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Studien visar att det i de studerande fallen sker ett konstituerande av en 

egen subjektiv syn på skolan genom en sammanblandning av egna 

erfarenheter och ett förvärvande och absorberande av oändligt kopierade 

bilder i media. Det sker en jakt på bekräftelse av den egna förutfattade 

bilden av skolan. Tolkningen av ny information jämkas till den egna 

världsbilden för att slutligen utgöra den egna subjektiva sanningen.  

 

Vi menar att en skola byggd på ofullständiga argument kan bli en skola 

med helt felaktiga metoder och system.  
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1. INTRODUKTION 
 

Med anledning av den förestående gymnasiereformen Gy2011 startade Sveriges 

Radio P1 en programserie om skolan vid namn Kris i skolan. Den första delen 

handlade om de uttalanden om svenska skolans tillstånd som Folkpartiet och 

nuvarande utbildningsminister Jan Björklund gjorde inför valet 2006 och 

programmet har granskat vilka belägg det finns i de källor som då var aktuella.  

 

Debatter kring skolan är mycket vanligt förekommande i media, inte minst inför 

nya reformer. Med hjälp av statistik och exempel vill politiker ge oss sin bild av 

hur den ”rätta” skolan ska vara utformad. Det är emellertid inte bara politikers 

bilder av skolan som möter oss utan också de bilder som skapas av media. Den 

bild av skolan som konstrueras i media kan också ha påverkan på framförallt den 

attityd människor i allmänhet får av skolan. Människor som redan har en relation 

till skolan från sin egen erfarenhet.  

 

Fransmannen Jean Baudrillard menar att de bilder vi tar del av i media inte 

representerar verkligheten, utan att de fungerar som en egen subjektiv 

alternativ värld till verkligheten, en hyperreell värld bestående av våra egna 

bilder av världen. Han menar att de bilder av verkligheten vi får i media 

inte behöver vara sanna, utan huvudsaken är att det finns en inneboende 

logik i de bilder som vi utsätts för. Vår uppsats handlar om relationen 

mellan fyra människors bild av skolan med en betoning av deras upplevelse 

av mediebilden och gestaltningen kring utbildningsministern ur 

radioprogrammet i P1 Kris i skolan. Vi menar och tror att när politiker 

framträder i medier framträder de som om de vore ursprunget till den 

uppfattning som mottagaren får eller tar del av. I själva verket är 

politikerna bara en del av en lång kedja av tolkningar.    

 

Vi vill alltså i denna uppsats undersöka hur bilden av skolan är kopplad till 

skolpolitiska uttalanden i media. Vi har intervjuat och djupgående studerat svaren 

hos fyra vuxna människor där vi vid tre intervjutillfällen har försökt att förstå hur 

bilden av skolan träder fram. Vi har därefter spelat upp radioprogrammet Kris i 

skolan för att se om respondenternas ursprungliga bild av skolan från den första 

intervjun påverkats. Förändras bilden av skolan beroende på vad vi spelar upp? 

Det är frågor vi hoppas kunna ge svar på. 

 

Vad mediers bilder har för påverkan ur ett direkt didaktiskt perspektiv tas inte upp 

i detta arbete. Däremot, vill vi försöka urskilja bilder och föreställningar om 

skolan för att se om vi kan diskutera dess härkomst och till viss del också 

betydelse. Förhoppningsvis kastar detta ett nytt ljus över hur man kan diskutera 

och se på skolan och de politiska uttalanden som är en del av konstruktionen i 

medierna. Till exempel val av språk, texter, form och hur dessa val skapar 

mönster. Vi som skriver undervisar i ämnen som har koppling till medier och 

fotografi ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. De teorier, metoder och 

resultat vi presenterar har betydelse för vår yrkesutövning då detta är något vi 

studerar och diskuterar med eleverna i de kurser vi undervisar i. De teoretiker vi 

tar upp och de resultat vi diskuterar utifrån dessa är relevant för lärare i 
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medierelaterade ämnen då framförallt Baudrillard utgör en hörnsten i den 

medieteoretiska vetenskapsdisciplinen. Därför ser vi detta arbete som en chans till 

fördjupning för oss som lärare men även för kollegor eller lärarstudenter som 

antingen är i motsvarande situation eller som vill ha en chans att fördjupa sig i, ett 

för oss, relevant och spännande område. 

 

1.1 Radioprogrammet  -  Kris i skolan 

Det var radioprogrammet Kris i skolan som gjorde oss nyfika på hur 

människor uppfattar skolan via medier. Skolan är ett ständigt 

återkommande nyhets- och debattämne i media. Man hittar det i tidningar, 

televisionen och radio. Just under den här tiden vi började vår uppsats, 

hösten 2008, var skoldebatten och skolan som ämne i media extra 

uppmärksammat.  

 

Det radioprogram vi hänvisar till i den här uppsatsen, Kris i skolan, sändes 

i Sveriges Radio P1 under hösten 2008. Programserien består av fyra delar 

och utgår ifrån de reformer som den svenska skolan just nu står inför, 

reformer som skall råda bot mot den kris, uttryckt av både medier och 

politiker, råder i den svenska skolan. Vi har koncentrerat oss på 

radioprogrammet  Kris i skolan i den här uppsatsen och våra diskussioner 

utgår från endast det. 

 

Programmet, Kris i skolan, har i sin granskning tagit den nuvarande 

Utbildningsministern Jan Björklunds uttalanden om den svenska skolan 

från den senaste tolv åren i TV, radio och tidningar och har lagt särskilt stor 

tyngd i debattartiklar Björklund har skrivit från 2002 till det att han blev 

utbildningsminister efter valet 2006. Radioprogrammet har, så långt det 

varit möjligt, gått tillbaka till de källor Björklund hänvisar till för att se 

vilka belägg han har för sina påståenden 

 

Hur ser krisen i skolan egentligen ut, är den verkligen så allvarlig som 

politiker och media rapporterar om, är frågor som programmet vill 

undersöka. Det gör programmet genom att granska de rapporter som 

utbildningsminister Jan Björklund hänvisar till i sina uttalanden i media 

(TV, radio och tidningar). Genom att göra detta vill programmet skapa 

tydlighet kring hans påståenden. Programmet menar att Björklund läser 

rapporterna fel. Att han inte alls har rätt att säga att skolan är bland de 

sämsta i världen, vilket programmet menar att Björklund säger, inom en rad 

områden.  

 

Rapporterna är gjorda på uppdrag av organisationen OECD och har utförts 

av TIMMS och PIRLS samt PISA.  TIMMS tillhandhåller information om 

policyfrågor i skolan samt att det syftar till att uppmärksamma och 

identifiera negativa och positiva tendenser i matematik och teknik. Runt 50 

länder i världen ingår i TIMMS rapporter. PIRLS syfte är att mäta trender i 

barns läs– och skrivförmåga. Den tar upp statistik kring frågor som 

hemförhållanden, klassrums- och studieförhållanden. (http://timss.bc.edu/) 

PISA mäter kunskap och färdigheter hos 15-åringar i skolan i över 60 

http://timss.bc.edu/
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länder. Syftet med forskningen är att mäta 15-åringars färdigheter för att 

kunna se och utröna nya metoder för förbättring av inlärning. 

