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Lite mera flum och  

oordning tack!  

Några problembilder  
 
Anders Eklöf 
 
Inför de två senaste valen i Sverige har skola och utbildningspolitik klassats som 
en av de viktigaste valfrågorna (DN, 2010). Under mandatperioden 2006 - 2010 
lades och antogs ett antal genomgripande förslag om en förändrad utbildningspoli-
tik. De handlade bland annat om en ny gymnasieskola, ett nytt betygssystem, infö-
rande av ordningsbetyg, tidigare betygssättning och en ny lärarutbildning. Utbild-
ningspolitiska förändringar av den magnituden handlar inte bara om organisation 
utan grundar sig i föreställningar om lärande, om vilket samhälle vi befinner oss i 
och hur man bäst säkrar de kompetenser som just det samhället behöver. Med 
utgångspunkt i empiriskt material från en svensk gymnasieskola ämnar jag föra en 
diskussion kring ett nytt sätt att analysera elevers arbete och ställa den bilden mot 
den krisbild som haft stor betydelse i den politiska retoriken. 

Bildsekvensen nedan är inledningen till den omdiskuterade serien Klass Nio A 
som sändes i svensk TV under 2008. Samtidigt som en av ”superpedagogerna” 
läser upp resultatet från ett diagnostiskt prov så rullar svarta rutor med vit text in 
och ger fakta kring den så kallade krisdrabbade svenska skolan.  

Programserien tjänar som ett exempel på hur mediabilden av den svenska sko-
lan kan se ut, men också som ingång till en diskussion om hur medialiseringen 
(Fairclough, 2000) av den svenska skolan påverkar alternativt påverkas av den 
politiska retoriken och i förlängningen politikens utformning.  

I media beskrivs ofta den svenska skolan som en skola i kris. Svenska elever 
pluggar minst i västvärlden och inget annat land har lika mycket problem med 
skolk och för sena ankomster hävdades inför valet 2006 (Folkpartiet, 2006). En 
enkel sökning på skola och kris under det senaste året ger ett stort antal träffar. 
Rubriker som ”Svenska elever halkar efter” (SDS, 2009; Skolverket, 2009), 
”Svenska elever har blivit sämre” (NRT, 2009) förekommer. Till mediabilden av 
skolans kris kan man också koppla pressmeddelanden och rapporter från regering-
en. Samtidigt som förslag till reformer och förändringar presenteras saluförs också 
en bild av vad som uppfattas som problem. Föräldrarna har för lite information, 
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 kunskapskraven är för låga, fler nationella prov behövs, lärarutbildningen har för 
låg kvalitet, och skolk och frånvaro följs inte upp. 

 

 

 
Likartade krisbeskrivningar har dominerat mediabilden under en längre tid. I sin 

avhandling Kunskapens fanbärare analyserar Martina Wiklund (2006) skoldebatten i 
DN under 90-talet. Wiklund beskriver två tydligt diskursiva sätt att benämna skola, 
utbildning och utbildningspolitik. Hur man väljer att tala om skolan innebär att 
vissa aspekter hamnar i förgrunden och blir självklara, medan andra aspekter ham-
nar i bakgrunden, förtigs och blir omöjliga eller otänkbara att diskutera. Enligt den 
ena diskursen, som jag väljer att kalla moderniseringsdiskursen, ställs bilden av ett 
mer traditionellt kunskapsförmedlande mot en beskrivning där läraren har en mer 
handledande funktion och förväntas stödja eleven i deras självständiga arbete och 
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 kunskapsbygge. Den andra diskursen, som jag kallar traditionsdiskursen, och som 
enligt Wiklund i stigande grad har kommit att dominera medierna, beskrivs 
primärt som en väg för att utveckla skolan i positiv riktning, eller kanske snarare 
för att återupprätta en skola som tidigare funnits. Den diskursen ”konstrueras i 
termer av (återgång till) kunskapsrespekt, traditionella värden och tydliga krav” 
(Wiklund, 2006, s.166). Denna linje har speciellt efter regimskiftet i Sverige 2006 
manifesterat sig i politiska förslag som försöker förändra den förda skolpolitiken i 
riktning bort från den ”flummiga linje” (moderniseringsdiskursen), vilken beskrivs 
som skyldig till den problematiska skolpolitiska situationen. Ordet flummig an-
vänds ofta när skolans brister skall kritiseras, men begreppet flum definieras aldrig. 
Det blir snarare ett samlande begrepp för det man inom traditionsdiskursen op-
ponerar sig mot, det man vill förändra. Företrädarna för förändringslinjen fram-
ställs som modiga och klarsynta, de som vågar ta tag i det som är de verkliga pro-
blem som skapats genom decennier av ”flummig” skolpolitik (Wiklund, 2006). 

