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Abstrakt 

Uppsatsen har ett socialkonstruktionistiskt anslag där ideologier betraktas som förvrängd 

kunskap om reella relationer. I bakgrunden redovisas tankegångar från betänkanden och 

propositioner vilka beredde vägen för gymnasiereformen Gy11. Samtliga gymnasieprogram 

skulle i och med reformen bättre leda till ett ”aktivt samhällsliv” och göra gymnasieleverna 

mer rustade för arbetsmarknaden efter avlagd gymnasieexamen. För att bereda plats för ämnet 

Historia beslutades att Estetisk verksamhet skulle utgå som obligatoriskt ämne.  

Undersökningen begränsades till fyra artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, 

skrivna mellan 2006 -2010. Syftet var att analysera delar av den mediedebatt som delvis 

föregick och delvis följde i spåren av reformen. Två av artiklarna är skrivna av nuvarande 

utbildningsminister Jan Björklund. Frågeställningen formulerades som tre frågor: Vilka 

diskurser om kunskap framträdde i mediedebatten åren före och efter utredningen 

Framtidsvägen, SOU 2008:27 och under genomförandet av gymnasiereformen Gy11? Hur 

kan man förstå den position som estetiska ämnen fick i debatten? Vilka röster framträdde i 

debatten?  

  Ambitionen är att visa hur synen på kunskapsbyggandet kunde ta sig i uttryck hos olika 

debattörer och vilka synsätt som eventuellt ignorerats eller bejakats och på så sätt synliggöra 

vilka subjektpositioner och vilka diskurser som gjorts tillgängliga i deras inbördes 

resonemang. Ett fokus är att synliggöra argument där den estiska dimensionen antingen 

inkluderades eller exkluderades. Den diskursanalytisk bearbetning utfördes med hjälp av en 

modell utformad av Norman Fairclough med textnivå, diskursiv praktik och social praktik. På 

den diskursiva praktiknivån används moment från dramaturgin för att visa hur stoffet återgav 

den grundläggande konflikten i texten. Resultatet visar på en kunskapssyn där 

artikelförfattarna delar uppfattningen att man kan frilägga och förmedla fastlagda kunskaper. 

Detta förutsätter ett essentiellt synsätt på tillvaron och att tiden är knapp för en uppryckning 

av det svenska skolsystemet med tanke på de asiatiska ländernas utveckling och position i 

världsekonomin. 

Nyckelord: Gy11, diskursanalys, estetisk verksamhet, mediedebatt, kunskapssyn, Faircloughs 

kritiska diskursanalys, ”aktivt samhällsliv”, Jan Björklund 

 

Title in english: “Remove while still keeping – impact of the media debate surrounding the 

perception of knowledge in connection with Gy11”
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1. Inledning 

Introduktion  

Bilden på försättsbladet, med kunskapssyn som tema, är ritad under en workshop på 

Konstfack 2012. De lösryckta orden återfinns i en artikel skriven av nuvarande 

utbildningsminister Jan Björklund vilken också ingår i uppsatsens empiri.  

  Tankar om tillståndet och utvecklingen i den svenska skolan debatteras återkommande i 

massmedia men intensifieras under vissa perioder, ofta i direkt anknytning till olika 

betänkanden, remisser och regeringspropositioner. Andra, mer tillgängliga exempel för 

gemene man, är förmodligen tv-serien ”Klass 9 A” (2008) och ”Superpedagogerna” (2010). 

Det är nog ingen överdrift att påstå att de flesta av oss har synpunkter på vad en god 

utbildning ska innehålla och leda till. När Seneca under antiken uttalade sitt så ofta 

travesterade ”Non vitae, sed scholae discimus” (Vi lär inte för livet utan för skolan) var det, 

får man anta, i ett svidande angrepp mot någon form av utbildning.
 1
 

  En del föreläsningar om undervisning och utbildning av Ken Robinson, professor emeritus i 

engelska och drama, finns tillgängliga för den breda allmänheten via det sociala mediet 

ted.com. I sina föreläsningar kritiserar han den rådande uppdelningen mellan praktisk och 

intellektuell kunskap i den internationella skolvärlden. Inom den teoretiska utbildningen råder 

idag en slags ”inflation” där en högskoleexamen mer och mer förlorar i värde.
2
 Som ett led i 

detta menar han därför att det är meningslöst att reformera skolvärlden och att hierarkisera de 

olika ämnena med ”/…/ the tyranny of common sense”.
3
 I sina föreläsningar åskådliggör 

Robinson hur divergent tänkande, det vill säga ett ovanligt stort flöde av lösningar, otäckt 

snabbt avstannar hos barn allt eftersom de utbildas till att bli rädda för att begå felhandlingar.
4
 

  Den svenska gymnasieskolan reformerades under hösten 2011 med en ny läroplan under 

beteckningen Gy11. Regeringen motiverade sina beslut om det nya gymnasiet med oron över 

att många ungdomar hoppar av sina gymnasiestudier och att de som stannar kvar är 

otillräckligt förberedda inför högre studier eller yrkesliv.
5
 Utredarna inför Gy11, med Anita 

Ferm i ledningen, menade att det behövdes mer utrymme till fördjupade ämnesstudier inom 

                                                
1 Seneca den yngre, romersk författare, filosof och politiker. 

2 www.ted.com/talks/lang/en/sir_ken_robinson_school_kills_creativity (hämtad 2012-01-04) 
3 www.ted.com/talks/en/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution (hämtad 2012-01-04) 
4 www.ted.com/talks/en/sir_ken_robinson_changing_education_paradigms (hämtad 2012-01-04) 
5 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11681/a/125355 (hämtad 12-01-22) 

http://www.ted.com/talks/lang/en/sir_ken_robinson_school_kills_creativity
http://www.ted.com/talks/en/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution
http://www.ted.com/talks/en/sir_ken_robinson_changing_education_paradigms
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11681/a/125355
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programvalen och förslaget ledde till beslutet att ta bort ämnet ”Estetisk verksamhet” som 

obligatoriskt inslag.
6
 I den tidigare gymnasieskolan, med Lpf94 som läroplan, hade ämnet 

beteckningen kärnämne vilket betydde att det betraktades som ett centralt kunskapsområde 

och att alla elever läste ämnet. En annan av de grundläggande tankegångarna i det nya 

gymnasiet är att tydligare skilja mellan högskoleförberedande utbildning och yrkesutbildning. 

Det är inte längre möjligt att direkt läsa vidare på högskola eller universitet från samtliga 

gymnasieprogram utan komplettering från utökad studiekurs.
 
Ytterligare en förändring är att 

processarbete inte längre ska prioriteras i undervisningen utan ersättas av ambitionen att 

tydliggöra kunskapskrav och målsättning. Det senare förutsätts vara lättare att utvärdera och 

ge större transparens.
 7
 Ännu en dimension som skiljer det nya gymnasiet från det tidigare är 

tanken på elevernas eget inflytande över sin utbildning. Man överger tanken på att eleverna 

själva ska kunna välja bland ett stort utbud av kurser. 

  Under ett flertal år har det pågått diskussioner om de estetiska ämnenas betydelse. I och med 

den nya läroplanen begränsas nu tillgängligheten för estetämnena på ett genomgripande sätt. 

Den estetiska och kulturella dimensionen anses dock fortfarande som viktig och behövd men 

att dess praktik och utövning mer hör hemma på elevernas fritid. Därav benämningen på de 

estetiska ämnena som ”hobbyämnen”.
8
 Det ska numera bli samtliga lärares uppgift att se till 

att den estetiska dimensionen genomsyrar hela utbildningssituationen, vilket jag belyser 

närmare under avsnitt ”Tidigare forskning”. 

  Estetisk verksamhet riskerar att leva en tynande tillvaro i gymnasieskolan och framförallt att 

försvinna som ett löpande inslag i utbildningssituationen. Dock finns fortfarande möjlighet att 

läsa diverse estetiska ämnen som tillval på en del av programmen men en kommande 

begränsning kan vara att många skolor redan har sagt upp sina estetlärare. Representanterna 

från Lärarförbundet, ett av lärarkårens fackförbund, har varnat för en kompetensminskning 

ute på de svenska gymnasieskolorna.
9
 

  Som verksam estetlärare inom både dramatik och bild upplevde jag en mycket positiv 

                                                
6 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), s.26. 

7 Anförande av Lars Björklund i ”Samtalsserie om skola och lärarutbildning” på Stockholms universitet, 2011-

11-07.  
8 Tidigare utbildningsminister Lars Leijonborg och Jan Björklund använder sig av detta synsätt i 

pressmeddelandet ”Slopa hobby-kurserna – öka tiden för riktiga ämnen” från november 2004. 

http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Lars-Leijonborg/Pressmeddelanden (hämtad 2011-12-04) 
9 Sirén, Eva-Lisa (2009), På helt fel väg – om de estetiska ämnenas framtid i gymnasieskolan, s.5, 
www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/bilagor (hämtad 2011-09-24). 

http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Lars-Leijonborg/Pressmeddelanden
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/bilagor
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förändring i mötet mellan mig och eleverna under årens lopp. Framför allt sedan det 

explosionsartade genomslaget av interaktiva sociala medier, vilket kan tolkas som att eleverna 

är mer vana vid att publicera sig än tidigare. Många av dem hade tidigare kanske inte så stor 

tillgång till en reflekterande kulturell eller estetisk dimensionen i sin egen dagliga tillvaro. 

Lektionsinnehållet kunde inledningsvis leda till att de närmade sig min undervisning med 

ganska stor misstänksamhet. Med handen på hjärtat så har nog förändringen skett både hos 

mig och eleverna; vi lär ju om tillvaron av varandra. Min senaste bildgrupp under 2010/11, 

från Fordonsprogrammet mitt ute på den småländska landsbygden, visade upp en kraftfull 

energi och skaparförmåga. Jag hade svårare att etablera en ömsesidig kontaktyta med många 

av dessa elever, då jag började arbeta som estetlärare 1994, framför allt med killar som hade 

mycket stort intresse för bilar. Men genom årens lopp utvecklades en större förståelse för våra 

olika utgångspunkter.  Många av de ungdomar jag möter idag har förmåga att korsbefrukta 

tidigare åtskilda områden. I det postmoderna samhället brukar detta benämnas som att 

företeelser ”kollapsar” in i varandra.
 
Arbete, fritid och utbildning går omlott och 

sammantvinnas.10  Eleverna upplever att skolan är helt invävd i deras eget liv och vardag.11 

Min slutsats är att jag tror att vi estetlärare fyller en viktig funktion på de svenska 

gymnasieskolorna, inte bara på Estetiska programmet.  

 

Bakgrund 

 

Utredningar och propositioner som föregick gymnasiereformen 2011. 

Den senaste gymnasieutredningen, ledd av före detta förvaltningschefen Anita Ferm, 

formulerades som Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Dess 

huvudsakliga uppgift var att föreslå en ny struktur för gymnasieskolan. Beslutet om att 

reformera gymnasieskolan kom 2009, med propositionen Högre krav och kvalitet i den nya 

gymnasieskolan som grund. 

  Den hittillsvarande gymnasieutbildningen hade enligt utredarna saknat en klar och tydlig 

målsättning och man föreslog därför en återgång till en reglerätt studentexamen. Detta skulle 

                                                
10 Andersson m.fl. (1999), Skolan och de kulturella förändringarna, Lund: Studentlitteratur, s.33. 
11 Lind, Ulla, Makt och kontroll i elevernas bildvärld, i Ulf P. Lundgren (red.) UTTRYCK, INTRYCK, AVTRYCK 

– lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, 4:2006, Vetenskapsrådet Rapportserie, s.126. 
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ge bättre förutsättningar för en slutgiltig utvärdering av inlärningen på samtliga 

gymnasieprogram och eleverna skulle få ett slags kvitto på sina inhämtade kunskaper.12 Även 

arbetsmarknaden skulle dra fördelar av denna tydlighet. För att ytterligare stärka kontaktytan 

mellan de blivande arbetsgivarna, avnämarna och skolan föreslogs nu en förbättrad 

samverkan dem emellan under själva utbildningstiden. Avnämarna hade framfört kritik mot 

att den svenska gymnasieutbildningen inte höll rätt nivå vilket man hoppades avhjälpa detta 

genom denna åtgärd.13 

  I utredningen beskrivs en avgörande skillnad från den tidigare reformen från 1994 med 

regeringspropositionen Växa med kunskaper som grund, där den förra reformen försökte 

skapa en så bred rekryteringsbas som möjligt för vidare studier på universitet och högskola. 

Alla gymnasielever skulle få väl utvecklade baskunskaper och det skulle ske med hjälp av 

utökningen av de ”allmänna ämnena” eftersom man ansåg att den framtida arbetsmarknaden 

skulle komma att ha behov av ökade generella kunskaper. Först i senare studier skulle en mer 

avgränsad yrkesidentitet skapas. Framtidsvägen förordade i sin tur en helt annan förutsättning 

för gymnasieutbildningen genom sitt förslag att åter införa två helt olika gymnasieutgångar: 

en yrkesutgång och en högskoleförberedande utgång.14 Samtliga gymnasieprogram skulle i 

och med detta bättre leda till ett ”aktivt samhällsliv”.15 Man menade att bred generell 

utbildning mer passade för ett ”tayloristiskt präglat” arbetsliv med relativt givna 

förutsättningar och att den nutida mer flytande arbetsmarknaden krävde mer utpräglad 

specialisering.16 

  Utredningen redogjorde även för betänkandet Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för 

gymnasieskolan, från år 2000. Den hade sammanställts på grund av att det saknades 

arbetskraft inom många yrkesområden och uppgiften var att ge förslag till framtida 

studievägsutbud. Även den här kommittén bedömde att behovet av generell kunskap skulle 

komma att ökas i arbetslivet. Begrepp som kommunikativ förmåga, inlärningsförmåga, 

problemlösningsförmåga, ansvarstagande et cetera nämndes. Det ansågs inte bra med ett för 

tidig yrkesval utan att man istället skulle bli helt färdigutbildad först i arbetslivet.  

                                                
12 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, (SOU 2008:27), Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, 

s.15f. ; Lärarförbundet Dnr 08/0674. 
13 Ibid., s.19. 
14 Ibid., s.204.  
15 Ibid., s.27; s.339; s.539. 
16 Ibid., s.299. 
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Jämställdhet och minskad social och etnisk segregering var viktiga moment i utbildningen.17 

Framtidsvägen (2008) hävdar å sin sida att en ökad specialisering inom ett yrkesområde inte 

står i motsats mot de ovan nämnda generella kunskaperna.
18

 Utredningen hyste även en 

förhoppning att den föreslagna utökade kontaktytan med arbetslivet skulle komma att ge 

positiva förändringar i den nu rådande könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden.
19

 

  Vidare beskrev utredningen från 2008 hur läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94 – 

förordade en kursutformad utbildning med utgångspunkt i ett relativt stort elevinflytande.  

Undervisningen skulle, genom hela utbildningstiden, genomsyras av fyra perspektiv – 

historiskt/etiskt/internationellt/miljömässigt. Utredaren Anita Ferm föreslog att detta inte 

skulle ingå i styrdokumentet eftersom det är svårt att definiera vad ett perspektiv egentligen är 

och hur det ska förhålla sig till gymnasieskolans ämnen. Hon menade att oklarheten kring 

innebörden gör det svårt att ta bort något av perspektiven och att man endast blir tvungen att 

lägga till fler och fler.
20

  

  Det entreprenöriella lärandet är en grundläggande vision som genomsyrar Framtidsvägen 

och Anita Ferm uttrycker det som att entreprenörskapet hör ”nära” samman med, och även är 

en ”del” av, de generella kompetenser som gymnasiet ska ge alla elever.
21

 I den direkt 

efterföljande propositionen beskrevs det som att ”Entreprenörskapet ska /…/ löpa som en röd 

tråd genom hela utbildningssystemet.”.
22

 Det finns inte någon tankegång om att ”estetisk 

verksamhet” eller ”estetämnen” skulle kunna inrymma det ”entreprenöriella” i någon av dessa 

dokument, vilket hos många estetlärare och andra utövare anses vara tätt förknippat med 

själva den estetiska praktikens incitament. 

Jag avslutar min korta redovisning av Framtidsvägen men vill även nämna regerings-

propositionen Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan från 2004. 

