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Sammanfattning
Under senare år har en negativ bild av den svenska skolan målats upp i media, med stöd

av den nu regerande borgerliga alliansen. Här har Folkpartiet liberalerna skaffat sig en

position som talesman för denna avseende skolfrågor. Som relativt nyblivna lärare blir

vi förvånade över slagsidan mot det nattsvarta i debatten. Detta har väckt vårt intresse

att undersöka bilden av den svenska skolan. Vårt fokus har varit ordning och reda.

Vi har beskrivit Folkpartiet och medias bild av skolan avseende ordning och reda.

Vidare har vi försökt ta reda på hur viktig eleverna upplever att utbildningen är för deras

framtid och hur viktig ordning och reda är för deras lärande. Sedan har vi tagit reda på

hur eleverna uppfattar de av Folkpartiet och media föreslagna åtgärderna för att skapa

bättre ordning och reda i skolan. I avsikt att undersöka detta har vi genomfört en

kvalitativ intervju-undersökning med några gymnasieelever.

För vår analys har vi valt ett problembaserat skolutvecklingsperspektiv. Utifrån detta

teoretiska perspektiv har vi jämfört och analyserat de av fp/media föreslagna åtgärderna

för att skapa bättre ordning och reda i skolan, med elevernas bild och erfarenhet av

dessa åtgärder, i syfte att ta reda på vilka skillnaderna och likheterna är.

Undersökningens resultat är att eleverna tar sina studier på stort allvar. De ställer sig

avvisande till Folkpartiet och medias form av ordning och reda som utgår från regler,

sanktioner och krav. De är positiva till den form av ordning och reda som ses från ett

inifrånperspektiv med fokus på dialog och inflytande.

Nyckelord
Ordning och reda, disciplin, arbetsro, mobbning, problembaserad skolutveckling,

utifrånmotivation, inifrånmotivation, ordningsbetyg, flumskola, elevinflytande,

ordningsproblem.
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Inledning
Under senare år har en minst sagt negativ bild av den svenska skolan målats upp i

media, med stöd av den nu regerande borgerliga alliansen.  Här har Folkpartiet

liberalerna skaffat sig en position som talesman för regeringsalliansen när det gäller

skolfrågor. Från Folkpartiets hemsida (www.folkpartiet.se) hämtar vi följande citat:

”Mobbningen ökar i skolan och skolan klarar inte av att upprätta ordning och reda”.

”Var fjärde elev hoppar av gymnasieskolan! Det är sämst i världen!”

”Gymnasieskolan håller inte måttet! Lärare på högskolan tycker att de unga som kommer från

gymnasieskolan är sämre rustade idag än för 5-10 år sedan.”

(www.folkpartiet.se 2007-10-07)

Men även den förra regeringen och dess stödpartier har åtminstone delvis sällat sig till

belackarna av den svenska skolan genom sin tystnad i debatten (Wiklund, M 2006).

Som relativt nyblivna lärare på gymnasiets yrkesprogram blir vi förvånade. Förvånade

över slagsidan i debatten mot det nattsvarta. Vi känner helt enkelt inte igen oss i bilden.

Detta har väckt vårt intresse att undersöka bilden av den svenska skolan närmare. Hur

ser Alliansens bild av den svenska skolan ut? Vilka åtgärder föreslår man för att

förbättra och utveckla skolan? Vilken bild av skolan har media förmedlat under senare

tid och hur ser förslagen till skolutveckling ut här? Och framför allt: hur ser elevernas

bild av skolan ut? Upplever de också skolan som stökig och nästan helt i avsaknad av

ordning och reda? Vi är också nyfikna på hur eleverna uppfattar de åtgärder som

föreslås för att komma tillrätta med den stökiga skolan. Det vill säga att det ofta föreslås

åtgärder i form av hårdare regler och krav, fler sanktioner, högre grad av kontroll och

disciplin som botemedel.

Vi kommer att beskriva hur Folkpartiet och medias bild av skolan avseende ordning och

reda ser ut. Vi tänker försöka ta reda på hur viktig eleverna upplever att utbildningen är

för deras framtid och hur viktig ordning och reda är för deras lärande. Vi kommer att

undersöka elevernas bild av ordning och reda i dagens gymnasieskola. Vidare vill vi ta

reda på hur eleverna uppfattar de av Folkpartiet och media föreslagna åtgärderna för att

skapa bättre ordning och reda i skolan. I avsikt att undersöka detta kommer vi att

genomföra en kvalitativ intervju-undersökning med några gymnasieelever.
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Utifrån vårt valda teoretiska perspektiv, kommer vi därefter att jämföra och analysera de

av fp/media föreslagna åtgärderna för att skapa bättre ordning och reda i skolan, med

elevernas bild och erfarenhet av dessa åtgärder, i syfte att ta reda på vilka skillnaderna

och likheterna är.

Centrala begrepp
Ordning och reda
Begreppet ”ordning och reda” förekommer flitigt i skoldebatten och uppfattas väldigt

olika av olika människor. I direktiven om de nya betygsliknande omdömena i årskurs

fem i grundskolan i Stockholms kommun uttalar sig det nuvarande folkpartistiska

skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm, angående detta på följande sätt:

”Införandet av ett ordningsomdöme är en viktig åtgärd för att återupprätta tryggheten och

arbetsron i klassrummet.” (www.stockholm.se, 2007-09-12)

Här kopplas alltså ordning och reda ihop med trygghet och arbetsro. Denna koppling

mellan begreppet ordning och reda och arbetsro är ofta förekommande i de texter och

sammanhang som handlar om beskrivningen av dagens skola.

I ett nyhetsbrev från Skolverket, som handlar om ändringen av skollagen avseende

omhändertagande av föremål, uttalar sig Skolverkets chefsjurist Ingegärd Hilborn efter

att ha konstaterat att man infört lagen som en markering att ”man värnar om elevernas

trygghet och studiero”, på följande sätt:

”-Bestämmelserna löser ett akut problem – att få lugn och ro på lektionerna.”

(www.skolverket.se, 2007-09-12)

En annan definition, denna gång på motsatsen ”oordning” kommer från det dåvarande

folkpartistiska skolborgarrådet i Stockholm och vice partiordförande i Folkpartiet

liberalerna Jan Björklund:

”PISA-rapporten visar också att Sverige tillhör de länder som har allra mest oordning i skolan.

Undersökningen har gått till så att elever och rektorer har fått frågor om skolk, mobbning, oljud

och störningar på lektionerna.” (Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:43)

Vidare i denna bok kopplas begreppen ”misshandel” och ”mobbning” ihop med brist på

ordning:
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”Misshandel och mobbning är en av de yttersta uttrycken för bristen på ordning och respekt i

skolmiljön.” (Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:131)

I Matilda Wiklunds avhandling som belyser debatten om skolan i Dagens Nyheter under

1990-talet beskrivs ordning och uppförande på följande sätt:

”Betyg i ordning och uppförande konstrueras som en möjlig metod att åstadkomma bättre

disciplin, men även eventuella problem detta skulle kunna innebära kommer fram i debatten.”

(Wiklund, M, 2006:149)

Ordning och reda beskrivs så här:

”I vissa fall blir det i sammanhang där krav på ordning och reda förs på tal uppenbart att bristen

på detta konstrueras som något som kommit att tillta, i analogi med det eviga moraliska förfall

som konstaterats av moralpaniker alltsedan de gamla grekerna.” (Wiklund, M, 2006:148)

Till sist har vi slagit upp ordbokens definition på ordning och reda:

”hålla ngn i ordning, hålla ngn till lyd- nad o. disciplin l. i styr l. "i schack".

hålla ordning på ngn, hålla ngn till ett ordent- ligt, disciplinerat, hyfsat uppträdande, gott skick l.

ordnad livsföring o. d.; få ordning på ngn, få hyfs l. "skick o. fason" på ngn.

det är ordning (och reda) med ngn, för att beteckna att ngn sköter vad han skall på ett

Ordentligt, redigt, planmässigt sätt, utan slarv l. glömska l. virrighet; ofta negerat, i uttr. det är

ingen ordning med ngn;”

(Svenska Akademins ordbok, www.saob.se, 2007-10-06)

Det visar sig alltså redan i inledningen av vårt arbete att det avgränsningsområde vi valt,

ordning och reda, är föremål för vitt skilda tolkningar. Dessa olika tolkningar av

ordning och reda pekar på att varje människas förståelse av begreppet på ett mycket

påtagligt sätt hänger samman med de egna erfarenheter, åsikter och tankar som man på

ett personligt plan har avseende bilden av den svenska skolan.

Begreppet och motbegreppet bildar en dikotomi och sammankopplas med lugn och ro,

hyfsat uppträdande, ordnad livsföring, respekt och gott skick, kontra skolk, mobbning,

misshandel, oljud, disciplin och moraliskt förfall.

Vi kan försöka uppnå ordning och reda genom utifrån satta regler, normer och

disciplinära åtgärder. Det vill säga genom utifrånstyrning eller utifrånmotivation.

Ordning och reda kan också uppnås genom att i stället arbeta med inifrånmotivation. 1

Detta kan innebära att man försöker skapa motivation genom att elever och lärare i

dialog med varandra kommer till insikt om hur man gemensamt skall skapa ordning och

                                                
1 Dessa begrepp redogör vi för i teoriavsnittet.
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reda i skolan. Dialogens betydelse som redskap i lärprocessen beskrivs av Hans-Åke

Scherp, en av förespråkarna för problembaserad skolutveckling, på följande sätt:

”Dialogen är grundläggande för förståelsefördjupande och meningsskapande lärprocesser.

Dialogen syftar till att bygga upp en fördjupad förståelse av andras förståelser till skillnad från

diskussionen som istället handlar om att övertyga andra om att det egna perspektivet är det

riktiga och det bästa.” (Berg, G och Scherp, H-Å, 2003:44)

Vilken skola avses?
Vilken skola syftar då Folkpartiet och medierna på när de målar den mörka bilden av

den svenska skolan? Den kommunala grundskolan? Den kommunala gymnasieskolan?

De privata friskolorna? Hela utbildningsväsendet? Efter att ha läst ett stort antal böcker,

debattartiklar och debattinlägg under den tid som vi arbetat med denna uppsats står det

klart för oss att den skola som avses, både i Folkpartiets bild av den nuvarande svenska

skolan och den bild av skolan som beskrivs i mediedebatten, inte är friskolorna, utan i

första hand den kommunala grund- och gymnasieskolan. Snarare uppfattar vi det som

om man i båda fallen ser friskolan som en skolform som snarare är en del av lösningen,

inte en del av problemet. I boken Skolstart (2002) av Lars Leijonborg och Jan Björklund

(Folkpartiet) omtalas friskolor bland annat på följande sätt:

”Men inslag av friskolor i skolsystemet är inte bara viktiga för att ge valfrihet. De skapar också

en mångfald som behövs för att stimulera kvalitet och pedagogisk utveckling.”

(Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:128)

Följande citat angående friskolorna i mediedebatten återfinns i Matilda Wiklunds

avhandling Kunskapens fanbärare (2006):

”Friskolan etableras även som en lösning på den problematiska situation som konstrueras som

”sanningen om den kommunala skolan”. Valfriheten och den konkurrens som därmed

uppmuntras etableras som en drivkraft för förbättringar av utbildningspolitiskt slag och som ett

tryck på dåligt fungerande skolor att bättra sig.” (Wiklund, M, 2006:164)

Folkpartiets bild av skolan
Hur ser Folkpartiets bild av den kommunala grund- och gymnasieskolan avseende

ordning och reda ut och vilka åtgärder föreslår man för att förbättra ordningen i skolan?
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Bilden
I det enda debattinlägg som vi har kunnat hitta där Lars Leijonborg och Jan Björklund

självkritiskt erkänner ansvar för de senaste årens skolpolitik, skriver de att de anser att

ett av huvudproblemen inom dagens skolpolitik är: ”rädslan för att markera vikten av

arbetsro och studiedisciplin”. Här bekräftas alltså att man ser bristen på arbetsro som

ett av de största problemen inom dagens skola. Denna brist beror enligt debattinlägget

på att vissa politiker och det svenska skoletablissemanget inte ens vågar markera vikten

av, än mindre genomföra, åtgärder för införandet av ordning och reda. Man menar i

artikeln att huvuddelen av problemen inom skolan beror på ett stort ideologiskt

feltänkande inom svensk socialdemokrati och ovan nämnda etablissemang. Men man

säger också att det är dags för borgerliga politiker att erkänna misslyckandet för svensk

skola som man här menar beror på ett antal idéer som trädde i kraft i och med införandet

av 1994 års läroplan (Björklund. J och Leijonborg. L 2004 DN).

I skriften ”10 sanningar om skolan”,  (www folkpartiet.se 2007-10-07), beskrivs bristen

på ordning och reda i den svenska skolan som mycket stor jämfört med andra länder.

Man säger att mobbningen ökar och att skolan inte klarar av att upprätthålla ordning och

reda. Här använder man sig av ett citat från skolverkets interna arbetsmaterial och

menar att svenska elever ofta kommer för sent och stör på lektionerna. Man får också

reda på att ogiltig frånvaro och skadegörelse är vanligare i de svenska skolorna och att

det är stökigare i svenska klassrum jämfört med andra länder.

I en intervju i radioprogrammet Skolakuten ger Jan Björklund en sammanfattning om

tillståndet vad gäller ordning och reda i den svenska skolan:

”Enligt OECD-statistik så har Sverige världens största ordningsproblem i vår skola.”

(www4.ur.se 2007-10-20)

I boken ”Skolstart” av Jan Björklund och Lars Leijonborg beskrivs under rubriken: Vad

menar vi egentligen med ”flummig skolpolitik?”, vad Lars Leijonborg anser vara de fem

bärande tankelinjerna i svensk skolideologi sedan 1960-talet. En av dessa är ”Nedtoning

av behovet av ordning och arbetsro”. Lars Leijonborg skriver att han tycker att flum är

en rätt adekvat benämning på samtliga dessa tankelinjer. I boken berättar han vad han

menar med flum och var han har fått detta uttryck ifrån:

Uttrycket flum kommer väl ursprungligen från haschdimmornas värld och knyter an till en

mångårig kritik av ”flumpedagogik.” (Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:13)
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På en annan sida i samma bok kopplas begreppet ”läslust” samman med begreppet

”oordning”:

”Läslust är en omöjlighet om det råder oordning i klassrummet.”

(Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:63)

Vidare i denna bok ger Jan Björklund och Lars Leijonborg ytterligare en beskrivning av

ordning och reda i dagens skola. De skriver att misshandel och mobbning är de yttersta

uttrycken för bristen på ordning och respekt i skolmiljön. De skriver också att denna

brist på ordning och respekt tar sig uttryck som skadegörelse, skolk, stölder och allmänt

stök. Till denna något nedslående bild av ordning och reda i den svenska skolan fogas

också en profetia om hur framtiden kommer att te sig om inget görs:

”Det är lätt att se hur skolor hamnar i nedåtgående spiraler: oordning, sjunkande resultat,

duktiga lärare slutar, ledningen börjar ge upp, ännu mer oordning, ännu sämre resultat, ännu

fler lärare slutar, ledningen tappar greppet ytterligare och så vidare.”

(Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:131)

Till sist citerar vi en passus ur boken som visar på författarnas uppfattning sambandet

mellan skolan och det omgivande samhället. Man menar att om man skapar väl

fungerande och meningsfulla skolor avseende ordning och reda så förändrar och

motverkar man drogmissbruk, ungdomskriminalitet och utslagning.

”En skola där skolk och oordning får bli det normala, och där studier och kunskap nedvärderas,

blir en skola som inte tas på allvar. Den bidrar till att öka utslagningen, försämra chanserna i

arbetslivet och förvärra utanförskapet.”

(Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:133)

Åtgärderna
Två av de åtgärder som föreslås av Folkpartiet för att skapa bättre ordning och reda i

skolan ska redan från och med höstterminen 2007 genomföras i Stockholms skolor.

Dessa är att införa betygsliknande skriftliga omdömen i ordning och uppförande och

skriva in skolk i betygen på grundskolan och gymnasieskolan. Betyget i ordning och

uppförande kallas ”Skriftliga omdömen om social utveckling” och skall ges från årskurs

ett till gymnasiets sista år (www.stockholm.se).

På Folkpartiets hemsida hittar vi också dessa båda åtgärder för att komma tillrätta med

oordningen och oredan i skolan. Man vill att omdömen i ordning ska införas i

terminsbetyget och visa om eleven låter andra elever arbeta ostört och använder ett
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acceptabelt språkbruk. Straffet för upprepat skolk är indraget studiebidrag och

relegering från gymnasieskolan (www.folkpartiet.se 2007-10-20).

När det gäller elevinflytande och elevers rätt till delaktighet i skolan sätter Folkpartiet

en klar och tydlig gräns mellan inflytande och medbestämmande. I radioprogrammet

Skolakuten uttalar sig Jan Björklund angående sitt beslut att förbjuda gymnasieskolan

att ha lokala styrelser med elevmajoritet. På frågan ”Hur mycket ska eleverna få vara

med och bestämma?”, svarar han så här:

”Jag tycker att man kan ha hur mycket inflytande som helst, men det är skillnad på att ha

inflytande och bestämma. Bestämma i skolan ska utbildade rektorer och lärare göra.”

(www4.ur.se 2007-10-20)

Angående den ständigt pågående debatten om klädregler i skolan som övergått från

kepsar till att handla om urringade tröjor och nedhasade byxor, uttalar sig Jan Björklund

i Svenska Dagbladet på följande sätt:

”-Om det finns en enighet mellan föräldrarna och skolan så tycker jag att man ska ha rätt att ha

vissa klädkoder.” (Björklund, J. SvD 2007-10-30)

I boken Skolstart listar Lars Leijonborg ett antal punkter utifrån Folkpartiets

reformprogram som han skriver bottnar i deras krav ”kunskaper åt alla”. En av dessa

punkter är: Satsning på ordning och reda. Han vill införa ett aktionsprogram mot skolk

och ökade befogenheter för att kunna möta mobbning, våld, sexuella trakasserier och

skadegörelse.

Vidare skriver Lars Leijonborg och Jan Björklund att man vill ge rektorerna ökade

befogenheter att skapa trygghet i skolan:

”Rektorn ska få utökade befogenheter att säkra tryggheten i skolan. Våldsverkare och mobbare

ska kunna stängas av eller flyttas från skolan om det är nödvändigt för att skapa trygghet.”

(Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:50)

Sammanfattning
Det är en tydligt negativ bild av ordning och reda i den kommunala svenska skolan som

målas upp av Folkpartiet. Den samlade bilden berättar entydigt att man inom Folkpartiet

anser att den svenska skolan idag har obefintlig eller mycket dålig ordning och reda.

Man talar om bristen på arbetsro och studiedisciplin. Eleverna kommer ofta för sent och

stör på lektionerna. Det är vanligare med ogiltig frånvaro, skadegörelse och allmänt stök
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i den svenska skolan än i andra länders skolor. Det råder stort behov av mer ordning och

arbetsro. Brist på ordning och respekt tar sig i uttryck av misshandel, mobbning och

stölder. Om inget görs så kommer dessa problem bara bli värre och värre. En av de

viktigaste orsakerna till detta tillstånd är en mångårig flumpedagogisk tankelinje hos

socialdemokrater och skoletablissemang menar Folkpartiet.

När det gäller hur man skall komma tillrätta med detta kaos vad gäller ordning och reda

i skolan föreslås alltså ett antal åtgärder präglade av ökade befogenheter för rektorer,

fler sanktioner, högre grad av kontroll och disciplin samt betyg i ordning och

uppförande och om man uppfört sig riktigt illa avstängning och relegering. Man vill

minska elevinflytandet genom att förbjuda gymnasieskolor att ha lokala styrelser med

elevmajoritet.

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka elevernas bild av ordning och reda i dagens

gymnasieskola och hur viktigt de upplever att ordning och reda är för deras lärande.

Vidare vill vi ta reda på hur eleverna uppfattar de av Folkpartiet och media föreslagna

åtgärderna för att skapa bättre ordning och reda i skolan.

Utifrån vårt valda teoretiska perspektiv, kommer vi därefter att jämföra och analysera de

av fp/media föreslagna åtgärderna för att skapa bättre ordning och reda i skolan, med

elevernas bild och erfarenhet av dessa åtgärder, i syfte att ta reda på vilka skillnaderna

och likheterna är.

Frågeställning
Utifrån detta syfte vill vi försöka besvara följande frågor:

• Hur viktig upplever eleverna att utbildningen är för deras framtid och hur viktigt

är ordning och reda för deras lärande?

• Hur ser Folkpartiets och medias bild av skolan avseende ordning och reda ut och

vilka åtgärder föreslår de för att förbättra ordning och reda i skolan?

• Ser eleverna de åtgärder som föreslås av Folkpartiet och media avseende

förbättring av ordning och reda i skolan som verkningsfulla?
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Avgränsningar
Vi vill klargöra att det vi beskriver, definierar och undersöker i vårt arbete är olika

beskrivningar och bilder av den svenska skolan och de åtgärder som föreslås för att

komma till rätta med problemen avseende ordning och reda. Vi har alltså inte som

huvudsyfte att undersöka eller diskutera hur Folkpartiet, mediedebatten eller eleverna

vill att den svenska skolan skall vara. Vi anser ändå att det kan vara relevant att ta upp

och diskutera även detta utifrån vårt undersökningsmaterial, eftersom vi hävdar att de

bilder av den svenska skolan som målas upp både inom politiken och i media har ett

syfte. Med det menar vi att den svenska skolan som varande i kris beskrivs utifrån

övertygelsen att man har ett botemedel, en lösning och väg ut ur denna kris. Detta lyfts

fram i avhandlingen Kunskapens Fanbärare (2006) av Matilda Wiklund:

”Står man som parti eller opinionsbildare där med en lösningsarsenal behövs givetvis ett

problem att använda botemedlet på, och det är inte konstigt att skolan, med sin traditionella roll

som välfärdssamhällets barnkammare, passar bra i den rollen. I ett politiskt kontext tjänar

konstruktionerna sålunda och måhända syftet att utgöra en eftersökt problembild till ett

lösningspaket man själv har att erbjuda. Det fungerar därmed legitimerande för en viss politisk

linje. Etablerandet av den nyliberalt färgade lösningsarsenal som erbjuds utbildningspolitiken i

den diskursiva praktik jag studerat har, som jag ser det, tydliga likheter med en sådan strategi.”

”För en tidning som Dagens Nyheter passar en kriskonstruktion också bra. Medielogiskt

erbjuder den en rapportering med många goda egenskaper. Förfallet har för det första en

tydligt definierad början. Dessutom erbjuder konstruktionen negativa nyheter och passar in i en

typ av ”nu-för-tiden-kritik” som många läsare kan känna sig befryndade med. Den

kriskonstruktion som erbjuds i denna diskursiva konstruktion har också den medielogiska

fördelen att ha tydliga roller i termer av bovar och hjältar.”

