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Sammandrag

I den här underökningen granskas om grundskolelever som från början klarar

sig dåligt i skolan stannar kvar i den sämsta kategorin genom alla år som de

tillbringar i grundskolan. Meningen med forskningen är alltså att undersöka

Helsingforselevers vitsord från den tid de får betyg för att se hur stor variationen

av vitsord är. Man undersöker också hur det första vitsordet eleverna får

påverkar de kommande vitsorden.

För att samla in olika uppgifter om elever har de elevkort och betygsavskrifter

som skolorna skickar in till utbildningsverket över de elever som avslutat

grundskolan använts. Uppgifterna är hämtade från elevkorten och

betygsavskrifterna för de elever som gick ut grundskolan våren 2002.

Datamaterial består av paneldata, d.v.s. samma individer har observerats vid

flera olika tidpunkter.

Ett av målen med undersökningen har varit att undersöka om skolan lyckas

förbättra elever med dåliga medelvitsord. Överhuvudtaget är det intressant att

se hur stor rörlighet det finns bland elever, d.v.s. hur de på basis av

medelvitsord rör sig mellan olika grupper. Med hjälp av rörlighetsmatriser har

detta undersökts.

I olika regressionsanalyser har skolframgången mätts med hjälp av

medelvitsordet och man har sett på vilka variabler som påverkar dessa. I

undersökningen har man först beräknat elevernas medeltal av vitsorden i

årskurs 6 och i årskurs 9 och sedan undersökt i hur hög grad det de sista

vitsorden på lågstadiet bestämmer elevernas sista vitsord på årskurs 9. I mina

undersökningar finner man att den variabel som tydligt mest förklarar en elevs

vitsord på åk 9 är vitsordet eleven hade på åk 6. I de regressionsanalyser som

gjorts varierar variabeln medelvitsord på årskurs 6 mellan 0,764 och 0,872 när

man ser på dess inverkan på medelvitsordet på årskurs 9. Andra relevanta

förklarande variabler är kön och skolans språk. Att vara flicka förklarar i högre

grad vitsorden på årskurs 9 än att vara pojke. Även det faktum att eleven går i

svensk skola förklarar i något högre grad vitsorden på årskurs 9, jämfört med

elever i finska skolor. Samma resultat nås fastän man använder olika modeller
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med varierande antal förklarande variabler. Även när ett enskilt skolämne

undersöks åt gången är resultaten likartade.

På basis av min undersökning spelar alltså byte av skola, modersmål, byte av

lärare och flyttning inte så stor roll, utan den avgörande betydelsen för en elevs

slutliga vitsord är de vitsord eleven hade i lågstadiet.

Nyckelord: skolframgång, betyg, vitsord
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I. INLEDNING*

He allowed very great influence to education. “I do
not deny, Sir, but there is some original difference in
minds; but it is nothing in comparison of what is
formed by education.”
– Boswell’s Life of Johnson, Friday, March 15, 1776

1.1 Beskrivning av forskningsämnet

Varje år inleder tusentals barn sin skolgång. De kommer alla med olika slag av

förväntningar och förhoppningar till skolan. Vissa längtar efter att få lära sig läsa

och skriva, några hoppas att få nya kamrater, medan andra kan tycka att de inte

alls vill börja i skolan. Alla har en varierande bakgrund när de börjar skolan.

Vissa kan redan läsa, andra inte. Vissa har redan ett väl utvecklat språk, medan

andra kanske inte kan formulera sig så väl ännu. En del kan vara flyktingar eller

invandrare. En del kan komma från mindre välbärgade hem. Vissa har gått i

förskola, medan andra har varit hemma fram till skolstarten. Men alla har säkert

några slags förväntningar på läraren. Är läraren snäll? Kommer lärare att tycka

om mig o.s.v.?

Även läraren har förväntningar på sin nya klass. Men beroende på barnens

beteende, språk, utseende och bakgrund, kanske läraren redan från början

klassificerar barnen och omedvetet bestämmer vilka barn som kommer att klara

sig bra och vilka som kommer att ha problem i skolan. Läraren kan ha lägre

förväntningar på de elever som kommer från lägre samhällsklasser eller på

elever med invandrarbakgrund. P.g.a. lärarens låga förväntningar kanske

eleverna inte heller förmår prestera så bra resultat. Lärarens förväntningar

påverkar alltså deras prestationer och mål. Risken är att elever redan från

början av sin skolgång placeras i olika fack som det kan vara väldigt svårt att

komma ifrån. Blir lärarens första intryck en självuppfyllande profetia för

elevernas del?

När elever inleder sin skolgång, befinner de sig som sagt på olika nivåer. Vissa

kan vara duktiga de första årskurserna, men sedan kan deras resultat

* Stipendium för avhandlingen har erhållits från Svenska kulturfonden.
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försämras, medan andra elever kan ha en motsatt utveckling. Det är ju i alla fall

vad man skulle kunna tänka sig. Men är det verkligen så eller är elever

förutbestämda att hållas inom en viss grupp, d.v.s. ha ungefär liknande vitsord

hela tiden? Är det så att de som är dåliga i början är det genom hela sin

skolgång eller lyckas skolan (eller vissa skolor) förbättra dåliga elevers

kunskaper så att de inte hela skolgången hör till den grupp som klarar sig

sämst?

I Helsingin Sanomat 6.2.2002 refereras det till resultaten av de nationella prov

som utbildningsstyrelsen varje år genomför för elever i årskurserna 6 och 9. I

undersökningen framkommer det att bostadsområdet har betydelse för hur

elever klarar sig i skolan. Om områdets inkomst- och utbildningsnivå är höga är

också grundskoleleverna duktiga i skolan. Om man i Finland vill hålla fast vid

principen att det inte skall spela någon roll var man går i skolan är det viktigt att

utreda dessa saker och försöka åtgärda dem. Grundtanken med grundskolan är

att den skall ge en rättvis och jämlik utbildning. I andra paragrafen i lagen om

grundläggande utbildning står följande om utbildningens mål:

”Målet för den utbildning som avses i denna lag är att stödja elevernas
utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande
samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter
som de behöver i livet. Målet för förskoleundervisningen är dessutom att
som en del av småbarnsfostran förbättra barnens förutsättningar för
inlärning.

Utbildningen skall främja bildningen och jämlikheten i samhället och
elevernas förutsättningar att delta i utbildning och i övrigt utveckla sig
själva under sin livstid.

Utbildningens mål är vidare att säkerställa att undervisning ges på lika
villkor i tillräcklig utsträckning i hela landet.”

(Lag om grundläggande utbildning, 628/1998, § 2)

När grundskolreformen genomfördes i Finland i slutet av 1960-talet och i början

av 1970-talet (1977 i Helsingfors), förverkligades den s.k. liberala uppfattningen

av utbildningens jämlikhet. Dess centrala innehåll är att alla erbjuds likadana

möjligheter till skolgång. Målet var alltså skolans produktion av jämlika

valmöjligheter (equality of opportunity). Man såg även skolreformen som ett mål

för att öka jämlikheten i skolframgången (equality of output), d.v.s. att barn från



6

olika sociala skikt skall få liknande möjligheter att lära sig samma saker på ett

likvärdigt sätt (Kuusinen, 1992, s. 47).

Man kan fråga sig om grundskolreformen har lyckats med sina mål eller om det

i själva verket är så att skolan legaliserar skillnader i likvärdighet och t.o.m. ökar

på olikvärdigheten. Eller är det så att skolan minskar på olikvärdigheten och

jämnar ut de skillnader som förekommer bland elever vid skolstarten, som var

tanken med reformen. Utgångspunkten för min undersökning är att undersöka

om de olika reproduktionsteorier som finns inom utbildning och enligt vilka

skolan inte lyckas utjämna skillnader bland elever utan i stället legaliserar

skillnaderna mellan dem fortfarande håller streck. Det är fråga om en

replikeringsundersökning av tidigare undersökningar. Målet är inte att finna nya

teorier utan jag redogör för och presenterar de befintliga teorierna för att se om

de fortfarande gäller. Även om de nu rådande teorierna kan ha en del år på

nacken, har det inte heller kommit fram några nya teorier under senare år eller

efter det att de har presenterats och blivit erkända.

1.2 Forskningsproblem och målsättning

Tanken med min forskning är att undersöka om grundskolelever som från

början klarar sig dåligt i skolan stannar kvar i den sämsta kategorin genom alla

år som de tillbringar i grundskolan. Meningen med min forskning är alltså att

undersöka Helsingforselevers vitsord från den tid de får betyg för att se hur stor

variationen av vitsord är. Jag kommer också att undersöka hur det första

vitsordet eleverna får påverkar de kommande vitsorden, men i första hand

kommer jag att undersöka hur tidigare vitsord påverkar det sista vitsordet

eleverna får när de går ut grundskolan. Det har jag gjort genom att undersöka

och inhämta uppgifter från de elevkort som skolorna skickar in till

utbildningsverket i slutet av varje läsår efter det att eleverna har gått ut

grundskolan. Där finns information om elevens hela skolgång och korten

innehåller bl.a. uppgifter om elevens kön, modersmål, adress, vilka skolor

eleven har gått i och vilka vitsord han/hon har fått genom åren. Med hjälp av

dessa uppgifter hoppas jag kunna se ifall eleven redan från början har goda

eller dåliga vitsord och jag hoppas även kunna se i vilket stadium vitsorden

förändras och ifall nivån på vitsorden ändras när eleven byter skola eller går



7

från en lågstadieskola till en högstadieskola. Förhoppningsvis kan man också

se hur olika skolor skiljer sig från varandra och hur skillnader i distrikt påverkar

vitsorden.

Jag har valt ut elever från några skolor och med hjälp av elevkorten följt deras

skolgång och sett hur deras vitsord och medelvitsord förändras över tiden. Vilka

förändringar sker vid övergången från årskurs 6 till årskurs 7? Denna övergång

är oftast förknippad med byte av skola och på det hela taget sker det en hel del

förändringar i åk 7 (fler ämnen tillkommer, eleverna får ämneslärare i stället för

klassföreståndare o.s.v.). Förändrar byte av skola betygsnivån? Jag har

undersökt den här saken genom att titta på i hur hög grad vitsorden på åk 6

förklarar vitsorden på åk 9. Dessutom undersöker jag vilka andra faktorer, enligt

reproduktionshypotesen, som kan vara relevanta och påverka vitsorden (kön,

modersmål, skolans språk o.s.v.).

Resultaten av en sådan här undersökning är viktig bl.a. med tanke på hur man

skall förhindra och motarbeta en indelning av elever som är på olika

kunskapsnivåer i olika grupper. Hur skall man kunna hjälpa de svagaste

eleverna? Det skulle även vara av intresse att utreda vart de elever som klarar

sig sämst tar vägen efter grundskolan. Det har ett socialpolitiskt intresse

eftersom dåliga kunskaper efter grundskolan kan leda till olika former av

utslagning i samhället.

Variationer i elevers vitsord är också en intressant fråga ur en

resursfördelningsaspekt. I dagens läge är inbesparningar ett faktum och de

kommer antagligen att fortsätta de närmaste åren och skolor kan tvingas till att

ha fler elever i klasserna och större undervisningsgrupper. En annan aktuell

fråga just nu är frågan om skolnätet. Det minskade antalet barn i grundskolålder

har lett till att många kommuner ser eller kommer att se över sina skolnät och

då kan det hända att många små skolor kommer att hotas av indragningar.

Hittills har politiker och beslutsfattare mest anfört ekonomiska skäl till

indragningarna, men det återstår att se vilka pedagogiska och sociala

förändringar besluten leder till. Sådana här saker kan påverka och få allvarliga

följder för de svagaste eleverna. Häkkinen m.fl. har undersökt hur 1990-talets

nedskärningar av skolresurserna har påverkat resultaten i
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studentexamensskrivningarna (Häkkinen, Kirjavainen och Uusitalo, 2000). De

fann att nedskärningarna inte påverkade genomsnittsresultaten i

studentexamen. Endast resultaten i de främmande språken försämrades. Den

största betydelsen för studentexamensresultaten står elevens medeltal från

grundskolan för. Även föräldrarnas utbildningsnivå förklarar en del.

Utbildningskostnaderna hade ingen effekt på resultaten i studentskrivningarna.

En annan sak är om detta även gäller för grundskolan. Leder eventuella

ekonomiska nedskärningar där till försämrade utbildningsresultat?

Det har alltså gjorts undersökningar om hur förändringar i skolresurser påverkar

elevers resultat och hur elever med olika social bakgrund klarar sig i skolan. Min

forskningsinriktning är att undersöka om elevers vitsord förklarar kommande

vitsord. Är det desamma eleverna som är sämst hela tiden och vad kan det i så

fall bero på? I nästa kapitel skall jag börja med att redogöra för olika teorier som

förklarar variationer i elevers skolprestationer.
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2. TEORIER OM ELEVERS SKOLPRESTATIONER

Lagen om grundläggande utbildning (1998/628) ställer mera krav än tidigare på

utvärdering av skolor och elever. Enligt lagen skall den som ordnar utbildning

också utvärdera den och bedöma vilken verkan utbildningen har samt delta i

extern utvärdering av verksamheten. De viktigaste resultaten av utvärderingen

skall också offentliggöras. Detta har lett till att skolor, elever och resultat

utvärderas och granskas på ett helt annat sätt än tidigare. Det görs ständigt nya

undersökningar och resultaten från dem rapporteras vanligtvis i massmedia,

vilket ofta kan leda till intensiva diskussioner. Det betyder också att dessa frågor

lyfts fram och debatteras som aldrig förr.

Under vinterns och vårens lopp 2002 fördes det i tidningspressen diskussioner

om och refererades det till olika undersökningar som berör frågan om elevers

prestationer och variationer i dem. I Helsingin Sanomat 6.2.2002 står det att

läsa om en undersökning gjord av utbildningsstyrelsen på basis av de årliga

nationella proven där man funnit att skillnaderna i grundskoleelevers

inlärningsresultat till stor del förklaras av i vilket bostadsområde eleverna bor. I

undersökningen beaktades barnfamiljernas inkomstnivå, de vuxnas

utbildningsnivå, arbetslöshetsgraden samt antalet ensamförsörjare, antalet

personer som får utkomststöd och antalet fall som kommer till

barnskyddsmyndigheten i ett visst område. Skillnaderna i resultaten mellan

skolorna i ämnet svenska kunde till hälften förklaras av elevernas

bostadsområde. I matematik förklarade variabeln en tredjedel av skillnaderna

(Kuusela, 2002, 2004). Enligt utbildningsstyrelsens dåvarande chef Jukka

Sarjala finns det alltså skillnader i inlärningsresultat mellan olika kommuner och

även mellan skolor i samma kommun. Resultaten är enligt Sarjala alarmerande

om man vill hålla fast vid tanken på en jämlik skolgång. Elever har rätt till en

högklassig utbildning oberoende av bostadsort och social bakgrund. Detta går

dock stick i stäv med PISA 2003-undersökningen, som visar att de regionala

skillnaderna i Finland är små (Kupari och Välijärvi, 2004). Även PISA 2006-

undersökningen visar på liknande resultat. Enligt den är variationen i finska

skolor ytterst liten. Det spelar ingen roll var i Finland en elev går i skola.

Väntevärdet för en god utbildning är i princip det samma för alla (Arinen och

Karjalainen, 2007).
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”Tanken att grundskolan är lika för alla oberoende av var man bor, gäller inte

längre”. Så säger professor Risto Rinne i Helsingin Sanomat 22.4.2002. Han

hänvisar till en undersökning gjord vid Åbo universitet där man har jämfört

grundskolor i Åbo och skillnader i elevers skolframgång och trivsel. Den sämsta

skolans medeltal var 7,2 och den bästas 8,6. Skillnaden är alltså ett och ett

halvt vitsord. Skillnaden förklaras enligt forskarna bl.a. av följderna av

depressionen på 1990-talet, av ökade inkomstskillnader, av

bostadsmarknadens mekanismer och av en differentierande planering av

bostadsområden (Olkinuora och Mattila, 2001).

I Helsingin Sanomat 13.5.2002 spär utbildningsstyrelsens chef Jukka Sarjala på

med påståenden om att skillnaderna mellan skolorna snart bryter mot

grundlagen. Med det menar han att det finns för stora skillnader i elevers

inlärningsresultat beroende av i vilken kommun eller i vilken stadsdel de inleder

sin skolgång. Enligt Sarjala får 15–20 procent av eleverna inte den undervisning

som motsvarar deras förmåga och de löper risk att bli marginaliserade.

Om vi utgår ifrån att elever hålls kvar i den grupp de hamnar i när de börjar sin

skolgång uppstår frågan varför det är så. Vilka tolkningar och teoretiska

förklaringar finns det som kan förklarar detta fenomen? Nedan skall jag gå

igenom de viktigaste reproduktionsteorierna som åtminstone till en del förklarar

varför elever är förutbestämda att höra till en viss grupp. Jag hoppas också

kunna beskriva hur skolan fungerar och hur skolan enligt olika teorier är

uppbyggd.

2.1 Foucalts teori

En som skrivit om kontroll och makt är den franske filosofen och psykologen

Michel Foucault. Han redogör för hur olika institutioner (fängelser, arméer,

skolor) genom sin makt styr och kontrollerar över den ”själ”, som är resultatet av

kontroll och fostran, en lydsjäl som disciplinen kan installera i de människor den

underordnar sig.  I sin bok ”Övervakning och straff” skriver han om kunskapens

sociala användning och om hur samhället skapar individer. Foucault menar att

en maktfullkomlig institution använder den föregivna kunskapen som en
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organisationsfaktor och som ett medel för att få makt och kontroll. Samtidigt ger

det en legitimation för det institutionen vill utföra. Disciplin vilar inte bara på en

kraftfull ledning och hårda sanktioner för olydnad, utan är en genomtänkt metod

för ledning av en organisation. Discipliner arbetar sedan med en indelning av

”rummet” – utrymmen och lokaler differentieras och specialiseras och den

underordnade får lära sig att hållas på bestämda platser. Tiden styckas sönder

och användningen av varje ögonblick regleras i schemat. Detta kan anses gälla

även för skolan (Foucault, 1998).

För att bättre kunna förstå anledningar till hur skolans värld ser ut och för att

kunna förstå hur de har uppstått, ger Foucault en god historisk översikt i sin

civilisationskritiska undersökning. Foucault går närmare in på begreppet

disciplin och redogör för hur olika typer av disciplin på en mängd områden i

samhället (skolväsendet, arméerna och fabrikerna) har utvecklats genom

historiens gång. Under 1600- och 1700-talen blev disciplinen den allmänna

formen för övervälde. Disciplinen börjar med att fördela individerna i rummet.

För detta ändamål begagnar den flera olika tekniker.

1) Disciplinen kräver ibland en sluten miljö, skapandet av en specifik plats som

inte har något samband med andra platser och som är sluten om sig själv. Det

är den disciplinära enformighetens skyddade ort. Inom skolväsendet framstår

internatskolan som den mest fulländade undervisningsmetoden i detta

sammanhang.

2) Men den ”slutna miljöns” princip är varken konstant, oumbärlig eller tillräcklig

inom den disciplinära organisationen. Rummet kan bearbetas på ett mycket

smidigare och subtilare sätt: först och främst enligt den elementära

lokaliseringens eller inrutningens princip. För varje individ finns det en plats, för

varje plats en individ. Det disciplinära rummet har en tendens att delas upp i lika

många småbitar som det finns kroppar eller beståndsdelar att fördela. Det gäller

att hålla reda på vem som är närvarande och vem som är frånvarande, att veta

var och hur man skall kunna leta rätt på individerna, upprätta nyttiga

kommunikationer och bryta dem som inte är det, att i varje stund övervaka vars

och ens beteende, uppskatta det, belöna eller bestraffa det, mäta egenskaper

och förtjänster. Det vill säga, en metod för att få kunskap, behärska och utnyttja.

Disciplinen organiserar ett analytiskt rum.
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3) Regeln om de funktionella placeringarna kommer undan för undan att i de

disciplinära anstalterna upprätta en kod för utnyttjandet av ett rum som

arkitekturen i allmänhet lämnade tillgängligt och redo att tas i bruk på flera olika

sätt. Bestämda platser definieras inte bara för att svara mot nödvändigheten att

bevaka och avbryta farliga kommunikationer, utan också för att skapa ett nyttigt

utrymme.

4) I det disciplinära systemet är alla som ingår utbytbara, eftersom var och en

erhåller sin definition av den plats han intar i en serie och det avstånd som

skiljer honom från de andra. Enheten utgörs alltså varken av territoriet eller av

orten utan av rangen: den plats som man intar i en klassifikation. Disciplin är

konsten att rangordna och den teknik som gör det möjligt att ändra

uppställningen.

”Rangordningen” börjar under 1700-talet att utmärka det sätt varpå eleverna

fördelas inom skolan; de ordnas i led och rader i klassrummet, i korridorerna

och på gårdarna. Organiseringen av ett seriellt rum var en av de stora tekniska

omvälvningarna inom skolväsendet. Genom att individerna var och en fick sin

bestämda plats blev det möjligt att kontrollera vars och ens och samtidigt allas

arbete. Skolans utrymme bringades att fungera som en undervisningsmaskin,

men också som en maskin för att övervaka, rangordna och belöna (Foucault,

1998, s. 166–175).

Skolan blir en läroapparat där varje elev, varje nivå och varje ögonblick, om

man kombinerar dem rätt, ständigt utnyttjas i den allmänna

undervisningsverksamheten. Denna omsorgsfullt avvägda kombination av

krafter kräver ett exakt ordergivningssystem. Skolbarn bör dresseras på ett visst

sätt: få ord, inga förklaringar och som yttersta mål en absolut tystnad avbruten

endast av signaler – läraren ringer i en klocka, klappar i händerna, gör en gest

eller kastar en blick. Sammanfattningsvis kan man säga att disciplinen, utifrån

de kroppar den kontrollerar, framställer fyra typer av individer eller, rättare sagt,

en individualitet försedd med fyra egenskaper: den är cellbildande (genom

fördelningen i rummet), den är organisk (genom att koda verksamheterna), den

är genetisk (genom att hopa tid), den är kombinatorisk (genom att kombinera

olika krafter). För att uppnå detta resultat använder man fyra tekniker: man

upprättar tablåer; man föreskriver vissa manövrar; man genomför en övning;

och för att kombinera de olika krafterna utformar man en ”taktik”. Taktik är
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konsten att med lokaliserade kroppar, kodade verksamheter och inövade

färdigheter bygga upp apparater där de olika krafternas produktivitet ökar tack

vare en genomtänkt kombination och det är förmodligen den högsta formen av

disciplinär praxis (Foucault, 1998, s.175-198).

Den disciplinära maktens framgångar hänger förmodligen samman med att den

använder så enkla medel: den hierarkiska översynen, det normaliserade

systemet för bestraffning och belöning samt deras samverkan i en särskild

process, nämligen examensprocessen. Med den hierarkiska översynen menas

att skolbyggnaden skall vara ett dressyrverktyg och den skall även utgöra en

övervakningsapparat. Den fulländade disciplinära apparaten skall vara så

beskaffad att det är möjligt att med en enda blick ständigt se allt.

Övervakningen blir ett avgörande ekonomiskt redskap, i den mån den samtidigt

är en del av produktionsapparaten och ett specifikt kugghjul i den disciplinära

maktapparaten. Samma utveckling finner man i omorganisationen av

elementärundervisningen: övervakningen specificeras och blir en del av det

pedagogiska förhållandet mellan lärare och elever.

Innerst inne i alla disciplinära system finns det en liten straffmekanism. I

verkstaden, skolan och armén fungerar ett helt mikrosystem av bestraffningar

som gäller arbetstiden (försening, frånvaro, avbrott i arbetet), verksamheten

(ouppmärksamhet, vårdslöshet, bristande flit), uppträdandet (oartighet,

ohörsamhet), sättet att yttra sig (prat, oförskämdhet), kroppen (”opassande”

ställningar, ej överensstämmande rörelser, bristande renlighet) och sexualiteten

(oblyghet, oanständighet). Det ständigt verksamma straffsystemet jämför,

differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och utesluter. Kort sagt, det

normaliserar. Det är detta som är det normaliserade systemet.

