunder och socioekonomiska levnadsvillkor förmår samsas med varandra om det gemensamma levnadsutrymmet. ”Delad” är
den i de områden där dessa olika inringade grupper istället uppfattas leva åtskilda från varandra. Annorlunda formulerat utgör det ideala samhället, enligt dessa
lärare, ett samhälle där invånare av alla slags kategorier ser till att leva och hålla
samman. Någonting som alltså går hand i hand också med den vision om
gemensamt liv som lärarna här, i arbetet med att forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever, strävar efter att göra till verklighet.
På så vis, förklarade jag, kan lärarnas beskrivningar av sin egen stad förstås
som grund för och del av den vilja att vara till nytta som så många av dem ger
uttryck för. Så snart de upplever att den ”blandning” de själva förespråkar tenderar att i samhället och bland skolans elever övergå i ”delning” försätts därmed
lärarna i det korstryck som kapitel fyra och fem särskilt fördjupat sig i.
Kapitel fyra och kapitel fem fokuserade bägge två på de sätt som lärarna på
Malmskolan och Collège Condorcet, mitt i korstrycket, söker jämka mellan
vision och verklighet. Det vill säga, hur de i händelse av hinder och motstånd i
sitt arbete försöker bringa ordning i vad de i förhållande till sitt medborgardanande uppdrag uppfattar och upplever som ett tillstånd av stor oreda.
Kapitel fyra gav en inblick i de omväxlande påfrestningar och friktioner som
lärarna själva lyfter fram som orsak och förklaring till den oreda de uppfattar
som närvarande i sin yrkesvardag. Däribland: en förhöjd arbetsbelastning, ett
alltmer svällande yrkesansvar och allt fler elever som inte alltid gör så som förväntas av dem. Genom att uttrycka missnöje och klaga över sin rådande arbetssituation argumenterade jag för att lärarna tar viss kontroll över de spänningar
som hör ihop med korstrycket de till och från finner sig inneslutna i. Samtidigt
som de tecknar en kontextualiserande bakgrund till den tillvaro de så hårt beklagar drar de gränser för vad de själva betraktar som normalt respektive avvikande inom sitt arbete. Det, framhöll jag, utgör ett sätt för dessa lärare att söka
etablera ordning i sin upplevda oreda. Genom att klaga över sin egen tillvaro
kommunicerar lärarna vad de själva anser vara problemet med sin arbetssitua169

tion. Detta ger lärarna sammanhang och mening till de egna levda yrkeserfarenheterna och hjälper dem att jämka mellan sina arbetsrelaterade ambitioner och
ansträngningar, och den realitet som de till vardags lever och verkar i.
Kapitel fem beskrev lärarnas förhållningssätt till de elever som de själva
anser synnerligen svåra att forma och fostra till ”goda” medborgare. Av detta
framgick att merparten av lärarna i den här studien tenderar att härleda sina
elevers problematiska uppträdande till deras individuella familjesituationer och
socioekonomiska hemförhållanden. Men också till läraryrkets över tid sjunkande status och försvagade auktoritet. Det vill säga, till omständigheter som lärarna själva menar ligger bortom den enskilde lärarens direkta kontroll och påverkan. Från invandring, arbetslöshet, fattigdom och skilsmässor till diagnoser,
självskadebeteenden och partipolitiska omprioriteringar. Att lärare har att göra
med en hel del elever som uppvisar ett motsträvigt uppförande, det förklarar
flertalet lärare som sammanbundet med tillståndet och utvecklingen i samhället
i stort, snarare än avhängigt eventuella brister i det egna arbetet. I samband med
det framhåller lärarna det pågående livet i skolan som en spegling av samhället i
sin helhet. Detta samtidigt som de bemödar sig för att fortlöpande söka justera,
”laga” och finna lämpliga lösningar på de svårigheter och problem som de till
vardags stöter på i det fortgående arbetet med eleverna.
I sin strävan efter att vara till nytta för den nationella gemenskapen och
sammanhållningen visade jag i detta kapitel hur lärarna i min studie försöker
lägga det gemensamma livet till rätta genom att korrigera de elever som upprepat trotsar eller på annat sätt avviker från den svenska respektive franska visionen om gemensamt liv. För att förmå forma, och omforma, de elever som uppvisar motvilja och motstånd mot lärarnas maktutövning tar lärarna till diverse
åtgärder som de föreställer sig på nytt ska ge dem inflytande över dessa elevers
tankar och beteenden. På Malmskolan sker detta företrädesvis genom upprepade samtal lärare och elever emellan. På Collège Condorcet, framför allt genom
skolans straff och sanktioner. Detta, påpekade jag, ska ses som ytterligare ett
sätt för lärarna att bringa viss ordning i den egna yrkesvardagen.
Genomgående för den här studien är att de medverkande lärarna i såväl
Malmö som Marseille, så snart de konfronteras med diverse hinder och motstånd i sitt arbete, tenderar att pendla mellan att uttrycka missnöje över sin rådande arbetssituation, och att med än mer ansträngning än tidigare försöka
uppfylla sin vilja att vara till nytta för det gemensamma livet i samhället i stort. I
båda fall argumenterar för att lärarna försöker bemästra vad de uppfattar och
upplever att de varken förmår kontrollera eller fullt ut styra över på egen hand.
Någonting som, enligt min syn på saken, i mycket större utsträckning än vad
som hör till vanligheterna bör begripas som relaterat till det utopiska drag som
inryms i dessa lärares medborgardanande strävanden och stretanden. Den frågan går vi närmare in på i diskussionen som följer i nästa avsnitt.
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Ett (o)möjligt uppdrag?
Enligt vad som framgår av min studie hyser lärarna i Malmö och Marseille
funktionalistiska förväntningar om sitt arbete: de inte bara tror sig utan önskar
och vill också vara till nytta för det gemensamma livet i samhället i stort. Detta
inte minst genom att pröva forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever.
Samtidigt gör lärarna ifråga, genom sitt missnöje och sin klagan över den egna
arbetssituationen, gällande att de varken är förmögna eller beredda att helt på
egen hand ta ansvar för de svårigheter och problem som de emellanåt stöter på
i detta arbete. Det som sker i skolan, menar många av lärarna i min studie, utgör
till stor del en spegling av det som sker utanför skolan, och som de därför anser
sig sakna möjlighet att själva kontrollera och råda bot på. Ändå är detta vad de i
sin dagliga gärning ser sig som nödgade att om och om igen ge sig i kast med.
Så som dessa lärare ser på saken omfattas alltså den enskilde lärarens yrkesutövning, för att tala med Hélène i avhandlingens inledning, av både viss ”uppbyggnad och reparation”. Bygger upp det gemensamma livet i samhället gör
lärare i de lägen där de uppfattar sig bidra till samhällets stabilitet och fortlevnad
över längre tid. Det vill säga, när de i förhållande till eleverna anser sig lyckas
uppnå sitt mål om att smidigt omsätta vision till verklighet. Reparerar det gemensamma livet i samhället gör de i de situationer då de uppfattar sig ombesörja sådana skador och brister vars rot och uppkomst de själva lokaliserar till det
politiska och samhälleliga livet utanför skolan. Det vill säga, när de i förhållande
till sitt medborgardanande uppdrag konfronteras med vad de själva inte anser
sig förmögna att varken kontrollera eller fullt ut styra över. Den senare delen av
detta arbete är ingenting som lärarna ser särskilt positivt på.
I sin utbildningshistoriska studie om svenska lärares upplevda förändringar
av sin yrkesroll under 1900-talet konstaterar Joakim Landahl (2006:6) att vittnesmål om ”främmande inslag” i lärares professionella ansvarsområde länge
utgjort ”en återkommande erfarenhet” inom yrkesgruppen. Att svenska lärare
på olika sätt klagar över att gränserna för deras yrke över tid kommit att bli
alltmer diffusa, och att de i allt större utsträckning förväntas ta ansvar även för
sådana problem som de själva härrör till samhällsutvecklingen utanför skolan är
alltså inte unikt för vår tid. Läraryrkets institutionella samt samhälleliga förutsättningar och villkor ska, förklarar Landahl, visserligen inte förstås som oförändrade över tid. Inte heller är lärarnas klagomål gällande den egna arbetssituationen att räkna som riktade mot samma slags frågor idag som de var i början
på 1900-talet. Att lärare klagar över yrkets uppluckrade gränser gentemot samhället utanför skolan tycks dock vara i stort sett ihållande över tid.
Vad betyder då det? Jo, att oavsett om arbetssituationen för lärare i Sverige
av idag de facto skulle vara värre nu än vad den var förr så upplevde också lärare
förr att de i sin yrkesroll tvingades ta hand om problem av de slag som de själva
inte ansåg hörde till deras ordinarie uppdrag. Låt oss anta att så också är fallet
med lärarkåren i Frankrike. Det skulle i så fall kunna tyda på att den upplevelse
av oreda som de såväl svenska som franska lärarna i min studie klagar över, och
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vars omvittnade konsekvenser de parallellt anstränger sig för att justera, ”laga”
och finna lämpliga lösningar på, inte bara har att göra med förändrade förhållanden i det samtida samhället utanför skolan (t.ex. ökad invandring, fler skilsmässor eller ytterligare nedskärningar i skolans resurser). De varierande svårigheter och problem som lärare upplever att de kämpar med i sin yrkesvardag
skulle, menar jag, också kunna förstås som en tidlös och närapå oundviklig följd
av det institutionella ramverk som kringgärdar lärarens profession i stort. Även
i den argumentationen tar jag stöd i Landahls resonemang.
Att tala om skeenden inom skolan som en spegling av samhällets utveckling
i mer generella termer ska, menar Landahl (2006:23), inte avfärdas som fullt ut
felaktigt. Skolan, skriver han (ibid.), tenderar i regel att ”präglas av vissa kulturmönster som anses acceptabla i det samhälle det befinner sig i”. Därutöver,
påpekar han, kan även andra processer i det sociala livet utanför skolan spela
viss roll för vad som tar plats inom skolan. Men att förhålla sig till skolan enbart
som en spegelbild av samhället, det anser han inte vara tillräckligt för att nå en
sammanhängande förståelse för de förutsättningar och villkor under vilka lärare
i skolan utövar sitt yrke. För att nå en sådan förståelse, understryker han
(2006:24), krävs att skolan också ”förstås utifrån sina egna villkor, som en särskild institution” (för liknande uppfattningar i denna fråga, se t.ex. Persson
2014 [1994] och Bartholdsson 2007). Den övertygelsen delar jag med Landahl.