Där föreslogs, till skillnad från föregående utredningar och propositioner, att elever med starkt 

intresse för ett visst yrkesområde, motsvarande arbetslivets krav, nu skulle få möjlighet till att 

studera det i gymnasieskolan. Skolverket fick i uppgift att förändra kursplanerna, där Historia 

                                                
17 Ibid., s.205. 
18 Ibid., s.27. 
19 Ibid., s.316. 
20 Ibid., s.261. 
21 Ibid., s.184. 
22 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Prop. 2008/09:199, Utbildningsdepartementet, 

Regeringskansliet, s.37, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/126461 (hämtad (hämtad 2011-12-10). 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/126461
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skulle ingå som ett kärnämne.23 Diskussioner om kunskap kan utgå från flera olika begrepp 

fastslår utredningen. Till exempel beskrivs ”de fyra F:en” kunskap som: fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet. Numera etableras dock begreppet ”kompetens” alltmer som 

utgångspunkt. EU:s rekommendation av åtta grundläggande nyckelkompetenser, som 

kommande läroplaner rekommenderades innehålla, kompletterar med begreppet ”attityd” till 

de övriga ovan nämnda. Här återfinns områden som tangerar det estetiska såsom: 

kommunikation, tekniskt kunnande, initiativförmåga, företagaranda, kulturell medvetenhet, 

digital/social och medborgerlig kompetens. Svenskt Näringsliv, här generellt representerade, 

vill från sin utgångspunkt använda ”förmåga och vilja” som mätbara faktorer och i enlighet 

med Bolognaprocessen talar högskolorna idag om ”värderingsförmåga och 

förhållningssätt”.
24

 Examina indelas sedan 2007 i tre cykler: grundnivå, avancerad nivå med 

möjlig mastersexamen och därefter forskarnivå.  

 

Regeringens slutgiltiga proposition inför Gy11 - Högre krav och kvalitet i den nya 

gymnasieskolan (2008/09:199) 

Förslaget slog fast att gymnasieskolans utbildning skulle utgöra en bas för nationell och 

regional kompetensförsörjning till arbetslivet och högskolan.25  Man ansåg att ett samhälle är 

skyldigt att ge alla ungdomar en utbildning som förbereder dem för ett vuxenliv. Denna 

mänskliga rättighet ger individen nya perspektiv och ökade valmöjligheter. Varje ung 

människa behöver en gymnasieutbildning som i realiteten är en förutsättning för att få ett 

arbete eller för fortsatta studier.26 Eleven ska efter fallenhet och intresse kunna välja inriktning 

men entreprenörskap är viktig kunskap och ska nu genomsyra hela utbildningssystemet. 

Kompetenser som innebär att se möjligheter, lösa problem, samarbeta, ta initiativ och omsätta 

idéer till handling kan leda till lättare etablering på arbetsmarknaden enligt utredningen.27  

Problemområden som vidare beskrivs är det könsuppdelade gymnasiet, lösningen på detta 

hoppas man ska kunna åstadkommas genom samarbetet mellan skolan och avnämarna.28 Även 

den globala konkurrensen och ökade krav på samtliga delar av arbetsmarknaden, med 

                                                
23 Framtidsvägen (SOU 2008:27), s.206. 
24 Ibid., s.262. 
25 Regeringens proposition 2008/09:199, s.10, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/126461 
26 Ibid., s.35.   
27 Ibid., s.36. 
28 Ibid., s.39. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/126461
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föränderliga yrken som följd, ses som problemfylld.29 Regeringsförslaget innebar slutgiltigt att 

Estetisk verksamhet skulle tas bort som gymnasiegemensamt ämne. Avvägningen mellan 

ämnena hade gjorts med hänsyn till vad som ansågs relevant för ett ”medborgarperspektiv” 

och därför fanns det inte längre plats för ”estetisk verksamhet” som gymnasiegemensamt 

ämne eftersom man i jämförelse med ämnet Historia prioriterade det sistnämnda. 

Propositionen slår fast att det främst är grundskolan som har ett ansvar för ett ”aktivt 

deltagande i samhällslivet”. Gymnasiet har ”del i det ansvaret” och därför ska kursen 

”Estetisk verksamhet” erbjudas men endast som individuellt val. Det finns ingen tydlig 

förklaring till hur detta resonemang kopplas till medborgarperspektivet. Propositionen 

nämnde några av remissvaren som hade en negativ inställning till borttagandet av ”Estetisk 

verksamhet”, däribland Sveriges Skolledarförbund och Skolverket. Det finns en haltande 

logik i propositionens hållning till ”Estetisk verksamhet”. Å ena sidan anses att eleven ska 

utveckla generella kompetenser som problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och 

kommunikativ förmåga men man har inte lyssnat till Skolverkets kritik mot att estetisk 

verksamhet fortsättningsvis inte ska vara ett kärnämne. ”… ämnet bidrar till att utveckla 

elevens fantasi, kreativitet och estetiska sinne och framhåller den stora betydelse som design 

och musik fått för svensk tillväxt.”
 30  

 

Svensk modell som internationell förebild  

Enligt professor Anne Bamford, University of Arts i London, har Sverige varit ett 

föregångsland i sitt kulturellt kreativa förhållningssätt inom skolan.
31

 Den nuvarande 

utbildningspolitiken säger sig fortsatt värna om kulturella värden men anser sig vara tvungen 

att hierarkisera kunskap. De estetiska uttrycken hör i och med detta till största delen hemma i 

de lägre åldersgrupperna; högre upp i åldrarna blir de mer av ett fritidsintresse. Kultur, estetik, 

bildkonst, musik och rörelsekonst anses inte passa inom ramen för adekvat grundkompetens 

för gymnasieeleven. 

 

 

                                                
29 Ibid., s.46. 

30 Ibid., s.78f. 
31 danusen.se/streaming-anne (hämtad 12-01-17) 
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Hets! En bok om skolan 

Samma år som Gy11 infördes publicerade Sven-Eric Liedman, professor i idé- och 

lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, 1979-2006, boken Hets! En bok om skolan. Här 

redovisar han sina tankar om den kunskapssyn som genomsyrar den nya reformen, med 

snävare ramverk i syfte att stärka svensk konkurrenskraft. Enligt Liedman en chimär och 

drömmen om ”den fullständiga säkerheten som bara siffror kan ge” är enligt honom omöjlig 

att uppnå.
32

 Kvantifiering ger visserligen intryck av rättvisa och transparens men är 

godtycklig.
33

 Den utvärdering som nu ska genomsyra skolan leder till en ytlig syn på 

”kunskap” enligt Liedman med pseudokvaliteter som följd.  ”Mjuka” värden blir 

problematiska inom skolans väggar och för att hantera detta dilemma genomför man en 

systematisk statusminskning av till exempel estetiska ämnen med argumentationen att de inte 

ryms under begreppet ”kunskap”.
34

 En liten eftergift görs då dessa fortfarande kan väljas som 

individuellt val.
35

 Liedman menar att det inom svensk utbildning funnits tendenser att undvika 

frågor om konstnärligt värde redan efter andra världskriget och att förespråkare för detta hade 

initiativ vid tillsättning av tjänster.
36

   

Syfte  

Syftet med denna undersökning är att analysera den mediedebatt som delvis föregick och 

delvis följde i spåren av reformeringen av framförallt den svenska gymnasieskolan i och med 

Gy11. I de av mig utvalda texterna söks förståelse för hur de rivaliserande diskurserna 

möjliggjorde, eller motsatte sig, tankegångarna som ledde fram till Gy11 och hur 

mediedebattens starka röster har formulerat sig i anslutning till själva reformen.   

Via analys av några tongivande artiklar hoppas jag kunna identifiera mönster i de olika 

aktörernas utsagor som belyser deras syn på kunskapsbyggandet och meningsskapandet i 

samband med detta. Enligt socialkonstruktionismen vilken är den här uppsatsens teoretiska 

ansats är ideologier förvrängd kunskap om reella relationer. Kunskap kan i linje med detta 

endast ses som olika representationer bland andra möjliga representationer.
37

  

                                                
32 Liedman, Sven-Eric (2011) Hets! En bok om skolan, Albert Bonnier Förlag, s.70. 

33 Ibid., s.98. 

34 Ibid., s.115. 

35 Ibid., s. 118. 

36 Ibid., s. 173. 
37 

Winter Jørgensen & Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s.22-29. 
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Frågeställning  

Min huvudfråga blir således: 

Vilka diskurser om kunskap framträdde i mediedebatten åren före och efter utredningen 

Framtidsvägen, SOU 2008:27 och under genomförandet av gymnasiereformen Gy11?  

Huvudfrågan kompletteras med följande underfrågor: 

Hur kan man förstå den position som estetiska ämnen fick i debatten?  

Vilka röster framträdde i debatten? 

Urval och avgränsning 

Undersökningen begränsades till fyra artiklar i de två största dagstidningarna, Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet, (hädanefter DN och SvD), under åren 2006 -2010. I DN har jag 

fokuserat på artiklar publicerade under ledarsidan och ”DN Debatt” och i SvD under 

ledarsidan och i debattfora ”Brännpunkt” och ”Under strecket”.  Dessa artiklar ansåg jag hade 

haft stor opinionsbildande betydelse, i syfte att just skapa debatt.  Artiklar i DN Debatt 

refereras återkommande i riksdagsmotioner och riksdagsdebatter.
38

  De röster som publiceras 

i våra svenska dagstidningars debattartiklar, framför allt i DN och SvD, ges tolknings-

företräde, där många alternativa röster inom debattområdet inte ens får tillträde och framför 

allt inte i lika stor omfattning. 

  För att bilda mig en bred uppfattning om innehållet i mediedebatten läste jag ca 140 

tidningsartiklar i de båda dagstidningarna. Jag sökte även efter TV-program och bloggar som 

tog upp och diskuterade den övergripande synen på utvecklingen i skolan i syfte att orientera 

mig i det diskursiva fält jag ämnade undersöka. Diskursfältet bildar den reservoar av 

betydelsetillskrivningar som tecknet har eller har haft i olika diskurser, eller ignoreras för att 

skapa entydighet.
39

 Jag följde till exempel UR Samtiden - Var finns läraren? Hur går 

lärandet till?, från 2009. Där medverkade bland andra didaktikprofessorn Staffan Selander 

och Martin Ingvar, professor i klinisk neurovetenskap, varav den sistnämnde återfinns med en 

artikel i min undersökning. Ytterligare exempel på TV-program var Världens bästa skitskola, 

där kulturpersonligheter och representanter från olika institutioner intervjuades efter 

                                                
38 Smedberg, Tobias m.fl. (2009), Vem får plats i debattens finrum – En granskning av vem som säger vad på 

Dagens Nyheters debattsida, Agenda PR. 

http://www.agendapr.se/images/stories/Vem_far_plats_i_debattens_finrum.pdf, s.3. 
39 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.34. 

http://www.agendapr.se/images/stories/Vem_far_plats_i_debattens_finrum.pdf
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programinslaget. Dock beslutade jag mig för att inte använda detta i min undersökning 

eftersom jag ansåg att tidningsartiklar har större tyngd. I november 2011, efter sjösättningen 

av Gy11, lyssnade jag till ett anförande av utbildningsminister Jan Björklund vilket jag 

refererar till vid några tillfällen i Resultatdelen av min undersökning. I de ca 140 artiklarna 

som bildade min utgångspunkt markerade jag de textavsnitt som jag upplevde som 

mönsterbildande ståndpunkter.  Efter en första grovsortering med tankegången att jag ur dessa 

citat skulle kunna härleda olika synvinklar på kunskapsalstrandet, och framför allt det kreativa 

kunskapsfältet, valde jag ut ett 60-tal artiklar och fortsatte sedan sorterandet tills det återstod 

ett 25-tal artiklar. Ur dessa 25 valde jag sedan ut sju stycken texter som jag tyckte var tydliga 

representanter för olika slags kunskapssyn. Därefter valde jag ut fyra av dessa för en djupare 

analys då jag ansåg att det fanns en tydligare intertextualitet dem emellan, det vill säga ingår i 

ett nät av relationer till varandra. 

  För att synliggöra en första grov indelning i institutionella ramar valde jag i ett 

inledningsskede av undersökningen att dela in mitt empiriska material i följande kategorier: 

näringslivsrepresentanter, kulturpersonligheter, journalister, politiker och forskare.
40

 I den 

sistnämnda kategorin återfinns neurofysiologi och didaktik.  Jag valde dock tidigt bort 

näringslivsrepresentanter och kulturpersonligheter och efter en relativt omfattande 

bearbetning beslutade jag mig för att enbart presentera en tolkning av artiklar skrivna av 

politiker och forskare.  

Empiri  

Jag har valt att analysera följande artiklar eftersom jag anser att dess författare har fått en 

tongivande roll på debattsidorna: 

Jan Björklund, Vi inför nationellt prov i årskurs tre, DN Debatt, 2006-11-29  

Martin Ingvar, Skolan struntar i hur barns hjärnor fungerar, DN Debatt, 2008-03-09.
41

 

Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp, Jan Björklund blundar och tror, SvD, Brännpunkt, 

2008-08-30.
42

 

Jan Björklund, Fakta och samband hör ihop, SvD, Brännpunkt, 2010-11-13 

                                                
40 Jordheim, Helge (2003). Läsningens vetenskap, Gråbo: Bokförlaget Anthropos AB, s.188. 
41 http://www.dn.se/debatt/skolan-struntar-i-hur-barns-hjarnor-fungerar (hämtad 2012-01-08) 
42 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jan-bjorklund-blundar-och-tror_1639295.svd (hämtad 2012-01-08) 

http://www.dn.se/debatt/skolan-struntar-i-hur-barns-hjarnor-fungerar
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jan-bjorklund-blundar-och-tror_1639295.svd
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Metod och tillvägagångssätt 

Stridigheter i debatten kommer att synliggöras genom att jag påvisar hur utsagorna 

konstitueras genom olika diskursordningar, vilket beskrivs närmare i uppsatsens teoriavsnitt. 

Min utgångspunkt har varit det sätt på vilket diskursanalys beskrivs inom inriktningarna 

diskursteori och kritisk diskursanalys i Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips bok 

Diskursanalys som teori och metod. En central utgångspunkt för mitt arbete blir att belysa det 

som går under benämningen ”sannings- och kunskapsregimer” där olika utsagor konstitueras 

och vävs samman i formuleringar och omformuleringar i ständigt kämpande diskurser.
43

 Jag 

kommer att visa på intertextualitet i artiklarna och medvetet söka efter intertextuella kedjor 

där till exempel vetenskap, politik och journalistik kan korsbefrukta varandra.
44

 I 

diskursteorin beskrivs objektivitet som ett historiskt resultat av politiska processer där de 

avlagrade diskurserna förfäktas som det enda ”riktiga”. Spåren av makt är därmed utsuddad.
45

 

Ideologier sammanvävs med objektiviteten och individen skapas till ett ideologiskt subjekt 

genom så kallad interpellation. Ett exempel på detta är hur senmodernitetens individ ska välja 

rätt livsstil genom konstruktionen att det är personen som ska ta ansvar utan att ställa krav på 

kollektiva lösningar.
46

 

 

Val av anlysmetod 

Diskursernas inkluderande och exkluderande verkningar undersöks; vad ryms, vad stängs ute 

och vad blir konsekvenserna av detta? Följande analysmodell används i undersökningen: 

1) Identifikation av tecken i utsagorna som diskurser centreras kring. 