I examen kombineras den övervakande hierarkins metoder och den

normaliserande sanktionens metoder. Den innebär en normaliserande

granskning och en övervakning som gör det möjligt att kvalificera, klassificera

och straffa. Den upprättar en överblick genom vilken man kan differentiera

individerna, belöna och bestraffa dem. Det är därför som examen i alla

disciplinsammanhang är ytterligt ritualiserad. I den förenas maktens ceremoniel

och erfarenhetens uttryck, styrkedemonstrationen och sanningens befästande.
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Examen utgör inte bara avslutningen på en lärotid; den underbygger inlärandet

med en ständigt förlängd maktritual. Tack vare examen kan läraren samtidigt

som han själv förmedlar sitt vetande inhämta ett helt område av kunskaper om

eleverna. Examina i skolan utgör ett ständigt utbyte av vetande: den borgar för

att kunskaper överförs från lärare till elev men den utvinner också ur eleven ett

vetande som uteslutande är avsett för läraren. Skolan blir den plats där

pedagogiken formas. Examenssystemet är bärare av en hel mekanism som

förbinder en viss form av maktutövning med ett visst sätt att utbilda ett vetande

(Foucault, 1998, s.199-227).

Jag har velat ta med Foucault och hans teorier i min avhandling, för jag tycker

att han presenterar en bra historisk översikt över hur skolan har utformats och

hur disciplinen inom skolan har uppstått och påverkat skolarbetet över tiden.

Hans teorier ger en bakgrund till hur skolklasser åtminstone till en del ser ut och

fungerar ännu i dag, d.v.s. att skolan upprätthåller och bevarar de nu rådande

hierarkierna och maktstrukturerna med hjälp av den sortering av elever som

sker i skolan. Jag skall nu gå över till att redogöra för några andra teorier om

elevers prestationer i skolan.

2.2 Egentlig reproduktion

Bourdieu och Passeron (1977) beskriver hur skolan fungerar som en

upprätthållare av nuvarande samhällssystem och de facto reproducerar

rådande samhällsordning. De menar att kulturella fenomen är starkt

sammanlänkade med de strukturella kännetecknen för ett samhälle och att den

kultur som produceras enligt denna struktur också hjälper till att upprätthålla

det.  De visar hur utbildning har ett egenmäktigt kulturellt schema som baserar

sig på makt. Reproduktionen av kultur genom utbildning spelar därigenom en

nyckelroll i reproduktionen av hela samhällssystemet. Bourdieu och Passeron

anser att den direkta korrelationen mellan akademisk framgång och social

bakgrund i högre utbildning är fullt synlig endast i de områden som minst

kontrolleras eller som styrs direkt av skolsystemet, medan det i studier på

högstadiet visar sig redan i de flesta skolastiska resultat (Bourdieu och

Passeron, 1977, s. 76). De starkaste relationerna (i nivån på akademiska
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studier) är de som länkar samman språklig kompetens med egenskaperna för

tidigare akademiska framgångar (Bourdieu och Passeron, 1977, s. 80).

Analyser av förändringar i det pedagogiska systemet bekräftar att varje

förändring äger rum i enlighet med en logik i vilken strukturen och funktionen,

som överensstämmer med att systemet fortgår som förut, bibehålls (Bourdieu

och Passeron, 1977, s. 95). Det är genom det sätt på vilket en given skola

genomför sin tekniska funktion av kommunikation som den fullgör sin sociala

funktion av upprätthållande av det gamla och sin ideologiska funktion av

legitimitet (Bourdieu och Passeron, 1977, s. 102).

Vilka är då de institutionella medel och sociala villkor som möjliggör den

pedagogiska relationen att fortsätta i all evighet och för dem som är inne i

systemet att vara lyckligt omedvetna om bristerna, även när systemet inte

förmår uppnå sitt specifika slutmål? Enligt Bourdieu och Passeron handlar det

om pedagogisk auktoritet och språkets auktoritet. Illusionen av att vara förstådd

och illusionen av förståelse kan förstärka varandra genom att vara varandras

alibi, på grund av att de har sin bas i institutionen. Ett exempel på detta är att

studenter inte avbryter professorns eller lärarens monolog när de inte förstår

den, därför att gå från statusresignation till ungefärlig förståelse är både

produkten och villkoret för studerandenas anpassning till universitetssystemet.

Eftersom man antar att de förstår, eftersom de borde ha förstått, kan de inte gå

över till idén att de har rätt att förstå och de måste därför nöja sig med att sänka

sin nivå av förståelse (Bourdieu och Passeron, 1977, s.112). Studenter och

lärare har alltså en plikt – mot sig själva och mot varandra – att överskatta

mängden information som cirkulerar i pedagogisk kommunikation, därför att det

är deras plikt gentemot institutionen (Bourdieu och Passeron, 1977, s. 113).

Ett annat sätt för utbildningssystemet att upprätthålla nuvarande

samhällssystem är genom tentamina, vitsord och examinering. Skolan har,

enligt Bourdieu och Passeron, fått mer och mer makt att välja folk till

akademiska institutioner och kan därmed i allt högre grad bidra till

reproduktionen av den samhällsordning som finns, det vill säga att

privilegierade samhällsklasser fortsätter att vara privilegierade.
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Historiskt sett har traditionella samhällen uteslutit kvinnor från utbildning, p.g.a.

att användningen av intellektuell kapacitet bestäms av utvecklingen av

ekonomin. Med industrialiseringen följde en social förändring med fler kvinnor i

manliga yrken. Man kan lockas att tro att feminiseringsgraden i utbildningen på

andra stadiet och i högskolor är en indikator på ”rationaliseringen” eller

”demokratiseringen” av utbildningssystemet. Men exempel från Italien och

Frankrike visar att utbildningsmöjligheter som erbjuds i rika länder för flickor är

en dyrare och lyxigare variant av traditionell uppfostran, d.v.s. en traditionell

modell av fördelningen av arbetskraften mellan könen. I Frankrike har pojkar

och flickor i stort sett samma möjligheter vid inträde i universitet. Ändå väljer

flickor i högre grad än pojkar vissa typer av studier, såsom humanistiska ämnen

(Bourdieu och Passeron, 1977, s. 182). Utbildningssystemet reproducerar och

legitimerar strukturen i klassrelationerna.

Det är all anledning att komma ihåg att Bourdieu och Passeron skrev sin bok på

1970-talet och undersökte förhållandena i Frankrike och de behandlade främst

högre utbildning. Samhället har förändrats en hel del sedan dess och antagligen

skiljer sig förhållandena och utbildningssystemet i Finland till en del från det

franska. Men det finns också säkert tankar och system som är lika.

Det finns även andra undersökningar som handlar om reproduktion. Basil

Bernstein och Ulf P. Lundgren har beskrivit hur kunskaper, färdigheter och

attityder återskapas genom utbildningsväsendet (Bernstein och Lundgren,

1983). Med samhällelig reproduktion menas de processer som återskapar såväl

den materiella basen som kulturen: återskapandet av kunskaper, färdigheter

och värderingar, och återskapandet av samhällelig makt i vid mening.

Uppfostran och undervisning är de processer genom vilka kulturen återskapas

från en generation till en annan (Bernstein och Lundgren, 1983, s. 11). I och

med att utbildningen kraftigt har expanderat under 1900-talet, accentueras

statens behov av att kunna kontrollera och behärska utbildningssektorn. Enligt

Lundgren betonade progressivismen det rationella utvecklandet av skolan:

planeringen, det systematiska utvecklandet och utvärderingen. Om vi ser till det

som Lundgren kallar den horisontella reproduktionen, d.v.s. utbildningens

återskapande av sina egna villkor, kan vi identifiera olika element.  Nedan följer

några väsentliga faktorer gällande dessa element.
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• De grundläggande principerna för hur utbildningsscheman eller läroplaner

byggs upp. Det gäller här de dolda eller utsagda principer utifrån vilka mål

uppställs, innehåll väljs ut och organiseras. Inom varje läroplan finns en rad

sådana principer, s.k. läroplanskoder.

• Urvalet av lärare. Ett väsentligt villkor för att utbildningen skall kunna

vidmakthålla en viss tradition är urvalet av lärare, vilka sociala skikt lärare

rekryteras från och hur deras egen utbildningsgång ser ut.

• Arbetsdelningen inom skolan. Utbildningen har alltmer differentierats.

Uppgifter som tidigare ingick i lärarens arbete har övertagits av specialister

(rektorer, ämneslärare, speciallärare, kuratorer, skolpsykologer). Detta har lett

till en ökad arbetsdelning som i sin tur kräver en utbyggd arbetsledning, vilket

innebär att skolan som organisation har blivit alltmer hierarkiskt uppbyggd. Den

horisontella reproduktionen splittras därmed och framstår som en fråga om

enskilda individers handlande.

• Rummets uppbyggnad. Skolan är en del av samhället och samhället har en

ständig genomslagskraft genom de elever som går i skola. En väsentlig del av

den horisontella reproduktionen är de föreställningar som finns om hur en skola

ser ut och hur undervisningen skall gå till.

• Den ökade korporativismen. Vid en expansion har staten en viss suveränitet

över planerandet och genomförandet av utbildningen. Vid minskad expansion

och nedgång minskar statens möjligheter att planera och genomföra reformer.

Dessa faktorer antyder att den horisontella reproduktionen minskar med en

expansion av utbildningen och att makt och kontroll över utbildningen då

filtreras direkt genom den statliga planeringen och administrationen av

utbildningen, medan den makt och kontroll som kan utövas direkt i skolan under

en nedgång i expansionen ökar.

Vad gäller den vertikala reproduktionen måste den ses gentemot hur

produktionen påverkar utformningen av utbildning. Nedan följer några

väsentliga faktorer för att förstå den samhälleliga produktionens nedslag i

skolan jämfört med hur den vertikala reproduktionen utformas. För det första

kan vi tala om en direkt kvalifikation, d.v.s. att utbildning förmedlar kunskaper

och färdigheter som direkt behövs i produktionen. Detta sker i direkt
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yrkesträning och genom teoretiska kunskaper, som utgör en grund för praktiskt

handlande. För det andra kan vi tala om en moralisk kvalifikation, d.v.s. en

träning att uppfylla de krav som ett arbete kan innebära, att klara av enahanda

uppgifter, punktlighet, renlighet, kreativitet. För det tredje finns det en

identitetsträning, d.v.s. en träning som innebär att eleven lär sig något om just

sin egen förmåga och från den bygger upp sin identitet. För det fjärde ger

utbildning arbetstillfällen och frigör arbetskraft. Utbildningen möjliggör att

arbetskraft frigörs för produktionen och genom ett långt och omfattande

utbildningssystem är det möjligt för båda föräldrarna att arbeta.

Allt detta leder till att ansvaret för den samhälleliga reproduktionen överförs från

familj och samhälle till stat och att frågor kring innehållet i reproduktionen blir

mer offentliga. Den ökade offentligheten bidrar till att många grupper (föräldrar,

intresseorganisationer, fackförbund) kan mobiliseras som stöd för den allmänna

utbildningen. Men det leder också till att de offentliga utbildningsprogrammen

blir alltmer abstrakta för att kunna accepteras av så många som möjligt. Den

ökade arbetsfördelningen och differentieringen i samhället innebär att innehållet

i utbildningen kompliceras och att det urval som kommer att tillämpas därmed

starkt förstärker den makt de grupper och skikt i samhället har som kan

identifiera sig med detta urval (Bernstein och Lundgren, 1983, s. 18-21).

Det är uppenbart att systemförhållandena, d.v.s. den roll utbildningsväsendet

spelar när det approximativt återskapar arbetskraften, mellan

utbildningsväsendet och produktionen skapar formen för utbildningsväsendets

ekonomiska och materiella bas. Produktionssättet föregår alltid

utbildningssättet. Den starka klassifikationen mellan dem som producerar

kunskap och dem som reproducerar kunskap (mellan forskare och lärare) är en

parallell till den starka klassifikationen mellan dominerande kategorier inom

produktionen. Den starka klassifikationen mellan dem som producerar och dem

som reproducerar kunskap är också en garanti för att det blir de som

reproducerar, inte de som producerar, som står för rekontextualiseringen av

kunskapen, d.v.s. de som skriver läroböcker för skolorna (Bernstein och

Lundgren, 1983, s. 33-34).



19

Systemet för bedömningen av eleverna väcker intressanta frågor. För varje

bedömd prestation får barnet ett betyg eller något som motsvarar ett betyg.

Systemet är ofta standardiserat så att man direkt kan jämföra barnets resultat

mellan olika skolor. Genom att titta på betyget får man en uppfattning om

hurudan en elev är. Eleven vet själv var han står och det vet läraren och

föräldrarna också. När barn byter skola kan de placeras in i enlighet med sina

teoretiska prestationer (Bernstein och Lundgren, 1983, s. 61). I Finland har vi

dock en elevrelativ bedömning, vilket innebär att man jämför elevens framsteg

med eleven själv i årskurserna 1 till 8.

De föreställningar som förmedlas till barn varierar beroende på olikheterna i

socialisationsmönster, vilket i sin tur hänger samman med familjers sociala

position och relation till samhällelig produktion och reproduktion. Dessa

olikheter har också betydelse för hur barn förhåller sig till och uppfattar den

undervisning skolan ger (Bernstein och Lundgren, 1983, s. 87).

Genom empiriska studier av hur barn strukturerar den värld de lever i har det

visat sig att barn, beroende på klasstillhörighet, på olika sätt tolkar, organiserar

och handlar i tillvaron. Gemensamma principer för att det här benämner vi olika

”koder” eller ”orientations to meaning”. I en studie av barns sätt att klassificera

olika saker att äta som Janet Holland1 gjort, framkommer det bl.a. att barn från

arbetarklassen, i större utsträckning än barn från medelklassen, använder

relativt kontextberoende principer vid sina klassificeringar. Exempelvis så

motiverar de sina grupperingar av mat utifrån principer som har en direkt

relation till deras egna specifika erfarenheter, de påpekar t.ex. ”det äter vi till

frukost”. Medelklassbarnet däremot använder oftare generella principer,

principer som går utanför deras vardagserfarenheter och motiverar sina

grupperingar med t.ex. ”alla beståndsdelar är gjorda av grönsaker”.

Överfört till barns föreställningar om arbete och arbetsdelning innebär detta att

den kod som barnet förvärvat i familjen kommer att orientera barnet mot en

speciell tolkning av hur arbete är organiserat i samhället. Vissa barn kommer att

tolka arbete på ett kontextberoende sätt utifrån den konkreta arbetsprocessen,

dess resultat samt medlen för arbete. De utgår alltså från olika yrkesföreträdare
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i arbete, t.ex. att en murare använder murbruk och tegelstenar när han murar

hus. Andra barn tolkar däremot arbete mer kontextberoende och i mer generella

termer genom att abstrahera, d.v.s. lösriva själva arbetsprocessen från det

sammanhang som den framträder i. De infogar då sina erfarenheter och

föreställningar om olika yrken i ett mer övergripande sammanhang, i detta fall

den samhälleliga arbetsdelningen (makt, inkomst etc.). Dessa skillnader mellan

barns sätt att orientera sig i tillvaron handlar om att olika familjer, beroende på

social position, kännetecknas av olika interaktionsmönster, vilka genererar olika

”orientations to meaning”, d.v.s. koder (Bernstein och Lundgren, 1983, s. 91-

92).

I skolan representerar varken lärare eller elever enbart sig själva. De är också

bärare av traditioner, erfarenheter och föreställningar som de delar med andra.

Det som i enskilda fall framträder som individuella egenskaper eller

föreställningar blir sammantagna i ett större perspektiv regelbundenheter som

inte enbart kan förklaras på en individuell nivå. Det är inte bara materiella och

organisatoriska faktorer som direkt har betydelse för hur t.ex. ett

undervisningsförlopp gestaltas, utan det finns också föreställningsmässiga

faktorer som betyder något för de mönster och regelbundenheter som

framträder. Olika elever tycks inte bara kvantitativt utan också kvalitativt erhålla

olika undervisning beroende bl.a. på hur väl den knyter an till de olika elevernas

egna symbolmiljöer. För vissa elever innebär skolans undervisning en

kontinuitet sett gentemot hemmets fostran och de tidiga erfarenheter man gjort.

För andra innebär undervisningen ett brott och nya krav, vilket då också kan ta

sig uttryck i en konfliktfylld interaktion med lärare (Bernstein och Lundgren,

1983, s. 115-116).

2.3 Självuppfyllande profetia

En tänkbar teori som kan förklara skillnaden mellan elever är idén om den

självuppfyllande profetian. Den går ut på att våra förväntningar på en annan

person stämmer för att vi känner till personens tidigare beteende.

Självuppfyllande profetior mellan personer återspeglar hur en persons

förväntningar på en annan person blir en mera exakt predestination helt enkelt

1 Se kapitel 8 i Bernstein och Lundgren, 1983: Makt, kontroll och pedagogik.
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genom att den har blivit gjord. Inom utbildning och från undervisningssynpunkt

kan en lärares förväntningar på en elevs intellektuella kompetens bli en

självuppfyllande profetia. Det finns mycket som inverkar på en lärares

uppfattning om en elevs intellektuella förmåga. Om en lärare skall undervisa en

”svag” eller ”långsam” grupp, färgade barn eller barn till ensamstående föräldrar

som lever på socialskydd, kan det lätt hända att läraren redan från början har

en viss uppfattning om de barnen och placerar dem i en grupp som han anser

har sämre förutsättningar att lära sig jämfört med medelklassbarn eller barn

som han anser vara ”duktiga” o.s.v. På detta sätt förändras och skapas elevens

”jagbild” och följden blir att eleven själv börjar tro på att han är sämre och

accepterar det som ett faktum.

Rosenthal och Jacobson (1968) har närmare beskrivit detta fenomen och

redogjort för ett antal undersökningar inom detta ämne. Denna självuppfyllande

profetia kan enligt dem också uppträda i vardagslivet och som exempel på det

nämner författarna förväntningar på börsen och chefers förväntningar på

arbetstagarnas prestationer. Rosenthal och Jacobson hänvisar också till en

undersökning gjord av Aronson, Carlsmith och Darley (1963). De finner att

människor föredrar en objektiv, väntad och mera otrevlig arbetsuppgift

gentemot en mera trevlig men oväntad. Man är också mera nöjd med sin insats

om man gjort ungefär det som förväntades av en. Likaså är man mera nöjd om

man presterat dåligt, men som väntat än om man presterat bra men oväntat.

Inom de botande verksamheterna förekommer också exempel på denna

självuppfyllande profetia. Där rör det sig om profeter som försöker få till stånd

förbättringar hos folk; t.ex. inom psykiatrin och medicin. Med hypnos beter sig

människor som de förväntar sig att man skall bete sig och inom psykoterapi kan

psykoterapeutens egen tro om en patients prognos bestämma prognosen eller

åtminstone kan den vara en determinant på prognosen. Inom läkevetenskapen

är placebo, d.v.s. preparat av läkemedel (t.ex. i tablettform) utan verksamma

beståndsdelar mest effektiva i början av en behandling. Över tiden förlorar de

en del av sin hjälpande verkan. Även kollektiva profetior såsom en grupps

förväntningar, kan höja en persons förmåga.
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Inom beteendevetenskap och intellektuellt agerande och inlärning och

mänskligt beteende har man funnit att en individs intellektuella uppgift ibland

påverkas eller bestäms av den undersökandes profetia, fastän han är

omedveten om profetian eller t.o.m. försöker undvika att ha en.

I skolan kan lärarförväntningar få allvarliga konsekvenser för det förfördelade

barnet i och med att läraren ”vet” att barn från lägre samhällsklasser klarar sig

sämre. Även ras, hudfärg, språk och accent påverkar lärarens uppfattning om

en elev. Det visar sig också att det är en nackdel för en elev att komma från

fattiga förhållanden. Det finns nämligen en negativ kumulativ skillnad mellan

inkomster och skolframgång. Det vill säga skillnaden ökar för varje årskurs

eleven går.

Om vi vill gå närmare in på undervisning och skolmiljön finns det ett antal

lärarvariabler som påverkar den självuppfyllande profetian. Becker2 visar i sin

undersökning att lärare och administratörer förväntar sig mindre av barn från

lägre samhällsklasser och att klyftan i inlärningskunskaper ökar med

årskurserna. Dessutom tenderar lärarna att flytta till ”bättre” skolor.

Andra undersökningar och annan relaterad forskning som Rosenthal och

Jacobson hänvisar till kommer fram till liknande resultat och resultaten

redovisas kort nedan. Eleven stigmatiseras av lärare och deras favoritelever

och det kan t.ex. bero på dialekt, klädsel, hudfärg, föräldrars beteende o.s.v.

Det är i skolan som en elev med sämre förutsättningar utvecklar sin negativa

attityd till skolan. Variationer i lärares förväntningar bidrar till skillnader i elevers

målsättningar och prestationer. Elever som blir definierade som ”sämre”

(disadvanteged) förväntas av lärare att inte lära sig. Om man förväntar sig att

ett barn med en viss nivå av intelligens inte skall svara kreativt på en uppgift

och speciellt om den här förväntningen blir känd för barnet minskar den kreativa

förmågan. När lärare har en låg förväntning på barns inlärningsförmåga

överträffar eleverna sällan de förväntningarna.

2 H.S. Becker (1952): Social class variations in the teacher-pupil relationship. Journal of Educational
Sociology, 1952, 25, 451-465.
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Lärarnas uppfattningar och förutfattade meningar framkommer också vid en

evaluering av eleverna. Om läraren ”vet” att en elev är smart, bedöms hans

beteende som av högre intellektuell kvalitet än en elev med samma beteende

som läraren anser eller ”vet” att är ”slö” eller ”dålig”. Ett experiment i en skola

visade att de elever som läraren förväntade att skulle ha en större intellektuell

tillväxt också hade det (Rosenthal och Jacobson, 1968).

Även Kuusinen (1992) redogör för samma fenomen. Han finner i sin

undersökning att en dålig skolstart kan fungera som en självuppfyllande profetia

från vilken eleven senare under sin skolgång har svårt att befria sig.

Undersökningar visar hur de sämsta eleverna får färre möjligheter än andra att

visa sina kunskaper och färdigheter. Läroplanen och skolans arbetssätt

erbjuder inte dessa elever samma möjligheter att lyckas och de ger inte heller

samma möjligheter att få tillfredsställelse och godkännande för sina insatser

och försök som de bättre eleverna får.

Kuusinen (1992) har även analyserat interaktionen mellan lärare och elever i

grundskolan och fann att 15 % av eleverna inte yttrade sig alls under

lektionerna och att 2/3 av eleverna pratade sammanlagt mindre än 15 sekunder

under en lektion. Över en tredjedel av elevernas svar på lärarens frågor bestod

av enstaka ord. Detta är en intressant iakttagelse eftersom Kuusinen samtidigt

finner att de som klarar sig bäst i skolan är de som från början är språkligt

begåvade. Resultaten av analysen av interaktionen mellan lärare och elever är

motstridiga mot grundskolans läroplan. I den förutsätts att eleverna skall aktivt

delta i lektionsarbetet samt ha förmåga och vilja till att samarbeta. Men med en

så liten interaktion som Kuusinen rapporterar om finns det få möjligheter för

eleverna att träna upp dessa färdigheter.

2.4 Socialisationsprocessen

En annan teori som kan bidra till förståelsen för varför vissa elever hamnar och

stannar kvar i ett visst fack är en teori om elevers rollbeteende. Hur ser elever

på sig själva? Hurudan är deras jagbild? Ser de sig själva som framgångsrika

eller individer som utvecklas långsamt? Är det så att t.ex. elever från

arbetarklassen ser sig själva som kommande arbetare och därför inte ens
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försöker förbättra sina skolresultat för att det inte spelar någon roll eftersom de

ändå bara skall bli arbetare. Det har bl.a. Paul Willis (1983) undersökt. Han

följde med en grupp arbetarpojkar i ett industriområde i mellersta England för att

se vad stilen, kläderna och kroppen betyder för att uttrycka en personlig och

social identitet. Med kläder, med asocialitet, med skolk markerar pojkarna sitt

avstånd till lärarnas medelklasstil och till den anpassande ungdomen. Samtidigt

identifierar de sig själva som individer, som gäng, som subkultur.