(http://www.pisa.oecd.org) 

 

När programmet har redogjort för de områden som Björklund uttalar sig 

om går de själva igenom rapporterna för att se om han har rätt. Det visar sig 

att han, enligt dem, har helt fel på flera olika områden. De säger 

sammanfattningsvis att rapporterna ger en positiv bild av den svenska 

skolan.  

 

För att bekräfta vad de menar är felaktiga uttalanden av Björklund så 

vänder de sig till en analytiker på OECD för att höra vad hon säger om 

Björklunds uttalanden. Analytikern menar att hans uttalanden är ”störande” 

och inte alls stämmer. Susanne Alger vid Umeå Universitet som arbetade 

med TIMMS 2003 menar i programmet att Björklunds uttalanden är 

anmärkningsvärda och att man inte kan uttala sig om mer än vad man har 

belägg för.  

 

Programmet tog även kontakt med Elisabeth Svensson, professor i statistik 

vid Örebro Universitet, som får undersöka uttalandena gentemot 

Björklunds uttalanden. Detta görs utan att Svensson vet vem som står 

bakom uttalandena eller att hon vet var det publicerats. Svensson menar att 

Björklund har fel i sina påståenden, att de är för kategoriska och man 

behandlat statistiken väldigt farligt. Hon menar att det är farligt och att man 

permanentar påståenden om man inte belägger dem med fakta. I slutet av 

programmet stämmer man träff med Jan Björklund för att höra var ifrån i 

rapporterna och dess tabeller han får sina påståenden om den svenska 

skolan.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Inom forskningen har betydande uppmärksamhet ägnats åt hur bilder av 

skolan gestaltas i media. Fredrik Melander, som analyserat den aktuella 

debatten kring skolan i med fokus på hur debatten gestaltas i media, menar 

att den gemensamma bilden av skolan är ett resultat av politikers vilja till 

reformer, till deras vilja att handla och mediernas inneboende form av 

gestaltning. Vidare framhåller han att politikerna vinner prestige och 

handlingskraft och att tidningarna kan sälja lösnummer. Genomgående drag 

i debatten enligt Melander är dels uppfattningen att ”skolan är nyckeln till 

framtiden” (och därför är det inte underligt att skolan diskuteras så flitigt 

och att det finns så många åsikter om den), dels uppfattningen om en skola 

i kris. Att ordet kris dyker upp så mycket i debatten om skolan är ingen 

tillfällighet. Ordet signalerar att något radikalt måste förändras och lösas, 

men Melander pekar på att ordet främst har sitt ursprung i retorik, i ett 

språk som förstärks genom den gestaltning som sker i 

upprepningen/användandet. Genom val av språk/rätt språk kan du vinna 

”slaget om framtiden”. Du vinner makt, röster och fortsatt förtroende om 

du är politiker och du vinner läsare och framtida upplagor om du tillhör 

medierna. (Melander 2004:288) 
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Krisbegreppet rymmer en brytpunkt eller en vändpunkt, vilket antyder en 

valmöjlighet. I en annan tolkning som härrör från mediernas användning av 

begreppet kris finns också de associationer som leder till något man inte 

vill vara i, då man som människa presenteras som offer, något man är 

drabbad av och som man egentligen inte frambringat själv. Att befinna sig i 

en kris är att vara utsatt och detta väcker också enligt Melander, en vilja till 

handling. (Melander 2004:288) 

 

Precis som Melander menar Jesper Strömbäck att medier har olika val att 

tolka de händelser som ska berättas om i medierna, exempelvis statistik i 

skolan. Antingen kan man tolka statistiken som något alarmerande, eller så 

kan medierna vända på det och se det positiva i skolan som statistiken 

också kan stå för. Strömbäck stödjer sig på gestaltningsteorin och 

åskådliggör denna genom ett exempel med ett vattenglas som antingen kan 

beskrivas som halvfullt eller halvtomt. Beroende på hur vi uppfattar 

”glaset” skapas olika betydelser hos mottagaren. (Strömbäck: 2000:216) 

Gestaltning handlar om att båda dessa beskrivningar leder tankarna i skilda 

riktningar, åt helt olika håll. Sett i ett längre perspektiv leder detta kanske 

till olika slags handlingar. I det ena fallet är man nöjd och i det andra 

missnöjd i den meningen att man vill åtgärda/handla för att fylla på det glas 

som man uppfattar som halvtomt. Valet av språk anger vilken tillskrivning 

som ska utföras.  

 

Utbildningsdepartementet omsätter mellan 6-7 procent av vårt lands 

BNP.(Olofsson 2010:13). Det är inte svårt att förstå uppmärksamhetsvärdet 

i alla de situationer som utgår från utbildningsdepartementets uttalanden 

och påståenden.  

Varje händelse i verkligheten blir till situationer (i medierna) som 

omvandlas (översätts) till konstruktioner/gestaltningar lätt styrda av de 

mediekanaler de framträder i. Om samma händelse gestaltas i olika 

mediekanaler kommer beskrivningen att skilja sig genom den ”effekt” som 

uppstår i valet av språk, storlek på bilder, personer som framträder som 

källor, osv.   

 

P1 väljer ett sätt att vinkla ”en händelse” och Aftonbladet ett annat. Dagens 

Nyheter gör ett annat urval än Svenska dagbladet. Osv. Och ofta gör de 

sina val som ett led i den konkurrenssituation som finns på 

mediemarknaden.  

 

Vidare menar Strömbäck, som hänvisar till den amerikanske forskaren 

Robert M. Entman, att gestaltningen styrs av fyra faktorer eller egenskaper. 

Det som blir beskrivet, beskrivs som ett problem. (1) Orsaken till 

problemet är ytterligare en egenskap hos gestaltningen. (2) Den tredje 

egenskapen hos gestaltningen är att de uttryckta värderingarna är med 

nödvändighet, moraliska omdömen. (3) och till slut finns lösningen som 

den fjärde och sista egenskapen i gestaltningen. (4) (Strömbäck: 2000: 217) 
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Enligt gestaltningsteorin gestaltas verkligheten. (Görs om? Förenklas?) En 

gestaltning har ett tilltal, som om det som sägs, blir sagt i relation till en 

riktning, ett fiktivt (obestämt?) du i ett begränsat (obegränsat?) rum.  