2) Beskrivning av de diskurser som framträder genom att lokalisera nodalpunkter och flytande 

signifikanter samt undersöka hur moment/element länkas till dessa.
47

 

  Textanalysen är kvalitativ och utformas med hjälp av den kritiska diskursanalysen. I mitt 

arbete med artiklarna kommer jag att använda Faircloughs tredimensionella teori: textnivå, 

diskursiv praktik med texten som produktion och kommunikation och som social praktik, det 

vill säga själva tidningsartiklarnas framtoning, till exempel förekomst av metaforer och andra 

                                                
43 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund: 

Studentlitteratur, s.19. 
44 

Ibid., s.77. 
45 Ibid., s.43. 
46 Ibid., s 22f. 
47 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007), Diskursanalys i praktiken, Liber, s.34ff. 
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lingvististiska funktioner. Språkbruk kan uttryckas som identitetsfunktioner. Genom så kallad 

nominalisering generaliseras ett flertal olika gruppbildningar och deras handlingsutrymmen 

till en allmänt gällande, där alternativa representationer trollas bort och objekt omvandlas till 

attribut. Dessa beskrivs på så sätt med en slags sanningshalt. Tolkningar kan då komma att 

uppfattas som om de vore fakta. Med hjälp av transivitet beskrivs subjektpositioneringen i ett 

tidsperspektiv där deltagaren eller handlingen blir till en omständighet.
48

 När man formulerar 

sig iscensätter man redan existerande diskurstyper i form av genrer eller manér och kan med 

hjälp av deiktiska markörer sätta tyngdpunkt bakom utsagan. Begreppet hänvisar till 

utsägelsesituationen men med ett ”vi” kan aktörer med olika ståndpunkt generaliseras till en 

icke-existerande enhet.
49

  Själva texthanteringen och kommunikationsprocessen; dramaturgin 

via nyckelteman har en relationell funktion genom subjektspositionering, till exempel kunnig 

eller okunnig; lärare eller elev. Till sist ”den breda sociala praktik som den kommunikativa 

händelsen är en del av”, ideationell funktion där hela tankeprocessen och diskursen har en 

innehållslig dimension vilket relateras till ideologi och makt.
50

 Här finns utrymme för 

högstatus genom till exempel ”regime of truth” och ”table thumping.”
51

 Detta åskådliggörs i 

nedanstående figur. 

                                                               

                                             Fig.1 

Diskursteorin i sin tur lämpar sig väl för studiet av gruppbildning och kollektiv identitet.
 52

  

                                                
48 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.87f. 

49 Ibid., s.178. 

50 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005), Textens mening och makt, Lund: Studentlitteratur, andra 

upplagan, s.322ff. 

51 Burr (2003), s. 84-91. 

52 
Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.73f; s.173. 
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Teori och tolkningsram  

Tre förhållningssätt beskrivs inom diskursanalys; Laclaus och Mouffes diskursteori, 

Faircloughs kritiska diskursanalys och Potter och Wetherells diskurspsykologi. Dessa knyter 

både an till varandra och framförallt till socialkonstruktionismen i och med att man anser att 

det inte finns något absolut objektivt att nå fram till.
53

 Detta brukar beskrivas som ”den 

språkliga vändningen”.
54

  

Några grundläggande utgångspunkter som etablerats inom socialkonstruktionismen säger att 

vi inte kan utgå ifrån att det finns någon objektiv sanning eftersom vi uppfattar världen utifrån 

den kultur vi lever i. Det är via sociala processer som vi skapar oss en uppfattning om 

kunskap och det är slutligen genom dessa socialt konstruerade uppfattningar och kunskaper 

som vi använder i våra tillika socialt konstruerade handlingar.
55

 Det är med andra ord via våra 

formuleringar i språket som vi bildar förutsättningar för vår fattningsförmåga. Betydelser och 

innebörder av orden; tecknen förskjuts och förändras kulturellt och historiskt, det vill säga de 

är kontingenta – möjliga men inte nödvändiga och betydelsen av skeendet kan komma att 

omförhandlas vid senare tillfällen. Vårt meningsskapande är i sig en social, historisk och 

kulturell avlagring enligt diskursteorin. En avlagrad diskurs är ett historiskt resultat av olika 

processer och politiska stridigheter.
56

 Vi kan endast beskriva hur något konstrueras via 

språket och den sociala praktiken.
57

 Genom att undersöka våra representationer, där vi kan 

”närvara” genom en företrädare - med mandatet att tala eller agera i vår sak - kan vi 

undersöka de gruppbildningar som formerar sig runt olika frågeställningar och vilka 

subjektspositioner som därmed blir åtkomliga och vilka som inte blir åtkomliga för oss. 

Subjektet kan vara tilltalat av flera diskurser samtidigt och beskrivs då som överdeterminerat. 

En elev kan bli påkallad i sin position som klasskamrat på ett yrkesprogram men även som 

medlem i ett kamratgäng där de flesta går på teoretiska program, med följd att lojaliteter kan 

ställas mot varandra. Diskurser kan även ingå i antagonistiska förhållanden. För att det åter 

ska bli meningsskapande för individen kan det då uppstå hegemonisk intervention vilken skär 

                                                
53 Ibid., s.11. 
54 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva, (2007) Diskursanalys i praktiken, Liber, s.10; Jordheim, Helge refererad av 

Lindgren, Monika, s.36. 
55 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.11f. 
56 Ibid., s.43. 
57 

Ibid,.s.40; Burr, Vivien, s.6f. 
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på tvärs genom de olika diskurserna och därmed möjliggör en viss praktisk handling.
58

 

  Det går att förhandla genom inflytelserika begreppsmetaforer. Eleven kan till exempel 

beskrivas som en passiv ”tom behållare” som ska fyllas av läraren.
59

 Ett exempel på en kritisk 

inställning till detta återfinns i Lärarförbundets remissvar på Framtidsvägen. Svårighet att 

utvidga sin förståelsehorisont för andra människor eller företeelser kan inträffa om man 

vidmakthåller ett sådant synsätt, vilket kan ta sig i uttryck genom så kallad semantisk täthet. 

Om man till exempel med begreppet ”dansk” åsyftar människor med vit hud exkluderas stora 

delar av den danska befolkningen.
60

 Diskursen delar in människor och företeelser i 

förhandlingsbara kategorier där de ges innehåll genom avgränsning och utestängning av 

varandras utsagor. Språket fungerar med andra ord inte enbart deskriptivt utan skapar även 

verkligheten.
61

  

  De möjligheter som står till buds organiserar sig i diskursordningar från det diskursiva fältet 

genom att tecknen organiseras i förståeliga och fattbara ekvivalenskedjor vilka tillsammans 

utgör ett tillgängligt sätt att tänka, ett slags mönsterbildning. Eftersom de är historiskt och 

kulturellt skapade är de i ständig omförhandling, snabbt eller långsamt beroende på graden av 

sin synlighetströskel, där företeelsen till slut blir så uppenbar att den framkallar en reaktion av 

något slag. Dock kan de tillfälligtvis utgöra ganska slutna enheter genom så kallad 

tillslutning.
62

 Det som betraktas som ”sant” legitimeras genom olika kunskaps- eller 

sanningsregimer där det historiska synsättet gör en snäv gränsdragning av vad som över 

huvud taget kan sägas.
63

 Diskurser kan givetvis även fungera som inspiratörer och 

meningsgivare, inte enbart som tankepoliser i begränsande syfte.
64

  

  Produktion av normativ kunskap tillhandahålls av så kallade ”warrant voices”; 

bemyndigande röster där till exempel vetenskap och medicin kan ges större kredibilitet än 

övriga discipliner.
65

  Kunskap i detta perspektiv inbegriper då en form av makt och betonas av 

sina utövare genom olika sociala åtbörder, där den som företräder ett realistiskt synsätt kan 

understryka sitt budskap genom ”table thumping”.
66

 Maktutövandet i sig är som allra mest 

                                                
58 Winther Jørgensen & Phillips, s.55. 
59 Ibid., s.165. 
60 Ibid., s.171; s.33. 
61 Ibid., s.15. 
62 Ibid., s.34. 
63 Ibid., s.19. 
64 Börjesson & Palmblad (2007), s.12. 
65 

Burr (2003), s.21; s.68. 
66 

Ibid., s.91. 
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effektiv då det är så osynligt som möjligt. Det enskilda subjektet i kontexten blir då 

kontrollerat men praktiserar det på sig själv genom ”selfmonitary process”. Genom denna 

mekanism uppfattar subjektet sitt agerande som vara i sitt eget intresse.
67

  

Tidigare forskning  

Synen på det estetiska i den svenska skolan 

Monica Lindgren beskriver omfattande hur synen på det estetiska inom skolan har gestaltats i 

sin avhandling från Göteborgs universitet, 2006. De tongivande diskussionerna runt det 

estetiska har enligt Lindgren förts på en organisatorisk nivå där en reproducerande 

kunskapsyttring har varit dominerande, vilket kan försvåra för den konstnärliga utbildningens 

möjligheter.
68

 En diskussion som lyfts fram i avhandlingen är Mats Trondmans kritik av 

”Kultur- i- skolan-projekt”, vilket beskrivits av Lärarhögskolan i Malmö 1986-1991 på 

uppdrag av regeringen. Han ansåg att projektet hade en otydlig hållning angående kulturens 

innehåll och funktion vilket bidrog till ett urvattnande och marginaliserande av själva 

kulturfältet. Detta avspeglades enligt honom även ute i skolorna.
69

 

  Monica Lindgren beskriver sammanlänkningen av kultur och skola som två separata 

perspektiv. Den ena utgår ifrån uppfattningen att kultur är upphöjd konstnärlig verksamhet i 

strikt avgränsad betydelse, ett mediaspecifikt perspektiv. Den andra hållningen utgår istället 

från ett mindre åtstramat medieneutralt perspektiv, där kulturen och det estetiska kan läsas in i 

allt som vi företar oss i vardagen. Inom den anglosaxiska nyestetiska strömningen beskriver 

man det som de specifika konstarternas särart eller som estetiskt helhetsperspektiv, vilket 

förklaras närmare under nästa rubrik. 

  Lindgren beskriver att man inom de olika svenska skolformerna använder många varierande 

begrepp för det estetiska: estetiska lärprocesser, praktisk-estetiska ämnen, estetisk 

verksamhet, estetisk orientering och kulturskola. Formuleringen ”praktisk-estetisk” började 

användas på grund av en feltolkning av ett textmaterial. Själva ordet ”praktisk” kom i 

fortsättningen felaktigt att begränsa den estetiska dimensionen till ett utpräglat tillverkande 

eftersom de två orden ”praktisk” och ”estetisk” placerats bredvid varandra och vid senare 

tillfälle försetts med ett sammanfogande bindestreck. Ett osynliggörande av de mer 

                                                
67 Ibid., s.72-79. 
68 Monica, Lindgren (2006), Att skapa ordning för det estetiska i skolan-diskursiva positioneringar i samtal med 

lärare och skolledare, Göteborgs universitet, s.15. 

69 Projektet döptes senare om till KES – för att begreppet estetik även skulle ingå. 
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intellektuella aspekterna, till exempel bildanalys, blev nu möjlig. Detta begränsade ämnets 

utvecklingspotential.
70

  1999 introducerades begreppet estetisk kunskap i Sverige, och i 

utredningen från samma år; SOU 1999:63, anses att alla lärare oavsett ämne eller 

ämnesområde skulle ha och använda sig av detta.
71 

 I ett försök att ytterligare precisera 

konstens och estetikens funktion användes konsten som metod. Lärarnas skulle på så sätt 

”medvetet öppna dörrar mellan kulturliv och skola” och använda formuleringen i 

sammanhang där egna problematiseringar låg till grund för den skapande processen.
72

 

Lindgren sammanfattar de olika svängningarna inom skolvärlden som en uppgörelse mellan 

den klassiska förmedlingspedagogiken och den pedagogiska progressivismen.
 73

 

Den nyestetiska strömningen 

Konstvetaren Catharina Elsner, före detta lärare och forskare vid tidigare Lärarhögskolan i 

Stockholm, beskriver att sorteringen av de estetiska ämnena inom den högre utbildningen i 

England och USA har varit problematisk men när universitetet i Sussex, under 1980-talet, 

knöt forskningsinstitutioner till lärarutbildningarna ledde initiativet till en mobilisering inom 

undervisningssektorn.  I detta sammanhang är The Gulbenkian Report ett viktigt dokument 

vilket hävdade det socialkonstruktionistiska argumentet att all sanning är relativ.
 74

 Man 

argumenterade därför att kunskapsinlärningen skulle vara bred i och med ett föränderligt 

samhälle och hävdade att konsten var marginaliserad inom utbildningsväsendet.
75

  Även i 

Sverige diskuteras de olika begreppens innebörd och i samband med introduktionen av 

Estetiska Programmet lanserades den nyestetiska rörelsen inom pedagogiken.
76

 Ett viktigt 

resonemang som Elsner beskriver är att den ”irrelevanta föreställningen”, där konst begränsas 

till finkultur och fritt skapande, har varit förödande i skolsammanhang där undervisningen 

fortfarande utgår från ett modernistiskt förhållningssätt.
77

 I samband med detta resonemang 

vill jag knyta an till den svenska bilpedagogiken där bl. a. Gunnar Åsén, professor i 

pedagogik, understryker vikten av att betrakta bilduttrycket som en möjlig kommunikations-

                                                
70 Monica, Lindgren, (2006), s.18. 
71 Ibid., s.3; s.18. 
72 Ibid., s.19. 
73 Ibid., s.16. 
74 Elsner, Catharina, (1999), Den nyestetiska rörelsen inom pedagogiken i England och USA, HLS Förlag, s.7-

15. 
75 Ibid., s.29. 
76 Ibid., s.9. 
77 Ibid., s.25. 
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form bland andra. Ämnet breddas över tid eftersom nya tankegångar tillförs men de gamla 

lever parallellt kvar som historiska avlagringar.
78

 Nya läroplaner får därmed begränsad 

genomslagskraft.
79

 

 

Den globala bilden av estetikens betydelse i skolan 

Tidigare nämnda professor Ann Bamford, University of Arts i London, hävdar i sin rapport 

The Wow Factor- Global research compendium on the impact of arts in education, från 2006, 

att kreativ undervisning och estetiska ämnen stärker elevernas kritiska tänkande med 

förbättrat resultat i ”baskunskaperna”: läsa, skriva och räkna. Som ett led i detta har 

Storbritannien satsat på mer forskning inom området.
80

 Bamfords undersökning omfattade 60 

länder.
 81

 Finland, Kanada, Sydkorea, Holland och Nya Zeeland är exempel på länder vilka 

satsar på estetik och kreativitet i undervisningen och som toppar den internationella 

undersökningen PISA.
82 

 En förutsättning för god kvalitet är dock hög standard på 

estetundervisningen vilket vart fjärde land i undersökningen inte lever upp till. 

Undervisningen kan då istället ha en negativ inverkan. De element som enligt Bamford skapar 

kvalitet är: utmaning, meningsfullhet, tillgång till utbildning och möjlighet för eleven att visa 

upp sin verksamhet. De positiva faktorer som kvalitativ undervisning ger är ökat 

självförtroende, samarbetsförmåga och stärkt socialt samspel i gruppen.
83

 Ytterligare en 

effekt är minskad frånvaro bland eleverna.
84

 Bamford anser att den ”kunskapsekonomi” som 

västerlandet nu förespråkar alltmer handlar om just kreativitet och innovationer.
85

  

 

 

                                                
78 Åsén, Gunnar, ”Varför bild i skolan - en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat ämne”, i 

UTTRYCK, INTRYCK, AVTRYCK-lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, vetenskapsrådets 
rapportserie, 4/2006, s.107. 
79 Ibid., s.118. 
80 Holfve, Peter, ”Glöm inte bort estetiken”, http://www.lararnasnyheter.se/fotnoten/2009/12/15/glom-inte-bort-

estetiken (hämtad 11-12-04). 
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Ett diskursivt förhållningssätt i den svenska bildpedagogiken 

Forskningen som bedrivs på bland annat Institutionen för bildpedagogik på Konstfack strävar 

efter att tydliggöra ett socialkonstruktionistiskt och diskursivt synsätt på estetikens funktion 

och möjligheter. I artikeln ”Reflektionssamtal – för medskapande och subjektskapande 

läroprocesser” preciserar Ulla Lind några av begreppens performativitet inom estetiken.  