 
Olika didaktiska positioner 
Om man tittar närmare på dessa skolpolitiska diskurser så kan de beskrivas i ter-
mer av olika syn på vad lärande är och skall vara. Beck & Paulsen (2009) identifie-
rar ett antal didaktiska positioner vilka de funnit i en studie av 2000 danska gym-
nasielärare. Två av kategorierna knyter de till en form av objektivism som betonar 
att eleverna skall ta till sig existerande vetande genom en tillägnelseprocess, anting-
en individuell eller kollektiv. I den andra ändan av skalan finner vi lärare som, i 
Beck och Paulsens terminologi, ansluter sig till en social konstruktivism som prio-
riterar att eleverna skall skapa ny kunskap genom kollektiva lärprocesser. De skall 
tänka nytt och annorlunda. Detta nytänkande utvecklas bäst om eleverna arbetar 
tillsammans. Mellan dessa grupper placerar Beck och Paulsen mer eller mindre 
socialt orienterade pragmatiker som betonar både tillägnandet av kunskap och 
skapandet av nytt vetande. 

Denna kategorisering kan användas för att diskutera de två diskurser som Wik-
lund identifierar. De värden som prioriteras inom de objektivistiska kategorierna 
överensstämmer väl med de värden som förknippas med traditionsdiskursens 
förändringslinje. På det sättet kan skillnaderna mellan de olika diskurserna också 
knytas till en diskussion mellan två olika didaktiska positioner som handlar om 
individuell reproduktion som den ena polen och kollektiv produktion av vetande 
som den andra polen.   

Vi kan på så sätt närma oss och försöka förstå elevernas arbete utifrån de be-
skrivna diskurserna och de didaktiska positioner som kan knytas till dem. Vad är 
det vi kan se om vi studerar hur eleverna arbetar självständigt med problemlösning 
i grupper? Är det som sker flummigt eller kan vi i förlängningen av ett socialkon-
struktivistiskt sätt att se på lärande beskriva det som ett lärande och som kun-
skapsaktiviteter vilka i allra högsta grad har relevans i förhållande till det komman-
de samhällets kompetenskrav, som dessa beskrivs av bland annat Ananiadou & 
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 Claro (2009) och Wolters (2010). Då blir det farligt att lättvindigt döma ut dessa 
aktiviteter som ”flummiga”. Vi riskerar att hamna i den paradoxala situationen att 
den förda skolpolitiken pekar mot det förgångna istället för mot framtiden och 
dåligt förbereder för nya krav vi kan ställa på skola och lärande. 

 
Är egenarbete lika med flum? 
Jag har i denna artikel valt att diskutera kring det som i debatten ofta kallas för 
eget arbete, eftersom just projektarbetsformer och elevernas egenstyrning ofta har 
lyfts fram som exempel på det flummiga och kravlösa i den krisdrabbade svenska 
skolan. Politiker har i debattartiklar och tv-program till exempel hävdat att elevers 
valfrihet är delar av förklaringen till att skolan gått bakåt de senaste 20 åren (DN, 
2009; Kvällsöppet, 2008). 

Att arbetsformer som utgår från ”eget arbete” och ”eget skrivande” ökar i om-
fattning i skolan har beskrivits av många (N-E. Nilsson, 2002, 2004; E. Österlind, 
1998; K. Österlind, 2005). Liknande tendenser diskuteras också internationellt där 
olika former av självständigt arbete (self-regulated work) ofta kopplas samman 
med kompetenser som anses nödvändiga i 2000-talets skola (Ananiadou, 2009; 
Dede, 2007; Wolters, 2010). Det vanliga är att eleverna producerar någon form av 
text. En större del av elevernas arbetstid går i de här arbetsformerna åt till att på 
egen hand försöka skapa mening i de uppgifter och instruktioner som lärarna ger 
(Vinterek, 2006). 