Lärare arbetar i skolan, en institution som i Sverige och Frankrike är obligatorisk för alla barn i ett visst åldersspann. Det innebär att skolan, genom lärarnas försorg, utövar en tvingande makt över de elever som den omfattar. Barn i
Sverige och Frankrike kan inte välja bort att gå i skola. Vad de under dessa
tvingande omständigheter fortsatt kan välja att göra är dock att uppvisa motvilja
och motstånd mot den maktutövning som de råkar på i skolan. Detta bland
annat vad gäller deras uppförande gentemot sina lärare. Likaså vad gäller deras
bemötande av de kunskaper, idéer och ideal som lärarna önskar och vill att
eleverna ska ta till sig för att på sikt utvecklas till ”goda” medborgare.
Vad gäller skolans medborgardanande uppdrag utgår lärare i både Sverige
och Frankrike ifrån vissa redan på förhand fastslagna och normerande visioner
och mål om vad en nationell gemenskap och sammanhållning i vartdera land
förutsätter och innebär. De officiella riktlinjerna för dessa visioner och mål går
att återfinna i de politiskt förankrade bestämmelser som i var och ett av dessa
länder sätter ramarna för den obligatoriska skolans verksamhet (Code de
l’éducation 2017; Le socle commun 2016; Lgr 11 2011; SFS 2011:185; SFS
2010:800). Att lärare återkommande hänvisar till och i sitt löpande arbete anstränger sig för att förmå sina elever att anpassa sig till en rad redan fördefinierade idéer och ideal om hur en ”god” medborgare bör tänka, vara och handla
hör alltså också det till den obligatoriska skolans institutionella fundament.
Vad jag argumenterar för är att de institutionella aspekter som jag här ovan
redogjort för måste tas i beaktning vid varje försök att förstå den upplevda
oreda som lärare på Malmskolan och Collège Condorcet kämpar för att till
vardags bringa ordning i. Så länge skolan är inrättad på sådant vis att den för172

pliktigar alla barn, även de som inte gärna vill, att ta del av dess verksamhet och
dessutom uppdrar lärare att jobba mot visioner och mål som redan är bestämda
på förhand måste, menar jag, elevernas motvilja och motstånd begripas som en
given del av lärarens yrkesvardag. I den ojämlika relationen mellan lärare och
elever utövar lärare makt över eleverna genom att försöka påverka deras handlande mot ett visst mål. Att en del elever i vissa avseenden uppvisar motvilja
och motstånd mot denna maktutövning är svårt att komma ifrån. Det skulle
åtminstone krävas väldigt drastiska åtgärder för att helt undvikas.
Så som jag ser på saken kan, och bör heller inte, förståelsen för lärares dagliga arbete därmed reduceras till en linjär eller enkelriktad produktionsprocess. I
enlighet med Gert Biesta (2013:xi, min övers.) menar jag tvärtom att lärares yrkesutövning, i förhållande till de enskilda elever som de i sitt arbete avser att
forma och fostra, ”i bästa fall utgör en dialog mellan de egna intentionerna och
det material som [... de, i detta arbete,] har att jobba med”. Med material åsyftas
här de elever som lärare till vardags interagerar med.
I sin bok The Beautiful Risk of Education kritiserar Biesta (2013) det, enligt
honom själv, utbredda antagandet att utbildning är att förstå som en kausal och
endimensionell process. Det vill säga, som ”en process som måste producera
någonting, som måste uppnå vissa angivna mål” (Biesta 2013:145, min övers.).
Utbildning, förklarar Biesta, är inte och bör heller inte begripas som en maskinlik mekanism. Utbildning, påpekar han, är snarare det som sker i själva mötet
mellan lärare och elever, och bör därför i huvudsak begripas som en öppen
process. I detta möte, betonar han, inryms alltid en risk – en risk för att lärarens
intentioner inte alltid når sitt mål, och som han menar, hellre bör uppmärksammas och bejakas än att pröva kontrolleras för att på så vis elimineras. För
det är knappast möjligt (för en liknande uppfattning, se Meirieu 2008).
Av min studie framgår att lärarna på Malmskolan och Collège Condorcet, i
sin klagan och sina försök att komma till rätta med det gemensamma livet bland
eleverna, själva bär på erfarenheter av den risk som Biesta här riktar ljuset mot.
De ser och är medvetna om att deras medborgardanande ambitioner och ansträngningar inte alltid leder till önskat resultat. För att förklara denna diskrepans hänvisar dock majoriteten av lärarna till faktorer och omständigheter bortom skolans inre arbete, framför att härleda eventuella avvikelser till de institutionella grundvalarna för sitt eget yrkesuppdrag. Det är diverse utbildningspolitiska reformer, ett allt mer svällande yrkesansvar och elevers individuella
livssituation som i första hand gör att lärare, enligt dem själva, har svårt att
emellanåt omsätta vision till verklighet. Inte att det arbete för vilket de ansvarar
tar plats inom en institution som är inrättad efter en idé om att avsedda visioner
och mål, med de rätta medlen, ska gå att realisera utan att hinder och motstånd
uppstår längs med vägen. Det, menar jag, talar för att lärarna i min studie, i sin
förväntan på den egna rollen och betydelsen för den nationellt långsiktiga gemenskapen i Sverige respektive Frankrike, har kommit att införliva den syn på
skolans utbildning som lyfter fram lärares arbete som en social funktion, snarare än som en – vilket jag själv förespråkar – stundtals irreguljär strävansprocess.
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Förekomna tvivel till trots hyser lärarna i min studie funktionalistiska förväntningar om sitt arbete. När dessa förväntningar bryts försätts de, menar jag, i
det korstryck inom vilket de ihärdigt kämpar för att bringa ordning i sin upplevda oreda. Väl i korstrycket försöker lärarna jämka mellan vision och verklighet genom att samtidigt klaga över den egna arbetssituationen och anstränga sig
för att justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på de påfrestningar och friktioner som de förklarar sig utsatta för i sin skolvardag.
Med en införlivad förväntan om att i sitt arbete med eleverna vara till nytta
för samhällets stabilitet och fortlevnad över längre tid menar jag att lärare inte
kan bli annat än besvikna och förargade när de upplever att de istället för uppbyggnad måste ägna tid åt att reparera sådant som de i samhället uppfattar som
redan trasigt. Visionerna de jobbar för att förverkliga framstår ju därigenom
som till viss del redan undergrävda. Och uppdraget som de i sin yrkesutövning
försöker realisera framstår som i stort sett omöjligt att uppfylla. I den förväntan
som lärarna i min studie ställer på sig själva ryms med andra ord ett utopiskt
drag som många av dem upplever som stundtals väldigt svårt att leva upp till.
Detta utopiska drag, menar jag, bygger till stora delar på lärarnas idealisering
av det egna arbetet som en mekanism i upprätthållandet av ett större system.
Den idealiseringen bereder sällan någon större plats åt de ojämnheter som lärarna då och då upplever sätter deras sociala funktion ur spel. Någon självklar
plats åt undantag och avvikelser ges inte heller i de visioner om gemensamt liv
som lärarna här försöker omsätta till verklighet. Varken vad gäller ”den svenska
demokratin” eller ”den franska republiken”. I båda fall är det vissa angivna
idéer och ideal som räknas som rätt och riktiga. I förhållande till dessa riskerar
många andra idéer och ideal att förstås som både felaktiga och farliga.
Det utopiska med detta ligger, så som jag ser på saken, inte i själva den strävan genom vilken lärare försöker forma och fostra ”goda” medborgare för en
nationellt långsiktig gemenskap, utan i deras förväntningar om att detta – med
rätt medel – ska kunna vara möjligt att åstadkomma utan att det uppstår hinder
och motstånd längs med vägen. För så, menar jag, ser förutsättningarna och
villkoren för deras dagliga arbete i förhållande till eleverna inte ut – något som
denna studie har visat att även lärarna själva egentligen ser och är väl medvetna
om. Bara att de, för att förklara detta förhållande, hellre hänvisar till faktorer
och omständigheter i det politiska och samhälleliga livet utanför skolan, än till
de institutionella grundvalar som utgör basen för deras eget yrkesuppdrag.
Tillsammans med lärarnas ansträngningar för att komma till rätta med de
tidvisa friktioner som de i det dagliga arbetet upplever i relation till sina elever
föreslår jag att lärarnas missnöje och klagan över sin egen arbetssituation ska
förstås som ett försök från lärarnas sida att bemästra vad de på egen hand varken förmår kontrollera eller helt och fullt styra över. Detta okontrollerbara,
hävdar jag, bör dock förstås som relaterat både till samhället utanför skolan och
till det institutionella ramverk som omfattar lärarens arbete i stort.
För att utomstående betraktare och bedömare av skolan – men också de
enskilda individer som själva verkar inom skolan – ska kunna nå djupare förstå174

else för det sammanhang inom vilket lärare utövar sitt yrke argumenterar jag för
att större hänsyn måste tas till att lärares strävansarbete utgör del av en större
maktutövande process. En process som äger rum inte enbart inom skolan, det
vill säga, en institution där relationen mellan lärare och elever är att definiera
som ojämlik och där elevers eventuella motvilja och motstånd mot lärarna bör
begripas som en närapå given aspekt av just denna relation. Utan som också
utgår ifrån vissa redan på förhand fastställda och normerande visioner och mål
mot vilka lärare tenderar att rikta sitt arbete. Mot en sådan bakgrund, menar jag,
kan lärares upplevda påfrestningar och friktioner i vardagen inte enbart begripas
som en olycklig följd av samhällsutvecklingen i stort. Eventuell diskrepans vision och verklighet emellan måste också förstås som delvis avhängigt det institutionella uppdrag som lärarna själva betraktar sig som ansvariga för.
Att inom ramen för skolans utbildning forma och fostra ”goda” medborgare
för en nationellt långsiktig gemenskap är ingen enkel sak. Detta inte minst eftersom det arbete varigenom lärare försöker realisera sina visioner om gemensamt liv väldigt sällan följer ett givet kausalt förlopp. Vad spänningarna i detta
arbete kan lära oss är att den lärarledda produktionen av en tilltänkt nationell
gemenskap inte drar fördel av att uppfattas som en funktion i upprätthållandet
av ett större system. Så som jag ser det har denna produktion betydligt mer att
vinna på att istället begripas som en stundtals irreguljär strävansprocess.

En (im)perfekt gemenskap?