Tolkningen av det som blir sagt, är resultatet av den mening och förståelse 

som mottagaren uppfattar. Kanske kan man säga att mottagaren blir det 

”du” som ”texten” vänder sig till. Som om mottagaren (medvetet – 

omedvetet) kliver in i en du-roll? 
1
 

 

En roll som bestäms av mottagarens egna erfarenheter kopplade till just 

språk och värderingar
2
  och om vald innebörd i språket. Dessutom tror vi,

3
 

att innebörden hos den mening som uppstår hos mottagaren har en relation 

till minnet. (I vår studie kommer vi inte att gå så djupt i analysen men vi 

vill ändå belysa omfånget i den forskning som är möjlig att göra. Enligt 

Strömbäck saknas det svensk empirisk forskning. Den forskning som finns 

är huvudsakligen amerikansk. (Strömbäck 2000:16)  

1.3 Syfte och Frågeställningar 

 
Syftet med vår studie är att med hjälp av det hyperreella som teori och 

hermeneutiken som metodisk ansats skapa en ökad förståelse kring fyra 

vuxna människors bild av skolan och deras påverkan av skolpolitik via 

media?. Vi har baserat vår studie på frågor som kretsar kring bilden av 

skolan och var den/dessa härstammar ifrån samt huruvida bilden är 

kopplad till skolpolitik som förs ut via media. 

 

      -     Varifrån härstammar respondenternas bild av skolan?  

 

- På vilket sätt påverkas deras ursprungliga bild av skolan om de får ny 

information om skolan? 

  

                                                 
1
 En du-roll som axlar offerollen? En roll som är beroende av de egenskaper sådana 

erfarenheterna är omgärdade av? I vår uppsats utgår vi ifrån att det finns en möjlighet att 

människor (inte bara i sitt möte med konsten) läser in aspekter av den egna erfarenheten i 

vilka texter som helst. Aspekter som ger mening. Gadamer ställer själv den frågan i boken 

Sanning och metod. Vilket skulle kunna innebära att det sätt människor läser medier ger en 

mening och sanning därför att det lästa väcker tidigare erfarenheters minnen.  

 
2
 Runt de mediebilder som cirkulerar runt politiker har länge funnits en diskussion om 

betydelsen av utseendet hos t ex Borg, Mona Sahlin, Reinfeldt. Om det är så att det i 

bilden av politikerna även finns ett sådant mått kan det kanske vara så att man använder 

utseendet och bilden som en referens för framgång respektive nederlag. Men eftersom 

bilden är en konstruktion existerar utseendet endast i relation till en värdering som är 

konstruerad.    

3
 Jesper Strömbäck är den forskare som vi har tagit del av. I boken Makt och medier 

skriver han övergripande om denna teori som är relativt ny inom medieområdet. Att föra in 

begreppet ”roll” som vi har gjort här, är vår egen definition som vi gör utifrån tanken om 

att människan i sin läsning kan gestalta/leva sig in i ”det lästa”.  
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 2 TEORI 

Våra teoretiska utgångspunkter kretsar främst kring den franske filosofen 

och sociologen Jean Baudrillard. Vi har även utgått ifrån den tyske 

filosofen och hermeneutikern Georg Gadamers tankar kring tolkning av 

text. Gadamer presenteras dock mer utförligt under rubrik 3, då han även är 

en stor del av vår metod. 

 

Jean Baudrillard är en filosof som utvecklat teorier om det han kallar det 

hypperreella.  Det hyperreella är en definition på hur vi upplever 

verkligheten. Enligt den definitionen lever människan genom det media 

visar. Det är bilderna i media som är världen och vi knyter an till bilden av 

det visade genom olika sätt att förhålla oss till bildens innehåll. Det 

väsentliga är dock att bilden inte är ”helt sann” därför att bilden är en kopia 

av en händelse som kan ha skett när och var som helst och det man 

egentligen ser är ett brottsstycke lösryckt verklighet.  

En verklighet som människan endast tar del av genom den kopierade 

bilden. Människan ser inte bildens hela sammanhang, utan endast ett 

fragment av en händelse. De fragment av bilder som varje människa har 

skapat genom media kallar Baudrillard för hyperverklighet, eller det 

hyperrella. (Baudrillard 1994) 

 

George Gadamer menar att en människans förflutna har en stor inverkan på 

den världsbild den har idag. Denna världsbild, eller förförståelse, använder 

en människa när den tolkar en text. Det är inte texten i sig vi tar till oss utan 

på vilket sätt vi förstår det vi läser. En förståelse som handlar om vad det 

lästa säger oss och att det utsagda är något som tillför mening. Människans 

erfarenhet och den text den tar till sig skapar tillsammans en ny kunskap 

om världen, en ny mening.(Gadamer: 1997:113) 

 

Om Gadamer talar om erfarenhetens betydelse för hur mening skapas i 

mötet med en text talar istället Baudrillard om informationens brist på 

mening. Meningen finns i erfarenheten enligt Gadamer. Baudrillard säger 

att den kanal som informationen överförs via är av stor betydelse då 

kanalens styrka ligger i att skapa en alternativ verklighet, det hyperreella.  
4
 Baudrillard menar att vi fjärmar oss från (den egna) erfarenheten eftersom 

den erfarenhet vi får beror på någonting konstlat och artificiellt. Det erfarna 

är bundet till den teknik som informationen levereras med och som 

dessutom gör människan beroende. Att befinna sig utanför den (mediala) 

tekniken är att vara förlorad, man passar då inte in i det dagsaktuella 

sammanhanget och den debatt som råder. Detta märks i vårt arbete där 

Petra och Janina i studien, som inte tar del av medier i samma utsträckning 

som män, hamnar på något sätt utanför i diskussionerna då Pontus och 

Måns kan uttala sig om den svenska skoldebatten mer ingående mycket på 

grund av sina medievanor.  

 

                                                 
4
 Baudrillard menar att det finns ett motsatsförhållande i informationsbegreppet. Och det 

beror på att vi tror att informationen kommunicerar.   
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Att för människan befinna sig inom de demokratiska spelreglerna, är enligt 

Baudrillard att befinna sig i de villkor som handlar om att vara uppkopplad, 

att befinna sig på de rätta forumen, veta och känna till hur man ska förhålla 

sig till tekniken. Kort sagt, att en rätt socialiserad människa är den som kan 

reglerna för hur medierna arbetar, innehållsmässigt och tekniskt. ”Whoever 

is underexposed to the media is desocialized or virtually asocial.” 

(Baudrillard 1994:80) 

 

Baudrillard säger att det meningslösa finns i att vi tror att det finns en 

kommunikation i informationen. Som om att mediet vill oss något. Det kan 

ju jämföras med en människa som betyder något för oss och som vänder sig 

till oss och vill oss något. Den betydelse som detta innebär, menar han 

finns istället inbyggt, i den medierade informationen och på det sätt vi 

använder den. 
5
 Den medierade bilden iscensätter betydelser.  