Min utgångspunkt här är studier av gymnasieelever som arbetar i den kurs som 
brukar kallas för projektarbete (PA 1201, nationell kod) och som syftar till att 
eleverna skall tränas i att planera, strukturera och ta ansvar för ett större moment 
(Skolverket, 2001). Genom att gå in i en närmare analys av hur elever uppfattar 
och hanterar problem och dilemman i projektarbetet vill jag lyfta fram drag som 
kan vara väsentliga för en diskussion om lärande och arbetsformer och som lyfter 
frågan om vad vi riskerar att förlora om vi dömer ut vissa arbetsformer som tillhö-
rande ”det flummiga”. 

I min forskning har jag följt arbetet och gjort videoupptagningar på en svensk 
gymnasieskola, totalt 12 klasser under tre års tid. I ett antal texter har jag och mina 
kollegor tittat på olika aspekter av det arbete som eleverna utför när de arbetar 
under de specifika former som PA 1201 utgör. Det har rört hur de tvingas hantera 
risk och osäkerhet (Nilsson, Eklöf & Ottosson, 2007); hur de arbetar för att struk-
turera materialet (Nilsson, Eklöf, & Ottosson, 2008); hur de förhåller sig till in-
struktioner (Eklöf & Nilsson, 2009); och hur de förstår genrebegreppet (Eklöf, 
Nilsson & Ottosson, 2009). I samtliga texter trycker vi på hur komplicerat det 
arbete studenterna tvingas att utföra i grunden är och hur svårt det är för lärare att 
få syn på, eller för elever att synliggöra, dessa bakomliggande kvalitativa aspekter. 
Tonvikten har hela tiden legat på hur eleverna i slutet av gymnasietiden klarar av 
dessa fria arbetsformer, vad som görs till svårigheter och hur eleverna i interaktion 
löser upp de svårigheter de ställs inför. Nedan kommer jag att lyfta några exempel 
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 från mina observationer som underlag för reflektioner kring mediabild, utbild-
ningspolitik, kompetenskrav och nya dilemman som lärare har att hantera. 

 
Syfte, huvudfråga och? 
Det första exemplet är ett utdrag där en elevgrupp arbetar med att skriva slutet på 
sitt projektarbete. De har skrivit en text som beskriver syfte och frågeställning: 
 

Det vi framför allt vill uppnå med vår rapport är att besvara de 
underfrågor vi ställde oss. När vi valde frågor utgick vi ifrån vad 
vi själva ville ha reda på och lära oss mer om. Syftet med vår rap-
port är att ta reda på vad idrottsanorexi är, vilka faktorer som 
spelar störst roll. 
 

 

Ett samtal utspinner sig sedan mellan Malin och Anders som sitter närmast da-
torn och Sara som sitter utanför bilden inledningsvis. Malin reagerar på den skriv-

ning de gjort i sitt inledande stycke i 
projektarbetet. De har skrivit att 
syftet med arbetet är att besvara de 
frågor som de har ställt sig. Instruktionen de har att följa för inledningen lyder; 

 
Inledning (Bakgrund, Syfte, Problemformulering, Metod, Materi-
al, Avgränsningar) 
I inledningen presenterar du bakgrunden till arbetet och beskriver 
det område/ämne som rapporten handlar om och vad du vill 
uppnå eller undersöka. Varför intresserar du dig för just detta? 
Vad är det för problem du undersöker i rapporten? Vilka frågor 
förväntar du dig att få svar på genom din undersökning? Försök 
vara så konkret som möjligt. Här presenterar du även din huvud-
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 fråga eller hypotes. För att kunna besvara den ställer du även upp 
ett antal underfrågor som du sedan besvarar i din resultatdel.  
Under rubriken syfte anger du vad ditt mål med uppsatsen är, vilka 
resultat ämnar du få fram genom din undersökning (Mall för rap-
portskrivning vid X-skolan 2006, min kursivering).  

 
Eleverna har skrivit en text som tar fasta på det mer formalistiska, att det är viktigt 
att besvara sina frågor, och på det sättet gjort en text som innehållsmässigt blir 
tom. Vid genomläsningen noterar Malin detta och försöker diskutera en formule-
ring som kan leda dem fram mot det som är deras verkliga problemställning, frå-
gor kring idrottsanorexi och vilka faktorer som påverkar när anorexi utvecklas. 
Anders reagerar inledningsvis inte på Malins funderingar utan fyller på med att 
efter underfrågorna så kommer huvudfrågan. När Malin i nästa bildruta utvecklar 
sitt resonemang kopplar Anders på och förstår att ett syfte i grunden handlar om 
att förklara vad man vill göra, inte bara skriva ner frågorna igen. 