Begripen som en strävansprocess blir de visioner om gemensamt liv som lärarnas medborgardanande arbete tar stöd i mycket enklare att se för vad de är, än
för vad de allt som oftast tenderar att framhållas som. De utgör vissa idealiserade och normerande riktpunkter att ta sikte mot, inte en orubblig värdegemenskap som elever helt utan vidare kan inlemmas i. Utifrån ett sådant synsätt blir i
sin tur lärarnas förståelse för vad som konstituerar en nationellt långsiktig gemenskap även den möjlig att belysa ur ett problematiserande perspektiv. Detta
inte främst med syfte att kritiskt avfärda densamma, men med en förhoppning
om att på så sätt kasta ljus på frågan om vad det – utifrån ett lärarperspektiv –
egentligen innebär att leva, och lära sig leva, i en nationell gemenskap.
Som vi blivit varse om genom denna studie strävar lärarna på Malmskolan
efter att till sina elever förmedla och i dem förankra de nödvändiga kunskaper
och färdigheter som anses göra dem kapabla att på sikt ”leva ihop” i ”den
svenska demokratin”. Lärarna på Collège Condorcet strävar på liknande vis
efter att göra sina elever beredda på att vivre ensemble inom ”den franska republiken”. I båda fall är lärarna orienterade mot att forma och fostra ”goda” medborgare av sina elever. I det arbetet utgår de ifrån vissa förformulerade idéer om
vad som kännetecknar en ”god” medborgare och i vilka banor en sådan bör
tänka och handla för att inte bryta mot den nationella gemenskap som i sammanhanget ringas in som svensk respektive fransk.
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Om de till studien anknutna lärarna i Malmö och Marseille kan alltså sägas
att de på var sitt håll förstår den nationella gemenskapen och sammanhållningen i vartdera land som förbunden med vissa villkor och gränser. I deras respektive visioner om gemensamt liv inryms inte enbart ett positivt ideal att sträva
efter, utan också en närapå dystopisk motbild att kämpa mot. Icke önskvärda
undantag och avvikelser från det positiva idealet må definieras enligt lite olika
variabler de svenska och franska lärarna emellan, men gemensamt för samtliga
lärare i den här studien är ändå att de i stort räds ett – i deras egen mening –
splittrat samhälle. Denna slags splittring, som lärarna fasar på sikt ska leda till
att den nationella gemenskapen och sammanhållningen i sin helhet slits itu och
faller sönder, är vad de svenska och franska lärarna i min studie parallellt med
varandra anser vara viktigt att så långt det går försöka motverka och stävja.
Sett utifrån lärarnas perspektiv, vad handlar denna fruktade splittring egentligen om? För det första: en rädsla för att eleverna som de arbetar med ska välja
att frångå de värden och vanor som, enligt lärarna själva, hör till den redan
etablerade grund som ”den svenska demokratin” respektive ”den franska republiken” vilar på. För det andra: en oro för att samhället som lärarna lever och
verkar i drar åt ett håll där invånare ur olika kategorier i allt högre grad tenderar
att leva åtskiljda från, snarare än tillsammans med, varandra. Exempel på det
senare fick vi ta del av i kapitel tre, där lärare i både Malmö och Marseille beklagar sig över den ”delning” som de menar att den egna staden omfattas av.
Vad lärarna i den här studien strävar efter att göra till verklighet kan med
andra ord beskrivas som ett samhälle i jämvikt, eller en nationell gemenskap
och sammanhållning som bygger på att olika förbestämda kategorier av invånare förmår leva i harmoni med varandra. Mot detta förstås den befarade splittringen som ett hot, liksom en risk för samhällets stabilitet och fortlevnad över
längre tid. För att leva och hålla ihop tänker sig lärarna på såväl Malmskolan
som Collège Condorcet att elever i skolan, precis som de svenska och franska
medborgarna i övrigt, måste dela vissa värden och värderingar och därutöver se
till att trots inbördes skillnader beblanda sig med varandra.
Låt oss sätta denna förståelse i perspektiv: att betrakta samhället i termer av
en nationellt långsiktig gemenskap som splittrat och därigenom på god väg att
falla sönder förutsätter att det vid något tillfälle faktiskt varit i viss mån helt.
Detta, menar jag, har en del beröringspunkter också med sättet varpå många
antropologer valt att över åren analysera de varierande sociala världar som de
själva kommit att studera. Det vill säga, som enskilda enheter teoretiserade i
termer av antingen kulturer, organiska helheter, system eller strukturer.
Inom den samtida antropologin möts i regel ett sådant synsätt på samhället
numera av hård kritik. Förståelsen för, precis som framställningen av, mänskliga
samhällen som i grunden samlade enheter – mer eller mindre sårbara inför allehanda yttre påfrestningar – har alltsedan 1980-talet och framåt av diverse kritiska röster förklarats som illa överensstämmande med det sociala livets verkliga
dynamik (Latour 2005; Strathern 2004 [1991], 1987; Gupta & Ferguson 1992;
Thornton 1988; Stocking 1983). I linje med denna våg av kritik föredrar också
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jag att förstå alla slags sociala sammanslutningar, även den tilltänkta svenska
och franska nationella gemenskapen och sammanhållningen, som en ständigt
pågående och föränderlig process snarare än en solid men samtidigt ömtålig
totalitet. Detta påpekande ska inte misstas för ett direkt avfärdande av den syn
på samhället som lärarna i Malmö och Marseille i huvudsak lutar sig mot. Istället ska det begripas som en nyckel till min egen förståelse för detta synsätt. Själv
menar jag nämligen att lärarnas oro och rädsla för samhällets vidare sönderfall
bör betraktas som en följd av – och inte en startpunkt för – deras egna bekymrade
beskrivningar av samhället som till viss del redan splittrat.
Jag vill påstå att de svenska och franska lärarna i min studie, i sin analys av
det gemensamma livet i samhället, utgår ifrån ett holistiskt perspektiv på detsamma. Detta dels vad gäller deras förklaringar av den nationella gemenskapen
och sammanhållningen i Sverige och Frankrike som uppbyggd kring vissa avgränsade värden och värderingar, och inte andra. Men också vad gäller deras
preferens för städerna där de själva arbetar som sammanhållna, snarare än isärglidande. I båda fall inryms en idealisering av samhället som en sömlös helhet,
där varje oregelbundenhet inom denna enhet uppfattas som rimlig och relevant
att räkna som en spricka, eller ett sår, nödvändig att åtgärda för att på så vis
göras hel igen. Detta, menar jag, går hand i hand med de funktionalistiska förväntningar som lärarna här hyser om sitt eget arbete och som driver dem att i
sitt dagliga värv försöka justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på de svårigheter och problem som de stöter på i sin skolvardag – men som de menar
egentligen härrör från det politiska och samhälleliga livet utanför skolan.
Lärare på Malmskolan och Collège Condorcet strävar efter att i linje med sitt
medborgardanande uppdrag forma och fostra ”goda” medborgare förmögna att
ingå i en nationellt avgränsad helhet. Nämligen ”den svenska demokratin” och
”den franska republiken”. I detta strävansarbete löper lärarnas visioner om
gemensamt liv som en röd tråd. Trots att de bärande idéerna och idealen för en
nationellt långsiktig gemenskap till viss del skiljer sig åt mellan lärarna i Sverige
och Frankrike har dessa visioner ändå gemensamt att de i lärarnas försök att
förverkliga dem verkar såväl inkluderande som exkluderande.
För att elever i skolan ska lära sig att samexistera med varandra krävs, enligt
lärare i både Malmö och Marseille, att de väljer att tillägna sig vissa värden och
värderingar, och att rata andra. Därtill understryker de att elever måste prioritera att hålla ihop över diverse sociala, kulturella och religiösa gränser, framför att
låta dessa gränser skilja dem åt. Av detta framgår att svenska och franska lärare,
i sin idealisering av det gemensamma livet i samhället, värderar somliga tankar
och handlanden som absolut nödvändiga och dess motsatser som allt annat än
önskvärda. Det är mot bakgrund av denna kringskurna totalitet som jag menar
att lärarnas farhågor för samhällets sönderfall i stort måste begripas.
I linje med vad Matei Candea (2010:31, min övers.) skriver om de korsikanska
bybor vars idéer om kulturell identitet och tillhörighet han analyserar i boken
Corsican Fragments, argumenterar jag för att den splittring som lärarna i min studie räds grundar sig i deras ”förståelse för samhället som en organisk, holistisk,
177

och samtidigt hotad och sönderdelad enhet, en vävnad på väg att repas upp”.
Candea, som intresserar sig för hur ett antal bybor på Korsika förklarar det
gemensamma livet i sin hemort som allt mer fragmenterat hävdar att denna
bygemenskap, av sina invånare, begrips som sönderfallande – inte för att så
nödvändigtvis är fallet – utan för att detta är vad byborna, utifrån sin holistiska
grundsyn på samhället, själva uppfattar och upplever som en verklig risk. Någonting liknande, menar jag, gäller även för lärarna i Malmö och Marseille.
Så som lärarna i min studie ser på saken är det svenska såväl som franska
samhällets stabilitet och fortlevnad över längre tid beroende av att det hålls
ihop av sina invånare. Den nationella gemenskapen och sammanhållningen,
enligt dessa lärare, bygger på att det bland medborgarna råder sämja och samförstånd om vad som hör till vartdera lands innersta kärna. I det dagliga arbetet
i skolan innebär detta att lärarna förväntar sig att eleverna som de arbetar med
ska bekänna sig till de fördefinierade värden och värderingar som i sammanhanget tillskrivs som antingen svenska eller franska. Vidare förväntar de sig att
skolans elever ska umgås, och vilja umgås, över de sociala, kulturella och religiösa gränser som lärarnas egna kategoriseringar av dem ofta medför. Rik eller
fattig, ”svensk”, ”fransk” eller ”invandrare” – alla inringade grupper av detta
slag förväntas vara beredda att i skolan beblanda sig med varandra. För bara så
kan den svenska och franska helheten hållas fri från allsköns sprickor och sår.
I de fall då detta inte sker och lärare istället erfar att det uppstår splittring
inom den större elevgruppen, att enskilda individer inte vill eller förmår ansluta
sig till den sammanhållna enhet som lärarna genom sitt arbete försöker hålla vid
liv, ja då blir det för lärarna med en gång motiverat att räkna den nationellt
långsiktiga gemenskapen som för stunden sönderfallande, snarare än hel.