Att lärprocesser betecknas som ’estetiska’, kan beskrivas med att de är inbäddade i 

diskurser inom Visual Art, Art Education, Visual Culture, bildspråk, bildpedagogik och 

motsvarande gestaltningspraktiker. De teorier som kan tas i bruk för detta är sådana som 

undersöker aspekter av ’hur’ något gestaltas, formuleras eller utformas. Därmed kan 

’det estetiska’ i lärandet gälla alla möjliga former av ’hur’ t ex handling, språk, bilder, 

tänkande, begrepp, kunskap och ’verktyg’ i konkret och abstrakt mening framträder, 

används, gestaltas, ’förpackas’ och överges etc.86  

Visuell kultur betecknar det socialkonstruktionistiska synsättet där verkligheten endast kan 

tolkas i sitt kulturella och historiska sammanhang. Enligt Karin Becker, professor på 

Stockholms universitet, utgör visuell kultur ”ett specifikt förhållande mellan seende och 

kunskap”. Bilden är en möjlig representation bland andra tänkbara och utestänger följaktligen 

alternativa förslag, därmed blir det också viktigt att veta att den även innehåller makt och 

trovärdighet.
87

 Undervisning om bilders inneboende möjligheter är viktig eftersom subjektet 

kan inta fler utgångspunkter för tolkningen av sitt seende, så kallade seendepraktiker.
88

 Bilder 

är inte endast oskyldiga avbildningar av verkligheten utan kraftfulla avtryck av kunskap, 

teknik och skilda sociala förhållanden.
89

 

2. Bearbetning och analys  

Diskursteoretisk analysmodell 

Följande frågor har bildat den konkreta analysen tillsammans med Faircloughs modell i min 

bearbetning av de utvalda artiklarna: Vilka betydelser av text, så kallade flytande 

                                                
86 Lind, Ulla, ”Reflektionssamtal-för medskapande och subjektskapande lärprocesser”, i Konstnärlig forskning 

och estetiska lärprocesser, 4/2004, FoU-rapport, Institutionen för bildpedagogik rapport, Konstfack, s. 69. 
87 Becker, Karin (1998) ”Bilden i den visuella kulturen”, i Carl Heideken (ed.). Xposeptember. Stockholm 

Fotofestival 1998. Stockholm: Xposeptember, s. 19 och 35; Tavin, Kevin (2003) Wrestling with Angels, 

Searching for Ghost: Toward a Critical Pedagogy of Visual Culture. Studies in Art Education. A Journal of 
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88 Lind, Ulla (2006), s.131. 
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signifikanter, kämpar artikelförfattarna om för att definiera genom sina utsagor, det vill säga 

vilka kan jag som forskningsobjekt identifiera och beskriva? Hur strävar artikelförfattarna 

efter att fixera dessa betydelser, genom så kallade moment, där tillslutningen tillfälligt har 

funktionen som oemotsagd i tecknets betydelseglidning och därmed framställs på ett bestämt 

sätt? Vilka tecken och betydelser har priviligierad status och vilka av dem bildar särskilda 

betydelsebärande nodalpunkter där olika tolkningsmöjligheter av vår upplevelse vävs ihop till 

större helheter och där fastlåsningsprocessen har större tydlighet?
 90

  Noderna bildar mönster i 

texten, och väver samman vår upplevelse av tillvaron genom så kallade ekvivalenskedjor. Där 

kan själva organisationen av diskursen bli synliggjord eftersom tecknen i sig själva är tomma 

men blir meningsbärande för oss i och med att de sätts ihop med varandra. Detta kan 

beskrivas med metaforen där ett nav bildar ett centrum i ett hjul.
91

  

  På den andra nivån i Faircloughs tidigare redovisade modell har jag använt dramaturgins 

klassiska vändpunkter, vilka används för att driva det känsloskapande berättandet framåt.
 

Anledningen till att jag lyfter fram dramaturgin är att vi i den västerländska civilisationen 

använt oss av detta berättarsätt sedan antiken och att det osynliggör hanteringen av berättarens 

val att dela in aktörer i två motsatta läger.
92

 Vändpunkterna, vilka bildar fokus, placeras jämt 

fördelade över texten med syfte att skapa nya förutsättningar/utgångspunkter i återgivningen 

av texten. De etablerar till att börja ett tillstånd där narrativets protagonist/den goda hjälper 

upp situationen på ett positivt sätt för att sedan i mitten av stoffet cementera konflikten genom 

antagonisten/skurkens vilja och agerande. Bearbetning av de utvalda artiklarna redovisas i 

kronologisk ordning men där jag även knyter an till andra textförfattare från min djupläsning.  

 

1. Jan Björklunds artikel ”Vi inför nationella prov i årskurs tre” 

Den första artikeln i min analys blev nuvarande utbildningsminister Jan Björklunds ”Vi inför 

nationella prov i årskurs tre”, en debattartikel publicerad år 2006 i Dagens Nyheter.
 93

 

Artikeln slår i sin helhet fast att något gått fel i det som i allmänna ordalag kallas för den 

”svenska grundskolan” där en stor del av författarens föreslagna problemlösning är 
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s.257ff. 
93 Bilaga 1 



20 

 

 

regelstyrning och tidigt genomförda nationella prov eftersom ”/---/ Sverige totalt misslyckats 

/---/.” Övergripande definierar jag texten som en kontrolldiskurs eftersom nationella prov 

som utvärderingsmetod är en stark utsaga och ett löpande argument för vår nuvarande 

utbildningsminister, i själva artikeln men även i andra sammanhang. Detta uttrycks till 

exempel i artikelns titel. 

  I min diskursanalytiska läsning på textnivå har jag valt ut noderna: ”mäta”, ”tydlig”, 

”kunskapskontroll”, ”detaljstyrd”, ”synliggörs”, och ”fastställa”, vilket baseras på följande 

ekvivalenskedja: ”/---/de grundläggande baskunskaperna som läsning, skrivning och räkning 

/---/.” som i min diskursanalys låses till ”/---/ svårt att klara /---/.”  

  En möjlig gruppbildning och subjektspositionering i språksyntaxen beskrivs genom 

semantisk täthet: exempelvis i uttrycket ”högutbildade föräldrar ” vars funktion döljer de 

individuella människornas inbördes olikheter.
 94

 Författaren tecknar genom nominalisering en 

bild av eleverna som passiva, istället för kraftfullt aktiva: ”de underkända”, ”elever med låga 

resultat”, ”elever med bristande kunskaper”, ”elever som inte nått målen upptäcks”, ”de som 

misslyckats”. Syntaxen uttrycker även transivitet i ytterligare en gruppbildning i följande 

citat: ”Generationer av lärare/---/.” Här blir vi serverade ett betungande tidsperspektiv som 

knyts till att det är tid för en reaktion. ”/…/dags att erkänna.”
 
Detta ”erkännande” förutsätter 

dock något essentiellt fastställt och stabilt.
 95

 

  I följande textparti förekommer den deiktiska markören ”jag” vilken markerar tyngd bakom 

utsagan. Detta kan betraktas utifrån Björklunds positionering som minister där han avstår från 

att hänvisa till den pedagogiska forskningens resonemang runt de olika lösningarna eller till 

de tidigare nämnda lärarna.  ”På sikt bedömer jag att en större del av stödinsatserna bör ske i 

grundskolans tidigaste år /---/.” Detta förekommer på fler ställen i texten vilket jag 

återkommer till. 

  Författaren använder naturen som metaforer vilket kan skapa en illusion av en arkaisk 

fastlagd verklighet, i min tolkning framställd som en misskött plats som sakta förblöder: 

”Klyftorna i resultaten mellan barn från olika uppväxtvillkor består.”, ”/…/ ett antal 

föreställningar som funnits djupt rotade /---/.”, ”/…/växer lavinartat/…/”, ”Nya statsbidrag 

har pumpats in /…/.” Eleven framställs som något av en skör planta vilken behöver ”nya 

stödåtgärder” med hjälp av experten på hjälp; ”/---/ ny speciallärarutbildning/---/.” Det som 
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här osynliggörs är att det i själva verket kan vara just den här typen av utvärderingsmoment 

som i sig skapar dissonansen.  Specialläraren räknas här som en pålitlig expert vilket inte 

alltid är fallet för författaren vad gäller andra ämnesområden, till exempel geografi. Jag 

återkommer till detta i bearbetningen av den fjärde artikeln i det här avsnittet. 

  På den diskursiva praktiknivån presenterar jag den vändpunkt i artikelns narrativa 

uppbyggnad där protagonistens positiva inflytande beskrivs. Den återfinns i artikulationen 

och sanningsregimen: ”Vad är det som gått fel när målstyrning och ökat fokus på de 

underkända har lett till sämre resultat än på den tid när skolan var detaljstyrd /---/ det är dags 

att erkänna det.” En whistle-blower, med funktionen att förvarna, är enligt mig att betrakta 

som en välbehövd hjälte. Detta resonemang följs upp genom mittvändpunkten där 

antagonistens negativa initiativ i narrativet införs: ”/ Om en nation ska ha en distinkt kontroll 

över att skoleleverna kan läsa och skriva och sedan sätta in massiv hjälp för att alla ska nå dit 

/---/ Orsaken är socialdemokraternas vånda inför prov och resultat, särskilt tidigt i skolan.” 

När artikelförfattaren beskriver hur ”massiv hjälp” har varit en nödvändighet osynliggörs en 

faktor där själva skolan som ett begränsande socialt rum i själva verket kan ha varit det som 

ursprungligen förhindrade kunskapsbyggandet. Sven-Eric Liedman, professor i idé- och 

lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 1979-2006, med stort intresse för kunskapsteori 

menar att läs- och skrivinlärning inte är en självklarhet ur ett antropologiskt perspektiv. 

Alfabetet och dess användning är en konstruktion av människan själv och kan ersättas av 

andra funktioner och i förlängningen jämna ut en hierarkisering av kunskapsinhämtningen, 

där det praktiska av tradition har lägre status .
96

  

  Den sociala praktiken återspeglas av texten då författaren menar att barn till högt utbildade 

föräldrar har bättre förutsättningar att lyckas i skolan. ”Elever med högutbildade föräldrar når 

väsentligt högre resultat i skolan än elever med lågutbildade föräldrar.” Artikelförfattaren 

glömmer att dessa ”högutbildade föräldrar” kan utgöras av icke-normativa par, till exempel 

invandrare eller samkönade par där barnet på grund av detta trakasseras i skolan och därmed 

lågpresterar inom skolans kontext. Ett annat exempel kan vara flyktingar från väpnade 

konfliktområden med en för barnet sönderhackad skolgång till följd av familjens 

levnadssituation. Hög utbildning i sig bildar alltså inte automatiskt bra förutsättningar 

eftersom de är relativa.  
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Författaren formulerar en något nedsättande framställning då han nämner ”det pedagogiska 

etablissemanget” istället för att benämna dem som till exempel experter – i ekvivalenskedjan 

med ”det socialdemokratiska partiet”, där han menar att de anser att utvärdering är att ”/---/ 

man är elak mot skolelever /---/.” Texten placerar åter författaren som något av en befriare när 

han använder följande ordval: ”Riksdagen måste därför fatta beslut att häva förbudet mot 

kunskapsmål på lågstadiet.” Ett förbud instiftas oftast av en förtryckare i en eller annan form, 

och nu kan alltså en befrielse från detta ske.  

   

2. Martin Ingvars artikel ”Skolan struntar i hur barns hjärnor fungerar” 

Artikelförfattaren, professor i klinisk neurofysiologi och integrativ medicin vid Karolinska 

Institutet, menar sammanfattningsvis att svensk skola halkat efter i den internationella 

konkurrensen och inte längre knyter an till god vetenskap. Eleven måste enligt texten, skriven 

2008 som en debattartikel i Dagens Nyheter, skynda sig att inhämta språkkunskaper innan det 

är för sent och framförallt medan hjärnan är ung.
97

 Jag väljer att kategorisera artikeln som en 

neuroforskningsdiskurs och författaren rubricerar själv sin text som Skolan struntar i hur 

barns hjärnor fungerar.  

  Naven i texten cirkulerar runt begreppet ”god vetenskap” framför allt då matematik, 

naturkunskap och teknik. En annan viktig nod utgörs av hotande asiatiska elitsatsningar som 

den svenska skolan enligt författaren inte svarar upp på. 

  På textnivå i min diskursanalys tolkar jag in följande ekvivalenskedjor: ”/---/ generande 

misshushållning/---/.” vilket i min diskursanalys knyts till ”/---/flummig central dogmatik/---

/.” För att enligt mig belysa hur naivt de andra uttolkarna av skolväsendet fungerar använder 

sig författaren av följande tecken: ”/---/ envisas med /---/ där barnen luras /---/ och det utan 

ansträngning.” Inlärning framställs här som en slags uppoffring men påpekas bör att 

elevpositionen åtminstone räknas som en agerande subjektsposition av författaren. ”Att lära 

sig något nytt kräver arbete och en insats från eleven.” Det är dock inte alls självklart att 

inlärning kräver ansträngning, vilket han själv påpekar i ett annat sammanhang: ”/---/ elever 

som har kul med matematiken och dessutom blir jätteduktiga.”. I avsnittet ”Tolkning och 

resultat” återkommer jag till detta. Ett sätt att disciplinera och kontrollera individen är att få 

denna att uppleva att en ansträngning är nödvändig och till och med för individens eget 
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bästa.
98

  De olika positioneringarna som är tillgängliga för elever i skolkontexten är ofta 

förknippade med en moralisk uppfattning hur man bör uppträda men eftersom de är 

kontingenta, det vill säga varierar genom olika tidsepoker är de föränderliga.
99

  

  Metaforer i texten får mig att associera till pejorativa jämföranden inom olika slags 

konkurrerande kontexter: ”Lucia”, ”kosmetiska förändringar”, ”ideologisk ratatouille”, 

”skampåle”, ”mössa på sig”, ”inga glada siffror”.  

 Den diskursiva praktiken visar hur diskursen iscensätts, till exempel inom vilken genre texten 

kan placeras. Författaren använder sig på ett flertal ställen av det som inom retoriken kallas 

för hopning för att understryka tecknets betydelse. Ett exempel på detta är följande citat:  

”Kunskap var vägen ur ofrihet, kunskap var vägen till jämställdhet och kunskap var vägen till 

välstånd.” Här förutsätter författaren att det finns stabil och ren kunskap men det finns otaliga 

historiska och kulturella exempel på att kunskap även använts i ondskefulla sammanhang och 

att de därför är relativt hur vi använder och iscensätter förutsättningarna för den.
100

  

  Protagonistens positiva vändpunkt i narrativet belyses i följande citat: ”Barns hjärnor är som 

vuxnas, fast bättre.” Här beskrivs ”barn” visserligen som självständiga aktörer men i 

skolkontexten blir de trots detta begränsade av hierarkiseringen av de olika skolämnena. Ett 

av fler möjliga kommunikationssätt och språk är det estetiska uttrycket som också har sin 

utgångspunkt i symbolhantering men på grund av dess låga status återfinns det inte i 

författarens kontext av kunskapsbyggandet. Detta beskrivs när konflikten i artikelns narrativ 

befästs i mittvändpunkten: ”I en ideologisk ratatouille har missriktade jämlikhetsmål varit 

styrande. Alltså skall alla ämnen vara lika mycket värda. Därför har det inte lönat sig för den 

enskilde eleven att läsa språk medan hjärnan är ung.” Detta exemplifierar en särskillnad av 

praktisk och teoretisk kunskap där den senare av tradition ges ett högre värde.
101

 

  Analys av den sociala nivån i diskursanalysen återkommer jag till i Resultatdelen. 

    

3. Mats Ekholms och Hans-Åke Scherps artikel ”Jan Björklund blundar och tror”  

I den här debattartikeln, publicerad under temat opinion i Brännpunkten 2008, opponerar sig 

författarna framförallt mot Jan Björklunds skolpolitik och hans enligt dem föråldrade 
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synsätt.
102

  Mats Ekholm är professor i pedagogik vid Karlstads universitet, och har bland 

annat arbetat som generaldirektör för Skolverket, 1999-2003 och på Utbildningsdepartementet 

2004-2005. Hans-Åke Scherp är lektor i pedagogik vid Karlstad universitet. Artikelförfattarna 

anser att den nuvarande regeringen har dålig förankring vad gäller ny forskning inom 

utbildningsfrågor. De tolkar resultaten från OECD:s årliga översikt, där man jämför olika EU-

länder, på ett för Sverige relativt bra sätt. En orsak till detta menar författarna kan vara 

dialogen mellan elev/lärare och en god arbetsro i klassrummet. Noder som jag anser att texten 

rör sig runt är: ”riskfyllt läge”, ”internationella jämförelser” och ”disciplin”. Texten levererar 

inte något kraftfullt alternativ till Björklunds kontrolldiskurs, men kritiserar regeringens syn 

på ordning i klassrummet. ”Utbildningsministern påstår att Sveriges ungdomar är sämst 

disciplinerade i världen /---/. Med den osakligt grundade synen /---/ arbetar regeringen för att 

lärare ska ta hårdare tag för att få ordning på eleverna.”  