(Wiklund, M, 2006:205)

Vi har valt att låta Folkpartiet liberalerna vara regeringsalliansens röst avseende dess

bild av skolan eftersom man med fog kan påstå att det är så det uppfattas i debatten. När

det gäller mediebilden har vi valt att beskriva den i huvudsak utifrån Matilda Wiklunds

avhandling Kunskapens fanbärare (2006). Hon har fokuserat på den skoldebatt som

förts på ledar- och debattsidorna i Dagens Nyheter under 1990-talet. I vår

elevundersökning har vi valt ut sex elever som går på två olika gymnasieskolor i

Stockholmstrakten. Undersökningen syftar till att ta reda på dessa elevers egna

erfarenheter avseende ordning och reda i skolan och hur viktig ordning och reda är för

dem i deras lärande.
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Vi har vidare valt att när det gäller elevundersökningen göra ytterligare en avgränsning:

Samtliga elever i undersökningen går på gymnasieskolans yrkesprogram. En av

anledningarna till detta är rent praktisk. Vi arbetar båda på yrkesförberedande program

och har i och med det tillgång till intervjupersoner på ett enkelt och naturligt sätt.

Men det finns också en annan anledning att göra denna avgränsning. Ett av den nya

regeringens allra första beslut var att tillsätta en enmansutredare, Anita Ferm, med

uppdrag att ta fram en inte bara reformerad utan en i grunden totalt annorlunda

gymnasieskola. (www.folkpartiet.se 2007-10-29). Borta är de tidigare idéerna om en

sammanhållen likvärdig gymnasieskola. I dess ställe har utredaren fått i uppdrag att ta

fram en tredelad gymnasieskola. En ren lärlingsutbildning helt förlagd på företagen, en

yrkesutbildning med mindre kärn- och mera karaktärsämnen samt en tredje

högskoleförberedande utbildning som också ska bli den enda som ger behörighet till

högre studier. Till bakgrunden hör att den nye skolministern Jan Björklund (fp), i

pressmeddelandet där han presenterar beslutet, framhäver just kritiken mot

yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan. Han menar bland annat att:

” Många yrkesutbildningar har för låg kvalitet, enligt de branscher som sedan tar emot de utbildade

ungdomarna.” ( Björklund, J, 2006 DN).

I och med kritiken mot yrkesprogrammen, samt att de mest genomgripande

förändringarna kan förväntas ske just på de yrkesinriktade programmen, enligt vad man

kan utläsa i direktiven till utredaren, har vi sett det som befogat att fokusera på dessa.

Eftersom vårt arbete behandlar en skoldebatt som är aktuell och pågår intensivt under

den tid som vi skriver, har vi sett det som viktigt att göra en tidsmässig avgränsning

framåt. Händelser, debattinlägg och uttalanden som skett efter oktober 2007 har vi inte

beaktat i denna uppsats.

Tidigare forskning
Här beskriver vi mediedebattens bild av den kommunala grund och gymnasieskolan

avseende ordning och reda och vilka åtgärder som föreslås för att förbättra ordningen i
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skolan främst med utgångspunkt i Matilda Wiklunds avhandling Kunskapens fanbärare

(2006).

Mediebilden av skolan
I mediedebatten har en bild av en svensk kommunal grund- och gymnasieskola i kris,

enligt Matilda Wiklund (2006), växt fram som den dominerande bilden av svensk skola

under 1990-talet.
”Skolan är alltså, i denna konstruktion, i ett kristillstånd under hela årtiondet, dels på grund av

de stora ekonomiska nedskärningar som gjorts inom utbildningsområdet men framför allt på

grund av en felaktig utbildningspolitisk hållning från socialdemokratisk sida …”

(Wiklund, M, 2006:125)

Hon skriver också att det i debattartiklarna i Dagens Nyheter under 1990-talet framställs

som att de, som hon benämner, ”De utbildningspolitiska Andra”, (det vill säga de som

man i debatten ger skulden för att skolan befinner sig i kris), försöker osynliggöra

problemen i skolan. Fram träder en bild av att man framställer både Folkpartiets

skolpolitik och tidningen Dagens Nyheters agerande som ett ”rakryggat avslöjande av

obekväma sanningar” (Wiklund, M, 2006:140).

I en debattartikel i Dagens Nyheter, skriven av dåvarande skolborgarrådet Jan Björklund

med titeln, ”Den svenska skolan befinner sig i kris”, presenterar han Folkpartiets

skolpolitik genom att ”tala klarspråk”. Enligt Matilda Wiklund sammanfattar denna

artikel mycket av hållningen i skoldebatten under 1990-talets sista år. I artikeln

sammanfattas problemen i fyra punkter:
”Ett av de viktigaste problemen är att alldeles för många ungdomar lämnar grundskolan i 16-

årsåldern med bristfälliga baskunskaper. En stor andel slutar nian med underkända betyg i

skolans viktigaste ämnen. (…) Den andra stora utmaningen i vår skola rör lärarförsörjningen..

(…) För det tredje råder det på många håll rena ordningsproblemen i skolan. (…) För det fjärde

befinner sig skolan i en akut identitetskris efter Göran Perssons gymnasiereform.”

(Wiklund, M, 2006:122)

Ordning och reda rankas alltså här som ett av de fyra viktigaste problemområdena i den

svenska skolan.

I debatten konstrueras, enligt Matilda Wiklund, mobbningen som ett resultat av att

skolan tappat greppet i fråga om normer och värden. Hon menar att den
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undergångsstämning som präglar många av skildringarna om hur hot och våld sprider

sig i skolan, ger en bild av att här gäller det att strama upp och återfå kommandot. Detta

illustreras bland annat av följande citat ur debatten i Dagens Nyheter:

”Ett våld som också gör lärarnas situation outhärdlig. Var sjätte elev blir någon gång mobbad.

Rädsla präglar många ungdomars skoldag idag.”

(Wiklund, M, 2006:132)

Man kan knappast påstå att eleverna, vilka debatten egentligen handlar om, ges

utrymme att delta med sina synpunkter och erfarenheter. Dessa är i hög grad osynliga i

debatten under det årtionde som ligger till grund för avhandlingen. Författaren menar att

eleverna, trots att de nämns i många artiklar, bara existerar som skuggfigurer:

”De träder fram som subjekt i tillblivelse, de ska bli yrkesmän, medborgare etcetera”.

”På det viset positioneras de mer som objekt för kunskapstilldelning än som subjekt, snarare

som passiva konsumenter än som aktiva parter i utbildningen.”

(Wiklund, M, 2006:185)

Hur ser då mediebilden av skolan ut på 2000-talet?  I sin avhandling skriver Matilda

Wiklund att hon fortsatt att följa den utbildningspolitiska debatten i Dagens Nyheter in

på 2000-talet. Hon menar att den linje som hon skrivit fram i sina analyser ytterligare

förstärkts och att:
”konstruktionerna jag här omtalat ytterligare skärpts och spetsats till.”

(Wiklund, M, 2006:204)

 I en rapport om mediebilden av skolan från 2007, gjord av Lärarförbundet, Sveriges

elevråd, SVEA och Lärarförbundets skolledarförening med titeln ”Sanning eller

konsekvens”, ges också en bild av mediedebatten som är negativ. Här konstateras att var

tredje skolartikel handlar om mobbning, olyckor, skadegörelse och brott. Man har i

rapporten gjort bedömningen att omkring 75 procent av artiklarna om skolan är

negativa. Två av slutsatserna i rapporten är:
”Ett skäl till den negativa bilden av skolan är nyhetsförmedlingens sätt att söka skildra det

avvikande. Ett annat skäl är att skolfrågorna drivs politiskt, och att vissa politiker framgångsrikt

använt sig av media för att måla upp en bild av skolan som gagnar politiska syften.”

”De politiska ”lösningarna” som föreslås utgår ofta från en felmålad bild av verkligheten – och

därmed riskerar vi att få politiska beslut som inte är de som skolan mest av allt behöver.”
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(www.lararforbundet.se 2007-10-20)

Åtgärderna
En åtgärd som förekommer i debatten avsedd att komma åt bristerna avseende ordning

och reda i skolan är att sätta betyg i ordning och uppförande. Detta konstrueras i

debatten som en möjlig metod att åstadkomma bättre disciplin.

”Betygsvägen konstrueras som en möjlig väg att gå för att disciplinera, skapa ordning och reda

samt öka respekten elever emellan och att man inte bör underskatta betygens förmåga att

fungera som styrinstrument är en uppfattning vi möter i en relativt hög andel av artiklarna.”

(Wiklund, M, 2006:149)

I debatten nämns också som en orsak att skolan inte fungerar, bristen på sanktioner

lärare har att tillgå för att upprätthålla ordningen i klassrummen men också att det så

kallade ”skoletablissemanget” inte riktigt tillåtit 1994 års läroplan att få genomslag. Här

följer två citat ur debatten i Dagens Nyheter:

”Den svenska skolan saknar sanktioner. ”Våra maktmedel som lärare slutar vid att höja rösten.

Om inte det hjälper kan vi inte göra så mycket annat”, suckar en lärare i DN:s reportage. Var

finns de sänkta betygen i ordning och uppförande? Var finns kvarsittning och extraår för dem

som slarvat bort sin tid? Var finns besluten om avstängning för en tid för elever som förstör för

en massa andra elever? Var finns föräldrarna?” (Wiklund, M, 2006:124)

”Det pågår en gigantisk kravsänkning i det svenska skolväsendet. Det beror på en nationell

skolpolitik och ett skoletablissemang som inte vågar eller vill fullfölja den kunskapsinriktade syn

som 1994 års läroplan och betygssystem bygger på.” (Wiklund, M, 2006:125)

Som nämnts ovan har Matilda Wiklund fortsatt att följa mediedebatten även in på 2000-

talet. Hennes intryck är bilden av skolan och de i debatten föreslagna lösningarna

fortsätter att följa samma mönster som under den av henne undersökta perioden. Så sent

som i juli 2006 publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter där som hon skriver:

”… kriskonstruktionen underbyggs med samma typ av internationell statistik som hänvisades till

i många artiklar under 1990-talet.”

(Wiklund, M, 2006:204)

och att:
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”I samband med Almedalsveckan 2006 förde Folkpartiet ånyo fram en utbildningspolitik med

fokus på en skola i kris och egna lösningar i termer av mer prov, mer krav och ordning samt

mer läxor enligt principen att det ska krävas hårt arbete för att lära sig något.”

(Wiklund, M, 2006:204)

Sammanfattning
Mediebilden av den svenska skolan under 1990-talet är bilden av en skola i kris. Skolan

präglas av stora ordningsproblem. Mobbning, hot och våld är vanligt förekommande.

De ansvariga försöker osynliggöra skolproblemen. Media framställer sig självt och

Folkpartiet, som ofta får komma till tals i debatten, som rakryggade avslöjare av

obekväma sanningar. Ett av skolans allra viktigaste problem är ordningsproblemen. Vi

ser bilden av en skola som tappat greppet i fråga om normer och värden. En skola som

präglas av undergångsstämning, hot och våld. Här ges en bild av att här gäller det att

strama upp och återfå kommandot. Vi kan dessutom konstatera att eleverna är i hög

grad osynliga i debatten. Även på 2000-talet handlar var tredje skolartikel om

mobbning, olyckor, skadegörelse och brott. Omkring 75 procent av artiklarna om skolan

är negativa.