Utifrån mitt eget sätt att förstå allehanda sociala sammanslutningar som
föränderliga processer, hellre än ömtåliga totaliteter, är de oregelbundenheter
som lärare stöter på i arbetet med att forma och fostra ”goda” medborgare för
en nationellt långsiktig gemenskap mycket mer befogade att begripa som upplevda störningar i en strävansprocess, än som sprickor i en sömlös helhet. Vad
jag har lärt mig av lärarna i min studie är nämligen att deras visioner om gemensamt liv sällan fungerar som de orubbliga värdegemenskaper som de själva
gärna vill att deras elever ska låta sig inlemmas i. Att som lärare i förhållande till
sina elever försöka producera en tilltänkt nationell gemenskap och sammanhållning måste, menar jag, kännas vid som ett mycket mer komplicerat arbete
än så. Det är ett arbete som inte följer något givet kausalt förlopp och som
därför inte heller går att helt förskona från diverse ojämnheter på vägen.
Tar vi denna insikt på allvar, ja då menar jag att inte bara lärare utan också
forskare, politiker och andra skolintressenter snarast bör fundera över om inte
frågan om det imperfekta bör ges mer utrymme i de visioner om gemensamt liv
som svenska och franska lärare av idag står uppdragna att göra till verklighet.
Var går egentligen gränsen för vad lärare i sitt medborgardanande arbete kan
och inte kan påverka? Och mot en sådan diskussion, vilken slags visioner och
mål är det i praktiken rimligt att lärare, från politiskt håll, görs ansvariga för att
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försöka förverkliga? Måste ett samhälle, där det visar sig att inte alla medlemmar
är beredda att foga sig till vad som i politisk mening räknas till det nationellt
gemensamma, definieras som stadd i sönderfall? Eller går det att tänka sig ett
samhälle där idealet om likriktighet och harmoni inte utgör det enda alternativet
till en långsiktigt hållbar gemenskap och sammanhållning? Går det att leva
samman utan att hålla ihop? Hur, i sådana fall? Det är några av de frågor som
jag hoppas att denna studie i sin förlängning ska ge upphov till.

För en jämförande antropologi bortom enkla kontraster
Som grund för vetenskaplig kunskapsproduktion, konstaterar Marilyn Strathern
(2004 [1991]:108), måste all jämförande antropologi vara öppen med sina avsikter. Syftet med det jämförande perspektivet i min avhandling har varit att placera ett antal svenska och franska lärares uppfattningar om och upplevelser av
den egna yrkesvardagen i relation till varandra. Detta för att synliggöra hur dessa lärare – genom sina såväl levda yrkeserfarenheter som narrativa artikuleringar
om desamma – står i viss förbindelse med varandra. Med utgångspunkt i deras
parallella försök att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap har jag haft som ambition att visa hur lärare i både Malmö
och Marseille kämpar för att bringa ordning i vad de, i förhållande till sitt löpande arbete, till och från upplever som ett tillstånd av stor oreda.
Annorlunda formulerat har jag försökt sammanbinda de svenska lärarnas
strävanden och stretanden i vardagen med de franska lärarnas dito. Jag har
använt mig av de svenska lärarna för att bättre förstå de franska lärarna, och jag
har använt mig av de franska lärarna för att bättre förstå de svenska lärarna.
Den främsta sammanbindande länken dessa två grupperingar emellan har utgjorts av vad jag här har valt att beskriva och diskutera i termer av korstryck.
Genom denna metafor har jag upprättat en analogisk relation mellan de till
studien anknutna lärarna i dels Malmö, dels Marseille. En relation utifrån vilken
jag har gjort mitt bästa för att åskådliggöra vad lärare i dessa bägge städer möjligen ”delar” med varandra ifråga om deras medborgardanande uppdrag.
Med ”delar” menas här de sätt på vilka de enskilda lärarna i vardera stad
uttrycker till synes liknande tankar och uppfattningar om vad det i praktiken
innebär att som lärare försöka forma och fostra ”goda” medborgare för en
nationellt långsiktig gemenskap. Uttrycket ifråga är hämtat från Strathern (2004
[1991]:23–26; min övers., men se även Strathern 1981) som i en av sina tidiga
jämförande studier kunde visa prov på hur olika grupper av invånare i en och
samma by på den engelska landsbygden – trots skiftande levnadssätt – ändå
förenades i sin förståelse för vad som utmärkte den egna orten i förhållande till
andra orter. På liknande sätt har jag i min studie kunnat visa att ett flertal lärare
på såväl Malmskolan som Collège Condorcet – trots vissa skillnader vad gäller
det institutionella ramverket för deras medborgardanande uppdrag – ändå förenas i sin förståelse för det egna arbetet som synnerligen spänningsladdat.
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Snarare än att lägga tonvikten på vad jag anser skiljer de svenska och franska
lärarnas levda yrkesliv åt har jag alltså valt att i denna studie fokusera på vad jag
menar faktiskt för de här lärarna samman. Det vill säga, sätten varpå flertalet av
dem på samma gång klagar över och försöker justera, ”laga” och finna lämpliga
lösningar på de situationer och förhållanden där de upplever det svårt att få sina
visioner om gemensamt liv att enkelt omsättas till verklighet.
Detta innebär att jag inte på något systematiskt vis redogjort för vad som i
termer av likhet och skillnad särskilt utmärker de svenska lärarnas yrkesvardag i
kontrast mot de franska och tvärtom. Istället har jag ansträngt mig för att så
långt det bara varit möjligt väva ihop de etnografiska exemplen från Malmö och
Marseille med varandra. Vad jag har vunnit på det? En mer komplex bild av vad
det för en rad olika lärare i två sydligt situerade storstäder i Europa innebär att i
det löpande arbetet stå ansvariga för att elever lär sig både vikten av och konsten att leva i en tilltänkt nationell gemenskap. Genom att i huvudsak binda
samman de svenska och franska lärarnas yrkesvardag med varandra har jag fått
upp ögonen för mönster som troligtvis skulle ha gått mig förbi om jag i min
jämförelse istället hade begränsat mig till ett kontrasterande perspektiv.
Tack vare den sammanförande ansträngningen har jag kunnat uppmärksamma att det bland lärare på skolor i såväl Malmö som Marseille råder ett stort
missnöje över den egna arbetstillvaron. Ett missnöje som – i kombination med
en stark vilja att vara till nytta i det dagliga arbetet – i många fall försätter lärarna i ett läge där de upplever sig hårt pressade, men likväl oförmögna, att påverka sin egen situation. Vidare har jag kunnat visa att detta i viss mån beror på det
utopiska drag som jag menar genomsyrar dessa lärares medborgardanande
strävanden och stretanden, och som lärarna själva kommit att till stor del införliva i sin förståelse för och sina förväntningar på det egna arbetet. Jag har kunnat klargöra att lärarnas uttalade visioner om gemensamt liv, i både Malmö och
Marseille, utgår ifrån en holistisk syn på samhället och har därutöver gjort det
möjligt att även fundera över om det verkligen måste vara så.
Men visst, jämsides med detta har jag också skrivit fram specifika kontexter
för de olika lärargrupperna i Malmö och Marseille. Jag har förklarat i vilka avseenden som den obligatoriska skolan i Sverige och Frankrike både liknar varandra och skiljer sig från varandra, detta inte minst ifråga om politisk styrning
och struktur, institutionell organisation och pedagogiska ideal och praktiker. Jag
har klargjort på vilka sätt de olika städerna Malmö och Marseille påminner om
varandra. Och jag har redogjort för de idéer och ideal som i Sverige ringar in
den ”goda” medborgaren som en öppensinnad och kritiskt tänkande demokrativän, och som i Frankrike preciserar densamme som en förnuftig och lojal
republikvän. Samtidigt som jag har ansträngt mig för att binda samman de
svenska och franska lärarnas yrkesvardag med varandra har jag alltså i viss mån,
i den löpande jämförelsen, också ställt dem i kontrast mot varandra.
Detta har dock inte utgjort huvudsyftet med min studie och de likheter och
skillnader som framträder genom min jämförelse ska ses som en kontextualiserande effekt av och inte som en utgångspunkt för min vidare analys. Kontras180

ter, menar jag, existerar aldrig oberoende av den eller de som frambringar dem.
Det gör inte heller den relation som upprättas i samband med en analogiskt
orienterad jämförelse som min. Att jämföra, vill jag hävda, handlar i stort om
att samla in, sortera och sammanfoga en rad varierande kunskaper om ett visst
sammanhang. Till grund för detta dras alltid någon slags gräns mellan de olika
frågor eller företeelser som avses jämföras med varandra. Det är en avgränsning
som många gånger framställs som absolut, men som i regel är allt annat än just
det. I mitt fall är denna gränslinje dragen mellan å ena sidan de svenska lärarna,
å andra sidan deras franska kollegor. Även om min jämförande avsikt är att föra
dessa två grupperingar samman så har jag alltså i utgångsläget av min studie
också gjort en grundläggande distinktion dem emellan.
För att tala med etnologen Jörg Niewöhner och sociologen Thomas Scheffer
(2010) som, i introduktionen till antologin Thick Comparison, påpekar det följande om den etnografiska jämförandeprocessens samtidiga avgränsningar, utmaningar och analytiska potential:
Att åstadkomma jämförbarhet är en produktiv utmaning [...] De jämförda objekten utgör
inte representationer av vad som går att hitta och ta med sig hem från fältet. De utgör
inte representationer av kulturer eller ett mått på kulturella göromål. De utgör snarare uttalanden om analogiska egenskaper och problematiker [...] I strikt mening, är de jämförda
objekten inte någonting som upptäcks genom våra studier [...], de alstras ur dem [...] De
är performativa i den meningen att de sammankopplar det som annars skulle förblivit
frånkopplat, specificerar vad som annars skulle förblivit ospecificerat, och framhäver det
som annars skulle förblivit okänt (Niewöhner & Scheffer 2010:10-11; min övers.).

Genom att i teoretisk mening avgränsa lärarna i Malmö från lärarna i Marseille,
och i samband med det även göra skillnad på Sverige och Frankrike har jag
mejslat fram de objekt som i denna studie kommit att jämföras med varandra.
Genom att inledningsvis separera för att därefter på nytt sammanbinda de
svenska och franska lärarnas medborgardanande strävanden och stretanden i
vardagen har jag inte bara frambringat vissa ”relationer av likhet och skillnad”
(Strathern 2004 [1991]:53, min övers.). Jag har också förmått frambringa viss
kunskap som sträcker sig bortom enkla kontraster, kunskap som hjälpt mig att
komplicera snarare än reducera det mycket komplexa yrkessammanhang som
lärare i Malmö och Marseille till vardags lever och verkar i. Och som på så vis
gett oss en fördjupad förståelse för de sätt varpå lärarna i den här studien begripliggör och brottas med de slitningar som de i sin skolvardag upplever i förhållande till sitt medborgardanande uppdrag.