  Artikeln framstår i min analys mer som en försvardiskurs på grund av att författarna 

framförallt tar avstamp i kvantitativa siffror från OECD-ländernas årliga översikt och 

”internationella kunskapsmätningar” än från alternativa röster såsom exempelvis tidigare 

presenterade Ken Robinson. Det resonemang som Robinson driver är att det inte längre går att 

reformera skolan utan att vi behöver frigöra oss från ett förlegat synsätt på praktiskt och 

teoretiskt kunskapsbyggande.
103

 Artikelförfattarna formulerar sig på följande essentiella 

förhållningssätt: ”Behovet att förse de unga med kunskaper som hjälper dem till att aktivt 

bidra till en hållbar utveckling pekar också mot att läroplaner och kursplaner behöver göras 

om.” 

  På textnivå i min diskursanalys återfinner jag metaforer som handlar om seendet: ”/---/ fakta 

ser ut /---/ ”sedda med ekonomers ögon /---/.”, ”/---/ blunda för fakta /---/.”, ”/---/ i belysning 

av /---/.”, ”/---/ spana mot framtiden /---/.” Även artikelns titel har anknytning till detta; Jan 

Björklund blundar och tror. Inom bildpedagogiken förs spännande diskussioner om olika 

seendepraktiker, vilka positionerar den betraktande och den betraktade på olika sätt vilket jag 

återkommer till i ”Tolkning och resultat”.  

  I inledningen av artikeln hävdar författarna dessutom att det går att göra upptäckter, vilket 

enligt socialkonstruktionismen är ett förlegat sätt att resonera då även det kräver något fastlagt 

                                                
102 Bilaga 3 
103 www.ted.com/talks/en/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution (hämtad 2012-01-04) 

http://www.ted.com/talks/en/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution
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och absolut.
104

 ”/---/ också andra medier har upptäckt /---/. Som skolutvecklingsforskare är vi 

inte förvånade över denna upptäckt.”  

  På den diskursiva praktiknivån i diskursanalysen vill jag åter plocka fram att 

artikelförfattarna anser sig vara ett alternativ till Jan Björklunds skolpolitik men även de 

lägger tyngdpunkten på logiskt - matematiska argument vilket bildar ett slags försvar med 

gemensam utgångspunkt tillsammans med Jan Björklund i elevers kvantitativa provresultat. 

”När man summerar läget i de mer än femton tabeller för vart och ett av dessa 

jämförelseområden hamnar Sverige etta, tvåa eller trea./---/ Sverige får sammanräknat över 

många jämförelser en rang som placerar landet på elfte respektive sjunde plats bland de 31 

länderna.” Detta textparti bildar även den vändpunkt där narrativets protagonist tillför något 

positivt.   Försvarspositionen stärks ytterligare med kvantitativa argument. ”Den 

faktaredovisning som gjorts inom Skolverket (Internationella studier under 40 år) visar att 

internationella kunskapsmätningar under mycket lång tid vanligen placerar Sveriges 

ungdomar något över eller klart över genomsnittsresultaten.” Jag återkommer till detta 

resonemang i kommande avsnitt ”Tolkning och Resultat” där jag knyter an till Anne 

Bamfords forskning.  

  Mittvändpunkten i texten, där antagonisten levererar något som förstärker konfliktbilden, 

består av följande: ”Om Björklunds individuella politiska karriär baseras på 

kunskapsföraktande argument behöver inte regeringen upprepa falsifikat /---/ insatser som hör 

hemma på museerna.” Detta exemplifierar att textförfattarna anser sig vara ett alternativ till 

Jan Björklunds kunskapssyn.  

  På den sociala nivån i diskursanalysen visar även författarparet upp en rädsla inför Sveriges 

ställning i världen vilket jag anser vara delar av ett tänkesätt som alltmer ifrågasätts av 

senmoderna och poststrukturalistiska teorier då nationsgränser är en konstruktion av 

människan själv.
105

 ”Kunskapsinnehållet i skolorna behöver bytas ut i belysning av den 

förändrade konkurrenssituationen i världen.” Här råder ett intertextuellt förhållande till den 

oro som både Björklund och Ingvar redovisat i sina artiklar. 

  Ekholms och Scherps artikeln avslutas med en uppmaning: ”/---/ välj ut mer tidsenliga och 

adekvata kunskaper till skolorna så att medborgarna kan klara sina framtidsuppdrag.”   

                                                
104 Winther Jørgensen &Phillips (2000), s.11. 
105 Winther Jørgensen & Phillips (200), s.160. 
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Här återfinns ingenting i texten om en möjlig estetisk dimension vilket enligt Anne Bamford 

är just en i framtiden förväntad och efterfrågad kompetens.
106

 

 

4. Jan Björklunds artikel ”Fakta och samband hör ihop”  

I följande text, publicerad under temat opinion på Svenska Dagbladets Brännpunkten, från 

2010, svarar författaren på kritik i samband med geografiämnets kursplan där ämneskunniga 

från Skolverket ifrågasätter regeringens förändring av innehållet. 
107

 ”De kallar min 

inställning 'gammaldags' och 'etnocentrisk'.”  

  Författaren och regeringen vill att eleverna ska komplettera sin ”allmänbildning” genom att 

fastlägga faktakunskaper. ”/…/ jag menar att faktakunskaper, till exempel namn på 

huvudstäder, satsdelar, kroppsdelar och viktiga kungar eller kompositörer ger oss ett nät av 

baskunskaper i olika ämnen som gör att vi kan relatera olika kunskaper till varandra och 

lättare tolka samband och helheter.”. Textens titel är Fakta och samband hör ihop och jag har 

valt att rubricera diskursen till en låsningsdiskurs. De noder som jag anser att texten 

cirkulerar runt är ”allmänbildning”, ”gammaldags” och ”faktakunskaper”. 

  På textnivå i min diskursanalys vill jag belysa ett intressant resonemang. ”Hur ska man 

kunna förstå växthuseffektens påverkan på jordklotet om man inte vet ungefär vad Arktis och 

Sahara är? Hur ska man förstå världspolitik utan att förstå ord som 'Washington', 'Ryssland' 

och 'Mellanöstern'? Att känna till att Kina och Indien är länder i Asien underlättar när man 

ska diskutera globaliseringen.” Inom den socialkonstruktionistiska hållningen undviker man 

att fastställa något som ”vad” för att istället beskriva det som ”hur” det framställs eftersom det 

är vi själva som begränsar betydelsen genom vår egen fattningsförmåga. Hela författarens 

upplägg blir adekvat enbart så länge som nationen som myt fortfarande existerar eftersom 

rådande nationsgränser upprätthålls genom ekonomiska och territoriella perspektiv, vilket en 

del uttolkare av diskursanalys menar till exempel Ernest Gellner. Genom till exempel sociala 

nätverk har människan nu en chans att gå vidare i sitt förhållningssätt till vårt levnadssätt. 

Nationer och därigenom namn på huvudstäder blir eventuellt i ett framtida alternativt scenario 

ett förlegat synsätt.
108

 Artikelförfattaren använder sig i stor utsträckning av just ordet ”hur” i 

                                                
106 Höglund (2009), s.13-15. 
107 Bilaga 4 
108 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.155. 
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citatet men missar själva huvudpoängen genom att låsa fast delar av resonemanget till just 

”vad”. I citatet återfinns ”/---/ förstå ord /---/.” Björklund använder formuleringen men 

använder sig av ett synsätt där man anser att det finns stabil kunskap som går att fastställa. 

  På den diskursiva praktiknivån i min analys presenterar jag följande citat som vändpunkt, 

där narrativets protagonist levererar positiva förutsättningar: ”Självklart räcker det inte med 

faktakunskaper i skolans orienteringsämnen. ” I direkt anslutning till denna mening finns i 

min tolkning även mittvändpunkten, där antagonistens negativa bidrag cementerar den 

grundläggande konflikten: ”Expertgruppen föreslog ett tal [sic!] delmål i den nya kursplanen 

för geografi. Huvuddelen har fastställts av regeringen. Det behandlar till exempel förståelse 

för livsmiljöer, klimatförändringar och orsaker till att folk flyttar.” Även här hanteras vår 

tillvaro som något färdigpacketerat och något som vi kan förstå genom själva ”fastställandet”. 

Författaren förtydligar sig ytterligare och beskriver på samma gång hur diskursen har 

ifrågasatts: ” Men regeringen har lagt till mål i kursplanen för geografi om att elever även ska 

ha vissa faktakunskaper i geografi. Till exempel, för mellanstadiet, namn och läge på Europas 

länder. Och i högstadiet viktigare länder, hav, öknar och storstäder i övriga världen. Det är 

dessa tillägg som upprör kritikerna.” Ett problem i det här sammanhanget är att ingen 

egentligen vet vilka områden i världen som just är ”viktiga” och det framgår i texten att det 

finns andra aktörer som inte håller med Jan Björklund. Dessa röster har dock inte fått en 

framträdande roll i de dagstidningar som jag undersökt och de har inte respekterats i sin 

funktion som ”experter” av Jan Björklund. Kritikerna utgörs i det här fallet av ämneskunniga 

men som diskurser påbjuder kan dessa personer sättas på undantag och ignoreras så länge som 

de olika diskurserna är förhandlingsbara och utsatta för en maktkamp.  

  Analysen av artikelns sociala praktik tar jag upp i kommande avsnitt av uppsatsen.   

3. Tolkning och resultat  

Jag inleder det här avsnittet med utgångspunkt i gymnasieberedningen och tolkar sedan de 

olika debattartiklarna i kronologisk ordning.  

  I Framtidsvägen beskrivs följande insikt: ”/---/ skillnaden handlar om hur man talar om 

kunskap och vilka benämningar man använder för vad /---/”.109 Den huvudsakliga kampen i 

diskurserna i de olika artiklarna består dock av essentiell argumentation med starka inslag av 

                                                
109 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), s.262. 
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perennialism som betonar historiska och evigt sanna förnuftsargument, där utbildning framför 

allt syftar till förberedelse för vuxenlivet.110 Ett problematiskt förhållningssätt är att 

beredningen också anser att en estetisk dimension är viktig och att samtliga lärare även ska 

förmedla detta.  I min tolkning särskiljer utredarna det entreprenöriella som förknippat med 

”vuxen” och det estetiska som förknippat med ”växa”, och växa det ska man framförallt göra i 

grundskolan. På grund av detta kommer estetisk verksamhet endast att erbjudas som frivilligt 

ämne utan meriterande poäng i gymnasieskolan.111 Under remissperioden framförde 

Lärarförbundet kritik mot detta och förde ett resonemang om olika slags människosyn. De 

ansåg att alla former av lärande hör ihop och att förslaget marginaliserar estetiskt skapande 

och kulturella ”upplevelser”. De kommenterar även skolkontextens subjektpositioner.  

”Utgångspunkten för betänkandet tycks genomgående vara eleven som passiv och läraren 

som aktiv, ett synsätt lika föråldrat som pedagogiskt kontraproduktivt . ”112 Framtidsvägen 

menar att bildning ger människor makt och möjlighet att forma sina egna liv och att skolan 

”måste utformas så att den blir meningsfull för alla ungdomar och motiverar dem att 

anstränga sig”.113
  

  I följande textparti redovisar jag min tolkning av de fyra utvalda artiklarna från de båda 

dagstidningarna. 

 

1. Jan Björklunds artikel ”Vi inför nationella prov i årskurs tre” 

Mönstret i Björklunds sätt att tänka runt kunskap försöker visa att det går att definiera och 

fixera färdiga kunskapspaket.
114

 ”Resultaten sjunker i den svenska skolan.  Många elever lär 

sig inte de grundläggande baskunskaperna såsom läsning, skrivning och räkning. De har 

därefter svårt att klara övriga ämnen i skolan.” Det som inte blir synligt är vad ”övriga 

ämnen” innebär och om det finns alternativa metoder, eventuellt effektivare, för inlärning än 

den normgivande matematiskt-logiska inlärningsmetodiken. Anne Bamfords hävdar i sin 

forskning att ett estetiskt förhållningssätt ökar elevernas kritiska tänkande vilket i sin tur leder 

                                                
110 Ulla Lind & Kerstin Borhagen (2001), Perspektiv för Kultur för lust och lärande, Skolverket, Dnr 2001:59, 

s.16.  

111 Framtidsvägen– en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), s.26. 

112 
Lärarförbundet Dnr 08/0674. 

http://www.lr.se/download/18.15b211251268a18575180004812/Framtidsv%C3%A4gen+-

+en+reformerad+gymnasieskola.pdf (hämtad 12-01-22) 
113 Framtidsvägen– en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), s.35f.

 

114 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.11.
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till förbättrad läs- och skrivförmåga.
115

 Jag återkommer till detta i diskussionsavsnittet. 

Björklund beskriver hur utbildningen under 1990-talet svängt från detaljstyrning till 

målstyrning och hur man skaffar sig en uppfattning om vilka elever som inte klarar 

utbildningens olika krav. ”Genom kunskapskontroll granskar man att eleven nått målen och 

de som inte nått ända fram får mer stöd och hjälp.” Utsagan utgår ifrån att eleven är i behov 

av korrigerande stödinsatser men det som inte framkommer är att elevernas individuella 

begåvningsprofil kan högprestera i andra kontexter av kunskap och inlärning. Björklund 

menar att problematiken försvårats genom diskussioner och tidigare politiska beslut där man 

ifrågasatt olika typer av kunskapskontroller. De aktörer som går emot den fastlagda 

”verkligheten” betraktas som tvivelaktiga och förljugna. Då kunskap och makt är intimt 

förknippade med varandra, och de avlagrade diskurserna mer och mer upplevs som naturliga 

inslag i våra liv kan motsatta upplevelser dömas ut som naivt drömmande utan förankring och 

med dimmig syn på tillvaron.
116

 ”Principen om målstyrning kom att krocka med ett antal 

föreställningar som funnits djupt rotade i det socialdemokratiska partiet och delar av det 

pedagogiska etablissemanget i Sverige: dels att man är elak mot skolelever om man 

utvärderar deras resultat och dels att kunskap inte går att mäta eller utvärdera.”  

  I följande exempel hittar jag spåren av den som upptäcker eleven; de nationella proven. 

”Proven ska vara så utformade att det ska gå att fastställa om varje elev har nått de nationella 

kunskapsmålen eller inte.”  För att kunna upptäcka något i tillvaron krävs en stabiliserad 

essentiell verklighet vilket inte är möjligt enligt den socialkonstruktionistiska hållningen.
117

 

Sven-Eric Liedman, professor i idéhistoria, som analyserats i arbetet med den här uppsatsen 

beskriver fastlåsning av utvald och frilagd kunskap på följande sätt. ”Pseudokvantiteter med 

illusionen att det ojämförliga kan jämföras. En eftertraktad säkerhet där testresultat och siffror 

ger fullständiga och uttömmande svar är skenbar och enbart fylld av godtyckliga kvantiteter.” 

118
 

  Björklund förespråkar vidare att stödåtgärder sätts in så tidigt som möjligt i elevens 

kunskapsbyggande vilket kan betraktas som synnerligen angeläget. Dessa åtgärder kan enligt 

en socialkonstruktionistisk hållning bli fruktlösa om de låses fast till utdaterade diskurser.
119

 

                                                
115 Holfe (2004) 

116 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.43; Liedman (2011), s.104.  

117 
Ibid., s.12.
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30 

 

 

Så här uttrycker han sig i artikeln: ”Men sanningen är att den viktigaste förändringen i svensk 

skolpolitik är att tydligt införa mål- och resultatstyrning i grundskolans tidigaste fas, de tre 

första årskurserna. Generationer av lärare kan intyga att de elever som inte lärt sig läsa på 

lågstadiet får det mycket svårt att komma igen under resten av skolgången.  Besluten på 

nittiotalet att lägga den första kontrollstationen i skolan först i årskurs fem, i form av frivilliga 

nationella prov, framstår i dag som ödesdigert.”    