 

2.1 Det hyperreella 

Baudrillard menar att media skapar en konstruerad bild av verkligheten, som han 

kallar det hyperreella. Det hyperreella skapas genom att media i sin rapportering och 

med sina bilder och symboler skapar en egen värld som egentligen inte har något med 

den värld människan lever i att göra. All rapportering och alla bilder tas emot 

urskillningslöst av mottagaren. Denna form av mottagande kan pågå i och med att 

media har lyckats skapa en hyperreell värld. Det hyperreella har ersatt den verkliga 

världen. Det hyperrella är normen. The simulacrum is never what hides the truth – it 

is truth that hides the fact that there is none. The simulacrum is true. (Baudrillard 

1994:2)  

 

2.2 Simulacra  

För att förtydliga Baurdrillards tankegångar förklarar vi även har begreppet 

simulacra. Simulacra innebär en bild, en kopia, utav något, men utan det innehåll 

eller kvalitet som originalet består av. En klassisk förklaring är where a painting is 

created by copying a photograph that is itself a copy of the real. Baudrillard menar 

att det idag inte finns många original kvar. Dagens mediekonsument tar endast del av 

kopior utan existerande original. De texter och uttalanden vi ber våra respondenter ta 

ställning till är ju bara återgivningar och tolkningar av en undersökningar om skolan. 

Det vill säga vad de får ta del av är en studie, en bild av skolan, som i sin tur är tolkad 

av utbildningsministern och en statistiker och som våra respondenter får del av. Det 

är med andra bara kopior av skolan. (Baudrillard 1994) 

 

2.2.1 Tre olika grader av simulacra 

Det finns olika grader av simulacra enligt Baudrillard. Det första steget innebär att man 

gör en förfalskning av ett existerande original, en slags ursprunglig prototyp. När man 

förfalskar ett original så kan ytan vara intakt men den underliggande djupa meningen, 

                                                 
5
 Istället för en människa som vill oss något är det mediet som vill oss något. En vilja som 

vi tillskriver mediet.  
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originalets natur, går förlorad. Denna typ av simulacra är enklast att applicera på den 

materiella verkligheten. 

 

Den andra graden av simulacra tar denna förfalskning eller kopiering till en mer utökad 

nivå eller produktion. Den rör sig ofta inom vårt ekonomiska konsumtionssamhälle 

såtillvida att man masstillverkar kopior av något i syfte att skapa lönsamhet. Originalet 

kopieras, utvecklas och förbättras kontinuerligt vilket gör att likheterna med originalet 

sakta suddas ut. Originalet slutar att vara originalet. Kopian är en kopia av en kopia. 

 

I den tredje gradens simulacra har kopplingen till originalet helt försvunnit. Kopiorna 

är gjorda från andra kopior och andra symboler och bilder av kopiorna. Här har 

formen tagit över. Det är det som är värdet. Kopplingen till verkligheten, originalet, 

existerar inte. Verkligheten, eller den bakomliggande sanningen är å andra sidan inte 

relevant. Det är det hyperreella som är relevant och den som är sanningen. Det är 

denna tredje grad av simulacra som Baudrillard menar avspeglar sig tydligt i media. 

(Baudrillard 1983) 

 
 

2.2.2 Tre exempel på simulering 

Verkligheten är mätbar, observerbar, på grund av att den är kausal, det finns ett 

samband mellan orsak och verkan, vilket är ett naturvetenskapligt sätt att bedöma 

verkligheten. Det hyperreella däremot saknar kausalitet. Här är det skenbara verkligt. 

Det är när det går att kopiera en likvärdig, men skenbar, version av det verkliga som 

det hyperreella uppstår. För att kunna skapa denna skenbara version förutsätts dock 

verkligheten. Den är det hyperrreellas eget orsak- och verkanssammanhang.  

 

Denna skenbara framställning gör Baudrillard tre liknelser till när han pratar om 

simuulering, som är en del av simulacra. Att simulera något är att påstå att man har 

något som man inte har. Men det är inte att låtsas.  

 

1. Whoever fakes an illness can simply stay in bed and make everyone believe he 

is ill. Whoever simulates an illness produces himself some of the symptoms. 

(Baudrillard 1994: 3) 

 

Badrillard menar att när man låtsas något så bevaras verkligheten intakt medan när 

man simulerar något så suddas gränsen mellan verklighet och overkliga ut, mellan det 

sanna och det falska. Han drar det ytterligare vidare när han menar att Disneyland 

existerar för att dölja att det verkliga Los Angeles och Amerika existerar, men att de 

är just Disneyland. Disneyland skall fungera, med sina fasader, symboler och bilder, 

som en låtsasvärld i syfte att få oss att tro att det verkliga Los Angeles och Amerika 

är verkligt, men att det i själva verket hör hemma i det hyperreella. Det handlar inte 

om att presentera en falsk bild av verkligheten utan om att dölja att det verkliga inte 

längre är verkligt. 

 

2. Disneyland is presented as imaginary in order to make us believe that the rest 

is real, whereas all of Los Angeles and the America that surrounds it are no 

longer real, but belong to the hyperreal order and to the order of simulation. 

Baudrillard 1994:12) 
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Det sista exemplet har en mer tydlig medieanknytning och handlar om att Baudrillard 

menar att Gulf-kriget i början av 1990-talet inte ägde rum. Det var ett krig som var 

iscensatt av USA. Baudrillard menar att kriget var regisserat av USA som ett verkligt 

krig i det att USA invaderade och att invasionen medialt sett hade de ingredienser en 

händelse har som faller under definitionen krig. Baudrillard menar, efter att ha 

intervjuat flera soldater från kriget, att fler hade dött av en taxibil om de hade stannat 

hemma än de som faktiskt dog i kriget. De bilder vi fick från kriget fungerade som 

symboler för ett krig utan ett verkligt objekt. Det handlade om sig självt. Bilderna var 

menar Baudrillard: 

 

3. a masquerade of information: branded faces delivered over to the 

prostitution of the image, the image of an unintelligible distress. 

(Baudrillard 2001: 40) 

 

 

2.3 Teoretisk relevans och koppling till undersökningen 

Baudrillards syn på hur vi väljer att tro på bilder av verkligheten i media utan 

ifrågasättande och som på så sätt skapar vår egen subjektiva sanning, vår egen 

hyperreella värld, kan ha kopplingar till människors syn på den svenska skolan. I den 

hyperreella världen är det vi själva som skapar sanningen, och om det är så, är då 

bilden människor har av skolan högst subjektiv och baserad på vad vi tar till oss i 

media? Då Björklund uttalar sig om skolan med referenser till OECD-rapporter, 

hjälper han enligt Baudrillards teorier till att skapa denna hyperreella värld åt 

mottagaren. Då Björklund blir ifrågasatt i programmet Kris i skolan blir det därför 

intressant att följa upp hur de fyra vuxna vi har intervjuat förhåller sig till skolfrågan 

då vi konfronterar dem med både Björklunds uttalanden och programmets 

ifrågasättande. Radioprogrammet menar att Björklunds uttalanden inte är korrekta 

utan direkt felaktiga. De slutsatser och uttalanden som Björklund gör stämmer inte 

överens med de siffror som finns i de rapporter Björklund hänvisar till enligt. Enligt 

Baudrillard behöver inte innehållet i media avspegla hela verkligheten. Så länge 

media ger intrycket av att förmedla en sanning, så länge de kan skapa bilder som har 

ett sanningsenligt sammanhang så håller de sig inom det hyperreellas spelregler.  