Sammanfattningsvis kan om min avhandling sägas att den bidragit till att öka
kunskapen om den roll och betydelse som en rad svenska och franska lärare
förväntar sig spela för det gemensamma livet i det land där de arbetar. I samband med det har jag öppnat upp för ett problematiserande perspektiv på det
utopiska drag som jag menar inryms i dessa lärares medborgardanande strävanden och stretanden. I teoretisk mening har jag pekat på vikten av att begripa
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lärares arbete som en stundtals irreguljär strävansprocess, framför att förstå
detsamma som en förutsägbar och likformig verkansmekanism. På så vis har jag
förmått synliggöra hur lärare försöker forma och fostra ”goda” medborgare för
en nationellt långsiktig gemenskap. Det vill säga, hur de i sitt dagliga arbete
anstränger sig för att omsätta sin vision om gemensamt liv till verklighet samtidigt som de, när saker och ting inte går som förväntat, vidare förklarar och
tampas med dessa motgångar. Det betyder att jag, till skillnad från många andra
etnografiska studier med intresse för medborgardaning och nationsbildning
inom skolan, har närmat mig lärarnas uppgift att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap utifrån lärarnas eget perspektiv
på just detta. I min avhandling har jag alltså inte själv gjort några uttalanden om
vad som bör eller inte bör ingå i ett dylikt uppdrag. Inte heller har jag uttryckt
några normativa antaganden om hur – det vill säga, med vilka medel – en ”god”
medborgare och en tilltänkt nationell gemenskap och sammanhållning på bästa
sätt blir till. Istället för att utgå ifrån det nationellt gemensamma som en given
produkt av lärarnas medborgardanande arbete har jag utforskat detta som ett
idealiserat mål mot vilket lärarna i min studie strävar i sitt dagliga värv, men
som inte alltid faller ut så som de själva helst önskar och vill.
Med fokus på lärarnas hantering av de inneboende motsättningar som jag
menar inryms i denna strävan har jag, i förhållande till annan forskning på närliggande teman, tillfört ett perspektiv som rör sig bortom studiet av den obligatoriska skolans medborgardanande utbildning som en fråga om framför allt mål
i förhållande till medel, och orsak i förhållande till verkan. Genom att jämföra
de sätt som lärare i Malmö och Marseille söker etablera ordning i vad de inom
den egna yrkesvardagen uppfattar och upplever som ett tillstånd av stor oreda
har jag med denna avhandling gjort det möjligt att istället vända och vrida på
den spänning som många gånger råder mellan vision och verklighet. Och av
denna spänning, tror jag, finns det fortsatt mycket mer att lära.
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Epilog

Juni år 2017. Jag skickar ett mejl till samtliga lärare på Malmskolan och Collège
Condorcet som deltagit i min studie under de år som gått sedan vårt första
möte år 2011. Jag ber dem uppdatera mig om deras yrkesliv och rådande arbetssituation inför slutredigeringen av min avhandling.
Niklas i Malmö ringer upp nästan med detsamma. Han arbetar inte längre på
Malmskolan, det vet jag sedan innan eftersom jag redan år 2015 besökte honom
på hans nya arbetsplats; även den en grundskola i centrala Malmö. Dit sökte
han sig strax efter att den svenska reformen om karriärtjänster för lärare trädde
i kraft år 2013, vilket gör att Niklas idag titulerar sig förstelärare. Det är en
tjänst som har gett honom mer ansvar för delar av skolans verksamhetsområden, och därmed berättigat honom till en högre lön. Över telefon förklarar han
sig vara mycket nöjd med sin nuvarande tjänst. ”Äntligen får jag jobba mer
strategiskt med det som jag är mest intresserad av: pedagogiskt utvecklingsarbete.” Han berättar att han tycker att mycket har blivit bättre med åren. Framför
allt för att han själv blivit mer erfaren som lärare och därför nu också känner sig
tryggare i sitt arbete. Samtidigt betonar han att viss frustration ännu präglar
hans upplevelse av den egna yrkesvardagen. ”Jag vill göra mitt jobb så bra jag
bara kan, men det är sällan tiden räcker till”, säger han, ”för till vardags måste
jag fortfarande jobba med en hel del damage control”.
Oskar har också bytt arbetsplats. Han jobbar numera som gymnasielärare i
historia och samhällskunskap. I sitt svarsmejl till mig skriver han att han fortsatt
värderar arbetet med att forma och fostra ”goda samhällsmedborgare” av sina
elever som en central del av hans läraruppdrag. Detta särskilt vad gäller frågan
om källkritik och att ”skapa insikt hos eleverna om att deras engagemang för
samhället är livsviktigt”. Till skillnad från när han jobbade inom grundskolan
menar Oskar att arbetet som gymnasielärare ger honom mycket mer tid att ägna
åt sin ämnesundervisning, förberedelser och bedömning inkluderat. På
Malmskolan, skriver han, tog det elevvårdande arbetet alldeles för stor plats.
Det ansvaret är mycket mindre inom gymnasieskolan. Det betyder inte att arbetet med gymnasielever står fritt från utmaningar, men i kontrast mot tiden på
Malmskolan – skriver han – behöver han inte i lika hög grad som tidigare nu
”släcka bränder, ta itu med konflikter och lägga energi på disciplinära åtgärder”.
Även Filip har lämnat sin tjänst på Malmskolan. Han jobbar inte alls som
lärare längre, utan har istället tillträtt en tjänst inom grundskoleförvaltningen där
han hjälper andra lärare i Malmö att utveckla sitt pedagogiska ledarskap i och
utanför klassrummet. Vi talas vid över telefon och jag undrar om han inte sak183

nar att arbeta som lärare, han som så länge betraktat detta som sitt kall. ”Jo,
ibland”, svarar han. ”Jag kan sakna att undervisa, och att ha den där nära relationen till eleverna, men det skulle nog vara rätt tufft att gå tillbaka nu. Stressnivån på mitt nya jobb är mycket lägre än vad den var i mitt arbete som lärare.
Det skulle nog ta tid att komma in i det igen. Dessutom känner jag mig väldigt
motiverad i det jag gör nu. Kanske gör jag till och med mer nytta så här ...”
Fortsatt kvar på Malmskolan är Emma och Ulrika. Båda trivs de på sin arbetsplats, och är engagerade i att utveckla det pedagogiska och didaktiska arbetet i förhållande till sina elever. Emma är något kortfattad i sitt svarsmejl, men
genom en sökning av hennes namn på internet framgår att hon den senaste
tiden har jobbat aktivt bland annat med att fortbilda andra lärare i IKT (informations- och kommunikationsteknik) och digitala medier som pedagogiska
verktyg. Ulrika i sin tur innehar, liksom Niklas, numera en tjänst som förstelärare. I sitt svarsmejl berättar Ulrika om sitt nygamla intresse för tillämpningen av
”platsbaserat lärande” i sin undervisning. ”Jag försöker mer och mer söka mig
utanför skolan med min klass och även bjuda in aktörer utifrån”, skriver hon.
På detta sätt har hon sett till att involvera sina elever i ett flertal projekt där de
måste interagera med samhället utanför skolan. ”Jag tror (och tycker)”, skriver
hon, ”att saker som är ’på riktigt’ är viktigare än någonsin för eleverna”. Hon
menar att lärare inte får glömma bort att deras elever faktiskt ”lever i dagens
samhälle och att även vi lärare bör göra det”. Därför anser hon att ”konferenser
där man blivit ålagd av grundskoleförvaltningen att diskutera en specifik fråga,
samtidigt som en 16-åring blivit skjuten [inte långt därifrån]”61 inte känns helt
rimligt alla gånger. ”Kanske”, föreslår hon, ”hade det varit mer relevant att
diskutera våldet i samhället även på våra konferenser ...”
I Marseille jobbar majoriteten av lärarna anknutna till denna studie fortfarande kvar på Collège Condorcet. Hélène utgör undantaget. Hon jobbar numera på en högstadieskola ett par kilometer utanför centrala Marseille, som hon
för mig beskriver som en skola där många av eleverna kommer från familjer
som är ”väldigt fattiga”. Det, menar hon, innebär att hon idag har att göra med
fler utsatta barn än vad hon hade under sin tid på Collège Condorcet, vilket i
sin tur innebär att hon i sitt dagliga arbete många gånger har att nu hantera
ännu fler problem än tidigare. Trots det förklarar hon sig vara fortsatt motiverad i sitt arbete. Detta inte minst eftersom en större fransk reform av undervisningen inom högstadiet, sedan september år 2016, gjort det möjligt för henne
att fördjupa sig i och utveckla vissa nya pedagogiska praktiker i klassrummet. Så
som till exempel ämnesintegrerad undervisning och grupparbete mellan elever.
Det, skriver hon i sitt svarsmejl till mig, ”har gett nytt syre till min arbetslust!”
Någon som inte alls ställer sig lika positiv till den genomförda reformen är
Agnès. I sitt svarsmejl till mig klagar hon över att hennes arbetssituation bara
blivit värre av de förändringar som följt sedan september år 2016. Vad gäller
61

Här refererar Ulrika till det ännu ouppklarade mordet på Ahmed Obaid, 16 år, som den 12 januari 2017
ägde rum vid en busshållplats på Amiralsgatan i Malmö.
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undervisningen i historia, geografi samt moral et civique (ung. moral och medborgarkunskap, tidigare l’éducation civique) skriver hon exempelvis att kursplanerna i
det närmaste ”blivit helt tömda på innehåll och kunskap”, för att istället mer
och mer orienteras mot en rad olika ”kompetenser”. Något som hon menar
kommit att rejält komplicera hennes eget arbete, och som dessutom ytterligare
bidragit till att hon som lärare i allt högre grad ”uppfostrar eleverna i föräldrarnas ställe”. Det senare riktar hon mycket stark kritik mot.
Så som Agnès ser det har reformen av undervisningen inom högstadiet delat
upp den franska lärarkåren i två läger. De som är för reformen, och de som är
mot den. Fullt så svartvitt ser dock inte Nordine på saken. I sitt svarsmejl skriver han att reformen ifråga har ”öppnat upp för en hel del intressanta förändringar”, vilka han säger sig uppskatta, men som han ändå inte är övertygad om
kommer att långsiktigt förbättra hans egen arbetssituation. För Nordine kvarstår frågan om lärarnas höga arbetsbelastning, svällande yrkesansvar och upplevda friktioner i förhållande till eleverna som problem vilka försvårar hans
strävan efter att göra ett gott arbete. Det, menar han, har den senaste reformen
inte kunnat råda bot på. ”På senare tid”, skriver han, ”har jag allt mer börjat
fundera på om jag inte ska försöka söka mig vidare till gymnasiet istället”.