Den process varigenom barn förvandlas till fullvärdiga medlemmar av ett givet

samhälle kallar man socialisation. Processen brukar delas upp i två faser:

primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen äger rum i

familjen och förmedlar en slags grundläggande identitet. Det innebär att barnet

lär sig könsrollerna, huvuddragen i sitt moraliska medvetande och sin

prestationsmotivation. Här bestäms också i stor utsträckning dess språkliga och

intellektuella utveckling. Under den sekundära socialisationen sker en fortsatt

differentiering av identiteten genom att barnet skaffar sig mer specialiserade

kvalifikationer. Dit hör de s.k. kulturteknikerna (läsa, skriva, räkna) och

arbetstekniska kvalifikationer. Största delen av de specialiserade

kvalifikationerna lärs ut i skolan.

För en ungdom kan dessa behov mycket schematiskt betecknas som en

trefaldighet: att komma underfund med samhället, sig själv och livet som helhet.

Hur och i vilken utsträckning dessa behov kan förverkligas varierar emellertid

med könsliga, sociala, geografiska och andra faktorer. Ju mer komplicerat

(arbetsindelat) ett samhälle är, desto större är sannolikheten för en kulturell

diffusion och uppkomsten av subkulturer. En subkultur kan vara mer eller

mindre knuten till en viss klass. Den förmedlande länken är familjeuppfostran.

Mot olika slag av arbete svarar olika typer av familjer, var och en med sina

värderingar och tolkningssystem, som i sin tur bestämmer barnens uppfostran.

Man får en klass- eller skiktspecifik socialisation. I arbetarklassen kan individuell

handling sällan leda till bestående framgång. Framgång är i stället en följd av

kollektiv kamp (Willis, 1983).

Willis visar i sin studie hur och varför pojkarnas fantasi och omfattande

praktiska förståelse av klassamhället när allt kommer omkring bara destinerar
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dem för samma tillvaro som deras fäder. Det som styr pojkarna mot

okvalificerade jobb är alltså två ting: pengar och arbetskamrater som de kan

dela sin kulturella identitet med. Men då återstår ännu den kanske viktigaste

faktorn som bestämmer deras framtid. Det är den misstro de från sina föräldrar

övertar mot allt intellektuellt arbete. För dem sammanfaller teoretiska kunskaper

med den kontroll som skolan hela tiden försöker skaffa sig över deras liv. En

antiintellektualism uppstår, d.v.s. deras skolmotstånd blir ett motstånd mot all

slags teori. Denna antiintellektualism, som skolan bidrar till att utveckla,

förbereder pojkarna för ett totalt accepterande av det manuella arbetets villkor.

Pojkarna tror inte heller på att alla har likadana chanser. De har förstått att

socialt uppåtstigande inte är till för vem som helst – oavsett

utbildningsmöjligheter. Till det krävs ett kulturellt kapital, som inte finns inom

arbetarklassen.

Willis’ verk kan också ses som en kritik av skolinstitutionen. Han visar nämligen

vilken motsägelsefull och viktig roll skolan har för reproduktionen av

klassförhållanden. När det gäller att höja arbetskraftens värde genom att

förmedla kvalifikationer – vilket är skolans syfte – är den häpnadsväckande

ineffektiv. Däremot bidrar den effektivt till att upprätthålla kulturen på

verkstadsgolvet, vilket är tvärtemot skolans avsikter.

Jeffrey Jacob är inne på samma linje. Han menar att samhällets elitgrupper

använder skolans byråkratiska struktur till att socialisera en foglig och villig

arbetskraft till att upprätthålla deras privilegier. Slutresultatet av denna

socialisering är en välvillig och fragmenterad arbetskraft och följaktligen en

fortsättning av det kapitalistiska systemet med fördelar för vissa klasser (Jacob,

1981).

Bernstein (1977, 1977b) beaktar förhållandet mellan språk och socialisation.

Han är intresserad av talet, inte av språk. Han ser talet som det bestämda

symboliska systemet, inte språket. Bernstein redogör för processen när ett barn

får en viss kulturell identitet och barnets reaktioner på en sådan identitet. Denna

process är en mycket komplicerad kontrollprocess med vilken en viss moral och

en kognitiv och känslomässig medvetenhet frammanas inom barnet och ges

speciell form och innehåll. Det som mest påverkar socialisationsprocessen är
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enligt Bernstein utan tvivel socialklassen. Klasstrukturen påverkar arbete och

utbildning och för familjer in i ett visst förhållande sinsemellan och

klasstrukturen penetrerar strukturen för livserfarenhet inom familjen.

Klassystemet har på ett märkbart sätt påverkat distributionen av kunskap inom

samhället. Den har lett till en segregering av olika områden i samhället och

endast en liten procent av befolkningen har haft tillgång till principerna för

intellektuell förändring, medan resten av befolkningen har förvägrats tillgång till

dessa.

Bernstein påstår att de olika formerna av socialisation leder in ett barn mot olika

språkliga koder som kontrollerar tillgången till relativt innehållsbundna eller

relativt innehållsoberoende innebörder. Detaljerade koder är mindre bundna vid

en given eller lokal struktur och därmed innehåller de möjligheter till

förändringar av principer. När koder är mera detaljerade har den som

socialiseras mera tillgång till grunderna för sin egen socialisation och därmed

kan han lättare gå in i den sociala ordning han har lärt sig. När koder är

begränsade har den som socialiseras mindre tillgång till grunderna för sin

socialisation. En av följderna av klassystemet är alltså att det begränsar

tillgången till detaljerade koder. Bernstein hävdar att begränsade koder har sin

bas i nedskurna symboler medan detaljerade koder har sin bas i artikulerade

symboler.

En jämförelse som Bernstein (1977) gör mellan barn från medelklassen och

arbetarklassen visar att barn från medelklassen är kapabla att manipulera två

språk – dels språket som talas mellan barn från samma socialklass och som

ungefär motsvarar det allmänna språket, dels ett formellt språk vilket ger

utrymme för roll och status. Detta gör att barn från medelklassen kan uppvisa

ett korrekt beteende i en vid krets i sociala sammanhang. Skolan fungerar som

ett medel där ett barn utvecklar sin självrespekt. Det betyder att skolans sociala

struktur skapar en stomme vilken medelklassbarnet kan acceptera, svara på

och utnyttja.

Barn från olika sociala klasser uppfattar och använder alltså språk på olika sätt

fastän sammanhanget och innehållet kan vara lika för samtliga klasser.

Bernstein visar hur klassystemet påverkar strukturen av kommunikation i
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socialisationsprocessen. Sätter man in det här resonemanget i skolans

sammanhang, betyder det att elever från arbetarklasser har svårare att klara sig

eftersom det i skolan talas på ett annat sätt (för vissa kan det kännas som ett

främmande språk) och där finns andra koder än de är vana vid. Även lärarna

kommer från en annan socialklass och pratar därmed på ett annat sätt. Nu är

det allt skäl att komma ihåg att Bernstein beskriver det engelska samhället, där

klasskillnaderna är betydligt större än t.ex. i de nordiska länderna. I Finland är

samhället mera jämlikt och skillnader mellan olika sociala klasser är ganska

små, även om de säkert förekommer. Men det borde också betyda att barn

befinner sig mera på en liknande nivå än i länder med tydligare klassindelning.

Man kan fundera över hur de många olika dialekterna, på både finskt och

svenskt håll, inverkar på barns socialisationsprocess och hur barnens tal och

koder överensstämmer med skolans.

2.5 Den dolda läroplanen

De tidigare presenterade teorierna har i främsta hand rört sig på ett makroplan,

d.v.s. på en samhällelig nivå. Teorin om den dolda läroplanen går mera ner på

skolnivån.

Skolan har även en annan roll än att endast undervisa. I och med att de flesta

elever kommer från medelklassförhållanden finns det i skolan en

medelklasskultur och undervisningen genomförs enligt denna kultur. Det

betyder att elever från lägre socialklasser inte känner igen kulturen och därmed

faller igenom och blir ”förlorare”. Kuusinen (1992) beskriver undersökningar

som gjorts, där skolan ses som ett system där den dolda läroplanen fungerar

som en process som filtrerar människor till sina rätta platser i samhällets

makthierarki. I denna filtrering verkar det som om skolan universellt favoriserar

elever från över- och medelklasser och diskriminerar barn från lägre

samhällsklasser (Kuusinen, 1992, s. 53).

I sin bok ”Den dolda läroplanen” beskriver Daniel Broady (1981) lärarens

yrkessjukdom eller praktikchock. Det är klyftan mellan den pedagogik man vill

bedriva och det läraren upptäcker att man faktiskt gör i klassrummet. Läraren

upplever lätt varje misslyckande som ett personligt nederlag. Situationen
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förvärras av skolans ramfaktorer och den isolerade arbetssituationen, som

gynnar ett individualistiskt förhållningssätt. Allt detta leder till att lärarna oftast

håller tyst om sina problem.

Skolan fostrar även eleverna till samma individualistiska förhållningssätt. Det är

alltså i huvudsak elevens sociala bakgrund, inte begåvning eller motivation som

bestämmer studieresultat och utbildningsval. Broady menar att det redan i

årskurs 2 finns två ”linjer”, en för de starka som leder till högre utbildning och en

för de svaga som leder till att de snabbare hamnar på arbetsmarknaden.

Lärarna bemöter elever olika, eleverna lär sig olika saker och de byter sällan

”linje”. Ändå finns myten om allas lika chanser. Men det är fråga om ett skenbart

val att vara duktig eller lat. I verkligheten är valfriheten högst begränsad.

Skolans verkliga funktioner i samhället är att preparera nästa generation

arbetskraft och lojala samhällsmedborgare (kapitalismens s.k.

reproduktionsbetingelser).  Detta sker genom ett slags innötning i otaliga

vardagliga situationer. Detta kan betecknas som den dolda läroplanen.

Det är inte lärarens medvetna avsikter som formar den dolda läroplanen utan

själva villkoren för skolarbetet:

- fyrtiofemminutersterrorn

- ämnesuppsplittringen

- skolans hierarki

- betygssystemet

- klyftan mellan skolarbetets innehåll och elevernas erfarenheter

- lärarnas och elevernas sociala bakgrund o.s.v.

Dessa villkor är de sämsta tänkbara betingelser för lärande,

personlighetsutveckling och kreativitet. Men de skapar disciplin för lönearbete.

Det är med andra ord inget misstag att skolan ser ut som den gör.

Det är ändå allt skäl att minnas att skolan i de nordiska länderna inte är någon

fabriksskola. Vad barnen lär sig är aldrig helt och hållet bestämt av statens

behov av lojala medborgare och av kapitalets behov av arbetare. Det finns

alltså ett fritt utrymme som enbart kan utforskas genom praktisk handling och
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vars gränser kan vara tänjbara. Likaså kan en del av det som vi är ålagda att

syssla med i skolan vara värdefullt. Dessutom kan skolans bestämmelser, alla

hinder och allt motstånd användas i läroprocesser. Den dolda läroplanen

innehåller med andra ord inte enbart negativa aspekter utan elever lär sig

arbetsrutiner och folkvett, att inte prata i mun på varandra, att passa tider och

att hålla överenskommelser.

Den dolda läroplanen ställer en mängd krav på eleverna. De skall passa tider,

sitta stilla, vänta, gränssätta egna erfarenheter, syssla med förelagda uppgifter

och vara uthålliga, skilja mellan arbete och fritid o.s.v. Dessa krav är i regel

undervisningens dominerande innehåll, inte ämnet i sig självt. Det är inte fråga

om indoktrinering utan resultatet av innötning av otaliga vardagliga situationer.

Det är inte heller möjligt att avskaffa den dolda läroplanen för inget samhälle

kan fortleva om inte varje ny generation förbereds för vuxenlivet. Denna

anpassning sker dock allt mindre i familjer och allt mer offentligt: i förskolan,

framför teven, i skolan och via Internet. Men det är inte bara eleverna som

formas av skolan utan också lärarna. Skolan lär eleverna att bli likgiltiga inför

arbetets konkreta innehåll. Även lärarna tvingas till likgiltighet för de yttre

förhållandena och skolans organisatoriska struktur.

Enligt Broady lär skolan eleverna att vänta, att ständigt bli avbrutna i arbetet, att

göra sådant som de inte är intresserad av eller ser någon mening med, att

strunta i kamraterna runtomkring (inbördes hjälp är fusk) och att underkasta sig

makt. Skolan är alltså en inövning i tålamod. Utan den förmågan skulle livet bli

miserabelt för dem som måste tillbringa sin tid i fängelser, i fabriker, på kontor

och i våra skolor. Skolan lär den som ”misslyckas” att det är deras eget fel.

Elever lär sig att inte duga.

En central ingrediens i den dolda läroplanen är att eleverna skall lära sig att de

är utbytbara. Läraren ställer allmänna frågor som inte är riktade till någon viss

individ och det finns en viss form för hur elever skall svara: först räcka upp

handen, få tillåtelse att svara o.s.v. Denna utbytbarhetsprincip gör det möjligt för

läraren att samtidigt kontrollera 25 eller 30 barn. Många inslag i undervisningen

och i skolan handlar om upprätthållandet av maktförhållanden (t.ex. förbud mot
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att tugga tuggummi och förbud om kläder). De måste ständigt bekräftas,

konsolideras och preciseras.

Den dolda läroplanen kan inte avskaffas eftersom dess krav är direkt förbundna

med undervisningens ramar (tid, moment som skall genomgås,

undervisningslokaler, antalet elever… ) och hur skolan som institution fungerar.

Indirekt är kraven förbundna med skolans samhälleliga funktioner (att sortera

eleverna och förbereda dem för livet som lönearbetare och

samhällsmedborgare).

Det finns även andra som anser att utbildning är en del av den

statsadministrerade reproduktionen av samhällsrelationer. I Europa har bl.a.

Elmar Altvater analyserat hur staten säkerställer villkoren för ackumuleringen av

kapital. Inom utbildningen sker detta främst genom hur kvalificeringen av

arbetskraft sker. Pierre Bourdieu och Nicos Poulantzas har varit mer

intresserade av reproduceringen av samhällsklasser och av fortbevarandet av

den rådande ideologin. Systemteoretiker, som Claus Offe, har fäst stor vikt vid

att staten och byråkratin måste legitimera sina egna förehavanden liksom även

rättfärdiga ”påföljande problem” som uppstår från tidigare statligt agerande eller

från anarkin i den kapitalistiska ekonomin. Alla dessa antar att utbildning

egentligen handlar om reproduktion av samhället: reproduktion av

produktionsrelationerna, av klasstrukturerna, av arbetskraften, av ideologin och

av personlighetsmönstren. Att det är så är egentligen naturligt, inget samhälle

kan överleva om inte varje generation tränas i hur man skall hantera och

acceptera de arbets- och livsvillkor som livet för med sig. Det är inte på förhand

givet att det är just utbildningssektorn som skall forma arbetskraften och

medborgarna. Men det verkar som om socialiseringen i de mera avancerade

samhällena mindre och mindre sker inom familjen och i produktionen och mer

och mer inom det offentliga (skolor, daghem, televisionen och kulturindustrin,

idrottsföreningar o.s.v.). (Broady, 1980, s. 3-4).

2.6 Deprivationsteori

Deprivationsteorin utgår från samhällets klassindelning. Deprivation (engelska,

svensk översättning: förlust, berövande) anses allmänt beskriva tre olika villkor:
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1) Barn som bor på barnhem eller andra former av uppfostringsanstalter,

antingen permanent eller under långa perioder, berövas normalt familjeliv. 2)

Barn som inte är älskade och överges av sina föräldrar, speciellt om det gäller

modern, löper en större risk att lida av känslomässigt berövande. 3) Barn som

växer upp i hem som är kulturellt och utbildningsmässigt extremt icke-

stimulerande kommer att vara handikappade miljömässigt (environmental

deprivation).  Dessa tre villkor behöver naturligtvis inte utesluta varandra. Det är

allmänt accepterat att vart och ett av dessa tre villkor kan vara skadligt för den

emotionella och sociala utvecklingen. Men de olika formerna av deprivation kan

också ha följder på ett barns språkutveckling, den intellektuella utvecklingen

och skolframgången. Den språkliga utvecklingen är basen för den allmänna

intellektuella utvecklingen (Pringle, 1971).

Pringle har gjort en undersökning av utvecklingen och prestationer hos 188

barn i åldrarna 8, 11 och 14 år som bor på barnhem. Han fann att språket var

underutvecklat både hos pojkar och flickor och i samtliga åldersgrupper. Även

läsförståelsen var underutvecklad hos dessa barn. Han undersökte också barn

som separerats från sina mammor vid en tidig ålder och som hade tillbringat

största delen av sina liv på barnhem. Han fann att barn som hade möjlighet eller

förmåga att bygga upp och behålla ett varaktigt förhållande till en föräldragestalt

(det behövde inte vara en släkting) hade mindre anlag att bli missanpassade.

Det fanns även en statistisk signifikant relation mellan kontakten till en vuxen

och den emotionella stabiliteten hos ett barn. Slutligen undersökte Pringle den

språkliga utvecklingen hos förskolebarn som bor på barnhem jämfört med barn

som bor med sina familjer. Resultaten visade att barn som bor hemma är

språkligt i en mera fördelaktig situation, både kvantitativt och kvalitativt.

Sammanfattningsvis kan man säga att fattiga och olyckliga hemförhållanden

leder till att den språkliga utvecklingen hämmas och till att barn ofta blir

emotionellt missanpassade vilket i sin tur leder till utslagning och till svårigheter

att anpassa sig i skolan, vilket ytterligare leder till en sämre utveckling (Pringle,

1971).

Mortimore och Blackstone (1983) använder sig av termen ”nackdel” eller

”ofördelaktig” (disadvantage) i stället för deprivation. När termen ”nackdel”
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används i relation till utbildning, kan följande grupper beskrivas befinna sig

utbildningsmässigt i en sämre ställning (educationally disadvantaged):

(i) De som förnekas en jämlik tillgång till utbildningsmöjligheter vad gäller typ

av skola, resurser, lärare eller läroplan.

(ii) De som, trots att de gör bra ifrån sig, lämnar skolan vid första bästa

möjlighet.

(iii) De som underpresterar eller som inte presterar så bra som de skulle ha

möjlighet till p.g.a. en mängd olika sociala och miljömässiga faktorer som

gör att de inte kan utnyttja utbildningsmöjligheterna.

De här grupperna behöver inte exkludera varandra.

Mortimore och Blackstone granskar hur barn från olika socialklasser uppnår

olika utbildningsnivåer. Under de första skolåren finns det tydliga skillnader

mellan vilken nivå olika grupper uppnår. Barn från arbetarfamiljer presterar

konstant på en lägre nivå än andra grupper. Forskarna finner alltså ett samband

mellan socialklass och utbildningsprestation speciellt för elever i en ofördelaktig

ställning enligt definitionen ovan. Man fann en stark sammanlänkning mellan

uppnådd utbildningsnivå och socioekonomisk ställning. Mortimore och

Blackstone undersöker vidare vilka bakgrundsfaktorer i hemmet som kan

relateras till de olika uppnådda utbildningsnivåerna. De delar upp

bakgrundsfaktorerna i materiella och kulturella faktorer i barnuppfostran och

attityder till utbildning. Som materiella faktorer nämner de fattigdom,

föräldrarnas arbetsförhållanden, arbetslöshet, hälsa, rökning vid havandeskap,

familjestorlek, familjer med bara en förälder, boende och omgivning. Kulturella

faktorer är materiellt och intellektuellt svaga hem, förhållandet mellan mor och

barn, språk, samt föräldrarnas attityd till utbildning.

Resultaten Mortimore och Blackstone kommer fram till visar att materiell

nackdel både kan begränsa tillgången till utbildning och göra det svårare för

barn att utnyttja utbildningen. Även ojämlikhet i hälsa kan ha en bromsande

effekt på fysisk och intellektuell tillväxt i grupper som befinner sig i en

ofördelaktigare situation. Det är allt skäl att minnas att det inte nödvändigtvis

endast är en faktor som kan ha förödande konsekvenser utan ofta är det fråga

om en kombination av flera faktorer.
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Mortimore och Blackstone undersöker också vilka skolfaktorer som kan verka

hämmande på barns utveckling i skolan. De ser hur fördelningen av

utbildningsresurserna (finansiering, utgifter, variationer mellan skolor och

regioner, antalet elever per lärare), läroplanen, betygen, grupperingen enligt

förmåga, skolkningen, omsättningen på lärare och lärarnas kvalitet samt

lärarnas förväntningar påverkar elevers skolprestationer. Det verkar som om

skolans aktivitet omedvetet kan bidra till den ”utbildningsnackdel” eller

ojämlikhet som vissa elever befinner sig i. Trots försök till motsatsen är det

fortfarande elever från de högre socioekonomiska grupperna som erhåller

största delen av resursfördelningen. En hög omsättning av lärare har en negativ

effekt men dock i betydligt lägre grad än dålig undervisning. Lärarnas låga

förväntningar på en elev kan ytterligare försämra situationen för elever som

redan från förut har sociala nackdelar. Ett sätt att försöka råda bot på

problemen har varit att ta i bruk positiv särbehandling för att försöka förhindra

att sociala nackdelar skall leda till nackdelar inom utbildningen.

2.7 Selektiv funktion

Enligt teorin om selektiv funktion så är samhället hierarkiskt. Eftersom samhället

är uppbyggt på ett hierarkiskt sätt placeras elever i olika grupper enligt en viss

hierarki. Detta för att skolan skall fungera som en funktion som skapar

arbetstagare i olika klasser, t.ex. arbetare.

Lehtisalo och Raivola (1992) beskriver det systemtänkande som finns inom

utbildningen och utbildningspolitiken. Det finns både ett öppet och ett stängt

system i utbildningssystemet på grund av systemets tre specifika samhällsroller.

1) Utbildningen fungerar som ett servicesystem för att tillfredsställa

människornas behov genom att den uppfyller den personliga och sociala

utbildningsefterfrågan. 2) Utbildningen fungerar också som ett alienerande

tvångssystem (jmf. skolplikt) och 3) som en organisation som upprätthåller och

förnyar samhällsstrukturen. I de två senare rollerna försöker

utbildningssystemet stänga om sig genom byråkrati. Genom byråkratin

eftersträvar utbildningssystemet att säkerställa den autonomi det traditionellt har

haft (Lehtisalo och Raivola, 1992, s. 19).
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Skolsystemet har dock en egenskap som motverkar mekanisk styrning och den

byråkratisk-tekniska organisationen. Systemet processar människor. Det

betyder att i systemet på vissa nivåer träffas den som ger order och den som tar

emot order personligen. Detta, kan man anta, leder till en större öppenhet i

systemet (Lehtisalo och Raivola, 1992, s. 19-20).

Skolan har två inbyggda kontrollsystem: den hierarkiska byråkratin och lärarens

agerande som baserar sig på lärarens yrkeskunskap. Läraren motsätter sig

förändringar och upprätthåller systemets gränser och motsätter sig (ofta

omedvetet) att systemet skulle bli mer öppet. Detta på grund av att läraren

jobbar ensam i klassrummet och måste göra det enligt systemets regler för att

få undervisningen att fungera.

Utbildning ger både direkta och indirekta resultat. Direkta resultat är betyg och

de bedöms med hjälp av läroanstaltens inre värderingar. Utbildningspolitiken

ser längre framåt i tiden. Med hjälp av utbildning försöker man uppnå

samhällspolitiska mål (indirekta resultat). Har utbildningen hjälpt individen och

hela samhället att bättre uppnå ekonomiska och sociala mål? För att svara på

frågan om utbildning lönar sig måste man veta vilka uppgifter och funktioner

man har gett utbildningen. Genom politiska beslut och lagtexter har man kommit

att ge utbildningen olika funktioner bestående av ekonomiska uppgifter, urvals-

eller selektionsuppgifter och uppgifter om överföringen av kultur. Dessutom

förväntas utbildningen vara jämlik och ha en inverkan på jämlikhetsfrågor

(Lehtisalo och Raivola, 1992, s. 39).