De åtgärder för att komma till rätta med ordningsproblemen som föreslås i debatten är

bland annat betyg i ordning och uppförande i avsikt att åstadkomma bättre disciplin. Det

talas även om avstängning av elever, kvarsittning, och sanktioner mot dem som stör.

Mer prov och läxor hör också till de ofta föreslagna åtgärderna.

Teoriavsnitt
Det teoretiska perspektiv som vi har valt som utgångspunkt och som bildar en teoretisk

ram för vårt arbete är det problembaserade skolutvecklingsperspektiv som tagits fram

vid Karlstads universitet (www.pbs.kau.se) av bland andra Hans Åke Scherp.

Begreppet skolutveckling används enligt honom i många sammanhang och med olika

innebörder. Gemensamt för dessa är dock enligt Scherp att man avser en

kvalitetsförbättring av verksamheten (Scherp, H-Å och Scherp, G-B 2007).
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I boken Lärande och skolutveckling (2007) definieras begreppet skolutveckling på

följande sätt:

”Skolutveckling innebär att medvetna och kunskapsbaserade förändringar införlivas i den

enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i vardagsrutinerna.”

(Scherp, H-Å och Scherp, G-B  2007:41)

Det problembaserade skolutvecklingperspektivet (Berg, G och Scherp, H-Å, 2003)

hävdar att det bästa sättet att utveckla skolan är att utgå ifrån skolans inre verklighet

snarare än ifrån utifrån eller ovanifrån uppställda regler och mål. Det är de individer

som arbetar i verksamheten och deras upplevelse och förståelse av de vardagliga

problemen, och lösningarna på dessa, som skall ligga till grund för utvecklingen av

skolan och dess verksamhet. Detta sammanfattas av följande citat från boken

Skolutvecklingens många ansikten (2003):

”Ledning och styrning vid förståelseorienterad och problembaserad utveckling handlar om att

leda och styra genom lärande och förståelse, istället för via direktiv och regler (metod eller

regelstyrt) eller via budskap (målstyrt). Grundtanken är att människor handlar utifrån sin

förståelse av verkligheten, snarare än utifrån regler och budskap.”

(Berg, G och Scherp, H-Å, 2003:43)

Det centrala i detta perspektiv kan beskrivas som att man ställer begreppen

”utifrånmotivation” och ”inifrånmotivation” mot varandra. Exempel på

utifrånmotivation kan vara att man har tydligt formulerade regler, krav och sanktioner.

Exempel på inifrånmotivation kan vara att man utgår ifrån elevernas och

skolpersonalens tänkande och förståelse. Skolutvecklingsteoretiskt innebär

inifrånmotivation att man i skolutveckling i första hand bör sträva mot att utveckla

skolan med utgångspunkt från de problem som uppstår inom varje skolas egen

verksamhet.

”När lärare och skolledare beskriver vilka faktorer som är betydelsefulla för utvecklingsprocessen

framträder en bild som har föga gemensamt med de föreställningar som man ger uttryck för på central

nivå, dvs att mål, planer och utvärdering gynnar skolutveckling. Skolplaner, verksamhetsplaner eller

arbetsplaner nämns över huvud taget inte av lärare som viktiga i det vardagliga förbättringsarbetet på

skolorna. I den mån läroplan och utvärdering nämns, anses de inte vara särskilt viktiga påverkansfaktorer.”

(Scherp, H-Å, 2003:7)
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Teoretisk grund
Den teoretiska grunden för den problembaserade skolutvecklingen är hämtad från fyra

olika teoribildningar. Dessa är systemteoretisk, lärande organisation, gestaltteoretisk

och konstruktivistisk teoribildning (www2.kau.se 2007-10-07).

Systemteoretiskt anses att en skolenhet är ett exempel på ett system och att samspelet

mellan dess delar sinsemellan och mellan delarna och helheten innebär att åtgärder i en

del av systemet får återverkningar på hela systemet. Detta innebär att såväl goda resultat

som problem kan ses som uttryck för hur samspelet mellan delarna i systemet fungerar.

Ett lärande organisationsperspektiv innebär att skapa goda förutsättningar för att kunna

hantera de pedagogiska utmaningar som man möter i skolvardagen genom att medvetet

och systematiskt lära av dessa.  De lärdomar som då växer fram ligger sedan till grund

för förändringarna.

Gestaltteoretiskt poängteras att helheten är något annat än summan av delarna.

Dessutom är det så att varje del får sin betydelse utifrån den helhet som den ingår i.

Detta betyder för den problembaserade skolutvecklingen, att de lärdomar man drar

utifrån sina erfarenheter i skolvardagen är beroende av den förståelse som man har av

uppdraget och av lärande och undervisning. Vidare menar man att fokus på delarna

tenderar att osynliggöra helheten.

Slutligen utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv anses att individen konstruerar sin egen

kunskap genom att nya erfarenheter sätts i relation till hans eller hennes tidigare

föreställningsvärld.  Alltså: den existerande föreställningsvärlden är det som ger nya

erfarenheter dess innebörd och betydelse. Konstruktivismen menar att den inre

motivationen, i form av inre obalanser, är den huvudsakliga drivkraften för lärandet.

När nya erfarenheter inte kan inordnas i och förstås av individens befintliga

föreställningsvärld, skapas en inre obalans som sätter igång omstrukturerande

tankearbete (lärande), så att den nya informationen införlivas i den delvis förändrade

föreställningsvärlden (www2.kau.se 2007-10-07).

Utifrånmotivation eller inifrånmotivation
Under rubriken Utvecklingskraften kommer inifrån skriver Hans Åke Scherp (2007)

angående utvecklingsprocessens natur, att skolledarna i den undersökning han gjort

avseende lärande och skolutveckling, så gott som samstämmigt anser att förändringar i
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görandet i hög grad påverkas av medarbetarnas föreställningar på såväl individ-, grupp-

och organisationsnivå. Dessa föreställningar, menar han, dominerar också skolledarnas

syn på elevernas lärprocess. Man vill se en mer elevaktiv skola där lärarna mer utgår

från elevernas förförståelse och erfarenhet. Endast några enstaka skolledare i

undersökningen lyfter fram kontroll som en viktig utvecklingskraft. Slutsatsen blir att:

”Man behöver enligt skolledarna arbeta med inifrånmotivation och inifrånstyrning framför

utifrånmotivation och utifrånstyrning om man ska vara framgångsrik i såväl lärprocessen som

utvecklingsarbetet.” (Scherp, H-Å och Scherp, G-B  2007:247)

Här beskrivs alltså skolutveckling i termerna inifrånmotivation och inifrånstyrning. Som

dessas motsatser talas om utifrånmotivation och utifrånstyrning. Ibland nämns också

begreppen inifrån- och utifrånperspektiv. Det centrala här är begreppen utifrån och

inifrån. Det handlar om att man antingen styrs, motiveras eller ser med ett perspektiv

utifrån eller inifrån verksamheten.

I syfte att tydliggöra dessa olika perspektiv tar vi här upp några exempel från en

föreläsning av Hans-Åke Sherp (2007-08-21). I samband med mål för ungas lärande

och utveckling och begreppet ansvar ger han som exempel på utifrånmotivation att

fullgöra eller utföra en ålagd arbetsuppgift. Han menar att motsvarigheten till detta

sedd med inifrånmotivation är att ta egna initiativ. Under en annan rubrik: social

utveckling menar han att utifrånmotivationen kan vara att få barnen att sluta slåss,

medan inifrånmotivationen blir att få barnen att sluta vilja slåss. Avseende barnens och

ungdomarnas lärprocesser under rubriken struktur är ett exempel på utifrånmotivation

att ha tydligt formulerade regler och normer för eleverna. Här är exemplet på

inifrånmotivation att arbeta med elevernas inre värdegrund.

För att ytterligare förtydliga begreppen utifrån- och inifrånmotivation visar vi nedan två

bilder som åskådliggör dessa begrepp. I figur 1 ser vi exempel som att: lärobokens

struktur styr lärområdet, tydligt formulerade regler och tydliga krav. Det vill säga

motivationen kommer in till verksamheten utifrån, från lärobok, regler och krav. I

figur 2 däremot utgår motivationen från en gemensam inre värdegrund. Här finner vi

också uttryck som: knyta an till elevernas föreställningar och utgå från elevernas

tänkande och förståelse. Detta tydliggör att man i denna bild betraktar och beskriver

verksamheten inifrån, det vill säga från både elevernas gemensamma och individuella

perspektiv.
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Figur 1 Utifrånmotivation, utifrånstyrning (Scherp, H-Å 2007)

Figur 2 Inifrånmotivation, inifrånstyrning (Scherp, H-Å 2007)

(Copyright Hans-Åke Scherp)
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Metod och genomförande
I följande avsnitt beskrivs vilken metod vi har använt oss av och varför. Vi berättar om

vårt urval av undersökningsobjekt och beskriver tankarna bakom intervjumanualen. Vi

tar också upp tillvägagångssättet vid genomförandet av undersökningen och hur

undersökningsmaterialet bearbetats. Slutligen diskuteras metodens för- och nackdelar.

Metod
I vår undersökning av elevernas bild av ordning och reda i skolan har vi använt oss av

kvalitativa intervjuer. Detta eftersom det är den intervjuform som vi anser passar vårt

syfte bäst. Vi är intresserade av att få djupare kunskap om elevernas tankar om och

erfarenheter av ordning och reda i skolan.

”En kvalitativ intervju kan generera information av olika karaktär. T.ex. kan den leda till

nyanserade beskrivningar av allmänna och vardagliga företeelser i den intervjuades livsvärld.”

(Patel, R och Davidson, B, 2003:80)

Vi har genom litteraturstudier och studier av debattartiklar tagit del av och utifrån ett

problembaserat skolutvecklingsperspektiv analyserat den borgerliga alliansens bild av

dagens skola med fokus på ordning och reda och den lösningsarsenal de föreslår för att

komma tillrätta med dessa problem. Därefter har vi beskrivit och utifrån samma

perspektiv analyserat några av de undersökningar som gjorts avseende mediedebatten

om skolan för att kartlägga mediebilden av ordning och reda i dagens skola. Vi har även

här beskrivit och resonerat kring de åtgärder som föreslås för att skapa bättre ordning

och reda. Vidare har vi gjort en kvalitativ intervju-undersökning av hur några elevers

bild av ordning och reda i skolan ser ut. Slutligen har vi jämfört dessa olika

beskrivningar av skolan avseende skillnader och likheter.

Urval
Samtliga intervjuade elever går i den kommunala gymnasieskolan. De manliga eleverna

går på byggprogrammet. De kvinnliga går på medieprogrammet. Vi har gjort vårt urval

utifrån tanken att erhålla så stor variation som möjligt gällande elever med olika

betygsnivå, kön och intresseinriktning.
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Intervjustudie
Vi har sammanställt en intervjumanual som innehåller de faktorer som vi har ansett

viktiga för vår undersökning (Bilaga 1). Denna består av tre huvudfrågor med ett antal

följdfrågor att använda under intervjuernas gång. Den första huvudfrågan avser att ta

reda på hur viktig elevens lärande är för honom/henne. Nästa huvudfråga söker få svar

på elevens erfarenhet av ordning och reda, dels utifrån egen erfarenhet men också

kopplat till några centrala begrepp kopplade till ordning och reda. Avsikten här är att

senare kunna jämföra de olika bilderna med utgångspunkt från bland annat dessa

begrepp.  Den tredje frågan slutligen vill undersöka hur ett antal begrepp med koppling

till ordning och reda enligt elevens erfarenhet skulle kunna påverka ordning och reda i

skolan i en positiv riktning. Dessa begrepp är valda så att de kan förstås utifrån vårt

teoretiska perspektiv.