Avsnittet pekar mot hur komplicerade uppgifter eleverna tvingas att lösa när de 
arbetar på detta sätt. Det är en stor utmaning för eleverna att omvandla instruk-
tionerna till praktisk handling. Liksom det är svårt för lärarna att skriva instruktio-
ner som blir överblickbara för eleverna (Lillis & Turner, 2001). I den inledande, 
mer allmänna delen av instruktionen lyfts huvudfråga/hypotes och underfrågor 
fram. I den avslutande delen talas det om mål och resultat. Vad genren att skriva 
en inledning innebär är inte klar för eleverna. Swales (2004) talar om hur genres 
blir occluded, det vill säga dunkla eller omöjliga att se igenom. Vad som skiljer syfte 
och mål från de frågor som exemplifieras i beskrivningen av vad som skall ingå i 
bakgrunden blir otydligt för eleverna. Vi kan se hur instruktionerna görs till före-
mål för förhandling innan de kan fylla den funktion de är avsedda att fylla.   

Exemplet ovan kan å ena sidan tyckas vara ett trivialt samtal, men å andra sidan 
visas den typ av förhandlingar och avancerade beslutsprocesser som oavbrutet 
pågår när eleverna har att genomföra ett kollektivt skrivandeprojekt. Inramningen 
(Goffman, 1986) eleverna gör, bestämmer vilka handlingsalternativ som står öpp-
na för dem. Friare arbetsformer, där studenterna själva skall fatta många olika 
typer av beslut innebär att de utsätts för osäkerhet och risker. Olika sätt för ele-
verna att minimera osäkerheten är att försöka hålla sig till enkla tumregler eller att 
slaviskt hålla sig till instruktionernas bokstav. Satta att ensamma omvandla lärarnas 
instruktioner till praktisk handling löper eleverna alltid risken att fokusera för 
starkt på olika typer av formella krav. Om den kollektiva processen fungerar lyckas 
eleverna diskutera sig fram till en definition av uppgiften som skapar möjligheter 
för dem att lösa uppgiften på ett tillfredställande sätt och att kunna gå vidare. Den 
typ av arbete som eleverna tvingas att genomföra här och de problem de försöker 
hantera blir emellertid väldigt sällan synliga för lärarna, eftersom de inte har insyn i 
hela processen (Nilsson et al., 2007). 
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Hon skulle haft ett högre betyg! 
I nästa exempel får vi följa fyra elever som befinner sig steget innan Malin och 
Anders från förra exemplet. Här har eleverna precis börja skriva på avsnittet som 
skall utgöra deras analys. De diskuterar hur de olika delarna av arbetet skall kopp-
las ihop till en enhet. 
 

 
 
Initialt måste de komma till någon gemensam inramning kring vad en analys är för 
någonting. Inledningen är väldigt trevande, pojken i svart tröja, Rasmus, börjar 
med en oavslutad fråga, som flickan vid tangentbordet, Marie, följer upp med 
ytterligare en oavslutad frågefras. När flickan i linne, Felicia, föreslår att det är 
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 frågorna som utgör grunden för analysen hakar pojken i vit tröja, Jan, på, ”ja typ 
frågorna”. Ungefär samtidigt hävdar Rasmus att det är inledningen som är nyck-
eln. Marie är fortfarande inne på frågorna, men ansluter sig till Rasmus ”Jo det är 
sant” man skall koppla till frågorna. Jan är fortfarande inte övertygad utan föreslår 
att man skall läsa där ute, i det här fallet gå till de instruktioner som lärarna har 
skrivit för att kontrollera. Marie bekräftar detta genom att fråga om det är ”Att 
tänka på när du skriver eller”, vilken är en av de instruktionstexter som lärarna har 
lagt ut på nätet till eleverna.  

Precis som i det förra exemplet visar detta hur lätt det är att göra förgivettagan-
den kring ord som analys, resultat och diskussion. Exemplet ovan visar att elever-
na får lägga en betydande möda på att förstå och skapa mening kring sådana be-
grepp för att överhuvudtaget kunna komma igång med sitt arbete. Även detta 
avsnitt belyser hur svårt det är att tolka instruktioner och att föreställningen om 
styrning med hjälp av skriftliga instruktioner är problematisk eftersom dessa aldrig 
är transparenta för de som skall använda sig av dem. Trots dessa svårigheter lyckas 
eleverna inte bara producera de texter som de förutsatt sig, utan också behandla 
det innehåll som deras texter faktiskt rör sig kring. De lägger fram produkter av 
god (eller åtminstone varierande) kvalitet. Den mängd arbete och kring vad stora 
delar av detta arbete har kretsat hamnar – som nämnts - allt för ofta i det fördolda 
för lärarna.  