Den tydligaste uppgiften för utbildningen, enligt Lehtisalo och Raivola, har blivit

den ekonomiska, att utbilda arbetskraft för näringslivets behov. Av medborgarna

förväntas anpassningsbarhet och snabb beslutsförmåga, och de kan utvecklas

genom en mångsidig utbildning. Endast välutbildade människor kan producera

innovationer och nya produktidéer och det skapar en efterfråga på välutbildade

individer. Internationell konkurrenskraft har blivit ekonomins magiska ord

(Lehtisalo och Raivola, 1992, s. 40).

I ett ekonomiskt perspektiv ses utbildning som en investering i humankapital.

Skillnader i människors inkomster reflekteras av deras skillnader i produktion.
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Det anses att löneskillnaderna till och med upp till två tredjedelar förklaras av

utbildning. Ur ekonomisk synvinkel gör alltså människan rationella val mellan

olika utbildningsområden och –nivåer när hon känner till lönestruktur och

arbetsvillkor (Lehtisalo och Raivola, 1992, s. 46).

Humankapitalteorin har även fått utstå mycket kritik, bland annat för att

människor med utbildning inte endast har vinstmaximering som mål. Arbetets

pris bestäms inte enbart av utbud och efterfrågan utan även delvis av

samhällsstrukturen, sociala traditioner, fackföreningarnas makt eller av

administrativa beslut. Utbildning är också en fråga om konsumtion. För att

garantera en rättvis utbildningsnivå åt alla har samhället tagit rollen av

fördelare. Man betalar alltså inte ett marknadspris för utbildningen utan ett

administrativt pris. När man beaktar social ställning, begåvning, motivation, kön,

ålder, sociala och personliga egenskaper minskar korrelationen mellan

utbildning och inkomster betydligt. När forskning dessutom visar den stora

betydelse hemmets sociala ställning har för val av utbildning är det tydligt att

utbildning har blivit en förmedlare av privilegier från en generation till en annan

(Lehtisalo och Raivola, 1992, s. 47).

I och med förändringarna i vårt samhälle (demografiska förändringar,

produktionsförändringar o.s.v.) måste dagens löntagare vara väldigt produktiva

för att klara av näringslivets utmaningar. Utbildningen borde alltså i allt högre

grad förutse arbetslivets förändringar och tillgodose humankapitalets tillväxt och

försäkra sig om att det är av tillräckligt god kvalitet. Utbildningens primära mål

blir att se till att människor är anpassningsbara.  Den viktigaste egenskapen blir

då förmågan att ständigt lära sig nya saker. Förutbestämda kunskaper och

färdiga beteendemodeller behövs inte längre i lika hög grad som flexibilitet i

kunnandet, vetande och skicklighet. Detta betyder en förändring av den

traditionella skolformen. Nu krävs en förmåga att överge gamla

beteendemönster för nya och mer ändamålsenliga modeller (Lehtisalo och

Raivola, 1992, s. 48).

Nära utbildningens ekonomiska uppgift står dess sociologiska uppgift:

genomförandet av samhällets val eller med andra ord selektionsfunktionen. Det

vill säga att val av utbildning hör ihop med hur man placerar sig i samhället eller
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vart man hamnar i samhället. Vilka fortsätter till universitetsstudier och vilka blir

arbetare?

Utbildningen äldsta uppgift är att överföra kulturen och kulturellt beteende från

en generation till nästa. Skolan är till största delen skapad av tidigare

generationers uppfattning om kultur och kulturinnehåll (Lehtisalo och Raivola,

1992, s. 53).

Skolan lär ut egenskaper som behövs i arbetslivet: (arbets)disciplin, hållande av

avtal, tävlingsinstinkt och så vidare. Skolan är alltså en social fördelare på vars

villkor medborgarna blir medlemmar i olika samhällsskikt (Lehtisalo och Raivola,

1992, s. 54).

Jag har nu presenterat de rådande reproduktionsteorier som finns. Gemensamt

för alla dessa teorier presenterade ovan är att de ser skolan som ett sätt att

reproducera och differentiera elever i olika sociala skikt eller åtminstone

bibehålla de rådande sociala mönstren. Samhället behöver nämligen arbetskraft

från alla sociala grupper. Jag fortsätter med att ge en kort översikt över dagens

skola och hur framtiden eventuellt kommer att te sig.

2.7 Situationen i dag och i morgon

Vad händer i grundskolan i Finland i dag? Av de teorier och undersökningar jag

har presenterat är en del kanske föråldrade och inaktuella medan andra säkert

är relevanta även i dagens skolvärld. Och hur ser framtiden ut? Hurdan kommer

morgondagens skola att vara? År 2002 utarbetade undervisningsministeriet en

strategi för regional utveckling. I strategin, som sträcker sig till år 2013,

formulerar ministeriet sin vision om den regionala utvecklingen på följande sätt:

”Finland har högklassiga utbildnings-, forsknings- och kulturtjänster som täcker

alla regioner i landet och som befrämjar medborgarnas och samhällets välfärd

och jämlikhet samt beaktar förändringarna i omvärlden.”

Gällande förskoleundervisning och grundläggande utbildning är visionen: ”En

lokalt och regionalt heltäckande och högklassig förskoleundervisning och

grundläggande utbildning gör det möjligt att fullgöra läroplikten oberoende av
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boningsort och säkrar tillträde till fortsatta studier för alla som fullgjort

läroplikten.” (Undervisningsministeriets publikationer 2003:42).

Robert D. Putnam (Putnam, 2004) menar att socialt kapital är en viktig

ingrediens i hur man klarar sig i skolan. Sociologer definierar i ett brett

perspektiv socialt kapital som positiva och starka effekter av sociala nätverk på

produktiviteten. Sociala nätverk har alltså ett värde i sig själv. Hur påverkar då

socialt kapital och social samhörighet utbildning? Och hur påverkar utbildning

socialt kapital och social samhörighet?

Individer och samhällen som har mycket humankapital, karakteriseras vanligtvis

även av höga nivåer av socialt kapital i olika former. På universitetsnivå har det

visat sig, i alla fall i USA, att studerande lär sig mera av varandra än av den

egentliga undervisningen.  En annan aspekt av detta sociala kapital ”inom

väggarna” är kontakterna och tilliten mellan lärare och administratörer. En

märkbar egenskap hos skolor som gör bra ifrån sig är nämligen det goda

samarbetsklimatet inom skolväsendet. Men även kontakter utanför skolans

väggar med föräldrar och olika föreningar är viktiga tillgångar. Föräldrars

engagemang har en stor betydelse för barnens skolframgångar. De attityder

och beteenden som föräldrar och elever för in i utbildningen är mera påverkade

av närsamhällets styrka och samhörighet och av familjeband än av generella

socioekonomiska faktorer eller av faktorer som härrör från vilken ras eleven

kommer ifrån. Nivåtest eller benägenheten att avbryta skolgången förutses

bättre av socialt kapital baserat på närsamhället än av mätningar gjorda på

lärare eller klasstorlek eller kostnader per elev (Putnam, 2004).

En orsak till att elever från minoritetsgrupper och ekonomiskt sämre hem klarar

sig sämre i skolan är att de saknar tillgång till produktivt socialt kapital, både

inom och utanför skolan. En strategi för att hjälpa skolor med sämre resultat har

varit att aktivera närsamhället och att integrera föräldrar och närinvånare i

skolans verksamhet. (Ett exempel på en liknande typ av verksamhet som pågår

i Helsingfors är projektet ”Farfar i skolan”.) Enligt Putnam borde beslutsfattare

som vill höja på utbildningsnivån vara lika medvetna om utbildningens sociala

innebörd som de är om datorer, skolböcker och lärarbehörigheter.
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Social tillhörighet är en källa till oro i många länder. Den sociala och etniska

mångfalden ökar överallt och även de sociala och ekonomiska olikheterna ökar

i de flesta OECD-länder. I framtiden kommer de flesta länder, inklusive Finland,

att ha en större etnisk olikhet än de har nu p.g.a. immigration och förändringar i

fertiliteten. Om man vill öka det sociala kapitalet och den sociala tillhörigheten,

är undervisningsprocessen den viktigaste och effektivaste politiska

påtryckningsmetoden. Därför är det viktigt att undervisningsministerier har en

central roll när man utformar strategier för hur man bygger och ökar det sociala

kapitalet (Putnam, 2004).

Förutom mängden av undervisning finns det andra faktorer inom

utbildningsprocessen som spelar en viktig roll vid skapandet av socialt kapital,

medborgardelaktighet och social tillhörighet. Putnam beskriver kort några av

dessa faktorer:

- En korrekt pedagogik och läroplan har visat sig ha bestående och

konstanta effekter på elevers sociala engagemang och samhällsengagemang

senare i livet.

- För elever och studerande som deltar i kurser som kombinerar

samhällsaktivitet med skolarbetet eller studierna är sannolikheten större att de

även i framtiden kommer att ha ett större samhälleligt engagemang.

- Skolan kan också fostra till socialkapital, samhällelig aktivitet och

social tillhörighet genom andra metoder än de som finns i läroplanen.

Deltagande i olika klubbar (musik, idrott, teater, elevråd) leder ofta till ett

samhälleligt deltagande i framtiden.

Putnam drar två slutsatser av sitt resonemang: 1) utbildning påverkar socialt

kapital och social samhörighet och vice versa och 2) beslutsfattare inom

utbildningsområdet måste lära av varandra vad som fungerar, när det fungerar

och var det fungerar när det gäller länken mellan utbildning och social

tillhörighet.

I ett tal inför OECD-ländernas undervisningsministrar i mars 2004 beskriver

undervisningsminister Tuula Haatainen utbildningskvaliteten i Finland i dag och

vilka utmaningar vi står inför i framtiden. Haatainen påtalar att situationen i
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Finland gällande elevers lika möjligheter till utbildning är god och att även

resultaten av utbildningen är rättvisa. Jämförelser av skolor i större städer visar

dock att det finns en relation mellan elevers sociala bakgrund och

inlärningsresultat. I områden med låg socioekonomisk status är

inlärningsresultaten under medeltalet, hälsoproblemen är flera och

livsstilsvanorna är mera ohälsosamma. I skolor med goda resultat är det mera

vanligt förekommande med elever som upplever skolarbetet betungande och

som lider av olika typer av ungdomsstressymptom än elever från områden med

låg socioekonomisk status. Dessa resultat tyder på att Finland bör utveckla

skolans läroplaner (Haatainen, 2004).

Finland har relativt nyligen förnyat den nationella läroplanen (2004).

Tyngdpunkterna ligger på modersmål och litteratur, matematik och natur- och

samhällsvetenskaper. Analyser visar dock att skolbetygen inte mäter elevernas

kunskapsnivå på bästa sätt och inte heller är de ett bra instrument för att mäta

jämförelser mellan skolor. Elever jämförs oftast med andra elever i samma

skola och inte med kriterierna för god inlärning som bestäms av den nationella

läroplanen. Resultatet är att vitsorden som ges för samma inlärningsnivå kan

variera.

Hur skall man övervaka de nationella målen och hur skall man använda de data

man får in via utvärderingar så att man styr utvecklingen i rätt riktning?

Haatainen säger att det är viktigt att få en bättre insikt i relationen mellan

bakgrundsfaktorer och inlärningsresultat för att bättre förstå utbildningens

betydelse. Ett sätt att använda den tillgängliga informationen har varit att ta i

bruk positiv särbehandling. Det betyder att man allokerar mera resurser till

skolor med ett mera krävande elevunderlag.

Utvärderingen av utbildningen skall betjäna skolornas utveckling och utbildning,

förbättra elevernas skolresultat och förbättra föräldrarnas tillgång till information

om utbildningens kvalitet. En oroande trend är att utvärderingsresultaten också

publiceras som rankinglistor. Hur skall man kunna garantera att utvärderingarna

inte används för att stämpla skolor utan förbättrar utvecklingen, samtidigt som

man bevarar insynen och öppenheten?
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En utmaning de kommande åren är, enligt Haatainen, att utveckla

övervakningen av utbildningskvaliteten och utvärderingen mot ett holistiskt

tillvägagångssätt, där resultat och faktorer gällande elevers välmående inte ses

som skilda enheter. I Finland hör dessa aspekter, åtminstone till en del, till olika

administrativa sektorer. Haatainen efterlyser en metod som kombinerar

inlärningsresultat med elevens välmående och skolornas sociala bakgrund.

Finland har fått mycket goda resultat i de senaste PISA-undersökningarna, men

där framkommer också att socialklass och bostadsplats fortfarande påverkar

elevernas resultat. Det betyder att de konflikt- och reproduktionsteorier jag

tidigare redogjort för är relevanta ännu i dag. Till det kommer att skolan till sin

natur är konservativ och att den bevarar rådande system. Frågan är om skolan

och samhället är tvungna att underkasta sig den konservativa och rådande

synen. Det sociala kapitalets betydelse har jag redogjort för och dess betydelse

är väsentlig. Sammanfattningsvis kan man säga att Finlands skolsystem

befinner sig i en förändringsprocess där man strävar till att övervinna

reproduktionstraditionen.

Hittills har jag beskrivit mitt forskningsämne och redogjort för olika teorier som

kan redogöra för och förklara variationer i elevers skolprestationer. I nästa

kapitel övergår jag till att redogöra för tidigare forskning och utgångspunkten för

min forskning. I kapitel 4 finns den empiriska delen, där jag kommer att

undersöka elevers skolprestationer ur ett Helsingforsperspektiv och se hur

elevvitsorden ändrar över tiden och vad som eventuellt kan förklara

förändringarna. Jag kommer även att beskriva mina forskningsmetoder och

modeller och redogöra för mina resultat.
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3. UTGÅNGSPUNKTEN FÖR FORSKNINGEN

3.1 Utbildningens funktioner

Den snabba teknologiska utveckling som råder i dagens samhälle ställer nya

krav på kompetens och kunskap och det betyder att även skolan måste

anpassa sig till de nya kraven. Utbildningen har både ekonomiska och sociala

uppgifter. Till de ekonomiska uppgifterna hör att utbildning skall utveckla barns

baskunskaper – läs- och skrivkunnighet och matematiska färdigheter. Utbildning

skall ge eller väcka en positiv attityd gentemot arbete och olika yrken genom att

sammanföra önskningar och behov. Det finns alltså en relation mellan

utbildning och arbetskraft. De snabba förändringarna i samhället gör det

omöjligt att utbilda alla exakt till de uppgifter som för tillfället behövs.

Utbildningens uppgift blir då att erbjuda arbetsmarknaden en kollektiv

arbetskraft som näringslivet väljer ut efter behov eller på basis av sociala

faktorer. Utbildning har m.a.o. blivit en konsumtionsvara. Man utbildar sig för

säkerhets skull i väntan på att det ”riktiga” livet skall börja. Skolan har också

utvecklats till ett kollektivt daghem, tiden man tillbringar i utbildningen blir längre

och längre och samhället tar ansvar för alla stadier – från förskola till högskola.

Vi pratar om utbildningstjänster på samma sätt som om sjukvård eller

äldreomsorg. Man kan fråga sig om utbildning till en del blivit en förvaringsplats

för en del människor i stället för arbetslöshet (Raivola, 1982).

En annan ekonomisk funktion som utbildningen har är att forma och påverka

det mänskliga vetandet och kunnandet. Utbildning anses öka humankapitalet

och på så sätt förbättra människors möjligheter att tävla om arbetsplatser och

sociala förmåner. Med högre utbildning hoppas man även få högre inkomster i

framtiden. Med utbildningens ekonomiska funktioner menas alltså 1) att

utbildningen skall utforma den kollektiva arbetskraften och förse den med

sådana baskunskaper och –färdigheter samt med en inställning som möjliggör

en snabb och smidig inlärning av arbetets uppgifter på arbetsplatsen att man

kan skapa en samhällelig bas och 2) en utvärdering av det personliga

humankapitalet så att varje människa i sitt arbete och i sina handlingar kan

uppnå en produktiv position i samhället hon är nöjd med (Raivola, 1982).
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Skolan lär inte enbart ut tekniska kunskaper. Skolan är en miljö där de

studerande lär sig nödvändiga sociala färdigheter för att kunna leva och arbeta i

ett organiserat och industrialiserat samhälle (Jacob, 1981, s. 74). Utbildningen

har alltså även sociala funktioner. Samhället vill tämja människan till en duglig

medborgare, d.v.s. socialisera henne. Skolan har blivit den viktigaste

socialiseraren som väljer och allokerar människor. Med socialisering menas i

allmänhet en ny generations integrering i samhället. Alla samhällsdeltagare

måste omfatta en gemensam kultur och utbildningen får en central roll att sprida

och föra kulturtraditionen vidare. Det handlar också om att välja och placera

människor. Utbildningens uppgift är att leda och föra människor till en lämplig

nivå av arbetskvalifikation och med hjälp av vitsord och betyg visa för

arbetsgivaren den uppnådda utbildningsnivån. Utbildningens utbud och

efterfråga skall också mötas. Individen förväntar sig att samhället erbjuder

utbildningsmöjligheter som motsvarar utbildningsefterfrågan och

samhällsekonomin bestämmer hur stor del av befolkningen man kan hålla i

utbildning på en gång. Utbildning är en konsumtionsvara som påverkas av

efterfrågan och den är även en av samhällets serviceuppgifter. Efterfrågan på

utbildning har ökat när levnadsstandarden har stigit och föräldrar önskar att

deras barn uppnår en nöjaktig ekonomisk och social ställning. Till utbildningens

sociala funktion hör även befrämjandet av den sociala rörligheten. Utbildning

gör det möjligt för människor att förbättra sin samhälleliga position genom att

erbjuda medel och sätt till social rörlighet (t.ex. behöver söner inte gå i sina

fäders fotspår och välja samma yrke). Utbildningen strävar efter att vara jämlik

och förverkligar samtidigt den samhälleliga jämlikheten. Utbildningens jämlikhet

är inte ett mål i sig utan ett medel för att uppnå olika samhällsmål såsom juridisk

och politisk rättvisa, grundtrygghet och en rättvis fördelning av

levnadsförhållanden, säkerställande av personlig utveckling och möjligheter till

deltagande i samhällsaktiviteter. Utbildningen anses vara jämlik när olika

sociala gruppers och olika regioners utbildningsresultat fördelas jämnt (Raivola,

1982).

Sammanfattningsvis kan man säga att grundskolan ger eleverna en

kunskapsgrund för att kunna gå vidare till nästa utbildningsnivå och för att

kunna klara sig i arbetslivet. Skolan fungerar med andra ord som en
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arbetskraftsfunktion där skolan separerar och väljer elever till olika

yrkesinriktningar. Skolan fungerar också som en fortsättare eller överförare av

socialisationskulturen och här spelar läroplanens innehåll en viktig roll. De

klassiska teorierna som presenterades i förra kapitlet visar också att skolan inte

utjämnar skillnader i elevernas inlärning och prestationer, utan tvärtom ibland

förstärker dem. En trend som ytterligare förstärks av den nyliberala

utbildningspolitiken.

Att även den finländska utbildningspolitiken blivit mer nyliberal finns det tydliga

tecken på. Den finländska utbildningspolitiken, styrningssystemet samt hela

skolsystemet har kraftigt förändrats under de senaste 20 åren som en del av

den allmänna samhällsutvecklingen. Man har tydligt frångått den gamla

traditionen med regleringar baserade på lagstiftning och jämlikhetsprincipen.

Den nya politiken baserar sig mera på individuella val, effektivitet och

utvärdering och enligt den är en hög standard på utbildningen en nödvändighet i

den globala konkurrensen (Varjo, 2007).

I en allt mer internationaliserad värld har den nationella utbildningspolitiken fått

ge vika för internationella värden, förmedlade via överstatliga organisationer

såsom OECD och EU. Enligt många har det skett stora förändringar, enligt

vissa t.o.m. ett paradigmskifte i den internationella utbildningspolitiken under de

senaste decennierna. Dessa förändringar går mot en tävlings- och

prestationscentrerad verksamhetskultur, där de centrala värderingarna är

förträfflighet, effektivitet och resultat. Hannu Simola (2001) talar om

”förträfflighetens moral”. Betoningen på jämlikhet har ersatts av strävan efter

förträfflighet. Enligt Simola finns inte den värsta formen av detta ännu i Finland.

Enligt internationella undersökningar har man funnit få tecken på positiva följder

av denna förträfflighetens moral. Elevernas inlärningsresultat,

undervisningsmetoder eller skolornas läroplaner tycks sällan visa på önskvärda

resultat. Eventuella positiva följder rör sådana skolor, lärare och elever som det

går bra för i vilket fall som helst. Om någon gynnas är det de skolor och elever

som redan har de bästa förutsättningarna för att lyckas.
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Det finns flera tecken på negativa följder, t.ex. snedvridning i skolornas

elevrekrytering och negativa förändringar i lärarnas arbete. Skolorna försöker

speciellt få sådana elever vars förväntade produktivitet är högst, d.v.s. skolorna

försöker få de bästa eleverna och försöker undvika de mindre begåvade

eleverna och elever i behov av specialundervisning, samt elever från lägre

socialklasser om inte dessa visar tecken på specialegenskaper. Skolorna blir

också mera flickinriktade eftersom flickor är bättre ”investeringar” på en

marknad där inlärningsresultat betonas (Simola, 2001).

Förändringarna i utbildningspolitiken, såsom t.ex. standardiserade

inlärningstest, överföring av beslutsfattande till skolnivån och omorganisering av

organisationen har också negativa inverkningar på lärarna i form av frustration,

pessimism, hopplöshet, försämrade mänskliga relationer, minskande

yrkesdiskussion, känsla av otillräcklighet, bitterhet, depression, revolterande,

förvåning, förlamning, överstora förväntningar och därav följande besvikelser,

utbrändhet och cynism. Största riskgruppen är de mest dedikerade lärarna. Just

de löper stor risk att bli cyniska eller utarbetade.

Hur är situationen i Finland? Det är självklart att internationella strömningar får

effekter även i Finland. Ett par tydliga saker syns. För det första: idén om

förträfflighet, effektivitet och resultatinriktning är förvånansvärt lika i alla EU-

länder. Uppfattningen att det nya utbildningsparadigmet också råder i Finland

och att den har en bred politisk konsensus och att den är accepterad i den

administrativa eliten finns det tydliga tecken på i Simolas undersökning. För det

andra är problemen på skolnivå de samma inom EU. Finska lärare klagar på

samma problem som sina europeiska kolleger, d.v.s. resursbrist, stress, ökande

arbetsbörda, mera pappersarbete och mera möten. De fruktar att den ökande

konkurrensen ökar olikvärdigheten mellan skolor, mellan lärare och mellan

elever. Lärarna fruktar också ett ökat avstånd mellan ovanstående

beslutsfattare och lärare och ett ökande gap mellan skolans målsättningar och

möjligheter att förverkliga dem. Allt detta är relaterat till de ständigt ökande

kraven och förväntningarna på skolorna och det faktum att allt skall genomföras

med allt mindre resurser.
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På en väsentlig punkt skiljer sig Finland i internationell jämförelse. Det finns

ganska lite övervakning av den finländska skolans arbete och resultat. På 1990-

talet avskaffades nästan alla kontrollmekanismer (såsom systemet med

skolinspektörer, obligatoriska läsordningar och lärodagböcker, godkännande av

läromedel samt den detaljerade läroplanen). År 2004 kom en ny nationell

läroplan som återigen är lite mera centralt styrd än tidigare, bl.a. har

bedömningsgrunderna för vitsord i åk 5 och åk 8 införts. Den kommunala

friheten har också blivit mer begränsad.

 Fr.o.m. 1960-talet har man ansett att utbildning är den bästa socialpolitiken. I

dag anses utbildningen ha samma betydelse för den ekonomiska utvecklingen

och konkurrenskraften. Vår kultur och vårt samhälle har en tendens att se

utbildning som lösningen på samhällets alla problem. Utgångspunkten är främst

att vi utgår från och tänker på skolan som den borde vara, inte som den är.