Mathieu är i huvudsak glad över den nya reformen. Den utgör enligt honom
ett bra steg på vägen ”mot en mycket mer fri pedagogik där läraren tillåts anpassa sin undervisning efter sina elever, snarare än att jobba tvärtom”. Det,
skriver han, har gjort det möjligt för honom att utveckla sina egna pedagogiska
metoder och bättre integrera till exempel digitala verktyg i sin undervisning. I
detta känner han sig dock fortsatt ganska ensam. De flesta av hans kollegor,
klagar han, är fortfarande sådana som hellre blickar bakåt i tiden än framåt vad
gäller synen på hur skolans utbildning bör vara utformad.
Damien då? Jobbar han fortfarande som lärare? Ja det gör han, men sedan
en tid tillbaka har han gått ner i arbetstid och vid sidan om lärarjobbet på Collège Condorcet har han nu börjat etablera sig även som svetsare. ”Planen”, skriver han i sitt svarsmejl, ”är fortfarande att helt sluta som lärare om några år (så
snart som bara möjligt)”. Den nya reformen tycker han har sina fördelar, men i
övrigt är han fortsatt trött på vad arbetet som lärare innebär. ”Jag kan verkligen
inte se mig själv bli gammal som lärare, det går bara inte”, skriver han.
Alice svarar på min önskan om en uppdatering av hennes yrkesliv och rådande arbetssituation i all hast. På sms – efter att jag, en andra gång, hört av
mig och påmint henne om mitt mejl. Vårterminen närmar sig sitt slut och just
nu, skriver hon, ”drunknar jag i arbete”. Hon lovar höra av sig med svar på
mina frågor senare samma kväll. När jag tre veckor efter vår hastiga kontakt i
juni nu skriver detta har jag fortfarande inte hört av Alice. Jag vet med mig att
elevernas sommarlov i Marseille inleddes för bara ett par dagar sedan, och jag
kan inte annat än hoppas att även Alice får tid att under sin sommarsemester
återhämta sig till dess att höstterminen drar igång igen.
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English summary

A Lesson in Community.
Order, and Disorder among Teachers in Malmö and Marseille.
This is an ethnographic study based on comparative fieldwork among teachers
at secondary schools in two southern situated cities in Europe: Malmö in Sweden and Marseille in France. The focus of the study is on how teachers make
sense of and grapple with their mission to build and foster “good” citizens,
which is intended to promote national community and unity. Exploring how
the teachers strive and struggle to fulfil this mission provides a better insight
into the ideas and practices that permeate their work. At the same time, the
everyday tensions that occasionally complicate this task are highlighted.
A crucial observation in this study is that teachers in both Sweden and
France often find themselves confined to a kind of cross-pressure. Enclosed within it, teachers are torn between, on the one hand, endeavouring to reach certain
visions and goals regarding how to instil a sense of national community in their
pupils and, on the other, being confronted with an irregular and often far from
pliable reality. This study shows how teachers are dealing with this crosspressure, how – in case of hurdles and friction in their work – they try to maintain order in what they perceive and experience as being a state of great disorder in relation to their educational mission.
The thesis contributes to increased knowledge of teachers’ lived professional
experiences and situated practices in their day-to-day work. It also brings to
light a problematising discussion about the role and importance that teachers
expect themselves to play in relation to an overall idea of national community
and unity in Sweden and France.
Chapter one – Introduction – introduces the reader to the theoretical and
methodological starting points of this study. Here, I explain the comparative
perspective applied in my thesis as conjoining rather than dividing. I make a
point of the fact that, instead of placing the Swedish and French teachers’ dayto-day work in contrast to each other, I prefer to put their perceptions and
experiences of this work in relation to one other. This means that I do not
make any extensive claims on clarifying what similarities and differences distinguish the Swedish teachers from the French, and vice versa. Nor do I give any
answers to the question of who among the teachers, the Swedish or French, are
more successful at their job, and thus which school – Swedish or French –
offers the better education. In place of a systematic separation, I attempt to
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relate and connect the Swedish and the French teachers’ workday with each
other. In this vein, I make use of the Swedish teachers to understand the
French, and the French teachers to understand the Swedish. Therefore the
comparison drawn in my thesis is to be defined as a producer of a relation,
rather than an evaluation of the same.
In this chapter, I also emphasise and elucidate my specific interest in the
Swedish and French teachers’ dissatisfaction with their work situation, as well
as in their parallel desire to be useful in their daily work. Furthermore, I explain
my usage of the term cross-pressure as an epistemological tool that serves to
identify and illustrate the tensions that emerge when teachers find that their
visions of how to instil a sense of national community in their pupils collide
with the reality in which these visions are meant to be implemented. I discuss
order and disorder in theoretical terms, as an ongoing process by which people
draw their boundaries for what is to be defined as either normal or deviant –
and how they henceforth are vigorously trying to watch over and guard what
they consider normal. Order works here as a designation of how the teachers
are complaining about their work situation, and meanwhile are doing their best
to adjust, “fix”, and find appropriate solutions to the problems which they experience as bothersome in their daily work. Disorder denotes those strains and
frictions which the teachers comprehend as the cause of several of their workrelated problems. By trying to maintain order in what they here perceive and
experience as a state of great disorder, I argue that teachers try to bring vision
and reality in line with each other.
Theoretically speaking, I distance myself somewhat in this thesis from the
notion of school education as a mechanism for maintaining a larger system.
Therefore, I estrange myself from both a functionalist perspective, viewing
school education as an essential factor in the continuing survival of society, and
a more critical reproduction perspective which perceives it as a custodian and
reproducer of a range of already established cultural, social, and ideological
structures. I argue that these perspectives often entail a far too static understanding of school education as leading to a conformist causality through which
pupils undeviatingly internalise and comply with the ideas and ideals that their
teachers and other school staff members promote. I so argue because that is
not always the case, a circumstance which my study illustrates by example.
I am not claiming that school education lacks impact on its pupils, nor am I
claiming that it is an ideologically or politically neutral arena. I do, however,
find it important to draw attention to the potential discrepancy that lies between any explicit objectives of school education and its possible outcomes.
Few of the educational visions and goals which teachers are responsible for
turning into reality are easy to carry into effect without having to deal with
some kinds of tension along the way. This applies, not least, to the mission
which in Swedish and French schools makes teachers responsible for building
and fostering “good” citizens, a task intended to promote national community
and unity. As I see it, school education can certainly have as a precise purpose
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the creation of a certain kind of model citizen. However, it can never fully determine either the course or the fallout of this goal. An insight into these circumstances, I claim, is a key to a more thorough understanding of the context
in which the Swedish and French teachers in this study pursue their work and
how they furthermore make sense of and grapple with the strains and frictions
that they occasionally experience as bothersome in their day-to-day work.
Chapter two – Visions on How to Live Together – introduces the reader to the
visions that the teachers in Malmö and Marseille try to turn into reality. To
begin with, the individual teachers participating in this study are presented.
Here, we learn more about how these teachers perceive themselves and how
they relate to their profession and their mission to build and foster “good”
citizens, which goal is intended to promote national community and unity. In
this way, we gain a better understanding of the teachers’ expressed desire to be
useful in their daily work. Secondly, a background is provided for the ideas and
ideals by which the teachers in Malmö and Marseille are trying to make “good”
citizens out of their pupils. Through an inquiry into what in Sweden is commonly referred to as “the values of Swedish society” (Lgr 11 2011:12; my translation) and what in France is referred to as “the values of the Republic” (Code de
l’éducation 2017; my translation), I scrutinise the normative value communities
which the teachers in my study claim to promote. From this, we learn that the
Swedish teachers in Malmö wish for their pupils to gain knowledge of how to
“leva ihop” (Eng: live together). This means that, through dialogue and encouraging relations with their pupils, they try to make them aware of and open to
the ideas and cultural practices which, according to the teachers, are to be associated with “the Swedish democracy”. In parallel, the French teachers in Marseille wish for their pupils to gain knowledge of how to “vivre ensemble” (Eng.
live together). This means that, through varied instructions and documentbased information, they try to make their pupils aware of and loyal to the values
and principles which the teachers claim to be fundamental to “the French Republic”. What this shows is that the teachers in both Malmö and Marseille conceive of themselves as somewhat contributing to the stabilisation of the society
at large. By their efforts to build and foster “good” citizens out of their pupils,
the teachers in this study expect themselves to be useful in establishing and
maintaining a national community and unity in Sweden and France respectively.
It is when this expectation is shattered that teachers find themselves confined
to the cross-pressure which I try to put my finger on in this thesis.
In accordance with chapter two, chapter three – The Nation’s Weakest Link –
also offers a contextualised background to the overall discussion in this thesis
concerning the cross-pressure to which the teachers in my study are occasionally confined. Through the teachers’ descriptions of the city in which they work,
we become aware of the influence that mass media’s portrayal of Malmö and
Marseille have on these teachers’ attitude towards their city. In line with the
media, which in Sweden as well as in France, tends to portray Malmö and Marseille respectively as being fractured and fragmented – and thus also dissolving
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and perishing – the teachers in this study describe their cities at the same time
as being “divided” and “blended”. This, I argue, is working in direct interaction
with how these teachers draw their boundaries for what they perceive as the
ideal society, as well as with how they struggle to counteract and restrain all
sorts of deviance from this ideal. Here, “blended” is considered as a good thing,
“divided” as a bad one. According to the findings of my study, this differentiation is based primarily on the teachers’ comprehension of what the population
composition in the different neighbourhoods in Malmö and Marseille look like.
“Blended”, according to the teachers, is what Malmö and Marseille are to be
described as when associated with the neighbourhoods where people of different attributed ethnic and socio-economic backgrounds seem to dwell side by
side. “Divided”, according to the teachers, is what these cities are to be described as when associated with the neighbourhoods where diverse population
groups seem to reside separated from each other. In other words, according to
the teachers in my study, the ideal society is one in which inhabitants of all sorts
try to live and keep together – something that goes well together also with the
specific visions on how to live together that these teachers try to turn into reality while building and fostering “good” citizens out of their pupils. Along these
lines, I argue, the teachers’ descriptions of their city must be understood as a
basis for and a part of the teachers’ general desire to be useful in their work. As
soon as they perceive the “blended” society as in danger of becoming “divided”, they end up enclosed within the cross-pressure on which chapters four and
five focus.