Vi har vid formulerandet av frågorna i undersökningen ansträngt oss för att få fram

elevernas erfarenheter, inte vad de tycker, men utifrån vissa frågeställningar blir svaren

oundvikligen av normativ karaktär. När vi t.ex. frågar om betyg i ordning och

uppförande, så är det inte något som våra elever har någon egen erfarenhet av. Vi har

ändå bedömt det som relevant att ställa frågor om detta eftersom det är något som är

högaktuellt i de förändringar som nu varslas, och delvis redan har genomförts, av den

sittande alliansregeringen.

Genomförande
Innan vi gjorde intervjuerna genomförde vi en pilotintervju med en annan gymnasieelev

för att se om vi skulle kunna få fram det material som vi var ute efter och om frågorna

skulle fungera för de individer de var avsedda för. Därefter korrigerades frågorna något

utifrån de erfarenheter vi drog av pilotintervjun.

Intervjuerna genomfördes på våra respektive skolor under två veckor. Vi spelade in dem

sammanhängande utan avbrott. Intervjuerna är mellan trettiofem och fyrtiofem minuter

långa.

Vi intervjuade tre manliga och tre kvinnliga elever. Studien är av kvalitativ karaktär och

visar endast vad just dessa sex elever har för bild av ordning och reda i egenskap av

representanter för svenska gymnasieelever på yrkesprogrammet.

”En kvalitativ intervjuundersökning bör bestå av 4-6 intervjuer.”

(Hedlund, S, 2007-08-17. Föreläsning LHS)
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Bearbetning
Vi har efter att vi genomfört intervjuerna lyssnat igenom inspelningarna noga för att

sedan skriva ut en sammanfattning av varje enskild intervju. Därefter har vi

sammanställt samtliga intervjuer utifrån varje enskild frågeställning och utifrån antal

olika svar. Denna sammanställning återfinns under rubriken ”resultat”.

Etik
Inför elevintervjuerna på de båda skolorna vidtalades respektive rektorer och de gav sitt

tillstånd. Intervjupersonerna blev informerade om innehållet i intervjuerna i förväg och

upplystes om att de själva kunde välja om de ville delta eller inte. De var också

medvetna om och gav sin tillåtelse till att deras svar spelades in och kommer att ingå i

vårt arbete i en anonymiserad form. Efter intervjuerna har varje elev läst och godkänt

våra utskrifter. På detta sätt anser vi att vi följt goda forskningsetiska principer.

(www.vr.se 2007-10-29).

För- och nackdelar
En svaghet i vår undersökning kan emellertid vara att vi som intervjuare har en relation

till de intervjuade. Detta kan ha påverkat de svar som eleverna givit även om de innan

intervjuerna har upplysts om att de skall svara uppriktigt, sanningsenligt och spontant på

frågorna. Trots denna nackdel har vi ändå valt att intervjua elever som vi har en relation

till. Detta eftersom intervjuerna gäller ungdomar och dessa enligt vår erfarenhet kan ha

svårare att sätta ord på, och uttrycka sina erfarenheter, än vuxna intervjupersoner. I

kombination med den valda intervjuformen, ser vi det alltså till och med som en fördel

att vi har en relation till intervjuobjekten, då dessa kan förmodas ha lättare att berätta

öppenhjärtigt om sina erfarenheter för någon de känner och har förtroende för.

”… en kvalitativ intervju innebär att den intervjuade skall lämna ut sina personliga

ställningstaganden. För att intervjupersonen skall vara beredd till detta krävs att denne känner

förtroende för intervjuaren och respekterar syftet med intervjun.”

(Johansson, B och Svedner, PO 2006:44)

Vi är också medvetna om att sex intervjuer inte ger tillräckligt underlag för att dra

generella slutsatser men att de ändå kan ge underlag för fortsatt diskussion.
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Resultat
Här redovisar vi resultatet av vår elevundersökning. Vi beskriver elevbilden av ordning

och reda i skolan och visar vilka åtgärder dessa elever ser som verkningsfulla för att

förbättra ordning och reda i den kommunala grund- och gymnasieskolan. Slutligen

konstateras om dessa åtgärder kan karaktäriseras som varande från ett utifrån- eller

inifrånperspektiv.

Sammanställning av intervjuerna
Betydelsen av utbildning
Samtliga intervjuade elever uppger att skolan/utbildningen är viktig för dem och alla

understryker hur stor betydelse den har för deras framtid. Några av eleverna betonar att

den är viktig för dem eftersom de är medvetna om att utbildning är förutsättningen för

att kunna få ett bra jobb och lön direkt efter skolan. Andra har tankar om att så

småningom studera vidare när de har jobbat ett tag. Ingen av de intervjuade eleverna gör

spontant någon koppling till O&R i det här skedet av samtalet. En av de intervjuade

uttrycker en känsla som vi uppfattar går igen också i de övrigas svar:

”I gymnasiet läser man det man är intresserad av, så det känns mer som början på

framtiden. Det är mycket roligare.” (Kvinna, Medieprogrammet).

Faktorer som påverkar lärandet
När samtalet går vidare till att handla om vad intervjupersonerna upplever som viktigt

för att det ska gå bra och lätt med lärandet, kommer samtliga kvinnliga intervjupersoner

in på hur läraren agerar. Två av dem framhäver också att det ska vara lugnt och tyst, bra

arbetsro.  Här ser vi för första gången att någon av eleverna uppvisar liknande syn som

fp/media på vad O&R är samt den betydelse det har för deras lärande.

En av de manliga intervjupersonerna återkommer vid flera tillfällen i intervjun till att

det är viktigt med variation, att det inte är samma upplägg hela tiden. Detta är en

uppfattning som också en av de kvinnliga intervjupersonerna lyfter fram vid ett senare

tillfälle under samtalet. Båda dessa är elever med höga betyg. De två andra manliga

trycker på att de helst lär sig praktiskt:
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”Jag gillar mer att lära mej praktiskt, jag har alltid varit sådan, jag vill se med egna

ögon. Det man läser av från boken, det kan fastna i huvudet, men i verkligheten vet man

inte egentligen riktigt vad det är.” (Man, Byggprogrammet).

Blandade erfarenheter
De flesta tycks ha upplevt högstadiet som mer eller mindre stökigt och jobbigt:

”På högstadiet var det mycket fjortisperioder. Då var det inte lika mycket O&R. Alla

var skoltrötta. Man läste en massa ämnen som man inte hade intressen för.”

(Kvinna, Medieprogrammet).

Lågstadiet har lämnat väldigt olika minnesbilder hos våra intervjupersoner:

”Rörigt, skrikigt och galet i lågstadiet.” (Kvinna, Medieprogrammet)

”Det var inte skolmässigt. Man hade sovstund och läraren spelade piano på

lektionerna.” (Kvinna, Medieprogrammet).

”I lågstadiet var det lugnt.” (Man, Byggprogrammet).

Mellanstadiet nämns överhuvudtaget inte av våra manliga intervjupersoner. Två av de

kvinnliga intervjupersonerna nämner i korta ordalag mellanstadiet, och då som något

positivt:

”På mellanstadiet började man med lite prov och sånt men det var inte så jobbigt. Man

gick inte lika långa dagar. Man var inte lika skoltrött. Man hade inte börjat tänka på

skolan som något jobbigt.” (Kvinna, Medieprogrammet).

Ett intryck vi får är att skoltröttheten och med den en tilltagande brist på O&R börjar i

högstadiet, och att sambandet skulle kunna vara att man då läser en massa ämnen som

man inte har intresse för. Ytterligare ett samband som eleverna inte nämner är att från

och med högstadiet försvinner klassläraren som undervisar eleverna i de flesta ämnena
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ur bilden och ersätts av ämneslärare som är experter på ett fåtal ämnen, men som har

mindre tid med varje enskild elev. Detta mönster ligger sedan som bekant kvar i

gymnasiet, men då är varken skoltröttheten eller bristen på O&R lika påtaglig,

åtminstone inte hos de av oss intervjuade eleverna. Orsaken till detta skulle kunna vara

det som den kvinnliga eleven på Medieprogrammet nämner i sitt svar ovan på frågan

om/hur viktig skolan/utbildningen var för henne, nämligen att på gymnasiet läser man

huvudsakligen ämnen som man själv är intresserad av, och som dessutom upplevs som

en del av den egna framtiden och det därmed blir mer lustbetonat.

Olika sorters O&R?
På frågan om vad de tänker på när de hör uttrycket Ordning & Reda nämner hälften av

eleverna spontant att de först tänker på det som strängt och kontrollerande:

”Det låter väldigt strängt. Men… Det ska vara lagom med O&R. Men inte för mycket.

Det känns som om alla bara sitter stilla och inte vågar säga ett ord.”

(Kvinna, Medieprogrammet).

”Jag tänker på ett klassrum med bänkar uppradade, exakt likadant ett helt klassrum,

helt symmetriskt, och det känns så där tråkigt. Det är ett tråkigt, allvarligt, laddat

begrepp.” (Man, Byggprogrammet).

Men efter en stunds funderande kommer samtliga intervjuade fram till att det också kan

vara något positivt med Ordning & Reda, att man kan tala om två sorters O&R. Den ena

sorten skulle då vara den stränga, hårt reglerade och kontrollerande som beskrivits ovan.

Den andra beskrivs så här:

”Men bra struktur, bra planering det kan ju också vara O&R, och det är ju bra, det är

väldigt bra.” (Man, Byggprogrammet).

”Men sen med lite tanke så blir det att man har ordning på ett bra sätt, att man har koll

på klassen, att klassen är med i matchen. O&R är ett positivt laddat begrepp, men inte

den här första bilden med en lärare som går runt med händerna på ryggen medan

eleverna sitter tyst och läser, men den andra tanken.”
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(Man, Byggprogrammet).

”För mej är O&R i skolan något positivt. Jo det kan betyda olika saker, man kan se det

ytligt och så kan man se det som inifrån… Jag tänker att O & R i skolan är att den ska

vara fördomsfri, inte så mycket diskriminering och sånt. Det ska också vara respekt till

lärarna, det ska inte vara så att man sitter med fötterna på bordet. Själv gör jag

misstaget ibland, men ändå när man säger till då respekterar man. Men när jag tänker

på O&R i skolan, då tänker jag på att den ska ta bort diskriminering, att den ska vara

jämlik och fördomsfri. Alla ska vara lika värda om man säger så… Det ska vara lugnt

omkring, när det blir för mycket stress runt omkring då blir alla som soldater. Det är

lätt att hjärnan slår ifrån, att istället för att ta emot så trycker man ut.”

 (Man, Byggprogrammet).

Vi uppfattar det som att eleverna ser två sorters O&R. Den första som de tänker på när

vi frågar om O&R är den stränga och kontrollerande, och den känner de sig inte särskilt

bekväma med. Den andra, som de upplever som mer positiv handlar om bra struktur,

planering, engagemang, likvärdighet och inflytande. Utifrån vårt teoretiska perspektiv

ger detta en bild av att eleverna ser inifrån motiverade åtgärder avseende ordning och

reda som mer positiva och verkningsfulla än åtgärder som präglas av utifrån kommande

regler och kontroll.

Konkreta uttryck för O&R
Det framstår som klart att samtliga intervjuade ser O&R som något positivt och

nödvändigt för att de ska kunna lyckas med sina studier. Men lika klart framstår det att

de inte har samma uppfattning i det stora hela om vad som är O&R som fp/media har

givit uttryck för. Tydligast märks detta när vi kommer in på konkreta uttryck för denna

politik:

”Keps- och ytterklädsförbud – Nej, jag tycker det är fånigt. Det är en gammaldags

regel tycker jag.” (Kvinna, Medieprogrammet).