3 Metod 

Vi har intervjuat fyra vuxna personer. Vi har intervjuat dem parvis. Det är 

den praktiska tillämpningen som varit avgörande för oss. Vi båda har haft 

en nära relation till två av de fyra, en bror och systerrelation och en mor 

och sonrelation. Den nära relationen till respondenterna har gjort det 

möjligt att få ta del av deras tid utan några problem. Vi har haft en 

färdigställd mall av frågor uppskrivna i förväg. Vi har låtit respondenterna 

veta att vi gjort ett arbete om skolan men ingenting mer än så. Under vårt 

arbete har vi inte kunnat förutse konsekvenserna av de svar vi fått. Vi har 

heller inte haft en direkt hypotes om vad vår studie skulle leda till. Att inte 

arbeta med en hypotes ser vi som en del av vår metod. Metoden innebär en 

öppenhet för det oförutsägbara. 
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3.1 Hermeneutik  

Hermeneutik är en vetenskapsgren som behandlar tolkning av texter och 

diskurser. Inom den vetenskapliga traditionen brukar man skilja på två 

olika huvudtyper av metod – förklara och förstå. I den första är målet att 

kunna förstå och skapa en tolkning av fenomenet medan den förra mer 

strävar efter att förklara fenomenet man undersöker. (Danemark m.fl. 

2009:282)  

 

Inom hermeneutiken står just förståelse i centrum. Man menar här att 

fenomens innersta mening måste blottläggas för att verkligen förstå dem. 

För att kunna hitta denna innersta mening krävs det dels vissa metoder men 

även tid och tålamod då denna mening inte framträder direkt. Man lägger 

därför väldigt stor vikt vid tolkning av innebörder. Fenomenet man studerar 

kallas inom hermeneutiken för text. Det innebär att allt det studerande, 

uttalanden, handlingar, texter, bilder etcetera behandlas som samma 

forskningsingredienser, allt är text. (Danemark m.fl. 2009:282) 

 

3.2 Den hermeneutiska metoden utifrån Gadamer  

En person som är väldigt viktig i den hermeneutiska traditionen är Hans-

Georg Gadamer. Enligt Gadamer är hermeneutik en naturlig förmåga som 

finns inom oss alla och menar att det är vår förmåga att umgås med 

människor på ett sätt som präglas av förståelse och där den förmågan 

kännetecknas av ett lyssnande. (Gadamer: 1989:64)  

 

Gadamer gör ingen skillnad mellan det sätt vi läser ett konstverk och en 

litterär text. Det är inte texten eller verket i sig vi tar till oss utan på vilket 

sätt vi förstår det vi läser. En förståelse som handlar om vad det lästa säger 

oss och att det utsagda är något som tillför mening.(Gadamer: 1997:113) 

 

Gadamer menar att en människans förflutna har en stor inverkan på den världsbild 

den har idag. Denna världsbild, eller förförståelse, använder en människa när den 

tolkar en text.  

 

Man skulle kunna göra en jämförelse med hur en lärare rättar prov. Om läraren rättar 

sina prov utan att läsa vem som har skrivit provet så rättar han det utifrån facit och sin 

kunskap om vad som är korrekt svar. Texten står i fokus. Om läraren rättar ett prov 

och tittar på namnet av den som skrivit provet så skulle det kunna påverka hans eller 

hennes rättning beroende på hur lärarens relation till eleven är.  

 

Gadamer menar att människan läser texter främst utifrån det första exemplet där 

endast texten står i fokus. Det som står i texten jämför uttolkaren med sin världsbild. 

Det som i texten passar in på uttolkarens värdsbild tar den till sig, det som är 

motsägelsefullt, osant eller orimligt filtrerar den bort. Det här är ett sätt att förstå 

världen på menar Gadamer. Det är genom att använda oss av vårt personliga filter 

som vi förstår världen. På det här sättet gör vi skillnad mellan vad som är viktigt och 
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meningslöst för oss. Vi betraktar inte världen med objektiva och sakliga ögon. 

Världen existerar inte oberoende av oss utan existerar beroende av oss. När vi tolkar 

händelser i världen gör vi världen till vår bild av världen. Alltså vår egen värld. Det 

som återstår när man tolkat texten, när man tagit till sig det och som passar in på en 

världsbild framträder en tredje ny kunskap. Den gamla världsbilden adderas med den 

nya informationen och skapar en ny tredje kunskap, en ny världsbild. (Gadamer: 

1994) 

 

Språket spelar en viktig roll när människa skall förmedla sin tolkning av världen. Det 

är med språket vår världsbild, vår förförståelse, kan bli föremål för tolkning av andra. 

Den text vi förmedlar när vi kommunicerar till andra är föremål för tolkning på två 

olika nivåer. Dels genom vårt psykologiska liv i form av hur vi är som personer, men 

texten är också ett stycke fakta, ett stycke företeelse bestående av det ämne texten 

handlar om. Därför är det viktigt att ta reda på vad texten inte bara betyder för den 

som uttrycker något, utan också vad texten betyder för mig som uttolkare. Hur passar 

den in på min världsbild? Vad tar jag till mig? Vad väljer jag bort?  

 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Inom hermeneutiken utgår man ifrån att det inte finns några fastslagna sanna teorier 

och i och med detta finns det heller inte några regler som kan avgöra om något är just 

sant. Gadamer säger om tolkningen att den bara är ett närmande, ett försök, plausibelt 

och fruktbart, men naturligtvis aldrig slutgiltigt (Gadamer 1976:74). En tolkning är 

alltid på väg och uppgiften är oändlig och det är helt omöjligt att få fram totala 

sanningar. Vi har i den här uppsatsen valt att djupintervjua fyra personer. I och med 

att det endast är fyra så går det naturligtvis inte att dra generella slutsatser utan man 

får mer se detta arbete som ett försök till att nå djupare förståelse kring fyra personers 

bild av skolan.  