  Ett tayloristiskt präglat arbetsliv, där man söker efter optimalt uträknad arbetsinsats och 

belöningssystem för uppnådda fastställda mål, förutsätter i mångt och mycket givna 

förutsättningar. Gy 11 strävar efter att förbereda eleverna till att bli ”vuxen”. Detta ska ske 

genom att arbetsgivarna kommer att få möjligheter att anställa arbetstagare med fördjupad och 

utvärderad ämneskunskap tack vare den nya gymnasiereformen.
120

 Ett alternativt synsätt är 

det som bland annat tidigare nämnde Ken Robinson förespråkar där små barn betraktas som 

divergenta, det vill säga extremt nytänkande, och fullt kapabla att skapa sig en upplevelse av 

tillvaron genom driftig nyfikenhet och energi. Svårigheten att utbilda ungdomar som är 

”work-ready” nämns i Sven-Eric Liedmans bok.
121

  

  På den diskursiva praktiknivån anser sig Björklund ”/---/ bry sig om eleverna./---/.” Det är i 

hans ögon gott att sätta upp ”/---/ tydliga kunskapsmål i skolan är inte att vara elak mot 

eleverna. Förekomsten av tydliga mål och krav, kopplat till stödåtgärder till de som 

misslyckas /---/. I sitt anförande på Stockholms universitet i november 2011 målar Björklund 

upp en bild att det är skolans uppgift är att beskriva kunskapsmålen så att ”elever och 

föräldrar begriper”. Under samma anförande beskriver han hur kreativitet kan ta sig uttryck. 

Det kan till exempel vara att skriva en bok, att behärska grammatik och att kunna läsa själv. I 

samband med detta beskriver han även att inom musikområdet kan det handla om att ”kunna 

noter och förstå allt om musik”. I min tolkning är detta mycket luddigt och det sistnämnda en 

fullständig omöjlighet.  

  På den sociala praktiknivån måste naturligtvis en ansvarstagande politiker varna för 

följande: ”kostnader uppstår när eleverna inte når målen…” men genom nominalisering, där 

ett substantiv ersätter hela processen, klumpas aktörerna ihop och döljer sammanhang som 

kan bestå av många olika kulturellt eller socialt betingade kontexter och aktiviteter.  

                                                
120 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), s.184; Högre krav och kvalitet i den nya 

gymnasieskolan (Prop.2008/09:199), s.184.
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En klassisk diskussionsfråga inom skolsammanhang är huruvida marknadsanpassad hyra är 

korrekt att ta ut från de enskilda skolenheterna, eller om kostnader för marknadsföring är 

rimliga. På allmän nationell nivå kan man även jämföra försvars- mot utbildningskostnader i 

stort eftersom även detta är relativa värderingar i vår gemensamma tillvaro. 

 

2. Martin Ingvars artikel ”Skolan struntar i hur barns hjärnor fungerar” 

Skolan är enligt författaren nu så pass vanskött att man hindrar eleverna från framgångsrik 

språkinlärning. ”Då har [sic!] hjärnan redan har en ålder då den är mindre bra på att lära in 

nya färdigheter. Nu skall det systemet ändras genom att det skall förbjudas.”  Artikeln 

framstår som skriven i affekt och det är något oklart vad som menas men jag väljer att ta med 

detta exempel på ordval som jag anser är en intertextuell anknytning till Jan Björklunds 

artikel från 2006 där även han använder ordet ”förbjudet”. I slutet på Ingvars text postuleras 

följande: ”Åtgärdsbehovet är tydligt.” Enligt det socialkonstruktionistiska synsättet är detta en 

omöjlighet eftersom upplevelsen av tillvaron är relativ och ständigt utsatt för kamp mellan 

olika diskurser. I texten finns spår av en alternativ diskurs för inlärning 

”/---/ elever som har kul med matematiken och dessutom blir jätteduktiga.” Författaren 

beskriver hur detta kan uppnås: ”/---/ genom att göra matematiken central och integrerad i 

snart sagt alla ämnen /---/.” Det som inte framkommer i texten är att det finns andra 

ämnesområden som också passar in i den här diskursen som beskriver ett lustfyllt 

kunskapsbyggande men vetenskap kan ges större kredibilitet eftersom den producerar 

kunskap som går lätt att synliggöra.
122

  

  På den diskursiva praktivnivån beskriver artikeln en utbildningskontext där misshushållning 

råder vilket leder till att Sverige som nation tappar status i den internationella konkurrensen 

med dikotomin: ”Sverige har världens dyraste skola. Men vi har inte världens bästa skola. /---/ 

generande misshushållning med skolan, eftersom den baserats på en flummig central 

dogmatik /---/.” Detta utgör introduktionen till den grundläggande konflikten vilket följs upp 

med ”/---/ barnen luras /---/”. Det är mycket allvarligt att lura den uppväxande befolkningen 

och det görs mycket omfattande enligt artikelförfattaren: ”/---/ hela detta fina arv /---/ har 

förslösats /…/.”  
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Ingvar presenterar möjliga förklaringar till den tidigare felaktiga skolgången. ”Trots att 

skolans styrdokument genomsyras av ytligt sett kloka ord kan de inte ses som annat än 

floskler när flummiga modeller för inlärning används som helt saknar grund i vad vi idag vet 

om hjärnan. ”/---/ Att ha en bra läsförmåga är en helt central färdighet för att få de sociala 

nycklar som behövs idag. /…/ nyckeln till kunskap, nyckeln till matematikens begreppsvärld 

och nyckeln till att få flera språk utöver modersmålet. /---/ Då kan man tänka själv.” För att 

understryka utsagan används här åter den tidigare nämnda hopningen. 

  Författaren beskriver Sverige som ensam aktör i nedmonteringen av den klassiska 

skolundervisningen i följande citat: ”I stället för att bygga på vetenskap i området har Sverige 

nu på ett unikt sätt tagit bort läsmetodik ur lärarutbildningen.” Enligt artikeln är vi dessutom 

sämst på utvärdering.  ”Sverige har världens i särklass sämsta betygssystem.” 

  Vad är det då som driver utvecklingsbehovet framåt enligt författaren? Svaret blir att Sverige 

som nation är hotat av andra staters effektiva utbildning. ”De nya ekonomierna i Indien och 

Sydostasien stormar fram och har elitsatsningar, betoning av goda insatser från eleverna och 

internationell utblick med en nationalistisk överton.” Här råder en stark intertextualitet mellan 

de artiklar som ingår i min undersökning.  Björklunds och Ingvars artiklar delar också den 

samsynen att vi nu har ont om tid, ett vanligt dramaturgiskt grepp för att skapa en 

anspänning.
123

 I Framtidsvägen belyser utredaren Anita Ferm det faktum att svensk skola ofta 

framställs i mycket dålig dager i massmedia: ”Den massmediala bevakningen brukar oftast 

fokusera på det som är negativt och på brister i utbildningen. Det innebär att många positiva 

prestationer som görs i gymnasieskolan sällan eller aldrig uppmärksammas.”
124

  

  Här kommer ett exempel på en positiv framställning i Ingvars artikel: ”/…/ logiska 

resonemang och symboltänkande viktiga kommande färdigheter /---/ genom att göra 

matematiken central och integrerad i snart sagt alla ämnen fått elever som har kul med 

matematiken och dessutom blir jätteduktiga.” Det som utesluts här är att estetisk verksamhet 

fyller samma funktion på kunskap. Nu behöver man inte kämpa eller offra utan nu kan 

kunskapsinhämtning ha med lustupplevelser att göra vilket Ingvar kritiserat i samband med 

andra ämnen. Den beska medicinen för kunskapsinhämtningen som författaren förespråkar är 

att likt Björklunds text utlova säkerställd kunskap. ”/---/ få kvitto på att utvecklingsarbetet i 

skolan har en kvantitativ ansats /---/.”  

                                                
123 Breum, Trine (1995), Berätta och förför med film, Alfabeta Bokförlag AB, s.19. 

124 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), s.225. 



33 

 

 

En moralisk indignation skapas genom att beskriva hur ”/---/ hela detta fina arv/---/ har 

förslösats /---/.”Artikeln spekulerar i vad som lönar sig i en slags hierarkisering och 

särskiljande av undervisningens olika områden. ”/---/ missriktade jämlikhetsmål /---/ Alltså 

skall alla ämnen vara lika mycket värda. Därför har det inte lönat sig för den enskilde eleven 

att läsa språk medan hjärnan är ung.”  

  Författaren är mycket bekymrad över den stora andel elever som återfinns inom ramarna för 

vuxenutbildningen. Här ser han på problematiken genom ett slags klassperspektiv ” /---/ den 

komplettering av skolan som görs inom ramen för kommunala vuxenskolan av en förfärande 

stor del av medelklassens barn.” Vilket skulle innebära att barn från högre sociala skikt skulle 

vara bättre lämpade för utbildning och att det snarare beror på individen än den tidigare 

undervisningens performativitet om resultat nås eller inte. Författaren menar också att: ”Bara 

föräldrar med mycket hög motivation och god utbildning kan ta del av den kvalificerade 

information som betygskriterierna utgör.” Han bortser därmed från att pedagoger är speciellt 

utbildade för att göra text begriplig under olika förutsättningar och att föräldrarnas höga 

motivation inte kan förändra utdaterade undervisningsmetoder.  

 Områdena naturvetenskap och teknik är inte objektiva eller opåverkade av känslor och social 

status. Den tekniska designen av vanligt förekommande hushållsapparater kan till exempel ha 

mycket dålig funktion vilket kan förklaras med att producenten visat ointresse för själva 

hushållskontexten. 

 

3. Mats Ekholms och Hans-Åke Scherps artikel ”Jan Björklund blundar och tror” 

På den diskursiva nivån i min tolkning vill jag visa hur texten rent dramaturgiskt introducerar 

den grundläggande konflikten: ”/---/ granskningen i P1 av Jan Björklunds diagnos på den 

svenska skolan /---/ strider mot forskning och beprövad verklighet.” Det framgår dock inte så 

tydligt vad som menas ”beprövad verklighet” men längre fram i artikeln lyfter författarna 

fram följande: ”Nyligen presenterad forskning om hur lärare korrigerar eleverna visar att den 

vänliga, uppmärksammande och tillrättavisande dialogen mellan lärare och elever /---/ är 

effektiv /---/ ömsesidigt respekterande och engagerade tonen i umgänget /---/.” Detta 

resonemang försvagas dock i och med att författarna sluter upp bakom uppfattningen att 

eleven ska förses med kunskaper. ”/---/ förse de unga med kunskaper /---/.  

Författarna proklamerar att: ”Vi är i ett riskfyllt läge /---/ regeringen baserar sin viktiga 



34 

 

 

utbildningspolitik på enkel tro som leder till populistisk propaganda.” Den åtgärd som de 

rekommenderar utgår från den hotbild från omvärlden som jag även härlett i de andra 

artiklarna: ”Kunskapsinnehållet /…/behöver bytas ut i belysning av den förändrade 

konkurrenssituationen i världen.” Problemlösningen framställs genom: ” /---/ Välj ut mer 

tidsenliga och adekvata kunskaper /…/så att medborgana kan klara sina framtidsuppdrag.” 

  I min bearbetning av texten visade jag på metaforer som har med synen och det visuella att 

göra. Vi kan genom reflektion av de seendepraktiker, som problematiseras inom visuell 

kultur, medvetandegöra vår egen tolkning av tillvaron och synliggöra det vi tar för givet och 

som något självklart. En mycket viktig aspekt med tanke på att vi alltmer tolkar omvärlden i 

snabbåtkomliga bilder vilka i sig varken är objektiva eller oskyldiga.
125

  

 

4. Jan Björklunds artikel ”Fakta och samband hör ihop” 

Rent dramaturgiskt inleder författaren sitt anslag med frågor till läsaren om geografiska namn, 

vilka han sedan själv besvarar jakande med följande motivering: ”/---/detta tillhör 

allmänbildningen /---/. Tecknet allmänbildning är i min tolkning en flytande signifikant och 

med Björklunds formulering blir detta till en sanningsregim som kan omförhandlas av andra 

diskurser. Därefter övergår han till att beskriva kritik från ämnesexperter också i form av 

frågor: ”De kallar min inställning ’gammaldags’ och ’etnocentrisk’.” ”Hur ska man kunna 

förstå växthuseffektens påverkan på jordklotet om man inte vet ungefär vad Arktis och Sahara 

är?” Hur ska man förstå världspolitik utan att förstå ord som ’Washington’, ’Ryssland’ och 

’Mellanöstern’?”  

  I betänkandet ”Skola för bildning” diskuteras läromedel och kunskapssyn där termer 

definieras som något entydigt. Förståelsekunskap kan i och med detta begränsas till ett slags 

faktarabblande vilket ger goda resultat i en viss slags test men som fort kan glömmas bort om 

det inte internaliseras i den kunskapsbyggande individen.
126

 

 I det avslutande stycket av artikeln, där den sociala praktiken i diskursanalysen blir synlig, 

beskriver författaren oron hos Skolverket: ”Hos det pedagogiska etablissemanget finns ofta en 

panisk rädsla att uppfattas som gammaldags.” Denna maktkamp om kunskapsinnehållet visar 

på ett slags ministerstyre där representanter för en yrkesgrupps kunnande åsidosätts av 

                                                
125 Rose (2007), s. 26. 

126 Skola för bildning (SOU 19996:94), s.66. 
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politiker. Det är anmärkningsvärt eftersom just experter i form av specialpedagoger eller 

studievägledare oftast framhålls med eftertryck av regeringen inom de olika skolfrågorna. 

  Björklund avslutar sin artikel med följande formulering: ”Det finns ingen motsättning mellan 

att kunna fakta och ha förståelse för de stora sammanhangen. Tvärtom är faktakunskaper en 

förutsättning för vidare förståelse.” Inom den postmoderna filosofin anser man att ”de stora 

sammanhangen” inte längre existerar och att de stora berättelserna endast är mytbildning.
127 

 

  Estetiska aspekter av tillvaron skulle kunna tolkas in i de ”livsmiljöer” som beskrivs i texten 

eftersom även detta erbjuder en form av adekvat kunskapsbyggande enligt den forskning jag 

beskrivit i uppsatsen bakgrundsavsnitt.  ”Helheter” är ett komplext begrepp då det byggs upp 

av en mängd enheter. Det är inte glasklart var denna helhet ska skapas. Elevernas interna 

upplevelse av tillvaron kan beskrivas som inne i deras huvuden och vi kan aldrig avgöra om 

helheten i undervisarens huvud överensstämmer med elevernas egna upplevelser på grund av 

att tillvaron upplevs av subjektet.
128

 

  Björklund skriver att ”ett nät av baskunskaper i olika ämnen … gör att vi kan relatera olika 

kunskaper till varandra och lättare tolka samband och helheter. Hur dessa baskunskaper ska 

beskrivas kämpar olika diskurser om att definiera. 