För att en omstrukturering eller förnyelse av skolans vardag skall lyckas, måste

två minimikrav uppfyllas. För det första måste reformen grunda sig på en vettig

analys av skolans verklighet och för det andra måste man få lärarna att stå

bakom reformen (Simola, 2001).

Efter millenniumskiftet har man allt mer börjat diskutera och kritisera de

internationella organisationernas roll inom undervisningen och hur de påverkar

och styr utbildningspolitiken i olika länder. Dessa överstatliga organisationer är

OECD, Världshandelsorganisationen (WTO), EU, Världsbanken och

Internationella valutafonden (IMF). EU har starkt påverkat överstatliga

administrativa organ, nätverk samt kulturella och ekonomiska projekt.

Maastrichtavtalet från 1992 kan anses vara en vändpunkt inom EU:s

utbildningspolitik. Där godkändes utbildning formellt som ett av EU:s centrala

ansvarsområden. Följande steg togs av Europarådet i Lissabon år 2000, som

gav mandat att förstärka den europeiska dimensionen över den nationella

utbildningspolitiken. Den europeiska utbildningsmodellen med livslångt lärande

och information föddes. I förslaget till EU:s grundlag styrs den nationella

utbildningen allt mer in i den ekonomiska sfären, där produktion och intervention

styrs från överstatligt håll (Rinne, Kallo, Hokka, 2004).
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OECD skiljer sig från andra överstatliga organisationer på det sättet att dess

styrningsmakt baserar sig på administration av uppgifter och information. OECD

fattar inga juridiska utbildningsbeslut eller rekommendationer som måste följas.

I stället har OECD vissa politiska instrument, såsom utvärderingsresultat och

kvalitetsgranskning av utbildning, med vars hjälp organisationen kan påverka

nationell utbildningspolitik.

OECD:s utbildningspolitiska historia kan indelas i fyra faser. Den första fasen

utgörs av 1960-talets kalla krig och hårda vetenskap, den andra av 1970-talets

sociala mål och periodisering. 1980-talet var en tid för sökande efter jämlikhet

och utbredning av utbildningen och 1990-talet präglades av ekonomi och

kvalitetsutvärderingar.

Hur har Finland svarat på OECD:s rekommendationer från 1980-talet framåt?

År 1982 genomförde OECD den första nationella utvärderingen av Finlands

utbildningspolitik. I den ansågs att grundskolan står på stadig grund och att den

åtnjuter folkets stöd och uppskattning. Finland fick kritik för att inte omfatta idén

om livslångt lärande som en del av utbildningssystemets helhetsramverk.

OECD fäste uppmärksamhet även på två andra frågor. De föreslog ett utökat

samarbete mellan den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen på

mellannivå. Dessutom uppmanade OECD 1982 Finland att överväga

grundandet av ett yrkeshögskolesystem. Finlands utbildningsmyndigheter

förhöll sig negativt inställda till båda dessa förslag. 10 år senare var

inställningen den motsatta.

Enligt Rinne, Kallo och Hokka (2004) har Finland varit en mönsterelev gällande

rekommendationer i samband med nationella utvärderingar och

temautvärderingar gjorda av OECD. Organisationen har t.o.m. ibland fått

bromsa Finlands iver till reformer och påminna om jämlikhetens betydelse.

OECD har påverkat hela den europeiska utbildningspolitiken. Termer som

globalisering, datasamhälle, redovisningsskyldighet, kvalitetsstyrning,

kvalitetssfär, marknader, kunder, avkastning, utvärdering, resultatansvar, socialt

kapital kommer alla direkt från OECD:s vokabulär eller via EU.
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OECD:s roll som en överstatlig rådgivare till nationella makthavare har befästs

under de senast fyra årtiondena (och speciellt under de senast 10 åren). Dess

maktstyrning baserar sig på publicerade analyser, statistik,

indikatorpublikationer, nationella utvärderingar och temautvärderingar. OECD

har blivit en grå eminens i de industrialiserade länderna, vars makt är indirekt

men som sträcker sig både till den ekonomiska politiken och till

samhällspolitiken. Många tolkar OECD:s förstärkta roll som en del av en

bredare post-keynesiansk samstämmighetspolitik och som en del av en

nyliberal utbildningsbefallning (Rinne, Kallo, Hokka, 2004).

Utgångspunkten i min undersökning är att undersöka om de klassiska teorierna

som jag redogjorde för i kapitel 2 fortfarande gäller i den finländska

grundskolan. Jag har också redogjort för utbildningens funktioner och sett på

hur överstatliga institutioners nyliberala utbildningspolitik påverkat den

finländska utbildningspolitiken och vilka följden den har för grundskolan.

Härnäst följer en översikt över tidigare forskning i ämnet.

3.2 Tidigare forskning

I Finland har det forskats ganska lite om hur elevers vitsord påverkar framtida

vitsord. Det är egentligen bara Jorma Kuusinen och Veli Nurmi som undersökt

detta och deras undersökningar redogör jag närmare för senare i detta kapitel.

Människor handlar ofta enligt de förväntningar omgivningen ställer på dem.

Våra förväntningar på en annan person visar sig ofta vara korrekta därför att vi

känner till personens beteende från förut. Vill man sätta in detta resonemang i

en undervisningsmiljö uppstår frågan huruvida en lärares förväntningar

angående en elevs intellektuella kompetens kan komma att bli en

självuppfyllande profetia. Klarar sig vissa elever bra i skolan för att läraren

förväntar sig att de skall klara sig bra? Kring denna och andra relaterade frågor

har bl.a. Robert Rosenthal och Lenore Jacobson forskat. De redogör för en

mängd undersökningar som visar att lärare förväntar sig mindre av elever från

lägre samhällsklasser och att lärares förväntningar påverkar elevers

prestationer och mål. Undersökningar visar att när lärare anser att elevers
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inlärningsförmåga är låg överskrider eleverna sällan de förväntningar som

lärarna ställer på dem (Rosenthal och Jacobson, 1968, s. 51-53).

En lärares agerande och förväntningar kan också ses som en fråga om kontroll.

Michael Lipsky (1980) beskriver på vilka sätt ett ämbetsverk kan kontrollera sina

kunder. Som en kontrollform nämner han att kunden avkrävs att bete sig på ett

visst sätt och som exempel nämner han att av en elev avkrävs ett visst

beteende i klassrummet. Kunder lärs alltså att bete sig enligt vissa roller. En

instans kan också kontrollera sina kunder genom att psykiskt belöna eller

bestraffa dem. Igen nämner Lipsky skolan som exempel, där en elevs första

lärare kan stämpla en elev som ”långsam” eller ”svag” och denna kategorisering

kan påverka kommande lärares syn på ifrågavarande elev (Lipsky, 1980, s. 60-

70).

Jorma Kuusinen (1992) har med hjälp av longitudinella data undersökt elevers

skolframgångar under 1970- och 1980-talen i Jyväskylä. Han har bl.a.

undersökt elevers skolframgång ur jämlikhetssynpunkt. Grundskolans mål är att

ge alla elever samma möjligheter att lära sig saker lika väl. Men när barn inleder

sin skolgång befinner de sig på väldigt olika nivåer och det finns stora skillnader

i de färdigheter som skolarbetet kräver. Kuusinen finner att det finns klara

skillnader mellan elevers skolframgångar när de fick sina betyg vid julen i tredje

årskursen. Skillnaden i vitsord mellan den bästa femtedelen och den sämsta var

ca två siffervitsord. Men det intressanta är att se hur eleverna klarar sig på

senare årskurser och hur de placerar sig på vitsordsskalan. Kuusinen finner att

kommande förändringar är obetydliga. Alla grupper stannar kvar i sina

positioner genom hela grundskolan. Undersökningen visar att elevers

skolframgångar fastställs och blir förutsägbara i ett tidigt skede av skolgången.

Det finns inte heller några större skillnader mellan olika ämnen. Elevers

framgångar betecknas alltså snarare av stabilitet än av förändring. Detta utgör

inget problem för dem som klarar sig bra, men för dem som från början har

svårigheter i skolan är situationen problematisk.

Kuusinen delade in barnen i tre lika stora grupper enligt begåvning och fann att

60 % av den mest begåvade gruppen klarade sig över medeltalet för alla elever

och 16 % presterade resultat under medeltalet. På motsvarande sätt befann sig
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82 % av eleverna från den minst begåvade gruppen under medeltalet och

endast 9 % över medeltalet. Resultaten visar att skolgångens inledningsskede

kraftigt reglerar barns begåvning. Även barnets hemförhållanden och bakgrund

inverkar på begåvningen. Resultaten av sambanden mellan begåvning och

medeltalet för läsämnena i årskurs 9 visar att 45 % av förändringen i

skolframgång kan förklaras med hjälp av mätningar av begåvning gjorda innan

skolgången inletts. Den säkraste garantin för skolframgång är alltså inte

begåvning utan ett lämpligt hemförhållande (välutbildade och välbärgade

föräldrar).

Man kan sammanfatta med att säga att hembakgrund och begåvning uppmätt

innan inledningen av skolgången bestämmer skolgången mycket starkare än

det skolsystem som eftersträvar jämlikhet. Skolans centrala uppgift tycks

fortfarande vara att kategorisera och stämpla människor i stället för att förändra

dem (Kuusinen, 1992).

Vad gäller frågan hur social bakgrund och kön påverkar utbildningen i

grundskolan visar Joel Kivirauma på en del intressanta resultat från sin

undersökning (se Raivola, Valtonen och Vuorensyrjä, 1997, s. 256-264). Han

kommer bl.a. fram till att när man beaktar till vilken socialgrupp elever hör, ökar

skillnaderna i deras skolframgång under grundskoletiden. Grundskolan ökar på

de skillnader mellan olika socialgrupper som finns när eleverna inleder sin

skolgång. Med tanke på social bakgrund är skolan således inte jämlik, utan den

graderar eleverna när startnivå och skolframgång används som kriterier. Det är

också intressant att kunna konstatera att ordningen på grupperna hålls

konstant, d.v.s. de är samma på nionde årskursen som de var på andra. De

som har mest nytta av grundskolan är de elever som kommer från familjer

tillhörande den högsta socialgruppen. De lyckas bäst förbättra sina vitsord.

Flickor klarar sig klart bättre än pojkar i alla socialgrupper, t.o.m. så att flickor

från den lägsta socialgruppen klarar sig bättre än pojkar från den mellersta

socialgruppen.

En del intressanta resultat som är relaterade till min forskningsidé fås från

OECD:s s.k. PISA-undersökning från 2000 (Välijärvi, J., m.fl., 2001), där man

undersökt och jämfört 15-åringars läsförmåga och deras kunskaper i matematik
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och naturvetenskapliga ämnen. I PISA 2000-undersökningen deltog 32 länder

och för Finlands del framkom bl.a. följande. Finländska ungdomars läsförmåga

var bäst bland alla deltagande länder. Förutom att läsförmågan var god, var den

också jämlik, d.v.s. variansen bland elevernas förmåga var liten.

Elevernas förmåga indelades i fem grupper, där nivå 5 var den bästa. I den

placerade sig 18 % av de finländska ungdomarna. 32 % placerade sig i nivå 4.

Det betyder att 50 % placerade sig på de två högsta nivåerna. På den sämsta

nivån placerade sig 5 % och under nivå 1 fanns 2 % av eleverna. Fastän dessa

elever bara utgjorde 7 %, betyder det ändå över 4000 elever av hela

åldersgruppen 15-åringar (62 000). Man måste i framtiden fästa en stor

uppmärksamhet vid den här gruppens läskunnighet, därför att en svag

läsförmåga får betydelse för fortsatta studier, arbetsliv och kulturintressen och

kan leda till olika former av utslagning i samhället.

Även inom matematisk förmåga hörde Finland till den bästa fjärdedelen. Inom

kunnandet i naturvetenskapliga ämnen placerade sig Finland på tredje plats.

I alla länder var flickornas läsförmåga bättre än pojkarnas, men i Finland var

skillnaden allra störst. Fastän pojkarnas medeltal var betydligt sämre än

flickornas är det allt skäl att minnas att det ändå var högst bland pojkarna

jämfört med de övriga OECD-länderna. Utgående från resultaten kan man

konstatera att jämställdhetsprincipen inte har uppnåtts i Finland vad gäller

utbildningsresultaten i läskunnighet.

I matematik och naturvetenskap var kunnandet i stort sett på samma nivå bland

pojkar och flickor i Finland.

Variationen i resultaten mellan skolorna var minst i Finland bland de länder som

jämfördes. I OECD-ländernas variation i läskunnighet berodde i genomsnitt 36

% på skillnader skolorna emellan. Motsvarande siffra för Finland var bara 5 %.

Det betyder alltså att kunnandet bland finländska 15-åringar fördelade sig

väldigt jämnt mellan skolorna. Däremot förekom en hel del variation inom

skolorna. Även skillnaderna mellan pojkar och flickor var stor inom enskilda
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skolor. Bland pojkar står skolan för 10 % av förklaringen i variationen i

läsförmågan, bland flickor är motsvarande siffra 4 %.

Eleverna kommer till skolan från väldigt olika förhållanden. I PISA-

undersökningen har man använt sig av föräldrarnas yrkesställning för att få fram

elevernas socioekonomiska ställning. Det visar sig att elever som hör till den

högsta socioekonomiska kategorin har betydligt bättre resultat än de i de lägre

socioekonomiska. Detta gäller i alla länder.

Skillnaderna i finländska ungdomars läsförmåga förklaras till största delen av

hur hängiven man är till läsning (22 %) och hur intresserad man är (18 %). Allt

detta hör ihop med elevens egen inställning till läsning, hans/hennes

värderingar och könskultur. En annan stor förklarande variabel är

hemförhållandena och föräldrarnas socioekonomiska ställning.

I PISA-undersökningen kom man alltså fram till att det inte fanns någon stor

skillnad mellan skolorna (däremot fanns skillnader inom skolorna), medan det i

undersökningen gjord av utbildningsstyrelsen, som jag refererade till i kapitel 2,

framkommer att det finns skillnader mellan skolor i Helsingfors. Båda

undersökningarna kommer dock fram till att den socioekonomiska ställningen i

elevernas familjer inverkar på elevernas prestationer.

Även i PISA-undersökningen från 2003 placerade sig Finlands 15-åringar bland

de främsta av 41 nationer i OECD i samtliga fyra ämnen som undersöktes

(matematik, naturvetenskap, läsning och problemlösning). Också

jämlikhetsprincipen fungerar väl inom den finländska utbildningen.

Könsskillnaderna, de regionala skillnaderna och skillnaderna i resultaten i

matematik mellan skolorna är bland de minsta i Finland av alla deltagande

nationer.

Ser man närmare på de olika ämnena som undersöktes kan man konstatera att

de finländska elevernas skillnader i resultaten i matematik är bland de minsta

inom OECD. Trots det är skillnaderna mellan eleverna förhållandevis stora. Den

höga allmänna resultatnivån beror på att andelen svaga elever är liten.

Elevernas läsförståelsenivå är högst i Finland av alla undersökta länder. De
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individuella skillnaderna i läsning är minst i Finland av alla OECD-länder. Likaså

är andelen svaga elever lägre i Finland än i något annat land. Andelen

finländska läsare på toppnivå utgör 15 procent. Inom OECD som helhet är

denna andel 8 procent. I naturvetenskap håller de finländska och japanska 15-

åringarna den högsta resultatnivån inom OECD. PISA 2003 omfattade för första

gången också problemlösning. De finländska eleverna är framgångsrika också

på detta område. Finlands resultat är nästbäst efter Korea (Kupari och Välijärvi,

2004).

Jämför man pojkar och flickor har pojkarna ett något bättre resultat i matematik

än flickorna. Könsskillnaderna är dock jämförelsevis små i Finland. I

naturvetenskap och problemlösning uppvisar de finländska flickorna ett något

bättre resultat än pojkarna. Flickorna håller även en högre nivå än pojkarna i

läsförståelse i samtliga OECD-länder. Klasskillnaden är betydligt större än i

matematik. Trots det är de finländska pojkarna bättre i läsning än jämnåriga

pojkar i varje annat land som deltog i undersökningen. I samtliga deltagande

nationer har elever med den gynnsammaste socioekonomiska bakgrunden i

medeltal ett betydligt bättre resultat i matematik än elever med en mindre

fördelaktig socioekonomisk hembakgrund. I Finland betyder föräldrarnas

yrkesställning för elevernas resultatnivå mindre än inom det övriga OECD. I

stället är attityderna till matematik i Finland av största betydelse för

kunskaperna i ämnet. Inställningen betyder mycket mer än elevernas

hemförhållanden. Finland och Island uppvisar de minsta resultatskillnaderna i

matematik mellan skolorna. I Finland utgör differenserna mellan skolorna

endast 5 procent av elevernas och skolornas sammanlagda kunskapsvarians.

En består i Finland till 95 procent av skillnader mellan eleverna inom de

enskilda skolorna. Kunskapsnivån i matematik är ungefär densamma i olika

delar av landet och landsbygdsskolorna håller ungefär samma resultatnivå som

stadsskolorna (Kupari och Välijärvi, 2004).

Fördjupade analyser av materialet från PISA 2003 ger vid handen att det är de

svagaste eleverna som lyfte Finland till en topposition. Av de finländska

eleverna var den lägst presterande fjärdedelen i en klass för sig i jämförelse

med andra länder. Ytterligare ett uttryck för de svagaste elevernas ypperliga

nivå var de ytterst små riskgrupperna. Endast sju procent (mot 21 % i medeltal
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för OECD) hade så svaga färdigheter i matematik att de kunde väntas få

svårigheter med informationssamhällets krav. I läsning var denna andel sex

procent i Finland och 19 procent inom OECD. Resultaten visar tydligt att de

finländska skolorna har lyckats väl i sin uppgift att stödja de svagaste eleverna i

deras studier. Övriga starka sidor i den finländska skolan är lärarna, den

effektiva undervisningen och den jämna kvaliteten. I Finland är inte skolans

sociokulturella (sociala, ekonomiska och kulturella) status av någon betydelse

för de enskilda elevernas kunskapsnivå i matematik (Kupari och Välijärvi, 2004).

PISA 2006 undersökte elevers kunskaper i naturvetenskaper och Finland

placerade sig på första plats. Finlands resultat var märkbart bättre än något

annat lands i undersökningen. Det fanns inga betydande skillnader i

kunskaperna i naturvetenskap mellan finländska pojkar och flickor. Pojkarnas

läskunnighet var på samma nivå som 2003, medan flickornas läskunnighet har

förbättrats och är fortfarande bättre än pojkarnas. Skillnaden i läskunnighet

mellan könen har ökat från 2003 till 2006 och den är näst störst bland OECD-

länderna. Resultaten från PISA 2006 visar att finländska pojkar fortfarande är

bättre i matematik än finländska flickor. Även här har skillnaderna mellan könen

ökat från 2003, men båda grupperna hade bättre resultat 2006 än 2003. Den

finländska framgången baserar sig på att elever på alla nivåer gör gott ifrån sig.

Finlands toppelever är bättre eller lika bra som i övriga länder med bra resultat

och Finlands svagaste elever klarar sig bättre än motsvarande andra länders

svagaste elever. Skillnaden mellan skolor är väldigt liten. Det spelar ingen roll i

vilken skola eller var i Finland man går i skola. Väntevärdet för en god utbildning

är nästan samma för alla. Det här uppnås med kostnader som ligger på

medelnivå och med i medeltal färre undervisningstimmar. Enligt PISA 2006 är

det finländska skolsystemet med andra ord både jämlikt och kostnadseffektivt

(Arinen och Karjalainen, 2007).

Elever borde ha rätt till en jämlik utbildning, d.v.s. det borde inte spela någon

roll i vilken skola man går eller var skolan är belägen. Men det är ett faktum att

regionala skillnader förekommer och att det finns skillnader mellan skolor som

leder till skillnader i elevers prestationer. En undersökning som undersöker

dessa skillnader närmare har utförts av National Center for Educational

Statistics of the U.S. Office of Education (Coleman et al., 1966). Det är frågan
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om en landsomfattande undersökning i USA som gjorts på en framställan från

den amerikanska kongressen. Undersökningen försöker förstå de kritiska

faktorerna i anslutning till utbildning av barn tillhörande olika minoriteter och hur

man skall kunna förbättra dessa barns skolgång och utbildning.

Undersökningen jämför sex etniska grupper: färgade (afro-amerikaner), indianer

(ursprungsbefolkningen), orientaliska amerikaner, puertoricaner som bor i USA,

mexikanska amerikaner och den vita majoriteten.

Undersökningen sökte svar på fyra frågor. För det första i vilken utsträckning de

etniska grupperna är segregerade från varandra i de allmänna skolorna. För det

andra hur bra skolor erbjuder jämlika utbildningsmöjligheter med tanke på en

mängd kriterier som anses vara goda indikatorer på utbildningens kvalitet. Den

tredje frågan är hur mycket eleverna lär sig, mätt enligt deras resultat i ett

standardiserat prestationstest. Den fjärde frågan försöker klargöra eventuella

relationer mellan å ena sidan elevens prestationer och å andra sidan i hurudana

skolor de går.

En sak som undersökningen kommer fram till är att de amerikanska skolorna är

förvånansvärt lika vad gäller elevers prestationer när man beaktar elevernas

socioekonomiska bakgrund. Men skillnader mellan skolorna finns vad gäller

deras relationer till olika etniska grupper. En genomsnittlig vit elevs prestationer

är t.ex. mindre beroende av skolans utrymmen, utrustning, läsordning och

läraren än en genomsnittlig elevs från en etnisk minoritet, d.v.s. prestationen för

en minoritetselev är mera beroende av i hurudan skola eleven går än för en

majoritetselev. En slutsats av detta är att en förbättring av en skola där en elev

från en minoritetsgrupp går, kan förbättra den elevens prestationer

förhållandevis mer än om man skulle förbättra en skola där en vit elev går. På

samma sätt kan en genomsnittlig minoritetselevs prestationer lida mer av att

elever går i en skola av dålig kvalitet än en genomsnittlig vit elev.

Sammanfattningsvis kan man säga att den vita majoriteten påverkas mindre av

kvaliteten på skolan de går i än minoritetselever. Detta betyder att förbättringar i

en skolas kvalitet har störst betydelse för minoritetselevers prestationer.

Detta leder oss fram till följande fråga: Vilka faktorer i en skola är mest

relaterade till elevprestationer? Det verkar som om byggnader och utrustning
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och läroplaner i skolorna spelar en relativt liten roll för elevers prestationer.

Kvaliteten på lärare visar däremot på ett större samband med elevprestationer.

Dessutom är sambandet progressivt större i högre årskurser. Betydelsen växer

alltså ju högre årskurs man undersöker. Även här tycks kvaliteten på lärare vara

viktigare för de etniska minoriteterna är för majoriteten. Avslutningsvis verkar

det som om en elevs prestationer är starkt relaterat till undervisningsbakgrund

och ambitioner hos de andra eleverna i skolan. Analyser indikerar på att barn

med en given familjebakgrund, som sätts i skolor med olika sociala strukturer

kommer att befinna sig på olika nivåer och prestera olika. Den här effekten är

åter minst för den vita majoriteten, d.v.s. om en vit elev från ett hem där man är

positivt inställd till utbildning och ger stöd åt barnet sätts i en skola där de flesta

inte kommer från sådana hemförhållanden, kommer hans prestationer inte

nämnvärt att skilja sig från dem han skulle åstadkomma om han hade satts i en

skola bestående av elever med likadana hemförhållanden som han själv. Men

om en minoritetselev från ett hem som saknar uppmuntran för studier sätts i en

skola och får klasskamrater med starkt undervisningsstöd hemifrån kommer

sannolikt hans prestationer att öka och bli bättre (Coleman et al., 1966).

Om man alltså vill försöka skapa jämlika utbildningsmöjligheter för olika etniska

grupper är det viktigt att tänka på hur man sätter ihop elevmaterialet i en skola.

Det har nämligen en stor betydelse för minoritetselevers prestationer.