 

3.4 Urval 

Vi har gjort ett praktiskt urval och det som ledde fram till vårt praktiska 

urval var en del av vår process. Vi la tidigt märke till de svårigheter det 

innebar att försöka få några utanförstående personer att lägga tid på de 

intervjuer vi ville genomföra. Därför valde vi att närma oss vår egen 

verklighet. Vi vände oss till personer i vår närhet, en son och hans sambo 

och en syster och hennes man. (Ekström/Larsson 2000)  

 

Vi insåg vikten av att intervjua personer som var intresserade att svara på 

våra frågor och insåg fördelarna av att våra respondenter fanns tillgängliga 

för oss utan problem. (Patel/ Davidsson 2003) 

 

Vi har genom att använda oss av närstående redan på förhand fått det 

förtroende från respondenterna som gör att vi kan ställa frågor som de inte 

vet avsikten med. De har släppt in oss och förutsättningslöst gett sig in i 

diskussioner med vetskapen om att det som sägs görs i förtroende dels ur 

vänskaplig synpunkt men även ur forskarsynpunkt. Det tror vi har skapat 

öppna och ärliga diskussioner utan politisk korrekthet. Trots att den etiska 
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överenskommelsen om att deras identiteter kommer att behandlas 

konfidentiellt är underförstådd då relationerna är så täta så har vi innan 

intervjuerna påtalat detta. 

  

Då vi har nära förbindelse till de intervjuade kan det vara lätt att ta saker 

om sekretess för givet. Vi har dock varit noga med att påpeka anonymiteten 

som de intervjuade kommer att behandlas med i den skriftliga rapporten. 

Detta har gjorts vid varje intervjutillfälle. 

 

Här följer en kort personprofil på varje person vi har intervjuat: 

 

”Pontus” 

Ålder – 33  

Hemstad – Stad med cirka 20 000 invånare 

Familj –  Gift med ”Janina” fyra barn i åldrarna 7 och 11 plus två 

bonusbarn från hans fru 15 och 18 år 

Yrke – Egen företagare – företaget opererar inom området 

digitalisering/migrering. 

 
”Måns” 
Ålder – 25  

Hemstad – stad med cirka 60 000 invånare 

Familj – Sambo med Petra 

Yrke - Studerar på socionomprogrammet och ingår i en referensgrupp 

inom högskolan som utvärderar socionomutbildningar över hela landet. 

 

”Janina” 
Ålder – 37 

Hemstad – Stad med cirka 20 000 invånare 

Familj – Gift med Pontus, 4 barn i åldrarna 18, 15, 11 och 7 

Yrke - Behandlingsassistent - arbetar på behandlingsinriktat gruppboende 

för utvecklingsstörda med psykiska problem  

 

”Petra” 
Ålder – 24  

Hemstad – Stad med cirka 60 000 invånare 

Familj –  Sambo med Måns.  

Yrke – Sjuksköterska. Vill vidareutbilda sig till barnmorska eller något 

annat inom vården. 

 

3.5 Utförande 

Programserien Kris i skolan består av fyra delar och vi valde ut den del i 

programmserien som tar upp Björklunds uttalanden om den svenska skolan. Dessa 

uttalanden har vi baserat våra frågor på. Intervjuerna är uppdelade i tre omgångar.  

 

I omgång 1 har vi frågor som är generellt ställda om intervjupersonernas uppväxt, 

medievanor, skola etc. Där frågar vi även om deras syn på kunskap och ordning och 

uppfostran. Viktigt poängtera här är att vi aldrig nämner namnet Björklund då vi vill 
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betona och undersöka mötet mellan texten och bilden/ursprung och mening.  

 

 

I omgång 2 läser vi upp citat från Björklund som finns med i programserien Kris i 

skolan Vi frågar våra respondenter om deras reaktion på dem. Efter det spelar vi upp 

en forskare i statistik vid Örebro Universitet som bemöter de uppgifter Björklund 

presenterat.  

 

De citat ifrån Jan Björklund vi läste upp ifrån programmet, som i sin tur saxat annan 

media var följande: 
 

”Men sanningen uppenbarade sig i höstas när på kort tid tre stora utvärderingar av svenskt 

skolväsende presenterades. I matematik och naturvetenskap ligger Sverige numera på den undre 

halvan av tabellerna. Finland ligger etta i såväl matte som naturvetenskap och läsförståelse. Och i 

kreativ problemlösning ligger Finland tvåa, efter Sydkorea. Sverige ligger långt ner i tabellerna. 

Skolverket skriver att ’det har, för svensk del, skett en markant försämring’.” 

DN Debatt - 2005-07-07 

”I gymnasiet är det bara 60 procent av eleverna som når målen, medan 40 procent  

slås ut.” 

DN 20030417  
 

”Skolan måste förstatligas igen” 

 (finns inte tillgänglig på webben.) 
 

”Avhoppen från gymnasiet i Sverige är högst i världen.” 

GP 20050726 (finns inte tillgänglig på webben.) 

”Gymnasiet har under senare år blivit en stor utslagningsmaskin.” 

Sydsvenskan 20050729 (finns inte tillgänglig på webben.) 

”I svensk skola har eleverna färre läxor och färre prov än något annat land.” 

DN - 2005-07-07   

 

”Sverige har minst läxor och prov i västvärlden”  

Aftonbladet - 2006-06-02   

 

”Siffrorna visar att svenska elever ägnar mindre tid åt skolarbete än elever i något annat 

industriland.”  

DN - 2006-07-07   

 

”Inget annat land har lika mycket skolk som Sverige. Inget annat land har lika mycket 

sena ankomster, lika mycket skadegörelse och stöld eller lika grovt språk i klassrummet 

med svordomar som Sverige. I inget annat land är det stökigare i klassrummet än i 

Sverige.” 

 DN Debatt - 2005-07-07  

 

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

Skolakuten (radio) - 2006-12-12 (MP3) 

 

 

”Vi ska komma ihåg att svensk skola är enligt OECD nu den skola som har mest skolk i 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=436083
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=436083
http://www.aftonbladet.se/debatt/article382825.ab
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1136&a=557899&previousRenderType=2
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=436083
http://www4.ur.se/podcast/skolakuten/files/Skolan_2006_2010.mp3
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hela världen, mest problem med skadegörelse i hela världen och det grövsta och mest 

kränkande språkbruket i hela världen.” 

Agenda 20061105  

”I ett par avseenden har ju OECD konstaterat att vi är värst i världen: vi har mest skolk, 

flest sena ankomster, störst skadegörelse och det grövsta och mest kränkande 

språkbruket.”  

Metro - 2006-12-27  
 

’’Vi har mest stök och disciplinproblem i vår skola i hela den industrialiserade världen. 

Enligt OECD ligger Sverige i topp när det gäller skolk, skadegörelse och kränkande 

språkbruk. Vi måste vakna upp och inse att det inte fungerar.’’  

GT - 2007-03-14  
 

”– Enligt en internationell studie av OECD har svenska skolor störst problem med skolk, 

för sen ankomst, skadegörelse och ett kränkande språkbruk.”  