”Keps- och ytterklädsförbud – Bort. Det är oväsentligt.”

(Kvinna, Medieprogrammet).
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”Keps- och ytterklädsförbud är bara patetiskt!” (Man, Byggprogrammet).

Men i några frågor har man ungefär samma uppfattning avseende O&R som fp/media.

En sådan fråga är när det gäller inställningen till att komma i tid till lektionerna. Det

upplevs som störande av de flesta, och de som inte säger sig bli så störda av det själva,

menar ändå att det är viktigt att inte komma för sent därför att det stör lärarens

genomgång:

”Komma i tid – Ja, jag tror säkert att det är jävligt jobbigt för en lärare som har

undervisning om det kommer folk indroppande hela tiden.”

 (Kvinna, Medieprogrammet).

Och i vissa frågor kan man se en tendens där de kvinnliga eleverna har en uppfattning

som åtminstone i någon mån drar åt regeringsalliansens, medan de manliga kategoriskt

avvisar den. Ett sådant exempel är frågan om betyg i ordning och uppförande, och

eventuellt införande av betyg i lägre årskurser:

”Betyg ordning och uppförande – Ja, jag tror att det skulle hjälpa. Verkligen. Då skulle

folk anstränga sig att vara tystare och lugnare.” (Kvinna, Medieprogrammet).

”Betyg ordning och uppförande – Vissa skulle bli glada eftersom dom sköter sig. Då

skulle dom tycka ”då kommer jag att få MVG i O&R”. Vissa skulle nog tycka att det är

töntigt och strunta i det. Dom skulle kanske tycka att det inte har någon påverkan när

dom ska söka jobb.” (Kvinna, Medieprogrammet).

”Betyg i O&R blir bara ännu mera press på eleverna, det blir för mycket smöreri och

gulle-gull med läraren och sådana saker, det där tror jag inte alls på egentligen. Betyg i

lägre årskurser känns helt sjukt att sätta press på ett så ungt barn, att de ska börja

prestera redan i den åldern, det känns inte rätt. Jag tror inte att de elever som stökar

tar så mycket notis om ett betyg i O&R, utan bara ”skit samma, det är bara ett

ordningsbetyg”.  (Man, Byggprogrammet).
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”Jag har varit en sådan elev som stökat en del under min grundskoletid och jag hade

bara blivit ännu mera frustrerad om jag skulle ha fått betyg i ordning och uppförande.”

(Man, Byggprogrammet).

Orsakerna till denna skillnad mellan kvinnliga och manliga elever kan vara många. En

skulle kunna vara att flickor i vårt samhälle tidigt präglas att vara vad man kallar

duktiga flickor, medan det av pojkar ofta förväntas ett mera utåtagerande beteende. Den

i dag rådande diskursen är ju fortfarande, trots ett ganska långvarigt arbete med

genusperspektivet i skolor och förskolor, att flickor är snälla och fogliga medan pojkar

är busiga och stökiga. En annan orsak, som kanske dessutom i sig är en av orsakerna till

att denna diskurs är så svår att ändra, kan möjligen vara den totala dominansen av

kvinnor i lärarkåren och då inte minst i förskolan. Flickor har kanske lättare att

identifiera sig med sina kvinnliga lärare/förskolelärare än vad pojkar har, och anammar

därför starkare budskapet att det ska vara O&R i skolan eftersom de till övervägande

delen haft kvinnliga förebilder inom förskola och skola.

Otydlig bild av vad som påverkas av O&R
I avsnittet där vi ställde frågor om vad som kan påverkas av O&R, och räknar upp ett

antal ord; tryggheten, arbetsron, skolket, mobbningen, läslusten, disciplinen, så får vi

otydliga och ibland rentav undrande svar. Intervjupersonerna förstod inte riktigt

fp/medias kopplingar mellan dessa begrepp och O&R. Man såg inte O&R som en faktor

som påverkar trygghet eller läslust. Kopplingen mellan O&R och disciplin tolkades som

ett uttryck för stränghet. Detta är för oss ännu en indikation på att det problembaserade

skolutvecklingsperspektivets utifrånperspektiv som vi så tydligt sett hos fp/media inte

möts av någon förståelse hos eleverna i vår undersökning.

”Tryggheten – kanske…, man känner sig trygg om det är lugnt i klassrummet?”

(Kvinna, Medieprogrammet).

”Trygghet – Jag vet inte. Det är väl i så fall mobbningen. Inte att det finns några elever

som skriker vid sidan om. Om det sitter en tjej och jobbar och hon inte vågar säga -Var

tyst.” (Kvinna, Medieprogrammet)

”Trygghet – Nja… Nej, det tror jag inte.” (Kvinna, Medieprogrammet).

”Tryggheten tror jag inte påverkas av det.” (Man, Byggprogrammet).

”Läslust – Oj, vilka jobbiga frågor.” (Kvinna, Medieprogrammet).



28

”Läslust – Det har det.” (Kvinna, Medieprogrammet).

”Disciplinen – om läraren är strängare och säger att ”nu ska det vara tyst här”, då blir

det ju mer ordning men det kanske inte blir lika populärt hos eleverna… så kanske inte

heller.”

”Disciplin – Inte mer att säga” (fanns inga kommentarer).

En elev ger emellertid uttryck för en ganska klar bild av ett växelspel, något som kan

påverka och påverkas av O&R:

”Disciplinen påverkas ju väldigt mycket tror jag. För om en lärare har ett bra upplägg,

då blir det automatiskt att man tycker att det är roligare att gå på lektionen, och då

tycker man att läraren är schysst och då får man mera respekt för läraren.”

(Man, Byggprogrammet).

Det här är en av få elever i vår undersökning som gör en tydlig koppling mellan

trygghet, läslust och disciplin å ena sidan och O&R å den andra. Och då kopplar han

inte till den sortens O&R som handlar om kontroll, stränga regler och lärare som pekar

med järnhanden, utan till den O&R som handlar om bra struktur, planering,

engagemang och likvärdighet. Då menar den här eleven uppstår en respekt för läraren.

Det här ser vi som ett exempel på att elever när de väl gör kopplingen mellan O&R och

de nämnda begreppen gör det från en inifrånmotivation.

En genustendens går igen
När vi ber eleverna komma med exempel på bra respektive dåliga lärandelektioner

beskriva situationer som de har upplevt, framträder samma genustendens som vi såg i

början av intervjun. De kvinnliga uppehåller sig mycket vid hur läraren agerar.

”Läraren hjälper inte.” (Kvinna, Medieprogrammet).

”Mest-minst O&R: Beror på lärarna. Vissa lärare klarar inte av när det är stor klass

eller om det är bråkigt och stökigt.” (Kvinna, Medieprogrammet).

De manliga pratar antingen om något tillfälle där de personligen har lärt sig bra, eller

lite mera övergripande.



29

”När större delen av klassen känner av att det inte är något som intresserar, och att det

inte spelar någon roll i utbildningen, och att läraren inte riktigt heller är riktigt hundra

procent för den här saken, då blir det lätt att det glider över på fel sida. Men det finns

också många bra exempel där man har haft roligt samtidigt som man har varit

engagerad i sin uppgift och fått mycket uträttat, ett lättsamt pass liksom. Och det tycker

jag är en bra lektion.” (Man, Byggprogrammet).

Vad kan ge mera/bättre O&R?
Avslutningsvis frågade vi om hur viktigt det var för eleverna med O&R, och vad som i

så fall kan påverka det i en positiv riktning. Att eleverna är delaktiga i hur

undervisningen läggs upp menar de flesta är viktigt, några understryker att det är

mycket viktigt. Men en elev är skeptisk till elevers delaktighet i upplägget av

undervisningen:

”– Nja, elever är inte alltid så bra på att komma på hur man ska lära sig. Det är upp till

läraren att bestämma. Det är bara jobbigt när läraren frågar eleven ”Hur vill du lära

dig?” och sånt.” (Kvinna, Medieprogrammet).

Mindre elevgrupper menar fyra av de intervjuade är bra och viktigt för O&R. En säger

att det inte har så stor betydelse, och den sista att det i huvudsak är mera positivt med

stora grupper, att det lättare blir kotterier som håller på sitt i mindre grupper.

Att lärare ska ha gjort ordentliga lektionsförberedelser är alla de intervjuade eniga om.

Men hälften av dem framhåller att läraren också måste kunna läsa av klassen när det

inte fungerar och då kunna improvisera lite.

”Vissa lektioner är det väl en bra plan att ha lagt upp lektionerna ”så här ska vi göra”.

Men samtidigt, om vi tycker att det är tråkigt så kanske det urartar, så det är väl lite

både och.” (Kvinna, Medieprogrammet).
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Att eleverna är utvilade och inte trötta på lektionerna anser de flesta är viktigt. Men två

av dem menar att det mest är ett problem för dem som är trötta, att det inte drabbar

andra.

Att konflikter mellan elever och elever/lärare drar bort fokus från det som lektionen ska

handla om råder det total samstämmighet om.

Bra klassrumsklimat påverkar alla, någon menar att man får det ”genom att göra andra

saker också tillsammans än att bara sitta i klassrummet.” (Man, Byggprogrammet).

En elev börjar här spontant att prata om luftkonditionering och ljus, alltså den fysiska

miljön som han upplevt som väldigt eftersatt. En reflexion vi gör här är att väl

underhållna och fräscha lokaler är ett nog så handfast uttryck för O&R.

Den gode läraren
Som avslutning på sammanfattningen av intervjuerna saxar vi ur de svar vi fick på

frågan om hurdan en bra lärare är, eftersom vi upplever att de på ett bra sätt speglar

elevernas inställning till O&R i skolan.

”En bra lärare ska vara lite kompisaktig, ha en personlig relation till varje elev. Men

samtidigt ska läraren styra, ha koll på sina elever. Vara kompis men ändå styrande,

visa vem som bestämmer. Om det behövs sägas till på skarpen, ta ett snack med eleven.

Han ska prata med eleverna, få dem att vilja göra, det är mycket bättre än att stå och

peka med pekpinnen.” (Man, Byggprogrammet).

”Svårt att säga hur en bra lärare är, för alla bra lärare man har haft dom är så olika.

Det alla har gemensamt är respekt. Att eleverna har väldigt, väldigt mycket respekt för

läraren. När jag tänker på bra lärare, jag vet inte varför, men man känner bara att

”Fan vilka bra lärare!”  Kanske att de kan föra en diskussion med eleverna, att de är

trevliga och vet vad de håller på med.” (Man, Byggprogrammet).

Två saker vill vi lyfta fram ur de här svaren. Det första är att de intervjuade eleverna

menar att det är viktigt med lärare som är personliga och kan prata med eleverna, kan få

dem att vilja göra. Alltså inte bara prata till dem genom att stå och peka med pekpinnen
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utan istället prata med dem. Detta skapar enligt eleverna en positiv O&R. Det här

synsättet överensstämmer väl med tankarna inom vårt teoretiska perspektiv som

framhåller dialogens betydelse för skolutveckling.

Det andra vi vill lyfta fram är något som sägs i det sista citatet ovan: ”alla bra lärare

man har haft dom är så olika.” Det här sägs bara av en elev, men det säger oss ändå

något viktigt i sammanhanget. Kan det vara så att de lärare som blir särskilt uppskattade

av eleverna är de som är trygga i sig själva och sin roll som pedagoger och att detta blir

snabbt avläst av eleverna? Vi anser att även detta är ett exempel hur eleverna ser med ett

inifrånperspektiv på lärarna och deras strävan att skapa O&R i skolan. Ett tydligare

exempel på inifrånmotivation än det att utgå från sig själv är svårt att hitta.