Kuusinen och Leskinen (1986) undersökte förändringar i 500 elevers

skolframgång och pålitligheten i bedömningen av elever under hela skolgången

genom att estimera och prognostisera betygens kommande nivå i matematik,

läsning, skrivning, engelska, biologi, geografi, historia och i medeltalet för

läsämnena. Resultaten visade att elevers nivå på skolframgång är väldigt stabil

över tiden. Det finns många faktorer som påverkar den i skolan. De mest

betydande av dessa är begåvning samt föräldrarnas utbildningsnivå och yrke.

Bägge dessa variabler är bestående variabler och därmed har man också funnit

att skolframgång är en bestående egenskap. Inom ämnet matematik kom

Kuusinen och Leskinen fram till att skolframgången på årskurs 2 förutsåg 57 %

av skolframgången på årskurs 6 och 40 % av skolframgången på årskurs 9.

Liknande resultat erhölls för de övriga ämnena. Skolframgången i läsning i

årskurserna 2 och 3 förutsåg 51 % och 64 % av skolframgången på årskurs 6.
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Inom skrivning var motsvarande siffror 60 % respektive 74 %. I engelska,

biologi och geografi förklarades 45 %, 53 % respektive 34 % av skolframgången

i årskurs 6 av skolframgången på årskurs 3. Vad gäller läsämnenas medeltal på

årskurserna 2 och 3 kunde de förklara 59 % och 71 % av skolframgången på

årskurs 6, samt 41 % och 49 % på årskurs 9.

Kuusinen och Leskinen kom alltså fram till att framgång i vissa ämnen på en

viss årskurs till stor del förutsågs av framgången föregående år. Det fanns inga

större skillnader mellan ämnena. De vitsord som lärarna gav fanns också vara

pålitliga indikatorer på skolframgång. En elevs skolframgång kan således sägas

vara mera bestående än föränderlig. För de framgångsrika eleverna är detta

inget problem, men för dem som inleder sin skolgång med dåliga framgångar är

det ett problem. Å andra sidan har Kuusinen och Leskinen i en tidigare

undersökning3 visat att 49 % av skolframgången på årskurs 9 kunde förutses av

mätningar av begåvning gjorda innan eleverna börjat i skolan. Sammantaget

pekar resultaten på att en individs framgångar i skolan är mera beroende av

utomstående faktorer än de uppgifter och plikter som skolan är ålagda att

utföra.

Kuusinen och Leskinen (1988) använde sig av samma datamaterial när de

undersökte skolframgångens struktur i läsämnen och dess stabilitet i sjätte och

nionde årskurserna. Forskarna fann att en elevs skolframgång i grundskolans

läsämnen inte skiljer sig ämnesvis, utan att skolframgång är en allmän och

bestående egenskap som är oberoende av ämnet. Det verkar alltså som om

framgång eller misslyckande i skolans läsämnen skulle mera vara allmän natur

än specifikt ämnesbaserat.

Nurmi (1984) undersökte hur mycket elever går förbi eller blir efter varandra

under skoltiden. Datamaterialet bestod bl.a. av elevkort från 1026

grundskolelever från nio skolor i fyra kommuner. Vid jämförelser av

lågstadieelevers medeltal fann han att 14–15 % av eleverna förbättrar eller

försämrar sina resultat (ungefär hälften förbättrar och hälften försämrar). I

högstadierna är förändringarna mindre. Endast några procent försämrar sina

3 Kuusinen,J. & Leskinen, E. 1986. Älykkyys ja koulumenestys. Psykologia 21(4), 243-248.
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resultat. Nurmi fann att resultaten i modersmålet var väldigt stabilt under hela

grundskoleperioden. I främmande språk (oftast engelska) varierade vitsorden

med minst två steg för ca 10 % av eleverna i årskurserna 3–6. För största delen

sänktes vitsorden. Ämnet matematik hade liknande resultat som främmande

språk. För ca 6 % av eleverna skedde en märkbar sänkning av vitsorden från

årskurs 3 till årskurs 6. Det förekom inga stora skillnader mellan pojkar och

flickor vare sig i matematik eller i främmande språk. På högstadiet förekom inte

så stora variationer. Endast en liten del av eleverna hade några större

variationer i betygen.

Nurmi kommer i sin undersökning fram till att redan vid tio års ålder kan elevers

skolframgång med stor tillförlitlighet förutses. Förutom vissa skillnader mellan

pojkar och flickor förekommer de största skillnaderna mellan

undervisningsgrupper bestående av de bästa och de sämsta eleverna.

Brunell (1986) har 1979 undersökt elevers läsförståelse i den finlandssvenska

grundskolan och fann 1) att högre socialgrupper uppvisade en bättre

läsförståelse än lägre socialgrupper, 2) att elever från enspråkigt svenska hem

nådde bättre resultat i läsförståelse än elever från hem där även eller endast

finska talades, 3) att flickorna nådde en högre genomsnittsnivå i

textuppfattningsförmåga än pojkarna, 4) att elever i tätortsskolor förstod texter

bättre än elever i glesbygdsskolor. Störst var socialgruppsskillnaderna, minst de

skillnader som var förbundna med samhällets urbaniseringsgrad. Trots att

skillnaderna mellan olika elevgrupper var statistiskt säkerställda, var de

förhållandevis små i jämförelse med gruppernas inomvarians.

Mellangruppsskillnaderna fortbestod från årskurs 3 till årskurs 6 utan att vare sig

öka eller minska. Brunell fann alltså att prestationsskillnader mellan elevgrupper

med olika sociokulturell bakgrund förekommer och att de interindividuella

skillnaderna var omfattande.

Om man antar att svaga prestationer i t.ex. modersmålet går tillbaka på

bristsituationer i barnens uppväxtmiljö utanför skolan, måste de åtgärder som

vidtas inriktas på 1) att kompensera bristerna i uppväxtmiljön och 2) att

korrigera de förhållanden som leder till språkliga brister och

inlärningssvårigheter. Om man däremot antar, att prestationsskillnaderna i
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skolan till stor del återspeglar skolans förmåga och möjligheter att anpassa sig

till olika elever och elevgrupper, måste individ- och gruppinriktade åtgärder

vidtas. Genom dem borde undervisningens innehåll intressemässigt, lexikalt

och språkstrukturellt anpassas till enskilda elevers eller olika elevgruppers egna

referensramar (Brunell, 1986).

Björklund, Lindahl och Sund (2003) har undersökt hur familjebakgrund påverkar

skolprestationer. De använder sig av ett uträknat medeltal för varje kohort av

16-åringar som avslutat grundskolan 1988–2000. Likaså använder de sig av två

angreppssätt för att undersöka förhållandet mellan elevers betyg och deras

socioekonomiska bakgrund. Det första angreppssättet (1) fångar ett vitt begrepp

av jämlika möjligheter. De använder sig av syskonkorrelationer i stället för

förhållandet mellan föräldrar och barn. Fördelen med denna metod är att syskon

(som växer upp tillsammans) får liknande utfall inte bara p.g.a. att de har

samma familjebakgrund utan också för att de har samma omgivning och

uppväxtmiljö. Björklund m.fl. analyserar syskon som hör till en kohort där

syskonen fötts inom tre kalenderår, 1972–74, 1973–75 o.s.v. fram till 1982–84.

Det andra angreppssättet (2) fångar en snävare uppfattning om familjebakgrund

genom att uppskatta relationen mellan betygsgenomsnitt och föräldrars

inkomst. Forskarna analyserar 13 kohorter av elever födda 1972–84 som gick ut

grundskolan mellan 1988 och 2000. Syftet med den här analysen är att

definiera ett användbart genomsnitt för vitsordspoäng som kommer att

användas som ett basmått i deras studie.

Gällande variabeln föräldrainkomst använder sig forskarna av årlig

arbetsinkomst. De mäter föräldrainkomst som genomsnittet av två

inkomstobservationer när barnet är ca 5 och 10 år. Inkomsten skall vara minst

SEK10000 per år.

För att mäta syskonkorrelationer i vitsord använder de sig av Pearson-

korrelationen för att mäta styrkan av det lineära sambandet mellan två variabler,

d.v.s. vitsordsmedeltal för två syskon.

Björklund, Lindahl och Sund arbetar med följande modell:
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GPAi =  + logPEi + i,

där GPA är genomsnittsvitsord för elev i, standardiserat till medeltal 0 och med

standardavvikelsen 1,  är interceptet av regressionsekvationen, logPEi är

logaritmen av föräldrainkomsten med den associerade koefficienten  och i är

en felterm. Regressionskoefficienten  säger oss hur mycket det

standardiserade vitsordsmedeltalet förväntas förändra sig p.g.a. en proportionell

förändring i föräldrainkomsten. Om  = 0,4 betyder en ökning på 10 % i

föräldrainkomsten en ökning i det standardiserade medeltalsvärdet på 0,04.

Ett av resultaten av Björklund, Lindahl och Sunds undersökningar visar att

skolprestationer förklaras till ca 25 % av föräldrarnas inkomster.

Alla dessa undersökningar som presenterats ovan visar att det finns intressanta

saker att undersöka gällande de elever som går i Helsingfors’ skolor. Kommer

liknande resultat att hittas i min undersökning? Speciellt intressant är att se hur

de svagaste eleverna klarar sig genom grundskolan.
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4. HELSINGFORSELEVERS PRESTATIONER

I kapitel två redogjorde jag för olika teorier om elevers skolprestationer. Jag

skall nu närmare se om någon av teorierna överensstämmer med min

undersökning och om de eventuellt kan förklara mina resultat. Jag börjar med

att redogöra för vilka skolor jag har valt att ta med, hur jag har samlat in mitt

datamaterial och vilka variabler som ingår i datamaterialet, samt beskriver dem.

Jag kommer också att fundera kring vilka variabler som jag har nytta av och vad

jag hoppas att de kan förklara. Dessutom kommer jag att fundera över vad det

eventuellt finns för variabler som jag kunde ha haft nytta av, men som jag inte

har tillgång till eller känner till. Jag inleder med att beskriva de skolor jag har

valt.

4.1 Val av skolor

Det finns fem svenska högstadieskolor i Helsingfors och jag har tagit med dem

alla i min undersökning. Det svenska skolnätet är indelat i fem stordistrikt

(Södra, Tölö, Västra, Östra och Norra) och i vart och ett stordistrikt finns en

högstadieskola. Alla skolor har årskurserna 7-9 utom Åshöjdens grundskola

som även har årskurserna 1-6 och årskurs 10. På finskt håll finns 7 stordistrikt

(Södra, Västra, Mellersta, Norra, Nordöstra, Sydöstra och Östra) och jag har

tagit en skola från varje distrikt. Jag har försökt välja sådana skolor som är

storleksmässigt och geografiskt så nära de svenska skolorna som möjligt. Se

tabell 1.
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Tabell 1. Förteckning över högstadieskolor.

Namn Distrikt Antal elever 2001-2002 Årskurser

Botby högstadieskola Östra 182 7-9

Högstadieskolan Lönkan Tölö 189 7-9

Högstadieskolan Svenska normallyceum Södra 257 7-9

Munksnäs högstadieskola Västra 206 7-9

Åshöjdens grundskola Norra 197 1-10

Aleksis Kiven peruskoulu Mellersta 472 1-10

Etu-Töölön yläasteen koulu Södra 251 7-10

Jakomäen yläasteen koulu Nordöstra 255 7-10

Meilahden yläasteen koulu Västra 316 7-10

Pakilan yläasteen koulu Norra 455 7-9

Porolahden peruskoulu Sydöstra 727 1-9

Vartiokylän yläasteen koulu Östra 379 7-9

För att samla in olika uppgifter om elever har jag använt mig av de elevkort och

betygsavskrifter som skolorna skickar in till utbildningsverket över de elever

som avslutat grundskolan. Uppgifterna är hämtade från elevkorten och

betygsavskrifterna för de elever som gick ut grundskolan våren 2002. Dessutom

finns uppgifter från de elever i Åshöjdens grundskola som gick på årskurs 10 år

2002, men som alltså gick ut årskurs 9 året innan och det är de uppgifterna jag

har använt, d.v.s. inte de betyg de fått på årskurs 10. Antalet elever som

passerat läropliktsåldern utan att få skiljebetyg (saknar avgångsbetyg från

grundskolan) läsåret 2001-2002 var 1 i de svenska högstadieskolorna. I de

finska högstadieskolorna som jag har med i mitt material fanns två sådana

elever plus fyra elever som helt och hållet hade försummat sin läroplikt.

Sammanlagt har jag 790 observationer i mitt datamaterial (N = 790).

De uppgifter jag har antecknat är elevens kön, modersmål, postnummer,

skoldistriktsnummer, klasslärare, skola, frånvaro i lågstadiet, vitsord i samtliga

ämnen, frånvaro i högstadiet och om föräldrarna har gemensam adress när

eleven går ut grundskolan.
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4.2 Val av variabler och närmare beskrivning av dem

Nedan följer en förteckning över de variabler jag har valt samt en noggrannare

redogörelse över hur jag har valt att koda variablerna. Jag skall också berätta

vad jag hoppas att variablerna skall förklara. Som förklarande variabler

använder jag mig av uppgifter om elevens vitsord, bostadsadress, klasslärare,

skola och frånvarotimmar. Dessa variabler är sådana som kan variera över

tiden. Det finns även sådana förklarande variabler som är konstanta, såsom

skolans undervisningsspråk, kön och modersmål, som jag också kommer att

använda i mina analyser.

Variabeln kön har jag kodat så att siffran 1 = pojke och 2 = flicka. Variabeln

modersmål har jag kodat 1 = finska, 2 = svenska och 3 = annat språk. Jag har

tre olika mätningar för variabeln postnummer. Den första är det postnummer

eleven har när han/hon har börjat skolan, det andra ifall han/hon har flyttat i

årskurserna 1–6 och det tredje det postnummer han/hon har när han/hon går ut

grundskolan. Med hjälp av den här variabeln hoppas jag kunna få reda på hur

en flyttning påverkar skolresultaten. Dessutom hoppas jag kunna se hur

bostadsområdet påverkar elevernas resultat. Helsingfors stads faktacentral har

delat in staden i olika klasser enligt sociala faktorer såsom

arbetslöshetsprocenten, andelen hyresbostäder, det procentuella antalet

ensamstående föräldrar av befolkningen, utbildningsnivån bland invånarna

o.s.v. Med hjälp av elevernas postnummeradress kan jag få fram om eleven bor

i ett socioekonomiskt bra eller dåligt område. Med variabeln

skoldistriktsnummer hoppas jag få fram samma sak. Staden är indelad i

skoldistrikt och det betyder att varje bostadsadress hör till ett visst distrikt.

Jag noterar också elevernas klasslärare från det år de börjar få sifferbetyg. 1 =

samma klasslärare som föregående år och 2 = annan än föregående år.

Klasslärarvariabeln innebär alltså att jag, för de läsår i lågstadiet eleven får

betyg, har noterat ifall klassläraren är densamma som förra läsåret eller om

klassläraren är ny jämfört med föregående läsår. Med den här variabeln hoppas

jag kunna mäta lärarens inverkan och betydelse på vitsorden. Likaså hoppas

jag kunna få fram hur ett byte av klasslärare från ett läsår till ett annat påverkar
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vitsorden. Denna variabel är möjlig att observera endast när eleverna får

sifferbetyg i årskurserna 4–6.

Variabeln skola noterar elevens skola under grundskoltiden från den årskurs

elever börjar få sifferbetyg. Med denna variabel hoppas jag kunna mäta den

enskilda skolans betydelse, samt se vilka följder ett skolbyte leder till med

hänvisning till vitsorden. Jag har också uppgett om skolan är svensk- eller

finskspråkig för att kunna se om det finns eventuella skillnader mellan finska

och svenska skolor. Jag använder också antalet frånvarotimmar som en

förklarande variabel. Detta för att se om mera frånvaro leder till sämre resultat,

vilket man ju skulle kunna anta. Variabeln frånvaro är frånvarotimmar per läsår i

lågstadiet och totala antalet frånvarotimmar i högstadiet.

Med variabeln vitsord antecknar jag elevernas siffervitsord på våren i alla

ämnen från det läsår de börjar få sådana, vilket oftast betyder årskurs 4 eller 5.

Eftersom eleverna numera läser kurser i de flesta högstadieskolor enligt

periodsystemet och därmed inte får betyg på samma sätt som i lågstadiet, har

jag valt att anteckna vitsordet i den första, mellersta och sista kursen i varje

ämne. Dessutom noterar jag medelvitsordet i de olika ämnena på slutbetyget.

Aleksis Kiven peruskoulu är inte kursformad som de andra högstadieskolorna

utan där ges betygen i slutet av höst- och vårterminen. Där har jag använt mig

av betygen som eleverna fått på våren i årskurserna 7-9. Med hjälp av

vitsordsvariabeln kan jag följa med utvecklingen av elevens vitsord, eventuella

förändringar och se ifall vitsorden i ett ämne förändras över tiden eller om de

hålls konstanta.

Föräldrarnas bostadsadress när eleven går ut grundskolan har jag också tagit

med som en variabel. 0 = uppgift saknas, 1 = föräldrarna har samma adress

och 2 = olika adress. Med hjälp av denna variabel kan jag kontrollera ifall elever

vars föräldrar bor isär har sämre vitsord än de som bor med bägge sina

föräldrar. För förteckning över variablerna, se tabell 2.
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Tabell 2. Variabelförteckning.

Variabel Beskrivning Mäter Tidsvariabel
Kön 1=pojke

2=flicka
Konstant

Modersmål 1=finska
2=svenska
3=annat

Konstant

Skolans undervisnings-
språk

1=finska
2=svenska

Konstant

Postnummer 3 observationer Om eleven flyttat Varierande
Skoldistriktsnummer När skolgången inleds Bostadsområde Varierande
Klasslärare i lågstadiet 1=samma som föregående år

2=annan än föregående år
Byte av klasslärare Varierande

Skola Under de år eleverna får betyg Byte av skola Varierande
Frånvarotimmar I lågstadiet och högstadiet Frånvaro Varierande
Vitsord I samtliga ämnen Framgång Varierande
Föräldrarnas
bostadsadress

Vid grundskolans slut
0=uppgift saknas
1=föräldrarna har samma adress
2=olika adress

Skilsmässobarn Varierande

4.3 Metoder och modeller

Hittills har jag beskrivit vilka skolor jag har tagit med och hur jag samlat in mitt

datamaterial och vilka variabler som ingår. Nu återstår att se vad man kan göra

med den information jag har tillgång till. Figur 1 visar en processbeskrivning av

det jag kommer att undersöka.
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Figur 1. Processbeskrivning av hur tidigare medelvitsord och olika variabler

påverkar medelvitsorden på åk 9.

Den beroende variabeln, d.v.s. den variabel som skall förklaras, är i min

undersökning skolframgång. Jag vill undersöka hur vitsorden i olika ämnen

förändras över tid och vilka faktorer som i så fall påverkar dem. Jag kommer

med andra ord att mäta skolframgång med hjälp av medelvitsorden. Det

vanligaste sättet att göra den här typen av undersökningar är med hjälp av

regressionsanalyser.

Mitt datamaterial består av paneldata, d.v.s. jag har observerat samma individer

vid flera olika tidpunkter. Med hjälp av materialet hoppas jag få fram uppgifter

om elevers vitsord i olika ämnen över tid för att se om de ändras. Elevers

vitsord är alltså den variabel som skall förklaras och vi betecknar den med y.

Jag antar tillsvidare att y är kontinuerlig, ett antagande jag senare skall granska

närmare. Datamaterialet består av en mängd olika variabler och med hjälp av

Medelvitsord
åk 5

Medelvitsord
åk 6

Medelvitsord
åk 9

Förklarande variabler som varierar över tiden:
Adress

Klasslärare
Skola

Frånvaro
Tidigare vitsord

Postnummer

Förklarande variabler som inte varierar över tiden:
Kön

Modersmål
Skolans undervisningsspråk
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vissa av dem vill jag förklara hur de påverkar och bestämmer vitsorden. En del

av dem varierar över tiden, låt oss kalla dem för X, medan andra är konstanta

variabler, Z. Anta vidare att det även finns individuella egenskaper hos eleverna

som är konstanta, . Vidare är det möjligt att tidig skolframgång i sig, yi0,

påverkar kommande vitsord. I princip kan man formulera problemet med hjälp

av en modell för en lineär regressionsanalys:

yit = X’it  + Z’i  + i + yi0  + it

där i indexerar individer, i = 1, … , n, där n är totala antalet och t indexerar tid, t

= 1, … , Ti. X’ är en vektor av förklarande variabler som varierar över tid (t.ex.

postnummer, skola) och  dess koefficienter. Z’ är de förklarande variabler som

är konstanta över tiden (t.ex. kön, modersmål) och  de associerade

koefficienterna. består av slumptermer eller avvikelser för en individ.

 är en term som fångar in individspecifika egenskaper som är konstanta över

tid och som jag inte kan observera i mitt datamaterial. Sådana icke-

observerbara variabler kan vara intelligens (IQ), ”allmän duktighet” eller

”slughet”.

yi0 uttrycker vitsordet vid tidpunkt 0 (första tidpunkten) och den kommer med för

att den påverkar vitsordet vid följande tidpunkt 1. Man kan säga att i utgör en

startpunkt, d.v.s. den uttrycker på vilken nivå eller i vilken grupp en elev

befinner sig i när han/hon börjar få sifferbetyg. är en koefficient som mäter

sambandet mellan start- och slutnivå, d.v.s. i vilken riktning förändringen sker

om vitsorden förändras över tiden för en elev, om vitsorden stiger eller sjunker.

Problemet är att vi inte kan estimera både och utan väldigt bra instrument.

P.g.a. det begränsade antalet variabler i mitt material, överger jag därför denna

mera fullständiga modell. I stället använder vi oss av medelvitsorden på åk 6 för

att uppskatta medelvitsorden på åk 9. Vi byter alltså ut yi0 mot medelvitsorden

på åk 6. Figur 2 åskådliggör sambanden mellan variablerna. Det är egentligen

fråga om samma bild som i figur 1, men här har jag satt in de variabler som jag

beskrivit ovan enligt modellen av en lineär regressionsanalys.
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Figur 2. Processbeskrivning av den lineära regressionsanalysen.

Variablerna skoldistriktsnummer, frånvaro och föräldrarnas adress visade sig ha

för få och ofullständiga observationer och de kunde därför inte användas. Det

finns säkert flera förklarande variabler som kunde vara till hjälp för att förklara

förändringar i elevers vitsord men som jag inte har tillgång till i min

undersökning. Exempel på sådana variabler kan tänkas vara klasstorlek, antalet

syskon, hurudan familj eleven bor i (t.ex. ensamförsörjarfamilj), föräldrarnas

utbildning, föräldrarnas yrken, föräldrarnas inkomster och socioekonomiska

ställning, ifall familjen är nyinflyttad till orten, tvåspråkighet inom familjen m.m.

Niiniluoto (1999) beskriver hur man på olika sätt kan mäta olika variabler. Med

mätning menar man en kvantitativ terms värde eller mått på något objekt. Ofta

kan man mäta en term med hjälp av flera olika mätfunktioner. Genom att mäta

med en nominalskala klassificerar man termen man mäter och till det används

reella tal. I mitt datamaterial är variabeln kön ett exempel på termer som man

mäter med nominalskalan. Samma typ av variabel är variablerna modersmål,

klasslärare och föräldrarnas bostadsadress. Några matematiska beräkningar

kan man inte göra med dessa variabler.

På samma sätt utgör vitsordskalan 4–10 en ordningsskala. Även här kommer

siffrorna för vitsorden i en viss ordning, men skillnaden mellan vitsorden kan

vara olika långa. Vad detta betyder är att det för en elev kan vara svårare att

yi5 yi6 yi9

Xit

i Zi
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höja vitsordet från 5 till 6 än vad det är att höja vitsorden från 8 till 9. Det krävs

alltså mera för en höjning mellan vissa vitsord. Avstånden mellan vitsorden är

m.a.o. olika långa. Det är allt skäl att notera vissa problem med att använda

bara vitsord i statistiska modeller:

- vitsorden mäts på en ordningsskala, så skillnaden mellan 5 och 6

kan vara olika den mellan 9 och 10

- vi har en begränsad variation 4–10, anpassade värden kan ligga

utanför

- feltermen är heteroskedastisk (d.v.s. den varierar över individerna)

så statistiska test blir fel.