Sydsvenskan - 2007-03-05 

 

”Svenska skolor har mest skolk, mest sena ankomster, mest skadegörelse och det grövsta 

och mest kränkande språkbruket i hela den utvecklade världen, enligt OECD.”  

SvD Debatt - 2005-10-03  

 

I omgång 3 tar vi upp frågor som vi baserar på analys av omgång ett och två. Det gör 

vi för att fördjupa frågor vi tycker är extra relevanta och som vi tycker passar till 

syftet denna uppsats vill uppnå. 

 

Summering av intervjuprocessen: 

Intervju 1. Intervjufrågor om bakgrund, uppväxt, skolgång, lärare, pedagogik, arbete, 

medievanor etc. Intervjufrågor om synen på den svenska skolan gällande uppförande, 

kunskap etc.  

 

Intervju 2. Intervjufrågor om synen på de texter (Björklunds namn nämns ej) som 

handlar om den svenska skolan. Intervjufrågor om deras reaktion på att det är 

Skolminister Jan Björklund som står bakom texterna samt deras reaktion på när 

Björklund blir emotsagd av en professor i statistik.  

 

Intervju 3. Fördjupande frågor baserat på svar i omgång 1 och 2.  

 

4. RESULTAT 

Vi har valt att presentera Pontus och Måns och Petra och Janina separat då deras 

svar skiljer sig så mycket åt. Pontus och Måns har fler åsikter om skolan och 

framförallt Björklunds uttalanden. Pontus och Måns står i en skarp kontrast mot 

varandra åsiktsmässigt vilket gör dem till ett intressant par att jämföra. Petra och 

Janina är inte lika diskussionsbenägna när det kommer till Björklund men mer när 

det kommer till hur de läser av och på vilket sätt de tar del av medier.  

 

Nedan presenteras resultatet under tre huvudrubriker. Under 4.1.1.1 presenterar vi 

den analys utifrån Baudrillard vi har gjort med Pontus och Måns. Vi har valt att 

http://www.metro.se/se/article/2006/12/27/07/4320-23/index.xml
http://www.gt.se/nyheter/1.593742/gult-eller-rott-kort-ministern-vill-varna-och-visa-ut-elever
http://sydsvenskan.se/skane/article222528.ece
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_463015.svd
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kalla dem Pontus och Måns, men deras namn är naturligtvis figurerade. Under 

4.2.1.1  presenterar vi den analys utifrån Gadamer som vi har gjort på Pontus och 

Måns. Under rubrik 4.2.1 presenterar vi den analys vi har gjort på Petra och 

Janina. Vi har valt att kalla dem Janina och Petra och även deras namn är 

självklart figurerade. 

 

4.1. Ursprunget till Pontus och Måns bild av skolan 

Under den här rubriken kommer vi att analysera Pontus och Måns utifrån 

Gadamers perspektiv med fokus på hans tolkning av textbegreppet ur 

betraktarens synvinkel. I det här fallet Pontus och Måns och hur deras 

bakgrund och förförståelse har en viktig del i den del av texten de tar till 

sig. 

 

4.1.1 Pontus och Måns bild av skolan växer fram 

Pontus växte de första åren upp i en liten by med cirka 1 000 invånare. När han 

var tio år flyttade han till en stad med cirka 20 000 invånare. Han upplever sin 

uppväxt som trygg med många kompisar. Hans skoltid präglas också av trygghet 

där han var en medelpresterande elev, men motivationen för skolan var inte 

speciellt hög. Hans uppfattning om skolan är att skolsättet de hade när han var 

liten var bra. Pontus förtydligar vad som är bra med skolsättet i intervju 3 där han 

säger att: 

 

 

Just, man hade en lärare som stod framme vid katedern 

och vid tavlan och man gick igenom uppgifter 

tillsammans, det var disciplin, det var inte stenhårda 

lärare men det var ändå disciplin som gällde. Eh, 

läraren var den som bestämde och det visste man, inte 

att man rädd för läraren, men respekt. (Intervju 3) 

 

Respekt är något av ett ledord för Pontus när han beskriver sin egen skolgång, men 

även när han beskriver hur han ser på skolan idag, fast nu är förhållandet omvänt, 

istället betonar han bristen på respekt i dagens skola. Ungdomen idag har ingen som 

helst respekt för den äldre generationen. Det säger även lärarna. (Intervju 1) För att 

komma till bukt med problemen idag anser Pontus att lärarna borde ha mer 

befogenheter och att detta bottnar i bristen på respekt: 

 

Intervjuare - Vad är ordning och bra uppförande för er? 

Respekt är en ledstjärna, omtanke är också viktigt. Lära dem 

respekt, att lärarna få befogenhet att utföra vad som krävs. Jag 

vet inte, om en lärare skulle andas fel på en elev får den 

anmälan. Jag vill självklart inte ha aga, men man skall kunna ta 

någon i armen och leda ut barnet i korridoren. Det handlar om 

att hela samhället har skapat ett rum där man inte får göra 

något. (Intervju 1) 

 

Även i intervju 2 förtydligar Pontus sin syn på respekt i skolan: 
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De (Lärarna. Vår egen. anm.) får inte göra någonting. 

Om du inte har respekt händer inte någonting. --- Det 

krävs en lagförändring som säger att du skall kan kunna ta tag 

i en elev och säga nu är det kört. (Intervju 2) 

 

Den röda tråden är ganska tydlig i Pontus resonemang när man läser igenom hans 

intervjusvar. Hans egen skolgång präglades av respekt och disciplin och detta är 

något han eftersöker i dagens skolgång. Anledningen till hans konsekventa 

förhållningssätt till respekt blir ännu tydligare i intervju 3 då diskussionen kring hans 

uppväxt intensifieras. Vi diskuterar hans hemförhållanden och förhållandet till 

respekt där. 

 

 

Intervjuare – Hur var det hemma för dig, var det så att 

du kände att du hade respekt för dina föräldrar? 

Pontus - Ja, absolut. 

Intervjuare - Så det kanske har lite att göra även med 

din uppväxt? 

Pontus - Det tror jag nog, det tror jag säkert, att det 

hade stor del. 

Intervjuare - På vilket sätt? 

Pontus - Alltså, grundtankarna som man fick hur man 

skall bete sig kommer från många olika håll, uppfostran 

från föräldrar och närstående är ju minst lika stor som 

skolan, hade det varit slappt och lojt hemma kanske 

man hade skitigt i det här med respektdelen på skolan.  

Intervjuare - Säg att dina föräldrar skulle säga till, då 

lyssnade du och din syster, det var inget snack eller? 

Pontus - Jag gjorde det, absolut. För syrran kan jag 

inte svara men det är kanske tveksamt. I alla fall om 

morsan sa något.  

Intervjuare - Men din pappa han var…? 

Pontus - Ja han skulle nog kunna haft respekten med 

sig. 