Sammanfattning
De sex intervjuerna i vår undersökning ger en bild av svenska gymnasieelever på

yrkesförberedande program som

• tar sina studier på mycket stort allvar, oberoende av om de är manliga, kvinnliga

eller om de är elever med höga eller låga betyg

• har blandade upplevelser av sin tid hittills (åk 2 i gymnasiet) i det svenska

skolsystemet i frågan om O&R

• nästan enhälligt ställer sig avvisande till den regressiva formen av O&R som tar

sej uttryck i keps- och ytterklädsförbud, beslagtagande av mobiltelefoner,

ordningsbetyg och liknande

• är mycket positiva till den form av O&R som tar sig uttryck i struktur i

undervisningen, respekt för varandra, lärare som kan styra utan att stå och peka

med pekpinnen utan istället kan ha en dialog med eleverna och att det har stor

betydelse för deras lärande.

Eller med andra ord, eleverna är mycket positiva till O&R, men de har inte samma bild

av vad som är en för dem och deras lärande positiv O&R som regeringen och media har.

Eleverna önskar en förståelseorienterad O&R, men fp/media vill ha en regelstyrd O&R.

Vi kan alltså konstatera att eleverna i vår undersökning upplever att de åtgärder som de

ser som verkningsfulla för att skapa O&R kommer från ett tydligt inifrånperspektiv.
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Analys och diskussion
Som vi ser det ger de undersökningar vi studerat och vår egen undersökning belägg för

påståendet att fp/media i sin syn på skola och utbildning är starkt präglade av ett

utifrånperspektiv, men att eleverna i undersökningen till största delen spontant har ett

inifrånperspektiv. Fp/media talar nästan uteslutande om införandet av nya regler,

bestraffningar, lagar och bestämmelser för att förbättra O&R i skolan. I skrivande stund

nås vi av ett uttalande av skolminister Björklund (fp): ”Det kan vara okej med förbud

mot byxhäng och urringningar – om skolan och föräldrarna är överens.”

(Metro, 2007-10-31).

 Eleverna är till övervägande del i motsvarande grad negativa till just denna typ av

åtgärder. Vi ser att de istället i stor uträckning präglas av ett inifrånperspektiv, de menar

att förbättringar avseende O&R kommer av andra orsaker.

”Det viktigaste är att det ska inte styras med järnhand, när man har lite roligt lär man

sej som bäst. Skolan ska ju inte vara ångest, man ska ha bra sammanhållning, en bra

relation till läraren.” (Man, Byggprogrammet).

 ”Delaktighet – Det är väldigt viktigt. I år har alla lärare startat upp kurser med att låta

eleverna vara delaktiga. Det är väldigt viktigt för det är lättare att lära sig om man

tycker att någonting är roligt.” (Kvinna, Medieprogrammet)

”Att alla får vara delaktiga, är viktigt. Att inte alla bara lyssnar på en, det blir ju

diktatur.” (Man, Byggprogrammet).

Ytterligare en bekräftelse på den här elevbilden får vi i Sveriges Radios

nyhetsrapportering: ”Mellan 50 och 100 elever på Bäckängsgymnasiet i Borås strejkar

under tisdagen. De vill visa sitt missnöje mot att Borås stad ska införa

ordningsomdömen och att eleverna inte har känt sig delaktiga i beslutsprocessen.”

(www.sr.se 2007-10-30).

Vem är experten?
Det är frapperande vilken diskrepans som finns mellan fp/medias bild av den svenska

kommunala skolan och den bild som de elever från kommunala yrkesskolor vi har

intervjuat ger. Inte minst för att just yrkesprogrammen har varit i skottgluggen för
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skolministerns kritik, och samtliga intervjuade elever går på just yrkesprogram i den

svenska kommunala gymnasieskolan. Frågan inställer sig, hur har fp/media skapat sig

sin bild av den svenska kommunala skolan? Ställd i relation till vår och andra

undersökningar 2, är det mycket svårt att se hur den skulle kunna ha hämtat sin näring

från de elever som den handlar om.

”De riktigt ¨progressiva¨ pedagogerna, till exempel professor Bengt-Erik Andersson, brukar

hävda att eleverna bör få syssla med det de tycker är roligt för då lär de sig mer. Andra

formulerar sig som så att eleverna ska få forma skolundervisningen utifrån sina egna

referensramar. Man ska utgå från det eleverna redan kan… För mig är dess tankar livsfarliga.”

(Leijonborg, L och Björklund, J 2002:37)

 Frågan är vem som ska betraktas som expert på området; en skolminister utan egen

yrkeserfarenhet av den svenska kommunala skolan eller de elever som nu befolkar

Sveriges kommunala skolor? Fp-ledarna redovisar en något märklig syn på

elevinflytande och delaktighet.

”Hela tanken på att eleverna ska bestämma i skolan bygger på idén att eleverna själva vet

bättre än lärarna vad de vill lära sig.” (Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:36)

”Andra formulerar sig som så att eleverna ska få forma skolundervisningen utifrån sina egna

referensramar. Man ska utgå från det eleven redan kan. Ett riktigt innebegrepp är ”lust att

lära”.” (Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:37)

”Ingen skulle väl föreslå patientstyrda sjukhus?” (Leijonborg, L och Björklund, J, 2002:35)

Det är också för oss fullständigt främmande med en elevsyn som jämför elever med

patienter på ett sjukhus. Vi ser inte våra elever som passiva mottagare av kunskaper som

vi i vår visdom förmedlar till dem. Vi strävar efter att så långt som det någonsin är

möjligt få dem själva aktiva med att söka och ta till sig kunskap, av den enkla

anledningen att vi av yrkesmässig erfarenhet vet att dels ”fastnar” kunskaperna bättre,

men kanske framför allt för att det då leder fram till en kunskap av högre kvalité,

nämligen att själv kunna tillämpa och skapa ny kunskap, kunna tänka själv och inte bara

tillägna sig redan ”färdig kunskap”. Detta, som ibland kallas för laborativa förmågor, är

också en av de färdigheter, som är främst efterfrågade hos eleverna när vi introducerar

dem på deras APU-platser. De arbetsplatser som vi har kontakt med framhäver vikten

av att kunna och att våga ta egna initiativ och att tänka själv, och inte bara göra det som

                                                
2 ”Jag känner inte igen mig i den bild av skolan som målas upp” och ”Sanning eller konsekvens – en rapport om

mediebilden av skolan” (www.lararforbundet.se 2007-07-10)
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de blir tillsagda. Detta är en färdighet som väldigt få har med sig in i skolan, utan det är

något som utvecklas och förfinas liksom det mesta genom övning och praktik och

kanske framför allt genom att få eleverna delaktiga i både hur utbildningen ska bedrivas,

men delvis också vad den ska innehålla så att den blir på en nivå som är i paritet med

och bygger vidare på deras tidigare kunskaper.

Något som slår oss när vi lyssnar på våra intervjuer är den stora kontrasten mellan den

betydelse som eleverna själva tillmäter sin utbildning, och den bild som media och

regering förmedlar av svenska skolelever i svenska kommunala skolor. De intervjuade

eleverna uppger alla, oberoende av kön, ålder eller betygsnivåer, att skolan och

utbildningen är viktig för dem. Vi blev själva en aning förvånade när vi började granska

vårt material. Även om vi upplever att de allra flesta elever faktiskt inser betydelsen av

en bra utbildning, så blev vi överraskade av den tyngd och det allvar som de lade i sina

svar. En möjlig förklaring till vår förvåning är att även vi, trots att vi själva är

verksamma i skolan, präglas av den starkt svärtade mediebilden av vårt svenska

kommunala skolväsende.

Har det blivit sämre O&R ?
Är då regeringens/medias bild av den svenska kommunala skolan helt utan grund?

Naturligtvis är den inte det. Visst finns det elever som inte tar sina studier på allvar, som

inte har respekt för vare sig lärare eller andra elever. Detta är ett faktum som oss

veterligen inte förnekas av någon, inte heller av de få röster som under senare år har

argumenterat mot fp/media i den här frågan. Problem finns, har alltid funnits och

kommer alltid att finnas i våra skolor såväl som på andra arbetsplatser i vårt land.

För visst var det stök och oordning även i den gamla segregerade skolan.

Undertecknade är tillräckligt gamla för att ha upplevt också denna skola och kan vittna

om att det inte är något nytt att det på vissa lektioner är stökigt och dålig lärandemiljö.

Det förekom redan på 60- och 70-talet när vi var gymnasieelever, och enligt vad vi har

kunnat förstå även tidigare. Från vår egen skoltid skulle vi kunna berätta om häftstift på

lärares stolar, fulla elever som hemsökte sina lärare på luciamorgonen, lärare som fick
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sina cyklar upphissade i flaggstången på skolgården av elever, elever som klättrade på

fasaden på skolan, elever som systematiskt skolkade från vissa lektioner, elever som var

allmänt stökiga på lektionerna och mycket annat.

Men frågan är om det är som fp/media hävdar att t ex ordningsproblemen accelererat

krisartat, eller att elever och föräldrar inte får tydliga signaler om hur det har gått i

skolarbetet. Detta som ett resultat av det som Folkpartiledarna benämner flumskolan

med rötterna i haschdimmorna under vänstervågen för trettio år sedan (Leijonborg, L

och Björklund, J. 2002), speciellt i jämförelse med andra länder. Enligt Björklund i det

tidigare citerade radioprogrammet Skolakuten så är den svenska skolan sämst i världen

på O&R! Vi har svårt att se den vetenskapliga hållbarheten i sådana löst utkastade

påståenden. Vi ser inte heller att det stämmer med den bild vi har skapat oss utifrån vår

och andras undersökningar, våra litteraturstudier och våra egna erfarenheter av den

svenska kommunala skolan.

En annan och i vårt tycke mer nyanserad bild av det svenska skolväsendet får vi i

Motbok (Fejan Ljunghill, L och Svensson, S. 2006). Här konstateras vad det gäller

resultaten att en hel del blivit bättre, bl.a. i svenska, engelska, samarbetsförmågan och

intresset för samhälls- och globala frågor. Eftersom elevernas låga kunskapsnivåer av

många röster i debatten nämns som en direkt följd av bristande O&R är detta ytterligare

ett tecken på att fp/medias bild inte helt stämmer överens med skolans verklighet. Men

här visas också att det finns en tillbakagång i några ämnen. Till exempel har

kunskaperna i matematik, kemi, samt läsförmågan försämrats. Det konstateras att dessa

förändringar har skett från och med 90-talet, inte från 70-talet som fp hävdar.