Björklund, Lindahl och Sund (2003) som undersökte hur familjebakgrund

påverkar skolprestationer har löst detta problem. För att få jämförbara estimat

för hela tidsperioden, måste vitsorden transformeras till en enhetlig enhet som

är jämförbar över tiden. För att göra det, tog Björklund m.fl. ett slumpmässigt

stickprov på 20 % från varje kohort. En förutsättning var att de hade vitsord

registrerade. Sedan graderades alla elever i tre ämnen (svenska, naturkunskap

och samhällskunskap) och sedan fick de en percentil gradering för varje specifik

vitsordsnivå. T.ex. 1972 rankades de som fick 4 i svenska från percentil 63,6 till

93,4 så percentilen (63,6 + 93,4)/2 = 78,5 lades till detta vitsord, d.v.s. 4. Varje

elev fick sedan ett percentilvärde för varje ämne beroende på elevens vitsord i

det ämnet. Därefter räknades ett genomsnitt av de här tre ämnena för eleven.

I mina egna undersökningar har jag till en början valt att ta med och undersöka

vitsord i ämnena matematik, modersmål, engelska, naturvetenskap och historia

i åk 6 och vitsord i ämnena matematik, modersmål, engelska, biologi, geografi

och historia i åk 9.

Jag har försökt göra liknande analyser med mitt datamaterial som Björklund

m.fl. gjort. Det har jag gjort genom att beräkna percentiler av vitsord i alla

ämnen för alla elever på årskurs 6. Med percentiler för ett visst ämnesvitsord

avser man andelen elever som fått vitsordet 4, vitsordet 5, … , vitsordet 10.

Sedan räknas medeltalet av percentilerna i samtliga ämnen. Till slut

transformeras dessa med logitfunktionen från skalan 0–100 till skalan minus
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oändligt till plus oändligt (– , ). På så sätt får varje elev ett kontinuerligt mått

på skolframgång av vitsorden i alla ämnen på årskurs 6

y = log (x/(1-x)).

Med hjälp av logittransformationen kan man se var en enskild elev placerar sig i

förhållande till de övriga eleverna. Räknar man endast medeltal måste man

utgå ifrån att vitsordet 8 i ett visst ämne motsvarar vitsordet 8 i ett annat ämne

eller en 8 i en annan skola. Men med logittransformationen får man reda på en

elevs position i förhållande till andra, d.v.s. hur många som har sämre

respektive bättre genomsnittsvitsord än eleven i fråga. Notera dock att

logittransformationen är monoton, d.v.s. en ökning i percentilen ökar också det

transformerade värdet.

Anledningen till att jag använt mig av logitfunktionen är att då får de värden vi

uppskattar ett värde mellan minus oändligt och plus oändligt och på så sätt kan

man säga om de har en negativ eller positiv effekt. Det sista vitsord eleverna

fått i alla ämnen på årskurs 9 beräknas på samma sätt

x  [0, 1] à  y  (- , ).

Bloom (1976) intresserar sig för det prognostiserade förhållandet av det

medvetna beteendet vid en startpunkt jämfört med senare uppnådda resultat och

det kausala sambandet mellan det medvetna beteendet vid en startpunkt och

senare uppnådda resultat, d.v.s. förhållandet mellan det som en elev har lärt sig i

en tidigare årskurs jämfört med elevens prestationer i en senare årskurs. Enligt

Bloom är individuella skillnader i inlärning ett mätbart fenomen, som kan förutses,

förklaras och förändras på olika sätt. Dessa skillnader finns redan på ett tidigt

stadium i skolan och de tenderar att t.o.m. öka under den tid ett barn går i skolan.

Bloom (1964) använder sig av longitudinella data för att undersöka hur betyg på

tidigare årskurser förutser betygen på årskurs 12 (high school; motsvarar vårt

gymnasium). I Blooms undersökning kan man notera att den uppmätta

korrelationen mellan betygen på åk 2 och åk 12 är + 0,60, mellan åk 6 och åk 12

är den + 0,78, medan den mellan åk 10 och åk 12 är + 0,90. Efter årskurs 3 är
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korrelationen + 0,70 eller högre. Från åk 3 framåt är korrelationen mellan betyg +

0,90 eller större mellan två på varandra följande år. Fastän Blooms undersökning

bygger på allmänna mått av betyg eller prestationer, visar den att vilket som helst

mått på betyg påverkas i hög grad av tidigare uppmätta betyg. Detta gäller

speciellt för två på varandra följande skolår.

Bloom har också undersökt longitudinella relationer mellan betyg i olika ämnen

(läsning och engelska och matematik). Det visar sig att medianrelationen mellan

uppnådda resultat i en kurs efterföljande år är ca + 0,85. Nästan tre fjärdedelar

av variationen i betygen vid slutet av en kurs kan förutses av tidigare uppmätta

betyg eller av ett test gjort innan kursen startade. Detta betyder att elever i stor

utsträckning bedöms mera utifrån vad de tidigare har lärt sig eller av tidigare

prestationer än vad de lär sig under kursens eller terminens gång. De här tidigare

inhämtade kunskaperna har eleven fått från olika håll (hemmet, skolan,

omgivningen) och de hjälper eleven att lättare lära sig. Enligt Bloom står de

kunskaper man har vid inledningsskedet för ca 60 % av variationen i det man

senare åstadkommer. Inlärning av nya saker påverkas alltså av de kunskaper

eleven har införskaffat sig på förhand. Det är därför viktigt att hjälp och stöd riktas

till de tidiga årskurserna eftersom det är troligt att hjälpåtgärder på de senare

årskurserna inte har samma effekt.

Enligt Bloom har den grad av läsförståelse man inhämtat sig i årskurserna 1 till 6

en stor betydelse för hur bra man lär sig senare i grundskolan och i gymnasiet.

Det här beror på att de flesta läromedel i skolan baserar sig på läsande oavsett

ämne. Här kan man eventuellt dra vissa paralleller till de finländska resultaten i

PISA-undersökningarna (Välijärvi m.fl., 2001, Kupari och Välijärvi, 2004 och

Arinen och Karjalainen, 2007). De finländska eleverna har ju där fått utmärkta

resultat i läsförståelse, vilket kanske gör att de klarar sig bra i alla ämnen, trots

att det kan förekomma variationer i kvaliteten på undervisningen. International

Study of Educational Achievement (IEA) har undersökt prestationer hos elever i

femton länder i ämnena naturvetenskap, litteratur och läsförståelse (Thorndike,

1973). Undersökningen visar tydligt att läsförståelse i högre grad är relaterad till

goda resultat i litteraturstudier än i naturvetenskapliga studier, vilket knappast är

förvånande eftersom litteraturstudier är mycket beroende av läsning och

läsförståelse. Studien visar också att faktorer som hurdana hemförhållanden en
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elev har och hurdan samhällsomgivning han eller hon har växt upp i, ger en

ganska bra prognos på elevens prestationer i läsning i åldrarna 10 och 14 år. För

gruppen av 10-åringar tycks dock inte skolvalet spela någon roll då det gäller att

prognostisera kunskaper i läsning. Däremot korrelerar faderns yrke med

läsförståelse bland 10-åringar (0,70 i England, 0,67 i Israel och 0,75 i USA). Det

är med andra ord viktigt att i mån av möjlighet beakta elevernas utgångsläge när

man skall undersöka sambanden mellan skolvariabler och prestationer.

Intressant är att upptäcka att lärarna eller skolfaktorerna inte har någon större

inverkan på elevernas prestationer i läsning i den här undersökningen och det

samstämmer med resultaten av min undersökning. Det som mest påverkar

elevers prestationer i alla ämnen i IEA-undersökningarna är alltså

hemförhållanden, uppväxtomgivning och förmåga att läsa.

4.4 Reliabilitet och validitet

Det är vanligt att man inom beteendevetenskapliga undersökningar testar

datamaterialets reliabilitet och validitet. Inom testning och mätningar anger

reliabiliteten metodens tillförlitlighet. Till exempel skall resultatet vara detsamma

vid upprepade mätningar (test-retest-reliabilitet), och oberoende av vem som

utför testet (interbedömarreliabilitet). Av reliabilitet följer inte att man har

validitet, vilket innebär att testet mäter det som det är avsett att mäta.

Reliabilitet kan mätas på flera olika sätt. Vid test-retest-reliabilitet utför man

upprepade mätningar på samma sätt, och mäter sedan korrelationen mellan de

olika mättillfällena. En annan form av reliabilitet, intern konsekvens, avser hur

väl olika delar av måttet mäter samma sak. Till exempel kan man önska att de

olika frågorna i ett intelligenstest mäter intelligens på samma sätt. En metod för

att mäta detta är split-half-metoden, som innebär att man delar upp frågorna i

två hälfter, och sedan beräknar korrelationen mellan de båda hälfterna.

Reliabilitet definieras matematiskt som andelen av variationen i det verkliga

resultatet som fångas med hjälp av variationen i det observerade resultatet,

eller ett minusförhållande mellan variationen av det felaktiga resultatet och

variationen av det observerade resultatet:



72

där xx’betecknar reliabiliteten av det observerade resultatet, X; ,  och

 är varianserna av de uppmätta, verkliga och felaktiga resultaten.

Det mest kända måttet på reliabilitet för tester är alfavärdet, som är ett

sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga variabler. Cronbachs alfa kan

endast ha värden mellan -1 och 1 (negativa värden är inte användbara med

avseende på reliabilitet), där 1 är lika med total korrelation. Värdet noll betyder

att det inte finns någon korrelation mellan de två hälfterna av variabler. Ett test

bör ha ett värde på Cronbachs alfa som ligger mellan 0,6 och 0,9 för att

betraktas som tillförlitlig.  Formeln för Cronbachs alfa ( ) är:

,

Där N är antalet frågor eller variabler och  är den genomsnittliga korrelationen

mellan enskilda frågor och samtliga frågor (Cronbach, 1951).

Av formeln kan man se att om man ökar antalet frågor, ökar också Cronbachs

alfa. Om den genomsnittliga korrelationen mellan enskilda frågor är låg är även

alfa låg. Om korrelationerna mellan enskilda frågor är höga, då finns det bevis

på att frågorna mäter samma underliggande begrepp. Det är detta som menas

med ”hög” eller ”god” reliabilitet. Man hänvisar till hur väl frågorna mäter ett

enskilt, endimensionellt, latent begrepp.

I mitt material har jag kontrollerat reliabiliteten genom att beräkna Cronbachs

alfa på ett antal vitsordsvariabler (matematik, modersmål och litteratur,

engelska, naturvetenskap (biologi, geografi på åk 9) och historia). Jag har gjort

det för årskurserna 5, 6 och 9. Resultaten är följande:



73

Tabell 3. Chronbachs alfa av ämnena matematik, modersmål, engelska,

historia, naturvetenskap, biologi och geografi.

Åk 5 Åk 6 Åk 9
Alfa om Alfa om Alfa om
ämnet
lämnas

ämnet
lämnas

ämnet
lämnas

bort bort bort

Matematik 0,857 0,863 0,917
Modersmål 0,836 0,843 0,911
Engelska 0,866 0,870 0,920
Historia 0,840 0,843 0,903
Naturvetenskap 0,847 0,849
Biologi 0,902
Geografi 0,907

Sampelstorlek 620 620 620
Antal ämnen 5 5 6
Alfa 0,876 0,880 0,924

Som vi kan se är värdet på alfa högt i alla årskurser. Även när man tar bort ett

ämne i taget är alfavärdena höga. Idén med att ta bort ett ämne i taget är att

undersöka ifall något ämne har låg reliabilitet. Om man t.ex. tar bort ämnet

matematik och alfavärdet då skulle stiga över det totala alfavärdet, innebär det

att reliabiliteten för ämnet matematik är lågt, eftersom den totala reliabiliteten

ökar när man tar bort ämnet. Tabellen visar att samtliga alfavärden är väldigt

höga, vilket tyder på att dessa variabler i mina undersökningar är tillförlitliga.

Med validitet eller giltighet menas att man mäter det som är relevant i

sammanhanget. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. Validitet

handlar om att använda rätt metod vid rätt tillfälle. För att enkelt förstå

begreppet validitet kan vi jämföra med exempelvis kreditkort eller busskort. De

är giltiga i vissa situationer men inte i andra. Man kan använda busskortet på en

buss men inte i en taxi. Ibland kan det finnas ett datum då giltigheten upphör

o.s.v. Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i vilken situation och

för vilken population resultaten är giltiga. Nedan tar jag upp några av de

vanligaste begreppen för validitet som används i studier med kvantitativ

inriktning.
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1. Man måste först göra en bedömning av innehållsvaliditeten. Det betyder att

man måste fundera om den datamängd som man har samlat in ger den bästa

informationen om de frågor som intresserar. Jag har samlat in olika variabler

från skolelevers elevkort, där jag har varit speciellt intresserad av betygen.

Betyg mäter elevernas kunskaper och det är det instrument som skolorna

använder sig av i sin bedömning och därmed också den mest användbara

informationen jag behöver. Uppgifter om betygen arkiveras och det betyder att

man även kan göra undersökningar över tiden med hjälp av dem. Det finns

egentligen inget annat datamaterial än uppgifter från betyg för en sådan här

undersökning.

2. Mäter vitsorden verkligen skolframgång? Den frågan kan man ställa sig.

Regressionsanalyser används vanligen för sådana här typer av undersökningar

och jag har också använt mig av regressionsanalyser. De resultat jag har fått

fram stämmer väl överens med de teorier som finns inom området och resultat

från övriga undersökningar, som jag har refererat till i kapitlen 2 och 3. Vi kan

med andra ord försäkra oss om att den samtidiga validiteten uppfylls.

3. Stämmer relaterade begrepp överens med mina mätningar? Det vill säga hur

bra mäter de percentila medelvitsord jag använt det jag vill undersöka? Genom

att följa med elevernas betyg kommer jag till bl.a. följande resultat. Betygen på

årskurs 6 bestämmer till mer än hälften betygen på årskurs 9 och det stämmer

väl överens med min frågeställning och med de allmänna teorier och övriga

undersökningar som finns i ämnet och som presenterats i kapitel 2 och 3.

4. Kommunikativ validitet innebär att studien skall ha en utförlig

metodbeskrivning och den beskrivningen finns i kapitel 4.3 i min undersökning.

5. Med pragmatisk validitet menas att det är viktigt att resultaten man kommit

fram till är användbara och betydelsefulla. Jag tycker att mina resultat fyller de

kriterierna. Inte nog med att jag visar att betyg prognostiserar framtida betyg, de

kan även ha betydelse för framtida studieframgångar och yrkesval.

Jag vill avslutningsvis påstå att min forskning väl uppfyller de krav på reliabilitet

och validitet som ställs på en kvantitativ forskningsstudie.
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4.5 Resultat

Ett av mina mål med undersökningen har varit att undersöka om skolan lyckas

förbättra elever med dåliga medelvitsord. Överhuvudtaget är det intressant att

se hur stor rörlighet det finns bland elever, d.v.s. hur de på basis av

medelvitsord rör sig mellan olika grupper. Det har jag undersökt med hjälp av

rörlighetsmatriser. Jag har delat in eleverna i fem grupper enligt deras

medelvitsord så att elever med de sämsta medelvitsorden utgör den första

kvintilen och de bästa den femte. Jag har därefter granskat hur många elever

som från årskurs 6 till årskurs 9 byter från en kvintilgrupp till en annan. På så

sätt får man reda på hur många elever som förbättrar eller försämrar sina

medelvitsord. Resultaten finns redogjorda för i tabell 4. I den kan man se att

nästan 63 % av eleverna i den första kvintilen på årskurs 6 finns kvar i samma

kvintil på årskurs 9. Av eleverna har ca 28 % förbättrat sina medelvitsord så att

de har förflyttats till den andra kvintilen, knappt 9 % finns i tredje kvintilen och

0,7 % i den fjärde kvintilen. Ingen elev har förbättrat sina resultat så mycket att

de skulle höra till den femte kvintilen på årskurs 9. Överlag är det så att elever i

första och femte kvintilerna är också de som är minst benägna att byta till en

annan kvintilgrupp (63 % respektive 60 % är kvar i samma kvintil på årskurs 9

jämfört med årskurs 6). I de övriga kvintilgrupperna är drygt 30 % kvar i samma

grupp. Den mesta rörligheten förekommer med andra ord mellan dessa

grupper. Det betyder att de grupper av elever med de bästa och de sämsta

vitsorden också är de minst rörliga, d.v.s. vitsorden för elever i dessa grupper är

ganska konstanta, medan vitsorden för elever i de mittersta kvintilgrupperna

varierar mera. I tabell 4 finns fullständiga matrisresultat. Den första tabellen

visar procentsiffror, den andra tabellen verkliga antal och i den tredje har antal

per grupp delat med totala antalet observationer beräknats.
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Tabell 4. Rörlighetsmatriser som visar jämförelser mellan elevers logaritmerade

medelvitsord på åk 6 och åk 9.

Kvintilgrupper (1 = den sämsta gruppen, 5 = den bästa
gruppen)
% 1 2 3 4 5

1 0.625 0.283 0.085 0.007
2 0.240 0.325 0.286 0.143 0.006
3 0.078 0.266 0.318 0.234 0.104
4 0.039 0.098 0.216 0.353 0.294
5 0.013 0.032 0.096 0.263 0.596

Antal elever per kvintilgrupp
1 2 3 4 5

1 95 43 13 1
2 37 50 44 22 1
3 12 41 49 36 16
4 6 15 33 54 45
5 2 5 15 41 93

Antal/totala antalet (d.v.s. procentandel per grupp)
1 2 3 4 5

1 0.124 0.056 0.017 0.001
2 0.048 0.065 0.057 0.029 0.001
3 0.016 0.053 0.064 0.047 0.021
4 0.008 0.020 0.043 0.070 0.059
5 0.003 0.007 0.020 0.053 0.121

Jag skall nu övergå till att mäta skolframgången med hjälp av medelvitsordet

och se vilka variabler som påverkar medelvitsorden. Först har jag med hjälp av

en regressionsanalys4 testat en enkel modell med endast två variabler där jag

har sett hur genomsnittsmedeltalen (s.k. genomsnittspercentiler) av ämnena

matematik, modersmål, engelska, naturvetenskap och historia på åk 9 påverkas

av genomsnittsmedeltalen av ämnena matematik, modersmål, engelska,

biologi, geografi och historia på åk 6. Se tabell 5, modell (1).

Koefficienten för det tidigare vitsordet estimeras vara 0,769, med

standardavvikelsen 0,027 och anpassningsgraden R2 = 0,553 (signifikant på

0,001-nivån). Man kan något förenklat säga att medeltalet på åk 9 till ca 55 %

förklaras av medeltalet på åk 6. Räknar man endast med medeltalen (utan

logitfunktionen) är värdet 0,905, standardavvikelsen 0,031 och anpassade R2 =

0,570 (signifikant på 0,001-nivån). Se tabell 5, modell (4).

4 Regressionsanalyserna är gjorda med hjälp av det statistiska dataprogrammet R. Se t.ex. Dalgaard (2002)
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Jag har sedan fyllt på modellen med följande förklarande variabler: kön,

modersmål, samma lärare, flyttat under tiden i lågstadiet och skolans

undervisningsspråk. (Se tabell 5, modell (2)). Detta för att se om det finns

skillnader mellan pojkar och flickor, mellan elever med modersmål svenska och

med modersmål finska och med annat modersmål. Likaså hoppas jag få fram

om det finns skillnader mellan finska och svenska skolor. Man skulle också

kunna tänka sig att sådana faktorer såsom om eleven har haft samma

klasslärare de år han/hon har fått vitsord i åk 4–6 och ifall eleven flyttat under

tiden i lågstadiet kan ha en inverkan på vitsorden. Därför har jag tagit med

dessa variabler i modellen för att undersöka deras inverkan.

Jag kommer då fram till följande resultat. Vid beräkningen av logaritmerade

medeltal (genomsnittspercentiler) förklaras medelvitsordet på åk 9 till största

delen av medelvitsordet på åk 6 (0,764), d.v.s. nästan samma värde som då

man endast kontrollerade för vitsord på åk 6. (Tabell 5, modell (2)). De övriga

variablerna har en väldigt liten betydelse, vilket kommer till utryck av att R2 inte

just ökar av att de inkluderas.
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Tabell 5. Regressionsanalyser av elevers skolframgång.
Modellerna (1)–(3) är modeller med logaritmerade medelvitsord, medan modellerna (4)–(6) är

samma modeller som (1)–(3) men med vanliga medelvitsord.

Beroende
variabel:

Beroende
variabel:

logit av
medeltal medeltal

Förklarande
variabler:      (1)       (2)       (3)       (4)       (5)       (6)
Intercept 0,011 -0,244 *** -0,153 . 0,580 * 0,384 -0,366

(0,032) (0,063) (0,090) (0,247) (0,269) (0,392)
Medeltal6 0,769 *** 0,764 *** 0,872 *** 0,905 *** 0,899 *** 0,998 ***

(0,027) (0,029) (0,043) (0,031) (0,033) (0,048)
KönFlicka 0,352 *** 0,246 ** 0,326 *** 0,250 **

(0,068) (0,085) (0,062) (0,080)
SpråkSvenska -0,217 -0,197 -0,181 -0,167

(0,150) (0,138) (0,136) (0,129)
SpråkAnnat -0,123 0,516 -0,176 0,556

(0,184) (0,408) (0,167) (0,384)
SammaLärare 0,085 -0,020 0,089 -0,075

(0,107) (0,194) (0,097) (0,182)
Flyttat 0,021 -0,007 0,033 -0,007

(0,074) (0,093) (0,067) (0,087)
SkolspråkSvenska 0,429 ** 0,393 ** 0,376 ** 0,357 **

(0,141) (0,145) (0,127) (0,136)

Anpassad R2 0,553 0,591 0,639 0,570 0,618 0,658
N 790 790 790 790 790 790

Standardavvikelserna inom parentes. ***=signifikant på 0,001-nivån, **=signifikant på 0,01-nivån och

*=signifikant på 0,05-nivån.

Övriga variabler som till en del förklarar medelvitsorden på åk 9 är om eleven är

en flicka (0,352) och om skolans språk är svenska (0,429). (Tabell 5, modell

(2)). Dessa två variabler plus variabeln för medeltal i åk 6 och interceptet är

också de enda som är statistiskt signifikanta. Det betyder att om eleven är en

flicka förklarar det till en större del medelvitsorden på åk 9 än om eleven är en

pojke. På liknande sätt förklarar variabeln ”svensk skola” medelvitsorden på åk

9 mera än en finsk skola. Det verkar alltså som om flickors vitsord förändras

mindre över tiden eftersom vitsorden på åk 6 för flickor mera förklarar vitsorden

på åk 9 än för pojkar. Påverkas pojkar mera av puberteten i högstadieåldern

eller finns det andra orsaker till att pojkars vitsord varierar mera? Eller är det så

att flickor upplevs vara mera snälla, tysta och flitiga och därför bedöms

annorlunda av läraren? Eventuella förklaringar till varför en svensk skola mera
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förklarar medelvitsorden på åk 9 än en finska skola, kan kanske vara att de

svenska skolorna oftast är mindre än de finska och det betyder att även antalet

elever i klassen är något mindre. Det betyder i sin tur att lärarna kanske känner

eleverna bättre och eftersom vitsorden inte ändras tyder det på att lärarna

bedömer enligt tidigare bedömningar eller enligt den gruppindelning som råder.

Eller är det så att finska skolor bättre lyckas höja på elevers vitsord och det är

därför som medelvitsorden på åk 6 förklarar medelvitsorden på åk 9 i mindre

grad i finska skolor? Å andra sidan visade tabell 4 att rörligheten mellan

kvintilgrupperna går åt båda hållen, d.v.s. en del elever höjer sina vitsord

medan andra sänker.