När jag vid ett tillfälle visade filmsekvensen som strippen ovan är gjord ifrån för 
lärarlaget, kommenterade en av lärarna den ena flickans arbete med orden ”Hon 
skulle ha haft ett högre betyg!”  

 
Sammanfallit eller sammansmält? 
I det tredje och sista exemplet ser vi två flickor Eva (vit tröja) och Ida (mörk tröja) 
som befinner sig i skedet att de skall slutgranska sitt färdiga manuskript. Innan vi 
kommer in har de lagt nästan en halvtimme på att lägga upp rubriker och formate-
ra i enlighet med den mall som är given till dem. Här fastnar de för ett ord som 
kommer upp i allra första stycket som Ida läser upp högt. Är sammanfallit rätt ord 
frågar Eva? För att lösa detta dilemma tar de synonym-funktionen i Word till 
hjälp, samtidigt som de diskuterar om valören är rätt. Ida menar att de har skrivit 
om texten, men att betydelsen av ordet sammanfallit fanns med i den ursprungliga 
texten. Synonymlexikonet ger inget bättre alternativ och de bestämmer sig för att 
behålla skrivningen och fortsätter med högläsningen. Detta avsnitt kan kopplas 
samman med tankar om omskrivning och plagiering. Vad är det för aktivitet ele-
verna är engagerad i? 
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 Försöker de byta ut ord för att undvika att bli anklagade för plagiering eller att 
ligga för nära ursprungskällan, eller handlar det om en uppfattning om att det är 
genom omskrivning av texten som man kan visa för läraren att den är bearbetad? 

I bägge fallen blir omskrivning eller det klippande och klistrande som initialt kan 
finnas bakom verket inte någonting som pekar mot plagiering eller att eleverna 
försöker göra det enkelt för sig, snarare visar det på hur tillgången på nya verktyg 
skapar nya arbetsformer (N-E. Nilsson, 2002; Säljö, 2005) men också nya svårig-
heter som måste lösas av eleverna. En sökning på den fras eleverna skrivit och 
några likalydande visar att ordet sammansmälter är det som oftast används för att 
beskriva vad som händer när sädescellen tränger in i äggcellen och delningsproces-
sen startar. Här har eleverna valt ett i sammanhanget mindre vanligt ord med en 
liknande betydelse, vilket också resulterar i Evas fråga, ”är det rätt ord”? Den 
inramning de gör och hur de tolkar den praktik som skrivande av projektarbete 
utgör försätter dem alltså i ett dilemma där deras känsla för ordens valör inte stäm-
mer med hur de uppfattar att textkonstruktionen bör gå till. Då de inte hittar 
något annat ord i synonymlexikonet och det innehållsligt fungerar, bestämmer de 
sig för att gå vidare med sin högläsning.  

De tre exempel som givits ovan pekar alla i en gemensam riktning. På punkt ef-
ter punkt tvingas eleverna, som arbetar kollektivt med en typ av självständigt arbe-
te - i det här fallet en förberedelse för gymnasieskolans projekt arbete - att lägga 
ner en betydande mängd kvalificerat arbete och fatta många avancerade beslut för 
att ens kunna komma ner till det som skall utgöra projektarbetets verkliga kärna, 
det vill säga att självständigt behandla ett ämnesområde. 

Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta an-
svar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektar-
betet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområ-
de inom ett program eller en studieinriktning. 

Den bild som framträder när man gör denna typ av närstudier av elevernas pro-
jektarbete motsäger bilden av projektarbetet som ett entydigt exempel på ”flum”. I 
våra studier blir det uppenbart hur mycket arbete som ligger bakom varje beslut. 
Detta är ett arbete som vi pedagoger kan ha mycket svårt att få syn på och som 
eleverna kan ha mycket svårt att synliggöra.  