Chapters four and five highlight, both in their respective way, how the
teachers in this study – in the midst of the above-mentioned cross-pressure –
seek to bring vision and reality in line with each other. Put another way, this is
how, in case of hurdles and friction in their work, they try to maintain order in
what they perceive and experience as a state of great disorder in relation to their
educational mission.
Chapter four – Complaint About the State of Affairs – provides an insight into
the varied strains and frictions that the teachers comprehend as the cause of the
disorder which they experience as troublesome in their day-to-day work. These
include an increased workload, an all too swelling work responsibility, and a
growing number of pupils who do not always do what is expected of them. By
expressing dissatisfaction and complaining about their work situation, I argue
that teachers take control of the tensions emerging from the cross-pressure in
which they occasionally find themselves enclosed. By complaining, they are not
only formulating and thus establishing a context for their much deplorable
work situation; they are also drawing boundaries for what they consider normal
and deviant within the framework of their daily work. This, I stress, constitutes
one way for these teachers to maintain order in what they perceive and experience as a state of disorder. By complaining about their working conditions,
teachers are conveying what they find problematic in their work situation. This
gives a sense of meaning to their lived professional experiences and helps them
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to mediate between their work-related ambitions and efforts to reach certain
visions and goals, and the frequently irregular and often far from pliable reality
in which they perform this work.
Chapter five – From Vision to Friction – depicts the teachers’ approach to the
pupils whom they find especially difficult to make “good” citizens. What we
learn from this is that most of the teachers in this study tend to ascribe their
pupils’ problematic behaviour to their family situations and socio-economic
living conditions. However, many teachers also ascribe this problematic behaviour to the declining status and weakened authority of their profession. More
specifically, they link their pupils’ problematic behaviour to factors that the
teachers regard as beyond their direct control and influence. These factors include immigration, unemployment, poverty, divorce, medical diagnoses, selfinjurious behaviours, and political reprioritisations. Having to deal with pupils
who display a reluctant behaviour towards their teachers is something that
many teachers in this study relate to the state of and developments in society at
large, rather than any shortcomings in their own work. In this way, the Swedish
and French teachers in Malmö and Marseille point to the continuous life within
their schools as a reflection of society as a whole, alongside which they try to
adjust, “fix”, and find appropriate solutions to the problems which they encounter in relation to their pupils. This chapter shows that teachers, in their
endeavour to be useful in their work – that is, to establish and maintain a national community and unity by making “good” citizens of their pupils – try to
order the life lived in common at school by correcting the behaviour of those
pupils perceived as defying or in other ways diverging from the Swedish or
French vision of how to live together as a nation. To be able to build and rebuild the pupils who display either reluctance or resistance (or both) to what
the teachers aim for in their work, the teachers in this study make use of an
array of disciplinary measures which they imagine will help them to influence in
new ways the thoughts and behaviours of their pupils. In Malmö, this was rendered mainly through continual conversations between teachers and pupils. In
Marseille, it was done primarily through a variety of punishments and sanctions.
These practices, I argue, make up yet another way for the teachers to try to
maintain order in what they perceive and experience as a state of disorder in
their day-to-day work.
In the sixth and final chapter – Concluding Discussion – I return to the thesis’s
central theme of cross-pressure to discuss further the role and importance that
teachers expect themselves to play in relation to an overall idea of national
community and unity in Sweden and France. Subsequently, I elaborate on a
problematising perspective on the utopian feature which, I argue, is to be found
in the teachers’ endeavours in their daily work to build and foster “good" citizens. Utopia, in this respect, denotes those hopeful expectations that many
teachers hold towards their work, that is, that – through the influence they have
on their pupils – they are contributing somewhat to the stabilisation of the
Swedish and French societies at large. Meanwhile, I make sure to bring light to
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the question of what it means from a teacher’s perspective to live and to learn
to live in a national community. To sum up and to gain a deeper understanding
of the complexity that permeates teachers’ workdays, I argue that we must consider much more seriously that their daily work rarely follows a pre-given, causal process. I suggest that how the teachers in my study try to maintain order in
what they perceive and experience as being a state of great disorder in relation
to their educational mission and day-to-day work are best seen as an attempt
from their side to deal with and try to overcome what they cannot fully control
or master on their own.
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Resumé en français

Une leçon de vivre-ensemble.
Ordre et désordre parmi d’enseignants à Malmö et à Marseille.
La présente étude ethnographique se fonde sur un travail de terrain comparatif
effectué auprès d'enseignants de collège de deux villes européennes, situées
dans le sud de leur pays respectif : Malmö en Suède et Marseille en France.
Cette étude s'attache à montrer comment les enseignants appréhendent et font
face à leur mission consistant à former et à éduquer de « bons » citoyens aux
fins d'une communauté et d'une cohésion nationales. Étudier les ambitions et
les efforts des enseignants permet de révéler les idées et pratiques faisant
évoluer cette profession. Dans le même temps, cela fait apparaître les tensions
quotidiennes qui viennent parfois compliquer le travail des enseignants.
L'une des observations centrales de cette étude montre que les enseignants,
en Suède comme en France, se retrouvent parfois au sein d'une sorte de conflit.
Bloqués dans cette situation, ils sont tiraillés entre, d'une part, s'efforcer
d'atteindre certains objectifs et visions prédéterminés en matière de vivreensemble et, d'autre part, être continuellement confrontés à une réalité
arbitraire, pas toujours flexible. Ce travail de recherche montre la manière dont
les enseignants gèrent ce conflit et comment, en cas d'obstacle et de résistance
dans leur travail, ils cherchent à créer de l'ordre dans ce qu'ils perçoivent et
vivent comme un état de grand désordre en relation avec leur mission
d'éducation à la citoyenneté. Ce travail de recherche contribue à une meilleure
connaissance des expériences professionnelles vécues par les enseignants, ainsi
que de la richesse de leurs pratiques quotidiennes. Il concourt également à une
discussion nourrissant la problématique du rôle et du sens que les enseignants
s'attendent à endosser en matière de vivre-ensemble en Suède et en France.
Le chapitre 1, intitulé Introduction, expose au lecteur les prémisses théoriques
et méthodologiques de l'étude. Il présente l'aspect comparatif de l'étude comme
un facteur de rassemblement, plutôt que de séparation. Il est utile de préciser
qu'au lieu d'opposer le quotidien professionnel des enseignants suédois et
français sur une échelle de valeurs, cette étude préfère examiner les perceptions
et expériences de ces derniers les unes par rapport aux autres. Par conséquent,
cette étude ne prétend pas définir ce qui, en termes de similitude et de
différence, distingue particulièrement les enseignants suédois des français, et
inversement. Elle ne répond pas non plus à la question de savoir quels
enseignants sont les plus compétents dans leur travail et donc quelle école, la
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suédoise ou la française, offre la meilleure éducation. Au lieu de
systématiquement séparer, cette étude s'efforce de relier et mettre en rapport le
quotidien professionnel des enseignants suédois et français. Elle s'appuie ainsi
sur les enseignants suédois pour comprendre les Français et sur les enseignants
français pour comprendre les Suédois. En d'autres termes, la comparaison qui
sous-tend ce travail de recherche doit être définie comme créant du lien, plutôt
que comme évaluant une relation.
Ce chapitre souligne et clarifie également l'intérêt spécifique porté au
mécontentement des enseignants suédois et français quant à leur situation
professionnelle, ainsi que leur désir parallèle d'être utiles dans leur travail
quotidien. En outre, il explique l'utilisation par l'auteur du concept de conflit en
tant qu'outil épistémologique permettant d'identifier et d'illustrer la tension
survenant lorsque les enseignants constatent que leurs visions du vivreensemble liées à leur activité professionnelle achoppent sur la réalité dans
laquelle elles sont censées se réaliser. Ce chapitre traite de l'ordre et du désordre
en termes théoriques, tel un processus toujours en cours, au moyen duquel
chacun instaure ses propres limites quant à ce qui doit être considéré comme
normal ou aberrant, pour ensuite activement chercher à protéger et à préserver
la normalité. Ici, l'ordre désigne la manière dont les enseignants se plaignent de
leur situation professionnelle, tout en faisant de leur mieux pour s'en
accommoder, « bricoler » et trouver des solutions appropriées aux problèmes
dont ils estiment qu'ils compliquent leur travail. D'autre part, le désordre
désigne les pressions et les frictions que les enseignants perçoivent et vivent
comme étant la cause de plusieurs de ces problèmes. Selon l'auteur, en
cherchant à établir l'ordre au sein du désordre perçu, les enseignants essayent de
réconcilier leur vision et la réalité.
D'un point de vue théorique, l'auteur se distance dans une certaine mesure
de la vision de l'éducation scolaire comme un mécanisme participant au
maintien d'un système à plus grande échelle. Dès lors, il adopte une position
circonspecte à la fois envers la conception, influencée par le fonctionnalisme,
de l'éducation scolaire comme un facteur décisif pour la persistance de la
société et envers celle, plus critique envers la reproduction, de l'éducation
scolaire comme préservant et perpétuant certaines structures culturelles,
sociales et/ou idéologiques déjà définies. Selon l'auteur, ces deux perspectives
impliquent souvent une compréhension bien trop statique de l'éducation
scolaire comme résultant en une causalité conforme, par le biais de laquelle
chaque élève internalise, pour s'y adapter, les idées et idéaux préconisés et
démontrés par les enseignants et les autres membres du personnel scolaire.
D'après lui, cela n'est pas toujours le cas et c'est ce que cette étude vient
prouver.
L'auteur n'affirme pas que l'éducation scolaire n'exerce aucune influence sur
les élèves qu'elle concerne ou qu'il doit s'agir d'un forum idéologiquement et
politiquement neutre. Au contraire, il considère important de remarquer la
différence potentielle existant entre les objectifs déclarés par l'école et ses
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éventuels résultats et répercussions. Parmi les visions et objectifs censés devenir
réalité, tous ne sont évidemment pas réalisés sans que quelques tensions ne
surviennent lors du processus. Cela ne s'applique pas moins à la mission qui,
dans les écoles suédoises et françaises, rend les enseignants responsables de la
formation et de l'éducation de « bons » citoyens aux fins d'une communauté
nationale à long terme. L'éducation scolaire peut certainement posséder comme
but annoncé de produire un certain type de personnes, sans pour autant
pouvoir entièrement prédéterminer ni le cours, ni le résultat de la production
planifiée. Prendre conscience de cela est essentiel à une compréhension
approfondie à la fois du contexte dans lequel les enseignants suédois et français
de cette étude vivent et travaillent, ainsi que de la manière dont ils
appréhendent et font face aux frictions qu'ils perçoivent parfois comme venant
compliquer leur quotidien professionnel.