Variablerna för de som har modersmål svenska eller något annat modersmål

visar negativa värden, men de variablerna är inte signifikanta. Det som kan

verka lite konstigt är att modersmål svenska har en negativ inverkan på

medelvitsorden på åk 9 medan variabeln skolans språk = svenska har en positiv

inverkan. Jag skall återkomma till den här detaljen och undersöka saken

närmare senare i detta kapitel.

I följande regression har jag tagit med flera ämnen än de ovanstående

(matematik, modersmål, andra inhemska språket, engelska, naturvetenskap,

religion och historia från åk 6 och matematik, modersmål, andra inhemska

språket, engelska, biologi, geografi, religion och historia från åk 9). Se tabell 5,

modell (3).

Även i den här modellen förklaras medelvitsorden på åk 9 av att vara flicka

(0,246), liksom att skolans undervisningsspråk är svenska (0,393), men den

största förklarande variabeln är fortfarande medeltalet från åk 6 (0,872). Om

man jämför med den tidigare regressionsanalysen där jag inte hade med

ämnena ”andra inhemska språket” och ”religion”, har betydelsen av medeltalet

på åk 6 ökat (från 0,764 till 0,872). Ju fler ämnen man alltså tar med, desto

större är regressionen mellan medeltal åk 6 och medeltal åk 9.

Jag har även gjort samma regressionsanalyser men med medeltalet av

ämnena, alltså inte logaritmerade medeltal (tabell 5, modellerna (4), (5) och

(6)). Värdena på variablerna följer samma mönster som när man använder sig
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av de logaritmerade medeltalen. Värdena för variabeln medeltal på åk 6 är dock

ännu högre i dessa regressioner (mellan 0,899 och 0,998).

Vad händer om man lämnar bort variabeln för medeltal på åk 6 och endast ser

på de övriga variablernas effekter? Också det har jag velat undersöka och då är

koefficienterna för de förklarande variablerna följande (tabell 6):

Tabell 6. Medelvitsord på åk 9, där medelvitsorden på åk 6 inte finns med som

en förklarande variabel.
Estimat Standardavvikelse

(Intercept) -0,309** 0,095

Kön=Flicka 0,575*** 0,103

Språk=Svenska -0,034 0,227

Språk=Annat -0,615* 0,277

Samma lärare 0,080 0,161

Flyttat i ls 0,121 0,111

Skolans språk=svenska 0,296 0,213

R2 0,075

N 790

***=signifikant på 0,001-nivån, **=signifikant på 0,01-nivån och *=signifikant på 0,05-nivån.

Mönstret är detsamma som när man har med medeltalet i åk 6 som en

förklarande variabel. Dessa variabler har väldigt liten betydelse på

medelvitsordet i åk 9. Det är egentligen endast variabeln kön som är signifikant

(och annat modersmål än svenska eller finska). Den största förklarande

variabeln är att vara flicka. Att ha ett annat modersmål än svenska eller finska

har en negativ inverkan på att förklara medelvitsordet på åk 9. Notera att värdet

på R2 är lågt, vilket visar att dessa variabler väldigt lite förklarar medelvitsordet

på åk 9.

I följande modell har jag sett på ett enskilt ämne åt gången, d.v.s. vitsorden i

matematik, modersmål, engelska, historia, religion/livsåskådningskunskap och

andra inhemska språket (svenska för elever i finska skolor och finska för elever

i svenska skolor) och hur det sista ämnesvitsordet på åk 9 påverkas av det sista

ämnesvitsordet på åk 6. Resultaten av regressionsanalyserna av olika ämnen
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finns i tabell 7. Antalet observationer varierar i de olika ämnena eftersom det

inte fanns fullständiga uppgifter om elevernas vitsord i alla ämnen vid samtliga

tidpunkter för mätningarna.

Tabell 7. Jämförelser mellan olika ämnen gjorda med logitfunktionen.

Andra
inhemska

Matematik Modersmål Engelska Historia Rel/Liv språket
Intercept -0,145 -0,334 *** -0,072 -0,211 * -0,210 . -0,057

(0,093) (0,101) (0,089) (0,099) (0,109) (0,136)
Genomsnittsvitsord 0,670 *** 0,590 *** 0,701 *** 0,591 *** 0,506 *** 0,573 ***
åk 6 (0,030) (0,033) (0,029) (0,032) (0,036) (0,039)
Kön=Flicka 0,445 *** 0,604 *** 0,140 0,400 *** 0,471 *** 0,272 *

(0,097) (0,107) (0,096) (0,105) (0,116) (0,121)
Språk=Svenska 0,089 0,157 -0,157 0,018 -0,038 -0,281

(0,191) (0,207) (0,212) (0,205) (0,221) (0,178)
Språk=Annat -0,401 -0,115 -0,858 *** -0,191 0,441 -0,021

(0,273) (0,304) (0,253) (0,294) (0,349) (0,504)
Samma lärare -0,294 . -0,155 -0,195 0,277 -0,134 -0,181

(0,157) (0,169) (0,150) (0,169) (0,181) (0,273)
Flyttat i ls -0,056 -0,114 0,141 -0,075 -0,067 -0,157

(0,106) (0,115) (0,104) (0,114) (0,123) (0,131)
Skolans språk 0,011 0,039 0,193 -0,059 -0,080 0,850 ***
=Svenska (0,181) (0,196) (0,199) (0,194) (0,209) (0,195)

Anpassad R2 0,4655 0,4057 0,5464 0,386 0,3004 0,4793
N 591 602 529 603 594 329

Standardavvikelserna inom parentes. ***=signifikant på 0,001-nivån, **=signifikant på 0,01-nivån, *=signifikant på 0,05-
nivån, .=signifikant på 0,1-nivån.

De variabler som mest förklarar vitsordet i matematik på åk 9 är fortfarande att

man är flicka (0,445) och matematikvitsordet på åk 6 (0,670). Resultaten av

regressionsanalysen för ämnet modersmål och litteratur följer samma mönster.

Det är fortfarande variabeln flicka (0,604) och vitsordet från åk 6 (0,590) som

har positiva, statistiskt signifikanta effekter. När det gäller ämnet engelska är det

endast variablerna annat modersmål än svenska eller finska (-0,858) och

vitsordet på åk 6 (0,701) som är signifikanta. Antalet elever som har annat

modersmål än svenska eller finska är få i mitt datamaterial (30 stycken).
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Vitsordet i engelska i åk 6 är kraftigt relaterat till vitsordet i åk 9 (0,701). I ämnet

historia är det återigen variablerna flicka (0,400) och vitsordet i åk 6 (0,591) som

har betydelse. Resultaten av regressionsanalysen för ämnet religion (eller

livsåskådningskunskap) följer samma mönster som för ämnena matematik,

modersmål och historia, med positiva värden för variablerna flicka (0,471) och

vitsord i åk 6 (0,506). Vad gäller analyserna av det andra inhemska språket är

det fortfarande kön och vitsordet i åk 6 som förklarar vitsordet på åk 9 till en del,

men den största förklarande variabeln är att skolans undervisningsspråk är

svenska (0,850). I samtliga ämnen är värdena för variabeln genomsnittsvitsord

på åk 6 statistiskt signifikanta och de varierar mellan 0,506 och 0,701. Även

variablerna för ”kön = flicka” är signifikanta i de flesta ämnen (inte i engelska)

och värdena varierar mellan 0,140 (engelska) och 0,604 (modersmål). Man kan

med andra ord säga att det som mest bestämmer vitsorden i ett ämne på åk 9

är vitsordet eleven hade i åk 6 och att eleven är en flicka.

Vitsorden på årskurs 6 har naturligtvis också påverkats av tidigare erhållna

vitsord. Tabell 8 visar resultaten av en regressionsanalys över hur de

logittransformerade medelvitsorden på åk 6 påverkats av de logaritmerade

medelvitsorden på åk 5. Resultaten visar att medeltalen på åk 5 i väldigt hög

grad (0,808) påverkar medelvitsorden på åk 6 och att ifrågavarande variabel är

signifikant på 0,001-nivån. Den enda andra signifikanta variabeln är att skolans

undervisningsspråk är svenska.
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Tabell 8. Skolframgång i åk 5 och dess inverkan på skolframgången i åk 6.

Intercept -0,038
(0,078)

Logmedeltal5 0,808 ***
(0,025)

Kön=Flicka -0,098
(0,081)

Språk=Svenska -0,197
(0,158)

Språk=Annat 0,125
(0,252)

Samma lärare 0,060
(0,129)

Flyttat -0,022
(0,089)

Skolspråk=Svenska 0,343 *
(0,150)

Anpassad R2 0,646
N 790

Standardavvikelserna inom parentes. ***=signifikant på 0,001-nivån, **=signifikant på 0,01-nivån,

*=signifikant på 0,05-nivån, .=signifikant på 0,1-nivån.

När jag tidigare undersökte och gjorde en regression med medeltalen av

vitsorden framkom att det fanns en positiv korrelation mellan medelvitsorden på

åk 6 och åk 9 om skolans undervisningsspråk var svenska (0,429), medan

korrelationen var negativ om man hade svenska som modersmål (-0,217) (se

tabell 3, modell (2)). Variabeln för modersmål svenska är inte signifikant, men

jag tänkte att det ändå vore skäl att se lite närmare på variablerna skolspråk

och elevens modersmål. Antalet elever i svenska och finska skolor enligt

modersmål framkommer enligt följande tabell.

Tabell 9. Antal elever i svenska och finska skolor enligt modersmål.

Elevens modersmål
Finska Svenska  Annat Totalt

Skolans Finska 482 3 26 511
språk Svenska 57 218 4 279

Summa 539 221 30 790

Det jag har gjort är att i regressionsanalysen med alla variabler ta bort en

variabel åt gången för att se vilka förändringar det får på de övriga förklarande
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variablerna (se tabell 10). Jag har först tagit bort variabeln elevens modersmål

och de variabler som då är signifikanta och har en positiv inverkan på

medelvitsorden är kön = flicka (0,348) och skolspråk = svenska (0,260) samt

medelvitsorden på åk 6 (0,763).

Beaktar man inte variabeln skolspråk blir elevens modersmål = svenska

signifikant på 0,05-nivån med värdet 0,169. Fortfarande är det variablerna att

vara flicka (0,338) och medelvitsordet på åk 6 (0,761) som bestämmer

medelvitsordet på åk 9 i ungefär lika hög grad som tidigare.

Tabell 10. Jämförelse om man utelämnar variablerna elevens modersmål och

skolspråk.
Regression med ämnena matematik, modersmål och litteratur, engelska, naturvetenskap

och historia.

Samma
som i

tabell 5,
modell

(2)

Tagit bort
variabeln

elevens
modersmål

Tagit bort
variabeln

skolans
und.språk

Intercept -0,244 *** -0,249 *** -0,196 **
(0,063) (0,062) (0,061)

Logmedeltal6 0,764 *** 0,763 *** 0,761 ***
(0,029) (0,029) (0,030)

KönFlicka 0,352 *** 0,348 *** 0,338 ***
(0,068) (0,068) (0,069)

SpråkSvenska -0,217 0,169 *
(0,150) (0,082)

SpråkAnnat -0,123 -0,072
(0,184) (0,185)

SammaLärare 0,085 0,087 0,042
(0,107) (0,107) (0,107)

Flyttat 0,021 0,025 0,019
(0,074) (0,074) (0,074)

SkolspråkSvenska 0,429 ** 0,260 ***
(0,141) (0,076)

Anpassad R2     0,597 0,591 0,585
N     790       790       790

Standardavvikelserna inom parentes. ***=signifikant på 0,001-nivån, **=signifikant på 0,01-nivån,

*=signifikant på 0,05-nivån, .=signifikant på 0,1-nivån.

Testen visar att ingen av variablerna modersmål och skolspråk påverkar

medelvitsordet på åk 9 eller någon av de övriga variablerna i någon högre grad,
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men om man lämnar bort någon av dem blir den andra variabeln signifikant och

positiv.

Då man sammanfattar resultaten av mina undersökningar av medelvitsorden

med logitfunktionen på årskurs 9, visar det sig att koefficienten för medelvitsord

på årskurs 6 varierar mellan 0,764 och 0,872 (se tabell 5). I de enskilda ämnena

varierar samma variabel mellan 0,506 och 0,701 (se tabell 7). Man kan alltså

med fog säga att medelvitsorden på åk 9 i hög grad påverkas av medelvitsorden

på åk 6. Liknande resultat har även Benjamin S. Bloom (1976) kommit fram till i

sina undersökningar som jag redogjorde för i kapitel 4.3.
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5. Sammanfattande diskussion

Utgångspunkten i min forskning var att försöka ta reda på om elever som får

dåliga vitsord från början även får dåliga vitsord när de slutar grundskolan, d.v.s.

är elevers vitsord konstanta eller kan skolan påverka dem? Jag ville också

undersöka vilka faktorer som i så fall påverkar elevernas vitsord. Dessutom ville

jag undersöka om det är så att tidigare vitsord predestinerar kommande vitsord

och om det är så att skolan inte lyckas utjämna skillnaderna mellan elever utan i

stället klassificerar eleverna i olika grupper. Jag började med att presentera de

teorier som finns inom området och som menar att skolan inte utjämnar

prestationsskillnader utan tvärtom utökar dem. Jag redogjorde också för

forskningsundersökningar som gjorts inom detta område. Jag gick sedan vidare

med att undersöka om de klassiska teorierna även gäller i Finland med hjälp av

den undersökning jag själv har gjort. Jag samlade in uppgifter från de elevers

elevkort och betygsavskrifter som gick ut grundskolan våren 2002 och använde

mig av uppgifterna i mina analyser. Med hjälp av de insamlade uppgifterna om

elevers vitsord och med hjälp av olika övriga variabler har jag gjort

regressionsanalyser för att undersöka och försöka få svar på mina inledande

frågor.

Jag har gjort det genom att först beräkna elevernas medeltal av vitsorden i

årskurs 6 och i årskurs 9 och sedan undersökt i hur hög grad det de sista

vitsorden på lågstadiet bestämmer elevernas sista vitsord på årskurs 9. Jag har

valt vitsorden från årskurs 6 därför att det är den sista årskursen inför högstadiet.

Nu är ju formellt låg- och högstadium avskaffade och man pratar om en

sammanhållen grundskola, men faktum är att för de flesta elever innebär

övergången från åk 6 till åk 7 byte av skola, nya klassammansättningar, nya

lärare, nya ämnen och nya studieformer. Därför är det motiverat att jämföra just

åk 6 och åk 9. I min undersökning har jag egentligen undersökt tre saker. 1) Om

medelvitsord på årskurs 6 bestämmer medelvitsord på årskurs 9. 2) Om samma

sak gäller för enskilda ämnen och 3) mobiliteten bland elever.

I mina undersökningar finner jag att den variabel som tydligt mest förklarar en

elevs vitsord på åk 9 är vitsordet eleven hade på åk 6. I de regressionsanalyser
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jag gjort varierar variabeln för medelvitsord på årskurs 6 mellan 0,764 och 0,872

när man ser på dess inverkan på medelvitsordet på årskurs 9. Andra relevanta

förklarande variabler är kön och skolans undervisningsspråk. Att vara flicka

påverkar och förklarar vitsordet på åk 9 mera än att vara pojke. Även att gå i en

svensk skola förklarar vitsordet på åk 9 mera än att gå i en finsk skola. Jag

kommer till samma resultat fastän jag använder olika modeller med varierande

antal förklarande variabler och med olika antal undervisningsämnen. Även när

jag undersöker ett enskilt skolämne åt gången är resultaten likartade. Variabeln

för medelvitsord i de olika ämnena på årskurs 6 varierar mellan 0,506 (religion

och livsåskådning) och 0,670 (matematik). Det finns alltså en stark korrelation

mellan vitsorden på årskurs 6 och årskurs 9. Även variablerna kön och skolans

undervisningsspråk är relevanta. Det är intressant att notera att svenska skolor

något bättre förklarar vitsorden på åk 9 än finska skolor. Detta trots att andelen

tvåspråkiga elever är ganska så hög i svenska skolor (drygt 25 % av

grundskoleleverna i de svenska skolorna i Helsingfors uppger finska som det

dominerande språket). Även andelen obehöriga lärare är genomgående betydligt

högre i de svenska skolorna. Läsåret 2005–2006 var andelen obehöriga

klasslärare i de svenska skolorna ca 44 % medan ca 20 % var obehöriga i de

finska skolorna. Bland ämneslärarna var de obehörigas andel 32 respektive 15 %

i de svenska och finska skolorna. Å andra sidan är skolorna (speciellt

lågstadieskolorna) mindre på svenskt håll och de svenska skolorna är även mer

homogena med färre barn med invandrarbakgrund. Men variationerna gällande

dessa faktorer är naturligtvis stora mellan skolor både på finskt och svenskt håll.

Jag har också undersökt mobiliteten bland elever genom att indela dem i fem

grupper, där den första kvintilen innehåller den sämsta femtedelen av eleverna.

Sedan har jag undersökt hur stor andel av eleverna som byter kvintilgrupp mellan

årskurs 6 och årskurs 9. Det visar sig att i den första och den femte kvintilen är

rörligheten minst, d.v.s. majoriteten av eleverna som i årskurs 6 befinner sig i

dessa grupper är kvar där när de går ut årskurs 9. I de övriga kvintilgrupperna är

andelen elever som är kvar i respektive grupp vid utgången av årskurs 9 dryga

30 %.  Majoriteten av dem som byter grupp, flyttar upp en grupp.

Resultaten av mina undersökningar av de tre frågeställningarna jag nämnde

tidigare är att tidigare vitsord bestämmer de sista vitsorden och att mobiliteten
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bland eleverna är låg, speciellt bland de sämsta eleverna. Det vill säga, skolan

lyckas inte förbättra de sämsta elevernas situation. Man kan alltså med fog säga

att på basis av min undersökning så visar sig de traditionella

reproduktionsteorierna hålla streck.

Mina resultat överensstämmer med resultat från andra undersökningar. Kuusinen

(1992) fann att resultaten av sambanden mellan begåvning och läsämnenas

medeltal i åk 9 visar att 45 % av förändringen i skolframgång kan förklaras med

hjälp av mätningar av begåvning gjorda innan skolgången inletts. Nurmi (1984)

visar att fr.o.m. 10 års ålder kan man prognostisera elevers skolframgång relativt

bra. Kuusinen och Leskinen (1986, 1988) kom fram till att skolframgången i

matematik på åk 2 förutsåg 57 % av skolframgången på åk 6 och 40 % av

skolframgången på åk 9. Resultaten för övriga ämnen var liknande. Kuusinen

och Leskinen kom alltså fram till att framgång i vissa ämnen på en viss klass

förutsågs till stor del av framgången föregående år. Skolframgång är med andra

ord mera bestående än föränderlig.

Målet med grundskolreformen från 1960 och 1970-talen var en lika, jämlik och

rättvis skola i hela landet och att alla elever skulle garanteras vissa

grundläggande kunskaper och färdigheter av betydelse för deras framtida liv som

individer och samhällsmedlemmar. Har reformen misslyckats eftersom det finns

skillnader mellan skolor och mellan elever? Kivirauma (Raivola, Valtonen och

Vuorensyrjä, 1997) hävdar att grundskolan ökar på skillnaderna som finns mellan

barn från olika socialgrupper när de inleder sin skolgång och att skolan alltså inte

är jämlik. Men å andra sidan visar de nationella prov som årligen genomförs av

undervisningsstyrelsen och de senaste PISA-undersökningarna gjorda av OECD

på små skillnader mellan elever och skolor runt om i Finland. Enligt PISA 2001

var variationen i resultaten mellan skolor minst i Finland bland länderna som

jämfördes och i PISA 2003 var könsskillnaderna, de regionala skillnaderna och

resultatskillnaderna i matematik mellan skolor bland de minsta i Finland jämfört

med andra deltagande länder. Samma trend fanns i resultaten från PISA 2006,

där skillnaderna mellan skolor var ytterst liten. Har reformen trots allt lyckats

skapa en rättvis skola? Även om skolan, enligt Brunell (1986), inte har lyckats i

sitt företag att jämna ut skillnaderna i skolprestationer mellan elever med olika

bakgrund, ger den alla elever och elevgrupper ett stort tillskott av kunskaper och
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färdigheter. Positivt är också att skolan förhindrar att skillnaderna mellan olika

elevgrupper växer sig ännu större.

Ur ett lärarperspektiv vore det viktigt att lärarstuderandena i sina

universitetsstudier uppmärksammades på dessa saker och de där får färdigheter

att ta itu med problemen och att de känner till de här sakerna. I Luukkainen

(1994) påtalar bl.a. Reijo Raivola, Hannele Niemi och Leena Syrjälä vikten av att

lärarutbildningen ordnas vid universitet och deras övningsskolor. I

lärarutbildningen är det viktigt att betona saker såsom hur möta osäkerhet, en

ständig problemlösning, kritisk granskning och ifrågasättande, utveckling av

skolan och samarbete. Detta förutsätter en växelverkan mellan praktik och

studier. Därför är det viktigt att förankra utbildningen i undervisningen och

inlärningen i forskningen.  Lärare borde utveckla sig att bli forskare i sina egna

arbeten. Detta kräver övning och praktik, som är knuten till universiteten

(Luukkainen, 1994). Vad kan sedan Helsingfors som kommun göra åt de

skillnader som förekommer och vad kan Helsingfors utbildningsverk göra för att

hjälpa de svagare eleverna? Man kan upplysa lärarna om dessa skillnader och

påtala problemen. Man kan satsa på mera fortbildning av lärare för att få en ännu

bättre lärarkår och som bättre kan hantera barn med olika typer av

inlärningssvårigheter. Kommunen kan också jobba för att försöka få mera

behöriga lärare. En viktig sak att fundera över är resurstilldelningen till de lägre

årskurserna och till årskurserna 7–9. Som systemet nu är får högstadieelever

mera resurser per elev än lågstadieelever. Borde man i stället öka de

ekonomiska resurserna och sätta in mera medel i de lägre årskurserna eftersom

elevernas skolprestationer de första åren i hög grad påverkar senare

skolframgång?

På basis av min undersökning spelar alltså byte av skola, modersmål, byte av

lärare och flyttning inte så stor roll, utan den avgörande betydelsen för en elevs

slutliga vitsord är de vitsord eleven hade i lågstadiet. Vill man alltså ha elever

med goda vitsord i högstadiet är det enligt detta resonemang skäl att sätta in

resurser för att hjälpa de svaga eleverna redan i lågstadiet och där höja deras

vitsord. Det är dock bra att minnas att jag här endast har haft tillgång till en

enskild årskull i Helsingfors. Det vore intressant att undersöka flera årskullar för

att se om samma fenomen förekommer där eller om det finns skillnader
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mellanolika årskullar. I en sådan undersökning vore det även bra att försöka få

med sådana förklarande variabler som jag här inte har haft tillgång till, såsom

föräldrarnas inkomster, yrken och utbildning, storleken på klasser, antalet syskon

och noggrannare uppgifter om skolorna, lärarna och undervisningen. Det skulle

göra en sådan undersökning mera fullständig.

Skall man fortsätta att forska kring dessa frågor anser jag det viktigt att man

undersöker elevernas kunskapsnivå från tiden innan de börjar få sifferbetyg. Det

faktum att vitsorden på åk 6 enligt min undersökning i hög grad påverkar

vitsorden på åk 9 gör det intressant att ta reda på vilka faktorer som bestämmer

vitsorden på åk 6 och vilka faktorer som påverkar elevers prestationer innan

dess, börjande från förskolan. Här kommer igen sådana faktorer som familjens

socioekonomiska ställning, föräldrarnas utbildningsnivå, bostadsområde,

samhällsomgivningen och familjeförhållandena in i bilden. Andra specifika

individuella faktorer som kunde vara av intresse är om och i hurudana daghem

och förskolor barnen gått, antalet böcker, tidningar och tidskrifter som finns i

hemmen och hurdant stöd eleverna får hemifrån. Allt detta fordrar omfattande

undersökningar, enkäter, intervjuer och analyser som faller utanför denna

undersökning.
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