 
Morgondagens kompetenser 
I den utbildningspolitiska diskurs som så starkt betonar större insyn, tydligare 
kunskapskrav, fler bedömningstillfällen, fler betygssteg som nödvändiga för en 
utveckling av skolans kvalitet, blir arbetsformer som betonar helt andra värden en 
utmaning mot den föreställning man har kring vad som leder fram mot en bra 
skola. Den typ av lärande som visar sig i exemplen ovan kan på många sätt vara 
svårgripbart och framför allt svårt för lärare att synliggöra. Detta gör inte elevernas 
texter vare sig bättre eller sämre men pekar möjligen mot att vi som lärare har 
stora problem med att göra det arbete som eleverna lägger ner rättvisa. Det behö-
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 ver utvecklas former för styrning och bedömning av produkter producerade i 
projektform. Detta givetvis under förutsättning att vi accepterar att de kompeten-
ser, som projektformen strävar efter att utveckla, är kompetenser som vi ser som 
viktiga i dag och för ”morgondagens samhälle”. 

Bauman (2002) skiljer mellan protolärande, vilket definieras som ett lärande som 
kan ses, kontrolleras och registreras och deuterolärande, vilket beskrivs som en 
osynlig lärprocess eftersom deltagarna sällan är medvetna om vad de lär sig. Ett 
deuterolärande är löst förankrad i det specifika ämnet för undervisningen och är 
svår att kontrollera: 

 
Det är under deuterolärandet, och inte så ofta under de tillsatta 
och självutnämnda pedagogernas medvetna kontroll, som de som 
är föremål för undervisningen skaffar sig färdigheter som är 
ojämförligt mycket viktigare för deras framtida liv än de mest 
omsorgsfullt utvalda kunskapselement som tillsammans bildar 
mer eller mindre utvecklade utbildningsplaner (s. 152) 

 
Eleverna i exemplen uppvisar en typ av lärande som på flera sätt går utöver det 
som är enkelt mätbart, som är svårare att synliggöra oavsett hur många bedöm-
ningstillfällen, nationella prov eller betygssteg man har. De kompetenser som 
utvecklas ligger i linje med beskrivningar av vad ett senmodernt samhälle behöver för 
utbildning. Sådana beskrivningar finns det gott om (OECD, 2007, 2009; 
Ananiadou & Claro, 2009; Dede, 2007). De arbetsformer som eleverna utvecklar, 
där man söker hjälp och inspiration från nya platser och människor, rör sig tämli-
gen fritt mellan olika grupper och ser möjliga resurser överallt, är arbetsformer 
som utifrån kan verka kaotiska och ytliga. De framstår som arbetsformer där lära-
ren i kraft av sin ickenärvaro har frånsagt sig kontrollen. Om vi väljer att tolka i 
den riktningen blir arbetsformerna en illustration av det som den medialt formule-
rade skolpolitiska diskursen vill förändra.  

Krejsler (2008) väljer att diskutera övergången från industri till kunskapssamhäl-
le i termer av övergång mellan olika regimer. Industrisamhället beskrivs som do-
minerat av centraliserade, överordnade system där de olika strukturerna refererar 
till varandra. I industrisamhällets skola var lärarna i första hand tjänstemän och det 
fanns inga oklarheter om vad som skulle läras ut och hur. Eleverna kontrollerades 
genom övervakning, sanktioner och examination. I ett senmodernt samhälle där 
globalisering, individualisering och digital teknik har medverkat till att ytterligare 
bryta skolans kunskapsmonopol träder andra regimer i kraft. Det är inte längre de 
starkt centraliserade organisationerna som är i centrum. Det självstyrande subjek-
tet sätts i centrum.  

 
Den moderna organisationen riktar i stället sitt intresse mot att 
påverka de lustfyllda föreställningar (subjektiveringspunkter), som 
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 fångar och motiverar det enskilda subjektet när hon eller han sät-
ter upp mål och reflekterar över sig själv. Man försöker få infly-
tande över hur det moderna elev-subjektet leder sig själv. Man vill 
vara med i processen när elev-subjektet formar sin entusiasm och 
sina intressen, snarare än att kräva lydnad och anpassning (Krejs-
ler, 2008, s.258) 

 
Om vi bedömer dessa ”samtids- och framtidsanalyser” som trovärdiga står vi inför 
en allvarlig situation i svensk skolpolitik. Det är givet att vi som lärare måste bli 
mycket bättre på att hantera de dilemman som hör ihop med nya arbetsformer 
Men det är inte lika givet att vi som samhälle måste gå den väg som förändringslin-
jen (traditionsdiskursen) pekar ut. Om kunskapskontroller, nationella prov, insyn, 
övervakning, fler och tidigare betyg; alla förslag som lagts fram under den senaste 
mandatperioden; blir de enda verktyg som skall lösa det som definieras som sko-
lans problem riskerar vi att en hel del av det kvalificerande arbete som synliggörs i 
de exempel jag lyft ovan kommer att definieras bort. Vi riskerar att tappa möjlig-
heter till en kompetensutveckling, som är viktig för samhället om vi dömer ut vissa 
arbetsformer genom att benämna dem som flummiga utan att gå in i en närmare 
analys och försöka förstå det arbete som verkligen utförs. Därför är det problema-
tiskt att förändringslinjen har kommit att dominera den mediala debatten så totalt. 
Kritiska och ifrågasättande röster får därmed svårt att komma fram. Att skolan så 
entydigt beskrivs som en skola i kris och att krisen behöver lösas med hjälp av en 
viss typ av åtgärder medför att avvikande röster med automatik placeras in som 
”flummiga” och därmed har utdefinierat sig själva. 