 Under ett anförande på Stockholms universitet i november 2011 förklarar Jan Björklund för 

åhörarna att han inte tar på sig att föreskriva metoder.
129

 

 

4. Slutdiskussion  

Enligt utbildningsministern kan det komma att ta ett 15-tal år innan effekterna av Gy 11 blir 

tydliga, men att vi kan förvänta oss ett nedmonterat estetiskt förhållningssätt är utan allt 

tvivel. Jag kan förstå att politiker känner ett mycket stort ansvar för att skapa en utbildning 

som man tror att framtidens arbetsmarknad behöver men det går också att helt och hållet 

vända på resonemanget och hjälpa till att skapa den människa man vill ska forma ett framtida 

samhälle. De skapar sedan nya förutsättningar för sina yrkesliv utifrån dessa förutsättningar 

men om det tar 15 år eller längre tid är omöjligt att spekulera i. Det är en grundläggande fråga 

om människosyn och i sin förlängning en fråga om pedagogik eftersom pedagogerna inom 

                                                
127 Burr (2003), s.12. 

128 Lind & Borhagen (2000)., s.54.  

129 Anförande av Lars Björklund  i ”Samtalsserie om skola och lärarutbildning” på Stockholms universitet 2011-

11-07.  
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utbildningen samverkar med andra människor. Jag förordar inte att gymnasieungdomar ska gå 

direkt in i en situation där de behöver få arbetslöshetsersättning. De flesta gymnasieprogram 

förutsätter vidare högre utbildning och jag har personligen inte upplevt mina arbetskamrater 

inom teatern som tärande på samhällskroppen. Många har tvärtom arbetat parallellt med 

”samhällsnyttiga” yrken och på så sätt finansierat sin egen kulturproduktion. Ekonomiska 

transaktioner som flödar genom världen kan uppfattas som diskursiva sociala praktiker, som 

representanterna för diskursteorin  Ernesto Laclau och Chantal Mouffe menar. Problemet med 

ungdomsarbetslöshet och ”innesittare” kan vara ett uttryck för att den västerländska 

konsumtionskulturen eventuellt inte var en så bra idé över huvud taget. Människan behöver 

kanske en poetisk väv för att kunna fungera fullt ut i våra sociala sammanhang, en poetisk väv 

att väva ihop och iscensätta sina baskunskaper med. Den svensk-amerikanske astrofysikern 

Max Tegmark, som tolkar omvärlden via ett matematiskt språk, sommarpratade 2008 om sin 

egen skolgång i Sverige. Han var mycket kritisk mot inlärning där huvudsyftet blir att kunna 

upprepa fakta och där man särskiljer kunskapsinlärning i hierarkier. I sitt radioprogram 

berättade han om sin egen metod att tillfälligt lära in listor av lösryckt fakta vilka han sedan 

skrev i kronologisk ordning under tentorna på Handelshögskolan i Stockholm. Metoden 

renderade bra resultat men Tegmark själv kände sig inte nöjd med inlärningen och bytte till en 

utbildning där han fick fantisera och drömma med hjälp av matematiken. Jag instämmer med 

Lärarförbundet som i sin remiss till Framtidsvägen visionerade om möjligheten att ha ett 

Naturvetenskapligt/Estetiskt Program. Kurt Fischer, pedagogikprofessor på Harvard menar att 

skolan måste ta hänsyn till elevers olika inlärningsstilar och upplevelser av skolan. Den 

mänskliga hjärnans neuroplasticitet omformas ständigt. Eleverna behöver utmaning och 

multimodal stimulering. Våra gener är inte stabila och inom epigenetiken forskas det om hur 

de förändras i olika kontexter. 

  Den nuvarande utbildningspolitiken säger sig vilja fortsatt värna om kulturella värden men i 

skrivande stund bär jag på bilder från braskande löpsedlar att ett av regeringspartierna vill 

begränsa ”det estetiska” ytterligare. Om undervisningen inom den estetiska dimensionen 

genomförs med en bra pedagogik får eleverna kompetenser att se möjligheter, lösa problem, 

samarbeta, ta initiativ och omsätta idéer till handling vilket kan leda till lättare etablering på 

arbetsmarknaden. För mig som estetlärare finns det ingen motsättning mellan det teoretiska 

och det praktiska genomförandet av en konstnärlig eller estetisk idé. De är intimt förknippade 

med varandra och är produkter av mina upplevelser av omvärlden. Är det så att någon ska ta 
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del av det jag har att erbjuda, och kunna delta i upplevelsen av den, så innebär det att jag 

måste prestera något adekvat. Jag löser en problematik. Några väljer att benämna det som ett 

slags entreprenörskap medan andra väljer att betrakta det som ett existentiellt behov.  

  I den estetiska undervisningen undersöker jag tillsammans med eleverna förmågan att få 

något gjort och vi använder oss av vår samlade erfarenhet och vårt kunskapsstoff. Det ställs 

krav på ett innovativt tänkande under exempelvis en teaterproduktion eftersom det inte 

fungerar att gå till närmaste snabbköp och hitta det som behövs för gestaltningen. Dramatik är 

nästan alltid skriven med utgångspunkt från människan själv på det sättet vi upplever tillvaron 

genom subjektet. I dessa texter bearbetar vi och tolkar förutsättningarna för själva livet och 

dess problematik.  Enligt Liedman har vi här att göra med något så svårgreppat som 

mänskliga ”omdömen”. Kulturutredningens tankar om konstens funktion återfinns även i 

synsättet runt skolreformen.  Den senaste kulturutredningen konstaterar att ”konstnärlig 

kvalitet” är svår att fastställa och skjuter därför frågeställningen åt sidan. I läsningen av 

Framtidsvägen kan vem som helst konstatera att den estetiska dimensionen och den 

konstnärliga kommunikationen är totalt marginaliserad. 

  Jag tror att det är ett dumt val att fasa ut det estetiska från gymnasieskolan nu när eleverna är 

mer vana vid att publicera sig än tidigare. Den visuella kulturen fyller ett syfte och kan skärpa 

vår självreflexion vilket jag tycker är en nödvändighet i vår utveckling mot att bli mer 

ansvarstagande. Vi svarar an på tillvaron men är också intresserade av att svara an på det som 

är lustfyllt för oss. När vi känner lust vill vi anstränga oss. Olika subjektpositionerna prövas i 

kulturen via litteratur/ teater/film/dataspel; ”en riktig människa”, ”plast-pappa” och så vidare. 

Kulturen fungerar som kod för att förstå och uttrycka mångfald och olikheter men även 

möjligheten att också skapa "ett kollektivt minne", "det gemensamma". Om detta inte kan 

påvisas i kvantitativa siffror riskerar det att rationaliseras bort.  

  En tänkbar fortsättning på undersökningen i min uppsats skulle kunna vara att beskriva hur 

positioneringar görs mellan förmedlingspedagogiken och den progressiva pedagogiken. En 

stor del av utrymmet om den svenska skolan på Dagens Nyheters debattsida har givits åt 

tidningens egen kulturskribent Maciej Zaremba, ofta påhejad av utbildningsministern och vice 

versa. Han har många åsikter om vad som är bra för den svenska skolan och hävdar att det 

finns stabil kunskap att lära ut, helst av en sofistikerat bildad lärare med stor kulturell 

underbyggnad. En annan debattör som bitvis har fungerat som en slags motpol till Zarembas 

argument är idé- och lärdomshistorikern Sven-Eric Liedman som jag refererat till i den här 
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uppsatsen. Han är kritisk till uppdelningen av praktisk och intellektuell kunskap, och menar 

att matematik skulle kunna betraktas som ett humanistiskt ämne. En annan aspekt av 

diskussionerna i samband med pedagogik beskriver han som en internationellt förankrad 

hotbild där det egna landet framställs som sämst i världen, vilket motiverar snabba och 

genomgripande förändringar. Vidare skulle det vara intressant att ta del av Diane Ravitch 

”The death and life of the great American school system: how testing and choice are 

undermining education”.
130

  

  I introduktionen av min uppsats nämnde jag att Cicero menade att skolan är till för 

kunskapsbyggandet och inte tvärtom. Avslutningsvis vill jag nämna den engelske 

premiärministern Winston Churchill som menade att just kulturen utgjorde det incitament 

som det var värt att kämpa för under krigsåren.  

 

                                                
130 Liedman, Sven-Eric, För friskolan – ur tiden, Dagens Nyheter, Dn Debatt, 19/10 2011. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

"Vi inför nationella prov i årskurs tre", 06-11-29 – DN, Jan Björklund 

 

 

Resultaten sjunker i den svenska skolan. Många elever lär sig inte de grundläggande 

baskunskaperna såsom läsning, skrivning och räkning. De har därefter svårt att klara övriga 

ämnen i skolan.  
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Klyftorna i resultat mellan barn från olika uppväxtvillkor består. Trots att det helt övergripande 

målet med svensk utbildningspolitik har varit att öka den sociala jämlikheten, har Sverige totalt 

misslyckats med att nå detta mål. Elever med högutbildade föräldrar når väsentlig högre resultat i 

skolan än elever med lågutbildade föräldrar. 

 

I början av 1990-talet gick skolväsendet över från regelstyrning till målstyrning. Tanken med 

målstyrning är att staten sätter upp mål i läroplanerna som eleverna ska nå upp till. Genom 

kunskapskontroll granskar man att eleven nått målen och de som inte nått ända fram får mer stöd 

och hjälp. Denna princip är tämligen enkel. 

 

Målstyrningen leder därigenom till ett ökat fokus på de elever som inte når målen, vilket också är 

avsikten. Hela syftet med målstyrningen är att frigöra de professionella inom skolväsendet för att 

sporra dem mot högre resultat. Fokuseringen på de svaga skulle leda till att fler elever skulle lära 

sig mer. 

 

Frågan som måste ställas är: Vad är det som har gått fel när målstyrning och ökat fokus på de 

underkända har lett till sämre resultat än på den tid när skolan var detaljstyrd med statliga regler? 

För något har gått fundamentalt fel, det är dags att erkänna det.  

Principen om målstyrning kom att krocka med ett antal föreställningar som funnits djupt rotade i 

det socialdemokratiska partiet och delar av det pedagogiska etablissemanget i Sverige: dels att 

man är elak mot skolelever om man utvärderar deras resultat och dels att kunskap inte går att 

mäta eller utvärdera. 

 

Många har velat tolka målstyrning som att staten ska sätta upp många mål. Så långt har också 

målstyrningen genomförts. Varje lärare har att ta hänsyn till hundratals mål. Men målstyrning 

förutsätter också att målen i sig är distinkta och tydliga och att resultaten utvärderas i förhållande 

till målen. 

 

Rädslan för tydliga kunskapskrav och distinkta utvärderingar har lett till att målstyrningen inte 

fungerat. Därför har målstyrningen av den svenska skolan hittills blivit en halvmesyr. 

Kunskapsmål och kunskapskrav har blivit alldeles för luddigt utformade. Nationella prov 

förekommer sparsamt. Betyg introduceras först när det bara är tre terminer kvar på grundskolan. 

 

Två favorituttryck i den svenska skoldebatten har varit att man ska ha "mjuka övergångar" 

mellan olika delar av skolväsendet och att elever med låga resultat inte ska "känna sig utpekade". 

"Mjuk övergång" har betytt att elever ska skickas vidare till nästa moment eller steg i 

undervisningen oaktat om de har nått målen eller ej. Om man synliggör elever med bristande 

kunskaper och ger dem extraundervisning har man blivit stämplad för att vilja "sortera" elever. 

 

Den nya regeringen är fast besluten att förändra svensk skolpolitik i dessa avseenden. 

Kunskapsmål och kunskapskrav ska uttryckas tydligt och utan stora tolkningsutrymmen. 

Nationella prov ska utvärdera att målen nås.  

 

Trots allt skapades i 1990-talets skolreformer en skarp kontrollstation i övergången mellan 

grundskola och gymnasium. När elever ska lämna årskurs nio och söka till gymnasiet så måste 

elevens kunskaper passera fyra kvalitetsprövningar; kunskapsmål i läroplanen, nationella prov 
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som mäter att målen uppnåtts, betyg som tydligt meddelar huruvida målen nåtts och 

förkunskapskrav till gymnasiet som innebär att eleven måste ha vissa lägsta betyg för att komma 

in. 

 

När dessa fyra kvalitetsinstrument staplades på varandra i olika reformer under tidigt nittiotal var 

det ingen som insåg vilken mäktig styrmekanism som skapats. Mer och mer ekonomiska resurser 

allokeras varje år för insatser runt dessa instrument för att eleverna ska uppfylla 

kvalitetskriterierna. Gymnasiets individuella program existerar och växer lavinartat på grund av 

att övergången är skarp och inte mjuk. Nästan alla kommuner i Sverige ordnar sommarkurser för 

elever som är underkända i åttan och nian. 

 

Den enskilt viktigaste slutsatsen är att när de underkända eleverna synliggörs tvingas kommuner 

och skolor att göra insatser. 

 

Den avgörande frågan att ställa blir därför: Om en nation ska ha en distinkt kontroll över att 

skoleleverna kan läsa och skriva och sedan sätta in massiv hjälp för att alla ska nå dit, när ska i så 

fall en sådan kontrollstation läggas in i skolväsendet? De flesta skulle nog svara i övergången 

mellan lågstadium och mellanstadium. Men Sverige har valt övergången mellan grundskola och 

gymnasium. Orsaken är socialdemokraternas vånda inför prov och resultat, särskilt tidigt i 

skolan. Detta är en grundorsak till det svenska skolväsendets sjunkande resultat.  

Under ett årtionde har den skolpolitiska debatten nu handlat om problemen i högstadiet och 

gymnasiet. Det är här som den förra regeringens fokus har legat. Nya statsbidrag har pumpats in i 

det individuella programmet. 

 

Den nya regeringen kommer att byta skolpolitisk strategi. Gymnasiet är en viktig skolform som 

också behöver reformeras. Men sanningen är att den viktigaste förändringen i svensk skolpolitik 

är att tydligt införa mål- och resultatstyrning i grundskolans tidigaste fas, de tre första 

årskurserna.  

 

Generationer av lärare kan intyga att de elever som inte lärt sig läsa på lågstadiet får det mycket 

svårt att komma igen under resten av skolgången.  Besluten på nittiotalet att lägga den första 

kontrollstationen i skolan först i årskurs fem, i form av frivilliga nationella prov, framstår i dag 

som ödesdigert. 

 

Regeringen kommer därför inom kort att fatta beslut om nya uppdrag till Statens skolverk. Den 

huvudsakliga innebörden är; 

 

1. Det ska införas ett mätbart kunskapsmål i läsning, skrivning och räkning redan i årskurs tre. 

Detta mål ska ha samma status som "mål att uppnå" i dagens läroplan och kursplaner i årskurs 

nio, alltså direkt styrande för undervisningen. 

 

Målet ska utformas så distinkt och tydligt att det inte blir stora möjligheter till olika uttolkning i 

Sveriges skolor.  

 

Riksdagens tidigare rödgröna majoritet har tidigare avvisat tydliga kunskapsmål före årskurs 

fem. Riksdagen måste därför fatta beslut att häva förbudet mot kunskapsmål på lågstadiet. 

Regeringen avser därför att under våren lägga en proposition till riksdagen där dessa förbud 



44 

 

 

hävs.  

 

2. Nationella prov ska införas i årskurs tre i ämnena svenska och matematik. Proven ska avse 

läsning, skrivning och de fyra räknesätten, alltså de baskunskaper som det alltid varit lågstadiets, 

och dessförinnan småskolans, huvuduppgift att lära ut. Proven ska vara så utformade att det ska 

gå att fastställa om varje elev har nått de nationella kunskapsmålen eller inte. 

 

Med en rimlig tidsplan innebär detta att kunskapsmål för årskurs tre bör kunna fastställas under 

senare delen av 2007 och att Skolverket därefter har 2008 på sig att utforma de nationella 

proven. 

 

Det innebär att de första nationella proven i årskurs tre i Sverige kommer att genomföras inför 

vårterminsavslutningen 2009. De elever som i höst har börjat i årskurs ett blir därmed den första 

årskull elever som kommer att få skriva nationella prov när de kommer upp i trean. 

 

De nationella målen ska skapa en tydlighet åt både lärare och föräldrar vad eleverna ska kunna 

när de lämnar årskurs tre. De nationella proven ska identifiera de elever som inte når målen, de 

elever som i dag osynliggörs. Bara dessa reformer kommer att leda till att skolledningar och 

lärare ännu mer kommer att fokusera på att eleverna ska nå målen.  

 

Men när elever som inte nått målen upptäcks kommer också behov av nya stödåtgärder att 

finnas. Regeringen återkommer med reformer på detta område, bland annat en ny 

speciallärarutbildning som aviserats i regeringsförklaringen. Men inte heller detta räcker. 

 

De som har ansvar för skolan, kommuner och friskolor, måste fundera över resursavvägningen 

mellan tonåringar i gymnasiet och elever på lågstadiet. Sverige satsar betydligt mer på en elev i 

gymnasiet än i grundskolans tidigaste år. En delförklaring till denna skillnad är att satsningar 

görs och kostnader uppstår när elever inte når målen, vilket i dag synliggörs först vid övergången 

till gymnasiet.  

 

Jag vill därför uppmana Sveriges kommuner att långsiktigt fundera på att förskjuta tyngdpunkten 

i de ekonomiska satsningarna på skolväsendet. På sikt bedömer jag att en större del av 

stödinsatserna bör ske i grundskolans tidigaste år, i stället för att som i dag vara koncentrerade 

till gymnasiets individuella program.  

Att ha tydliga kunskapsmål i skolan är inte att vara elak mot eleverna. Förekomsten av tydliga 

mål och krav, kopplat till stödåtgärder till de som misslyckas, är faktiskt att bry sig om eleverna.  