Le chapitre deux, Visions du vivre-ensemble, présente au lecteur les visions du
vivre-ensemble que les enseignants de Malmö et Marseille s'efforcent de
réaliser. Pour commencer, nous apprenons à connaître chacun des enseignants
participant à la présente étude. Ils expliquent la manière dont ils se voient et
dont ils perçoivent leur rôle professionnel, ainsi que la mission d'éducation à la
citoyenneté qui leur incombe dans leur travail quotidien. Cela permet de mieux
comprendre leur désir avoué de se rendre utiles, qui motive un grand nombre
d'entre eux à faire un aussi bon travail que possible. Ensuite, ce chapitre fournit
un contexte aux idées et idéaux à partir desquels les enseignants de chacun des
deux pays s'efforcent de former et d'éduquer leurs élèves à être de « bons »
citoyens. Approfondir ce que, en Suède, désigne l'expression « valeurs
fondamentales de la société suédoise » (Lgr 11 2011:12) et ce qui en France est
généralement appelé « valeurs républicaines » (Code de l’éducation 2017)
permet d'examiner les valeurs communes normatives que les enseignants de
l'étude disent promouvoir. Il en ressort que les enseignants de Malmö s'efforcent de former et d'éduquer de « bons citoyens » capables de « leva ihop » (en
français : vivre ensemble). Concrètement, au moyen de conversations et de
relations de confiance, ils s'efforcent de faire en sorte que leurs élèves prennent
conscience et s'ouvrent aux idées et pratiques culturelles appartenant, selon les
enseignants eux-mêmes, à « la démocratie suédoise ». En parallèle, il ressort que
les enseignants de Marseille cherchent à former et à éduquer leurs élèves à être
de « bons citoyens » déterminés à « vivre ensemble ». En pratique, ils essayent, à
l'aide d'information et de données documentées, de faire en sorte que leurs
élèves acceptent, pour y devenir loyaux, les valeurs et principes que les
enseignants eux-mêmes présentent comme étant fondamentaux pour « la
République française ». C'est ainsi que les enseignants de Malmö et de Marseille
envisagent leur contribution à la stabilisation de la société dans son ensemble.
En faisant en sorte que les élèves acquièrent les valeurs requises pour préserver
le lien social dans le temps, les enseignants souhaitent être utiles à la
communauté et à la cohésion nationales à long terme. Lorsque cette attente est
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brisée, les enseignants se retrouvent dans la situation de conflit que ce travail de
recherche essaye d'identifier.
À l'instar du chapitre deux, le chapitre trois, Le plus faible maillon de la Nation,
permet également de contextualiser la discussion sur les enseignants en situation de conflit qui étaye ce travail de recherche. Les descriptions faites par les
enseignants de la ville où ils travaillent révèlent l'influence exercée par la
représentation de Malmö et de Marseille dans les médias nationaux respectifs
sur l'approche qu'ont les enseignants de leur propre ville. En harmonie avec le
débat médiatique qui tend, dans les deux pays, à peindre Malmö et Marseille
comme divisées et fragmentées, voire même en train de se déliter et de se
décomposer, les enseignants expliquent que la ville où ils travaillent est en
même temps « séparée » et « mélangée ». Cela est en corrélation directe avec la
manière dont les enseignants en question établissent leurs propres limites quant
à la société qu'ils considèrent idéale entre eux, ainsi que la manière dont ils
s'efforcent de contrer et réfréner toutes sortes d'évolutions qu'ils considèrent
comme s'éloignant de l'idéal. Dans ce contexte, « mélangée » désigne une bonne
chose et « séparée » une mauvaise. Il ressort de ce travail de recherche que cette
évaluation se base en premier lieu sur une perception de la composition de la
population de différents quartiers de Malmö et Marseille. « Mélangée », selon les
enseignants, décrit la ville surtout dans les zones où les habitants présentant des
origines ethniques et situations socio-économiques diverses arrivent à
s'entendre dans l'espace de vie commun. Elle est « séparée » dans les zones où,
au contraire, ces différents groupes considèrent vivre séparés les uns des autres.
En d'autres termes, selon ces enseignants, la société idéale correspond à une
société dont les habitants appartenant à toutes les catégories font en sorte de
vivre ensemble et de rester unis. Cela va également de pair avec la vision du
vivre-ensemble que les enseignants s'efforcent de réaliser au cours de leur travail de formation et d'éducation de leurs élèves en « bons » citoyens. Ainsi, les
descriptions faites par les enseignants de leur propre ville peuvent être comprises comme la fondation, ainsi qu'un élément, du désir, manifesté par nombre
d'entre eux, de se montrer utiles. Dès qu'ils constatent que le « mélange » qu'ils
prônent eux-mêmes tend à devenir, au sein de la société et parmi les élèves des
écoles, une « séparation », les enseignants se retrouvent dans cette situation de
conflit, qui est approfondie dans les chapitres quatre et cinq.
Les chapitres quatre et cinq traitent tous les deux des différentes manières
dont les enseignants participant à cette étude cherchent à réconcilier leur vision
et la réalité lorsqu'ils se trouvent dans cette situation de conflit. En d'autres
termes, ils examinent comment, en cas d'obstacle et de résistance dans leur
travail, les enseignants cherchent à créer de l'ordre dans ce qu'ils perçoivent et
vivent comme un état de grand désordre en relation avec leur mission
d'éducation à la citoyenneté.
Le chapitre quatre, intitulé Doléances quant à l'état des choses, offre un aperçu
des contraintes et des frictions variables que les enseignants eux-mêmes
désignent comme étant la cause et l'explication du désordre qu'ils perçoivent
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comme imprégnant leur quotidien professionnel. Parmi ces dernières : une
charge de travail accrue, une responsabilité professionnelle toujours croissante
et toujours davantage d'élèves, qui ne font pas toujours ce que l'on attend d'eux.
En exprimant leur mécontentement et en se plaignant de la situation
professionnelle prévalant actuellement, les enseignants prennent dans une
certaine mesure contrôle des tensions faisant partie intégrante du conflit dans
lequel ils se retrouvent parfois bloqués. En même temps qu'ils esquissent le
contexte de cette existence faisant l'objet de tant de doléances, ils établissent
des limites quant à ce qu'ils considèrent comme normal ou aberrant dans leur
travail. Selon l'auteur, cela constitue une façon pour ces enseignants de chercher
à établir de l'ordre dans le désordre perçu. En se désolant de leur existence, les
enseignants expriment ce qu'ils considèrent comme étant le problème dans leur
situation professionnelle. Cela prête une cohérence et une signification aux
expériences vécues par les enseignants dans le cadre de leur profession, tout en
les aidant à réconcilier leurs ambitions et efforts professionnels avec la réalité
dans laquelle ils vivent et travaillent au quotidien.
Le chapitre cinq, De visions en frictions, décrit l'approche adoptée par les
enseignants par rapport aux élèves qu'ils considèrent comme présentant des
difficultés à être formés et éduqués en « bons » citoyens. Il en ressort que la
plupart des enseignants tendent à attribuer le comportement problématique de
leurs élèves à la situation familiale et socio-économique individuelle de ces
derniers, ainsi qu'au déclin progressif du statut de la profession d'enseignant et à
l'affaiblissement de son autorité. En d'autres termes, les circonstances
dénoncées par les enseignants échappent à leur contrôle et à leur influence directs : immigration, chômage, pauvreté et divorces, mais aussi problèmes de
santé mentale, automutilation et réorganisation des priorités due à une politique
partisane. Le fait d'avoir affaire à des élèves faisant preuve de réticence est
expliqué par la plupart des enseignants comme résultant de l'état et de
l'évolution de la société dans son ensemble, plutôt qu'émanant d'éventuelles
défaillances de leur propre travail. Compte tenu de cela, les enseignants présentent la vie actuelle à l'école comme un reflet de la société dans sa totalité. Dans
le même temps, ils s'efforcent continuellement de s'en accommoder, de
« bricoler » et de trouver des solutions appropriées aux problèmes et aux
difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement lors de leur travail avec les élèves.
Ce chapitre montre comment, au cours de leurs efforts pour être utiles à la
communauté et à la cohésion nationales, les enseignants de l'étude essayent de
faire du vivre-ensemble une réalité, en corrigeant les élèves qui défient
constamment la vision suédoise ou française du vivre-ensemble ou en dévient
d'une autre manière. Afin de pouvoir former, et re-former, les élèves faisant
preuve de réluctance et de résistance à l'encontre des tentatives d'influence des
enseignants, ces derniers ont recours à diverses mesures de discipline dont ils
pensent qu'elles leur permettront à nouveau d'avoir un impact sur la pensée et
le comportement de ces élèves. À Malmö, cela prend préférablement la forme
d'une discussion continue entre les enseignants et leurs élèves. À Marseille, cela
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est avant tout incarné par les punitions et les sanctions de l'école. Selon l'auteur,
cela doit être considéré comme encore une autre manière pour les enseignants
de créer un certain ordre dans leur quotidien professionnel.
Le sixième et dernier chapitre revient sur le thème central de ce travail de
recherche, la situation de conflit des enseignants, pour approfondir le rôle et la
signification que ces derniers, au sein du cursus scolaire obligatoire en Suède et
en France, s'attendent à endosser envers la communauté nationale à long terme.
Ainsi, l'auteur ouvre une perspective sur la problématique de l'aspect utopique
caractérisant, selon lui, les ambitions et les efforts des enseignants dans leur
mission d'éducation à la citoyenneté. Par utopie, on entend ici l'espoir nourri
par de nombreux enseignants de se montrer utiles au développement de la société dans son ensemble par le biais de leur travail avec les élèves. À cet égard, ce
chapitre traite également de la question de ce qu'implique du point de vue des
enseignants, vivre et apprendre à vivre au sein d'une communauté nationale.
Pour résumer, afin de mieux comprendre la complexité du quotidien
professionnel des enseignants, il faut prendre davantage en compte le fait que
leur travail quotidien suit très rarement un cours causal évident. Selon cette
étude, la manière dont les enseignants y participant cherchent à établir l'ordre
dans leur quotidien à l'école doit être considérée comme une tentative de leur
part de maîtriser ce qu'ils ne peuvent ni gérer, ni entièrement contrôler.
Traduction du suédois vers le français: Comunica Translations.
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