För att förstå hur en sådan situation har uppkommit blir det nödvändigt att titta 
lite närmare på mediernas roll i formandet av de olika diskurserna. 

 
Paradoxal utbildningspolitik – medier och marknad 
Fairclough (2000) har använt termen medialisering för att beskriva relationen 
mellan politik, politiker och massmedia. Med detta menas att varje politisk händel-
se också blir till en mediahändelse och varje mediahändelse därmed potentiellt en 
politisk händelse. I medialiseringen ingår också politikens aktiva strategier för att 
påverka dessa mediahändelser, som alltså i grunden blir politiska. Mediastrateger, 
eller Spinn Doctors som Fairclough kallar dem, blir lika betydelsefulla som politi-
kerna själva, eller kanske rent av politikernas andra sida (Fairclough, 2000). Lin-
gard & Rawolle (2004) beskriver mediesituationen som ”circular circulation”: 
 

competition between different arms of the media means that a 
story run by one outlet—say a newspaper or a television chan-
nel—is then followed by similar stories on other outlets. This 
similarity results from pressures on journalists and mediatizing 
educational policy editors to consistently produce stories. In 
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 essence, this constitutes the concept of circular circulation. (s. 
19) 
 

Ett centralt problem med denna medialisering framställs av Fairclough som att när 
politiken pressas ut ur det politiska rummet och in i media blir den på det sättet 
underkastad, inte bara politikens, utan också marknadens regler. Medialiseringen 
av utbildningspolitiken blir på detta sätt också en del av marknadiseringen av 
skolan (se kapitel 9). Skolans lärare måste lika mycket svara upp mot den medie-
bild som konstrueras kring en skola i kris, som de måste svara upp mot det som de 
själva upplever som hot och brister i den praktiska verkligheten. Skall skolorna 
kunna dra till sig elever blir det viktigt att uppvisa ett ansikte utåt som på något 
sätt förhåller sig till den medialiserade bilden av skolan, om det sedan är en säker 
skola (Lindqvist & Nordänger, 2007; Lindqvist, Nordänger, & Landahl, 2009) eller 
en skola som är inriktad mot kunskap och ordning. Via marknadiseringen flyttas 
kontrollen från ”producenten” (lärarna) till ”konsumenten” (föräldrarna). Utbild-
ning rekonstrueras som en konsumtionsvara, vilket innebär att lärares arbete ut-
värderas utifrån relationen mellan kostnad och levererat resultat och lärarnas yr-
kesidentitet övergår från en projektidentitet till en prestationsidentitet (Wiklund, 
2006). 

Genom medialisering formuleras diskursen om hur skolan fungerar och vilka 
skolans problem är. Bilden av en skola i kris hotad av oordning, sjunkande resultat 
och för svag inriktning mot kunskap och fakta blir en förutsättning för att politiskt 
kunna sjösätta en utbildningspolitik som skall undanröja just dessa brister. Bilden av 
en skola i kris blir på detta sätt så dominerande att det blir svårt att överhuvudta-
get kunna se alternativa bilder. Krejsler (2008) uttrycker det så här: ”att den simu-
lation man ‘väljer’ att se sin omvärld genom till stor del avgör vad man över huvud 
taget kan se” (s. 253). De förslag till politiska lösningar som förs fram för att un-
danröja den nu medialt och politiskt etablerade krisen rör sig ofta kring ”class 
room management”. Det kan handla om lärares rätt att beslagta mobiltelefoner, 
eller skolans rätt att stänga av bråkiga elever. På en annan nivå handlar det om fler 
kunskapskontroller, betyg som bättre motsvarar och beskriver elevernas faktiska 
kompetens och behovet av mer diagnostik och fler kunskapskontroller. Förslagen 
har också har mer djupgående konsekvenser, i och med att det i grunden, också är 
ett val mellan olika didaktiska positioner. Därmed påverkas hela lärandemiljön 
eftersom det ytterst bottnar i en syn på vad kunskap är och hur eleverna bäst bi-
bringas ett lärande. Denna grundläggande förskjutning i kunskapssyn behöver 
dock aldrig försvaras eller göras till föremål för diskussion om skolans kris i första 
hand kan beskrivas i termer av handhavande problematik. Genom ”circular circu-
lation” har skolans kris definierats och den förda politiken kan föras fram som ett 
nödvändigt försvar för kunskap och kvalitet. 
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 Nya krav och dilemman för lärarna 
En konstruktiv kritik av skolan måste alltid ta sin utgångspunkt i en syn på vilket 
skolans uppdrag är och hur lärande går till.  