”Den sammanhållna grundskolan som Sverige hade fram till och med 1980-talet var kanske

världens bästa skola. Den låg i den absoluta världstoppen i de internationella jämförande

undersökningarna. Men efter beslutet om det fria valet av skola som togs av den

socialdemokratiska regeringen 1991 och beslutet om satsningen på de fristående skolorna som

togs under den borgerliga regeringen några år senare har resultaten sjunkit. Från

topplaceringar ligger nu de svenska eleverna strax ovanför medelvärdet i de internationella

undersökningarna.” (Fejan Ljunghill, L och Svensson, S. 2006:26)
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En skolelev år 2007
Det man kan, och bör, kritisera och granska skolan för är även i vad mån den når upp till

de uppställda målen, och att man då gör det relaterat till de givna förutsättningarna. Till

de givna förutsättningarna hör att omvärlden och därmed eleverna inte är desamma idag

som tidigare. En skolelev i Sverige år 2007 är exponerad för påverkan inte bara från

skolan och hemmet, utan också från omvärlden utanför dessa två sociala fält. Exakt hur

omfattande denna exponering är och vilken påverkan den utövar är svårt att fastställa,

men vi kan se att den är betydande. Det kan med fog också konstateras att påverkan

utifrån inte är något nytt, det har funnits i alla tider. Det som är nytt är omfattningen,

och att den idag trängt in i både den privata sfären (familjen) och i den tidigare delvis

skyddade offentliga sfären (skolan). Informationsflödet från internet och otaliga TV-

kanaler är en del i det. Att den unga människan idag inte ens i skolan får slippa undan

det ständiga reklambruset är en annan. Till exempel i kollegieblock och kalendrar som

till stor del består av reklam, reklamskyltar från sponsrande företag uppsatta i skolor,

m.m. Allt detta pockar på elevernas uppmärksamhet och gör det svårt för dem att

fokusera på de arbetsuppgifter som de ska utföra i skolan. Sammantaget gör detta att

förutsättningarna för att lyckas skapa O&R i form av arbetsro och bra klassrumsklimat

inte blir de allra bästa.

Flera faktorer som påverkar O&R
Som exempel på faktorer som påverkar O&R kan anges allt större klasser och lägre

lärartäthet som ett resultat dels av de ekonomiskt strama ramar som skolan har att verka

inom, dels som ett resultat av demografiska skillnader. På grund av de stora

barnkullarna i början av 90-talet – 1991 hade Sverige det högsta födelsetalet under hela

1900-talet – vilka har medfört stora barngrupper i såväl förskola, grundskola och nu i

skrivande stund i gymnasieskolan.

Vidare erbjuds idag alla en tolvårig skolgång som ger grundläggande behörighet till

vidare studier. Detta är för övrigt en av de saker som fp/media avser att ta bort, till

förmån för en segregerad skola, där de elever som ska bli akademiker respektive

praktiker segregeras vid 15 års ålder. (www.regeringen.se Dir. 2007:8). Kanske nästa

steg blir att som i t ex Belgien göra den selekteringen redan efter årskurs sex, så att de

studiemotiverade och välartade medel- och överklassbarnen som är vana att ta för sig
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inte blandas med stökande ungar från familjer med arbetslöshets- drogmissbruks- eller

invandrarbakgrund. Då skulle det åter kunna bli som på det som ibland benämns som

den gamla goda tiden, då vi hade realskola och riktig studentexamen med muntlig

tentamen, och de som inte klarade den fick smyga ut bakvägen. Alltmedan de mindre

välbeställda eleverna kan hållas undan på traditionella lärlingsplatser i företagen eller på

något som liknar gamla tiders verkstadsskolor.

Ovanpå allt detta kan sedan läggas att kraven på eleverna för att få betyget Godkänd har

höjts, något som självklart påverkar resultaten:
”…införandet av målen för godkänd innebar en kraftig höjning av kraven på eleverna. Men

riksdagen satsade ingenting för att göra det möjligt för alla elever att nå målen. Höjer man

kraven utan att sätta in de åtgärder som krävs för att alla ska nå målen blir naturligtvis

resultatet att en stor grupp blir icke godkända. Men det var värre än då. När kraven höjdes

skars grundskolans resurser ned mycket kraftigt. Det drabbade i första hand de svagaste

eleverna i de mest utsatta stadsdelarna, de som behövde extra stödundervisning i olika

former.” (Fejan Ljunghill, L och Svensson, S. 2006:26)

Andra faktorer som kan påverka både O&R och resultaten är det faktum att vi under det

senaste årtiondet har haft en ganska stor invandring från krigsdrabbade länder. Att de

traumatiska upplevelser som dessa barn bär med sig i sin mentala ryggsäck sätter sina

spår i förmågan att leva upp till kraven på O&R och fokusering på skolarbetet anser vi

vara givet.

Valet av glasögon
Det är lätt att se vilka glasögon som fp/media har haft på sig när de har formulerat sin

uppfattning av det svenska kommunala skolväsendet. Med tillämpande av det teoretiska

perspektiv som vi har valt att använda oss av så skulle man kunna konstruera ett

begrepp som beskriver det på åskådligt sätt: De har haft utifrånglasögonen på sig. De

åtgärder och utredningsdirektiv som föreslagits eller redan genomförts är präglade av ett

utifrånperspektiv. Detta är oerhört tragiskt och kommer förmodligen inte alls att leda till

en bättre utveckling av svenska skolelevers lärande och kunskapsutveckling, framför

allt inte sett på en övergripande nationell nivå. Åtgärder av karaktären strängare och mer

omfattande regelverk samt hårdare konsekvenser leder i bästa fall till en förändring till

det bättre av det vi ser på ytan, men när lärarna/vuxna vänder ryggen till kommer

förhållandena kanske rentav att bli värre. Att montera övervakningskameror och
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avlyssningsutrustning i elevernas omklädningsrum, avlyssning av elevernas

mobilsamtal och sms-trafik blir det naturliga steget om inte utifrånglasögonen tas av.

”Vilka lösningar man väljer att tillämpa för att hantera ett problem är beroende av vilken

förståelse man byggt upp om problemets natur men även av förståelsen av uppdraget.”

”Ledning och styrning vid förståelseorienterad och problembaserad utveckling handlar om att

leda och styra genom lärande och förståelse, istället för via direktiv och regler (metod- eller

regelstyrt) eller via budskap (målstyrt). Grundtanken är att människor handlar utifrån sin

förståelse av verkligheten, snarare än utifrån regler eller budskap.”

(Berg, G och Scherp, H-Å , 2003)

I övriga samhället, inte minst inom företagen, pågår en utveckling mot mera

demokratiska arbetsformer. I företagen sker denna utveckling inte av principiella skäl,

det är inte demokratin i sig som är drivkraften bakom utvecklingen, utan effekterna av

den. Man har helt enkelt konstaterat att demokratiska former för det mesta för med sig

en effektivitetsutveckling, och att medarbetarna utvecklas som just medarbetare. Detta

kan vi se bland annat i de självstyrande grupperna inom industrin. Det demokratiska

ledarskapet är det dominerande i dagens arbetsliv, inte det gamla hierarkiska

ledarskapet.

Slutkommentar
Det är ur skolans vardag som vi hämtat vår bild. Den grundar sig dels på vårt eget

intervjumaterial, dels på andra undersökningar som t ex den tidigare nämnda, Jag

känner inte igen mig i den bild av skolan som målas upp (www.lararforbundet.se 2007-

07-10), samt på egna erfarenheter under vardera ca 5 år som yrkeslärare i den svenska

kommunala gymnasieskolan. Vi hämtar några citat från den sistnämnda

undersökningen, först två skolledares röster:

”Lärarna gör ett fantastiskt arbete vilket inte kommer fram. Eleverna har idag kunskaper som

inte går att mäta, det framgår aldrig i media. Det är enbart det som inte bra som det skrivs om.

Vi har flera gånger tagit kontakt med media för att be dem skriva om bra saker vi gör i skolan,

intresset är då noll.”

”Avvikelser/misslyckanden beskrivs i media som allmänt rådande tillstånd. Problemskolor

(sådana finns) görs till norm och enkla lösningar tas snabbt fram. Inte för att få bort orsaker till

problem utan för att få bort effekterna.” (www.lararforbundet.se 2007-07-10)

Och sedan ett par elever:
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”Att lärarna gör fel sägs så ofta, men det är sällan man får höra vilket otroligt jobb de lägger

ned på sitt arbete.”

”Elever framställs sällan som initiativtagande och ansvarsfulla, vilket de i många fall är. Lärare

framställs mer som poliser än som pedagoger.” (www.lararforbundet.se 2007-07-10)

De intervjuade eleverna i vår undersökning hade ett spontant inifrånperspektiv på O&R.

Vi tillåter oss att upprepa delar av de tidigare citaten:

”För mej är O&R i skolan något positivt. Jo det kan betyda olika saker, man kan se det

ytligt och så kan man se det som inifrån… Jag tänker att O & R i skolan är att den ska

vara fördomsfri, inte så mycket diskriminering och sånt.”  (Man, Byggprogrammet).

”Men bra struktur, bra planering det kan ju också vara O&R, och det är ju bra, det är

väldigt bra.” (Man, Byggprogrammet).

Ett sådant perspektiv menar vi är både önskvärt och nödvändigt för att åstadkomma en

förbättrad O&R och därmed en förbättring av svenska elevers lärande och

kunskapsutveckling, oberoende av hur man bedömer att det konkreta läget är idag.

Sammantaget anser vi att vår undersökning bekräftar Hans-Åke Scherps grundtanke att

människor handlar utifrån sin förståelse av verkligheten, snarare än utifrån regler och

budskap (Berg, G och Scherp, H-Å, 2003).
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Bilaga

Intervjufrågor

Intervjufrågor, huvudpunkter med vidarekopplingsfrågor.

Börja med att betona att det är viktigt med ärliga svar, vad den intervjuade själv tänker,

inte vad han/hon tror att vi vill höra som svar.

Först, innan vi börjar: vem är du? ( Inte namn, men ålder, tjej/kille, program, åk).

1. Hur viktig är skolan/din utbildning för dej?

• Varför?

• Hur tänker du då? (Socialt, utbildningsrelaterat)

• När du tänker på ditt lärande, vad upplever du då som viktigt för dej för att det

ska gå lätt och bra för dej ”att lära”?

• Hur har det varit med det under dina år i skolan fram till nu?

2. Ordning och reda i skolan, vad tänker du på då? Är det ett positivt eller negativt

laddat ord för dej? Varför? Finns det kanske olika sorters ordning och reda, mer

än en betydelse på begreppet?

• Erfarenheter: Lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet?

• Mest - minst O&R? Olika lektioner?

• Påverkade O&R (om det finns olika sorters O&R, vilken betydelse har

de för) : Tryggheten? Arbetsron? Skolket? Mobbningen? Läslusten?

Disciplinen?

• Beskriv situationer som du har upplevt!  Ett exempel på en riktigt bra

lektion där du upplever att du har lärt dej bra och ett på en riktigt dålig

lektion där du har lärt dej dåligt.

• Hur viktigt är det? Är det viktigt för dej att det är ordning och reda i

skolan för att du ska utvecklas i ditt lärande?
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3. Om det är viktigt och positivt med O&R, Vad kan påverka det i en positiv

riktning i skolan? Först fråga om spontana uppfattningen, sedan om följande

alternativ:

• Delaktighet? Relation lärare/elev?

• Att få vara med och påverka det som sker i klassrummet?

• Betyg i Ordning och Uppförande?

• Mindre elevgrupper?

• Lärare som har gjort ordentliga lektionsförberedelser?

• Att elever är utvilade och inte trötta, på grund av t ex sömnbrist orsakad

datavak, sena idrottsträningar/matcher eller annat?

• Keps- och ytterklädsförbud på lektioner?

• Konfliktfritt elev - elev? Elev - lärare?

• Komma i tid?

• Bra klassrumsklimat?

• Kan du beskriva hurdan en bra lärare är?

Känner du till att det har införts en ny lag som ger lärare rätt att beslagta störande och

farliga föremål? Har du upplevt att det har varit ett problem med detta? Har det enligt

din erfarenhet blivit någon skillnad avseende O&R efter ändringen i skollagen avseende

befogenhet att beslagta föremål?
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