 

JAN BJÖRKLUND 

Bilaga 2 

 

”Skolan struntar i hur barns hjärnor fungerar”, 2008-03-09, DN-debatt, Martin Ingvar 
 

Sverige har världens dyraste skola. Men vi har inte världens bästa skola. Tvärtom har vi haft 

en generande misshushållning med skolan, eftersom den baserats på en flummig central 

dogmatik som saknar förankring i god vetenskap. På senare år har Sveriges elever halkat ner 
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från en bra position till en tydligt medioker plats i de internationella jämförelser som finns. 

Det kommer krävas långt mer än kosmetiska förändringar i betygssystemet om vi skall öka 

Sveriges konkurrenskraft på kunskapsområdet. Det är hög tid. De nya ekonomierna i Indien 

och Sydostasien stormar fram och har elitsatsningar, betoning av goda insatser från eleverna 

och internationell utblick med en nationalistisk överton. Samtidigt envisas vi med en skola där 

den internationella utblicken saknas och där barnen luras till att tro att alla kan bli Lucia, och 

det utan ansträngning. Det är mycket uppseendeväckande när Mona Sahlin uppfordrar till 

samarbete över blockgränserna om skolan. Skammens rodnad lyser med sin frånvaro. 

Socialdemokratin är ett parti med stolta kunskapsideal i sin historia. Kunskap var vägen ur 

ofrihet, kunskap var vägen till jämställdhet och kunskap var vägen till välstånd. Vetenskap 

var metoden för att nå dit. Men hela detta fina arv som funnits och förkroppsligats i 

folkbildningstraditionen, folkskolan och inte minst i instiftandet av forskningsråden har 

förslösats sedan Palmes tid.  

En [sic!] av de viktigaste felgreppen som nu haft lång tid på sig att utvecklas är idén om att 

pedagogiken inte har att göra med hur barns hjärnor fungerar. Barns hjärnor är som vuxnas, 

fast bättre. Trots att skolans styrdokument genomsyras av ytligt sett kloka ord kan de inte ses 

som annat än floskler när flummiga modeller för inlärning används som helt saknar grund i 

vad vi i dag vet om hjärnan. Det finns en historiskt grundad rädsla för "pluggskolan". Den 

rädslan har på senare tid blivit styrande för hela tänkandet. Flera centrala områden har 

drabbats av detta. 

Att ha en bra läsförmåga är en helt central färdighet för att få de sociala nycklar som behövs i 

dag. Det är nyckeln till kunskap, nyckeln till matematikens begreppsvärld och nyckeln till att 

få flera språk utöver modersmålet. När man lär sig att läsa och skriva får man efter idog 

träning en automaticitet i sitt läsande som i sin tur avlastar tänkandet och minnet. Då kan man 

förstå en text. Då kan man tänka själv. Då kan man bli en kritisk väljare och allt annat som 

befordrar demokratins utveckling. I stället för att bygga på vetenskapen i området har Sverige 

nu på ett unikt sätt tagit bort läsmetodik ur lärarutbildningen.  

I dag är det möjligt att bli lärare för de minsta barnen utan att ha insikt om hur man lär barn 

att läsa. Läsfärdigheten sjunker nu på bred front i skolan och vi har ännu inte sett botten. 

I en ideologisk ratatouille har missriktade jämlikhetsmål varit styrande. Alltså skall alla 

ämnen vara lika mycket värda. Därför har det inte lönat sig för den enskilde eleven att läsa 

språk medan hjärnan är ung. Samtidigt som Sverige gick in i EU har en katastrofal nedgång 

av antalet elever med tredjespråk skett. Det har varit bättre att göra det i den komplettering av 

skolan som görs inom ramen för komvux [sic!] av en förfärande stor del av medelklassens 

barn. Detta är ett resursslöseri som saknar motstycke i världen. Då har [sic!] hjärnan redan har 

en ålder då den är mindre bra på att lära in nya färdigheter. Nu skall det systemet ändras 

genom att det skall förbjudas. Bättre hade varit att skolan konstruerades så att behovet för 

komvuxkomplettering avtog. 

Svenska barn är hyggliga på räkning men dåliga på matematik. Och försämringen pågår. 

Medan räkning kommer behövas allt mindre är logiska resonemang och symboltänkande 

viktiga kommande färdigheter. Det går att göra rätt. Rinkebyskolan är ett lysande exempel där 

man genom att göra matematiken central och integrerad i snart sagt alla ämnen fått elever som 
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har kul med matematiken och dessutom blir jätteduktiga. Flera har dessutom nått nationell 

toppklass. Vi behöver sådana breda insatser om vi skall kunna höja kvaliteten för 

naturvetenskap och teknik i skolan. 

Centralt för de misslyckanden som vi ser är betygsdebatten. Här står inte socialdemokratin 

ensam vid skampålen. Vankelmodig populism har präglat flera partiers hållning, inklusive 

flera av de borgerliga. Tvehågsenheten inför betygen är tydlig. Begreppssammanblandningen 

är ännu mer påtaglig. Att lära sig något nytt kräver arbete och en insats från eleven. 

Återkoppling är en central del i en socialt driven pedagogisk process. Medan 

utvecklingssamtal anses ok är betyg inte accepterade. Det betyder att skolans lärare får ägna 

mycket tid åt socialt ansträngande kommunikation med föräldrar till välartade barn som det 

går bra för och missar resurser för att hantera återkopplingen till de barn och föräldrar som har 

störst behov. 

Men betygen då? Sverige har världens i särklass sämsta betygssystem. Det levererar inte. Det 

diskriminerar entydigt pojkar från arbetarklass. Problemen med betygen är att de introduceras 

för sent, har för få steg, saknar legitimitet i barnens ögon, stressar och har alltför komplexa 

betygskriterier.  

Bara föräldrar med mycket hög motivation och god utbildning kan ta del av den kvalificerade 

information som betygskriterierna utgör. När man sedan dessutom uppfunnit idén att 

kriterierna skall utformas regionalt har vi dessutom fått ett betygssystem som inte ens strävar 

efter ett slags rättvisa. Trots det används det för riksintagning till högskola. Men inte ens i det 

sammanhanget fungerar de utan en allt större del sker via högskoleprovet och kvotgrupper 

vars bestämmelser innehåller en kod som bara medelklassens barn kan tyda. 

Pojkar ligger 18-24 månader efter flickor i den biologiska utvecklingen får i dag första 

betyget mitt i flammande pubertet. En period i livet då dom måste ha mössa på sig för att 

hålla ihop tankarna. Innan de kommit ur puberteten har de fått sina första slutbetyg i 

gymnasiet. De har aldrig fått lära sig vad återkoppling är utan blandar ihop det med 

bestraffning. Självklart blir betygen illa omtyckta då. Antipluggkulturen frodas.  

Åtgärdsbehovet är tydligt. Antingen gör man om betygen så att de fungerar eller så bör de tas 

bort i sin helhet. Skall man ha betyg måste de vara en del av hela skolans 

kommunikationssystem från början med huvudsaklig betydelse för att se att skolans arbete 

utvärderas. Det är i själva verket lärarens insatser man kan mäta med betygen. Då kan man få 

kvitto på att utvecklingsarbetet i skolan har en kvantitativ ansats så att man kan avläsa 

förbättringar allteftersom. Man kan också se om man når målet att alla läser redan efter första 

klass. Internationella siffror ligger på 5 procent eftersläntrare medan i svenska skolan är den 

andelen ofta tre gånger så hög. 

Den viktigaste effekten av alla de missgrepp som jag radat upp är att arbetarpojkarna kommit 

på undantag. Flickorna tycks klara sig något bättre än pojkarna. Den förväntade 

förvärvsförmågan för en pojke ur arbetarklass född på landet i Sverige visar inga glada siffror, 

särskilt för oss som vill ha ett fungerande välfärdssamhälle. 
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Jag delar Mona Sahlins uppfattning att det är ballt att betala skatt. Men jag har synpunkten att 

jag vill bara vara med att finansiera system som fungerar på ett rimligt sätt. 

Socialdemokraternas skolpolitik måste avsevärt förändras innan den förtjänar förtroende. Den 

måste kunna lova en skola som fungerar för andra än medelklassens flickor. Vägen till 

framgång ligger i att våga se vad man ställt till med, även om det gör ont. 

MARTIN INGVAR 

 

Bilaga 3 

”Jan Björklund blundar och tror”, 2008-08-30, Brännpunkt – SvD, Mats Ekholm och Hans-

Åke Scherp 

 

Den nu pågående granskningen i radions P1 av utbildningsminister Jan Björklunds diagnos på 

den svenska skolan är angelägen och välkommen – också andra medier har upptäckt att 

grunden för ministerns åtgärder inte håller. 

 

Som skolutvecklingsforskare är vi inte förvånade över denna upptäckt. 

 

Under de senaste åren har vi fortlöpande konstaterat att Björklund driver frågor som strider 

mot forskning och beprövad erfarenhet.  

 

Vi är nu i ett riskfyllt läge vad gäller den långsiktiga ekonomiska, sociala och ekologiska 

utvecklingen, som utbildning ska leda till. Detta eftersom regeringen baserar sin viktiga 

utbildningspolitik på enkel tro, som leder till populistisk propaganda. 

 

Regeringen bygger sin administration på ansvarsfördelningar mellan koalitionspartierna. 

Varje parti som leder ett politikområde lanserar sina argument och de tre andra partierna 

ställer sig bakom. 

 

Detta sätt att administrera regeringsmakten kan fungera bra när man utgår från väl grundade 

uppfattningar om verkligheten. Ibland leder metoden dock till mindre bra resultat. 

 

Skolminister Jan Björklund uppfattar verkligheten som om Sverige har ett av de sämsta 

skolsystemen i världen. Fakta ser ut på ett annat sätt.  

 

OECD lanserar årligen en översikt där man jämför 31 länders utbildningar. Det är särskilt 

ländernas utbildning sedda med ekonomers ögon som är i fokus, som till exempel 

utbildningsinvesteringar, befolkningens utbildningsnivå, studiedeltagande och genomgångna 

utbildningar. 

 

När man summerar läget i de mer än femton tabeller för vart och ett av dessa 

jämförelseområden hamnar Sverige etta, tvåa eller trea. De två områden som 

utbildningsministern brukar ondgöra sig mest över – de ungas kunskapsresultat i grundskolan 
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och den situation som råder kring eleverna – faller i dessa breda jämförelser ut lite sämre. 

 

Sverige får sammanräknat över många jämförelser en rang som placerar landet på elfte 

respektive sjunde plats bland de 31 länderna. 

 

Den faktaredovisning som gjorts inom Skolverket (Internationella studier under 40 år) visar 

att internationella kunskapsmätningar under mycket lång tid vanligen placerar (31)Sveriges -

ungdomar något över eller klart över genomsnittsresultaten.  

 

De gånger som Sverige hamnat långt ner bland de deltagande länderna är lätt räknade. I de två 

internationella jämförelser mellan europeiska länder, där ungdomars förmåga att använda 

engelska har granskats, hamnar Sverige i topp 1996 och 2002 (Engelska i åtta europeiska 

länder, Skolverket). 

 

Hur man än gått till väga i flera internationella studier faller Sveriges och Finlands 

utbildningssystem ut högt i de samlade jämförelserna. 

 

Chansen att Sverige ska återfinnas på platserna ett till fyra i rangordningarna beräknas till 98 

procent. Chansen för Finland att hamna lika högt är 95 procent. 

 

Utbildningsministern påstår att Sveriges skolungdomar är sämst disciplinerade i världen. 

Fakta är att OECD:s senaste kartläggning (2003) av hur arbetssituationen ser ut i 

klassrummen visar att arbetsron finns i högre grad i vårt land än i de flesta andra länder i 

jämförelsen. 

 

Med den osakligt grundade synen på disciplin i de svenska skolorna arbetar regeringen för att 

lärare ska ta hårdare tag för att få ordning på eleverna. 

 

Nyligen presenterad forskning om hur lärare korrigerar eleverna i skolorna visar att den 

vänliga, uppmärksammande och tillrättavisande dialogen mellan lärare och elever – som 

utvecklats i svenska skolor under slutet av 1900-talet – är effektiv (Samuelsson, Störande 

elever, korrigerande lärare. 2008 och Granath, Milda makter! Utvecklingssamtal och 

loggböcker som disciplineringstekniker, 2008). 

 

Det är också den ömsesidigt respekterande och engagerade tonen i umgänget mellan lärare 

och elever som besökare från Tyskland och England lyfter fram som föredöme. 

 

Regeringen bör sluta att blunda för fakta om det egna utbildningsväsendet. Utbildnings-

ministern har attraherat mindre än var tionde väljare med sina osakliga påståenden.  

 

Om Björklunds individuella politiska karriär baseras på kunskapsföraktande argument 

behöver inte regeringen upprepa falsifikat om skolornas kvalitet och ta dem till intäkt för 

insatser som hör hemma på museerna. 

 

Istället bör regeringen ta initiativ för att genom utbildning möta framtiden. 

Kunskapsinnehållet i skolorna behöver bytas ut i belysning av den förändrade 

konkurrenssituationen i världen. 
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Behovet att förse de unga med kunskaper som hjälper dem till att aktivt bidra till en hållbar 

utveckling pekar också mot att läroplaner och kursplaner behöver göras om. 

 

Regeringen bör ta vara på hela kraften i utbildningen. Använd de fakta som står till buds, 

spana mot framtiden, välj ut mer tidsenliga och adekvata kunskaper till skolorna så att 

medborgarna kan klara sina framtidsuppdrag. 

Ett lämpligt sätt att åstadkomma detta är att statsministern ber Björklund att upphöra med sin 

högröstade och onyanserade skolpolitik baserad på tro. Björklund bör ta sin roll som rege-

ringsmedlem på allvar och utgå från systematiskt framtagen kunskap.  

 

MATS EKHOLM/HANS-ÅKE SCHERP 

 

Bilaga 4 

 

Fakta och helhet kan förenas 

  

Ska eleverna som går ut grundskolan veta att Rom är huvudstad i Italien och att Paris är det 

i-Frankrike? Ska de kunna skilja på Skåne och Lappland? Ska de veta att Japan är ett land i 

Asien? Ja, svarar jag. Detta tillhör allmänbildning och i skolan ankommer det på ämnet 

geografi att ge eleverna dessa faktakunskaper. 

 

Jag får hård kritik för detta i en artikel (Brännpunkt 11/11) av en rad ämnesexperter som åt 

Skolverket tagit fram förslag till nya kursplaner. De kallar min inställning "gammaldags" 

och "etnocentrisk". I stället för att kunna fakta, menar kritikerna, ska geografiämnet ge 

förståelse för hållbar utveckling, klimatförändringar och globalisering. 

 

Men faktakunskaper och förståelse för helheten är inte motsatser. Hur ska man kunna förstå 

växthuseffektens påverkan på jordklotet om man inte vet ungefär vad Arktis och Sahara är? 

Hur ska man förstå världspolitik utan att förstå ord som "Washington", "Ryssland" och 

"Mellanöstern"? Att känna till att Kina och Indien är länder i Asien underlättar när man ska 

diskutera globaliseringen. 

 

Självfallet räcker det inte med faktakunskaper i skolans orienteringsämnen. Expertgruppen 

föreslog ett tal delmål i den nya kursplanen för geografi. Huvuddelen har fastställts av 

regeringen. De behandlar till exempel förståelse för livsmiljöer, klimatförändringar och 

orsaker till att folk flyttar. 

 

Men regeringen har lagt till mål i kursplanen för geografi om att elever även ska ha vissa 

faktakunskaper i geografi. Till exempel, för mellanstadiet, namn och läge på Europas länder. 

Och i högstadiet viktigare länder, hav, öknar och storstäder i övriga världen. Det är dessa 

tillägg som upprör kritikerna.  
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Hos det pedagogiska etablissemanget finns ofta en panisk rädsla att uppfattas som 

gammaldags. Att "rabbla kunskaper" anses inte modernt. Men jag menar att faktakunskaper, 

till exempel namn på huvudstäder, satsdelar, kroppsdelar och viktigare kungar eller 

kompositörer ger oss ett nät av baskunskaper i olika ämnen som gör att vi kan relatera olika 

kunskaper till varandra och lättare tolka samband och helheter. 

 

Det finns ingen motsättning mellan att kunna fakta och ha förståelse för de stora 

sammanhangen. Tvärtom är faktakunskaper en förutsättning för vidare förståelse. 

 

JAN BJÖRKLUND (FP) 

 

utbildningsminister 

 

 