Om vi accepterar beskrivningen av samhällets förändring mot en senmodernitet 
där starkt centraliserade organisationer inte längre står i centrum, får detta konse-
kvenser för vilka val utbildningssystemet kan göra för att eliminera de problem 
som definieras.  

Om vi avlägsnar oss ifrån en mer linjärt inriktad undervisning och går mot en 
skola som starkt prioriterar självständighet och ”higher order thinking”, kommer 
nya arbetsformer att vinna insteg. Utvecklingen är långt från oproblematisk. Vi 
riskerar att få en skola som på grund av alla val blir extremt selekterande, där ele-
ver med rätt klass och habitus kommer att kunna ta för sig, medan andra faller bak 
(Dovemark, 2004). Sådana tendenser sedda tillsammans med en ökande segre-
gering framför allt i storstadsområden, en större marknadsutsatthet och bristande 
resurser gör att det finns gott om utmaningar och problem som skolan och politi-
kerna måste ta tag i. Arbetsformer som innebär att eleverna rör sig mer, pratar 
med fler, syns och hörs mer, tar in nya resurser kan givetvis beskrivas som tecken 
på disciplinär upplösning. Med den utgångspunkten blir utvecklingen förödande, 
inte minst för dem som starkast tvingas leva konsekvenserna av segregering och 
minskade valmöjligheter på grund av bristande ekonomiska och kulturella resurser. 
Jag har genom mina tre exempel visat på vilka svårigheter eleverna har att ta till sig 
instruktioner och skapa en förståelse för vad de genrer de skriver inom ställer för 
krav. Jag har också försökt lyfta fram behovet av en annan organisering och styr-
ning för att projekten skall kunna fungera effektivt både när det gäller arbetsform 
och hantering av innehåll. Det ökande avståndet mellan lärare och elev och lärar-
nas beroende av skriftliga instruktioner för att kunna styra arbetet är problem som 
måste hanteras. Men dessa arbetsformer kan också beskrivas, vilket jag hoppas ha 
kunnat ge några exempel på, i ljuset av kvalificerat lärande, utveckling och hårt 
arbete.  

En enkel beskrivning av vad som kan synas vara en stökigare och mer oordnad 
skola kan komma att medföra ett uteblivande av de positiva effekter vi är ute efter 
när det gäller lärande i ett modernt samhälle. Om det i grunden handlar om olika 
syn på lärande, olika didaktiska positioner så måste också förslagen till lösningar av 
”skolans kris” tydligt ta sin utgångspunkt i föreställningar om hur ett gott lärande i 
dagens samhälle ser ut. Det blir då problematiskt om ett sätt att beskriva skola och 
lärande blir så dominerande att alternativa sätt att beskriva verkligheten har pro-
blem att höras eftersom de avförs som tillhörande en flummig linje. Man kan inte 
utgå ifrån att förslag som så ensidigt bygger på övervakning, diagnos och examina-
tion leder fram emot de kompetenser som så ofta lyfts fram som nödvändiga för 
att Sverige skall kunna överleva som industriell välfärdsnation. Risken finns att vi i 
stället får en dekvalificering av stora delar av vår kommande arbetskraft, möjligen 
lydiga och ordningsamma, men sämre anpassade till ett globaliserat och senmo-
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 dernt samhälle. Vi riskerar att arbetsformer, som rätt utförda kan leda till ett hög-
kvalitativt lärande där elever verkligen tränar de färdigheter som knyts till ett mo-
dernt interaktionssamhälle, kastas ut. Om det är priset vi skall betala kanske vi 
skall be om lite mer av flum och oordning, för framtidens skull. 
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