Intervjuare - Vad var det som skiljde mamma och 

pappa där då, att din pappa mer fick respekten med sig? 

Pontus - Klarare regler, tydligheten. Morsan kunde 

man alltid lirka med, om hon sa något så kunde man 

vända vrida lite på det och man fick som man ville i 

alla fall. Men det funkade inte med farsan.  

Intervjuare - Det var konsekvent? 

Pontus - Ja. Jag känner igen mig själv så jävla mycket i 

det där att det är larvigt.  

Pontus fru – Ja, du är så lik din pappa. 

Pontus - Nu när jag hör mig själv berätta det. Och du 

är som min mamma, ungarna lindar ju dig precis hur 

de vill.(Vänder sig till frun) 

Pontus fru - Jag vet, jag vet.  

Pontus - Vi sitter ju och är precis likadana. Det kunde 
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lika gärna vara oss vi sitter och pratar om. 

Pontus fru – Absolut. 

Pontus - Märkligt, jag har inte tänkt på det innan. 

(Intervju 3) 

 

Det blir som sagt ganska tydligt var Pontus får sina åsikter ifrån. Gadamer menar att 

förförståelsen är viktig när vi tar till oss ny information. Förförståelsen fungerar som 

ett filter, ny information som passar med den förförståelse man har om ett ämne tar 

man till sig, information som inte passar in, det väljer man bort. Anmärkningsvärt är 

också att Pontus använder samma ordval när han beskriver hur han önskar att skolan 

bör se ut och hur hans far förhåll sig i sin barnuppfostran. Om skolan säger han 

följande: Jag gillar en klar, rak och tydlig läroplan (Intervju 1). Om sin fars 

förhållningssätt i barnuppfostran: Klarare regler, tydligheten (Intervju 3). Likheten är 

slående. Pontus säger också i intervju 3 att han baserar sina påståenden om skolan på 

egna erfarenheter: Ja. Just med respektfrågan så är väl det egna erfarenheter. Det 

fungerade så bra för vår skolgång.(Intervju 3).  

 

Gadamer menar att vi tar till oss information på ett högst subjektivt sätt, vi letar efter 

delar i information som passar in på oss som person, som passar med vår egen 

uppfattning i ämnet. Det är som om vi söker bekräftelse i ny information. Det här blir 

tydligt när vi i den andra intervjun kommer in på Björklunds citat. Pontus spontana 

reaktion är att de stämmer: Det knyter an till första intervjun. Det stämde in på vad vi 

tyckte, citaten stämmer. (Intervju 2). När Björklund blir kritiserad av professorn i 

statistik tycker Pontus att det är fel av Björklund men han vidhåller ändå sin syn på 

skolan. De nya uppgifterna är inte tillräckliga för att ändra på Pontus uppfattning.  

 

Jag tror ändå Björklund har belägg för det han sagt 

om man vrider på det, även om det är lite 

överdrivet, det finns definitivt problem och det har 

han rätt i att sträva efter. (Intervju 2) 

 

Hur det egentligen ligger till är inte det viktigaste, det viktigaste är att Pontus fått 

bekräftelse på att hans uppfattning även uttalats av någon annan. Huvudsaken är att 

Pontus bild av skolan blir bekräftad. Sen kan en ny information få dig att ändra 

uppfattning i den mån den passar in på ens uppfattning i ämnet. Vi diskuterar detta i 

intervju tre, Pontus säger: 

 

Det handlar väl mycket om att citaten speglar ju väldigt mycket 

min syn av vad som är fel också, fast då kanske lite värre än vad 

jag trodde, nu visade ju sig att det inte var redigt så heller, men 

när du läste citaten så kände man ju, shit är det så jävla illa, det 

är ju verkligen kört snart, som ett u-land, men ja, svårt att säga. 

Jag tycker ändå att han som gammal militär vill få till det lite 

striktare och ja, det är en syn jag delar, kanske därför kan jag 

köpa att han gör det, eller det gör jag ju inte, det är ju för jävla 

fult gjort, egentligen, å andra sidan så tror jag inte att någon av 

de andra ministrarna är ett dugg bättre, det är vardag, det är så 

politik går till, man får fakta och tänker vad skall man göra med 

det här då, om vi gör så här och här blir det bra. Så ser jag 
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mycket politiskt dravel då, mycket som är, som jag kan tänka 

mig är väldigt fult. 

(Intervju 3) 

 

Pontus haltar i sitt resonemang här och vet inte vilken fot han ska stå på. Å andra 

sidan vet han att Björklunds uttalanden har blivit emotsagda men samtidigt godkänner 

Pontus Björklunds sätt att beskriva skolan. Istället hänvisar han tillbaka till Björklund 

som person i egenskap av gammal militär. Pontus vet att han har blivit bekräftad i 

Björklund, deras bild av skolan stämmer överens, och den bilden vill han inte filtrera 

bort, trots att den nu fått utstå kritik. Pontus säger att Björklund nog ser dagens 

ungdom som lite slappa och loja och att han vill komma närmare hur det var för han 

som militär istället att respekten i militären borde tillämpas i skolan, om än i mildare 

ton. Och det hoppas jag på så sätt och vis att han lyckas med också. Nu är alltså den 

motsägande parten (professorn) bortfiltrerad och slutsatserna av Björklunds citat 

anpassade till Pontus bild av skolan. 

 

Den sista pusselbiten faller på plats när vi frågar om Pontus har följt Björklund i 

skoldebatten och därigenom påverkats av honom.  Jag tror inte han har påverkat mig 

i överhuvudtaget, säger Pontus. Det styrker ytterligare Gadamers tes om hur man tar 

till sig ny information, Pontus tar till sig det som passar in på hans bild av skolan och 

filtrerar bort det som irrelevant. Det här pekar på Gadamers ord om vikten av 

innehållet i ny information, att det är den informationen som står i fokus i förmån mot 

den som står bakom meningen i innehållet, det vill säga författaren bakom 

informationen. På så vis blir den nya informationens mening större än personen i 

fråga som står bakom den, i det här fallet Björklund. Trots att Björklunds beskrivning 

av skolan inte stämmer och är en annans än forskarens som bemöter honom så hävdar 

han sina siffrors riktighet. Och trots att Pontus uttrycker negativa åsikter om honom 

(Det är mycket skitsnack Björklund rör sig med. Intervju 2) så ändrar inte Pontus åsikt 

något anmärkningsvärt gällande sin syn på skolan när Björklund har blivit bemött. På 

frågan om hur hans bild av skolan har förändrats svarar han: Nej, det har det nog inte 

gjort så, men däremot så har väl synen på hur man ser på våra politiker verkligen fått 

sig en liten törn. Det är alltså personen, Björklund, som får ta kritik. Inte innehållet då 

det stämmer överens med Pontus bild av skolan. Men som nämnt ovan så hänvisar 

Pontus till Björklund som person när han försvarar sitt och Björklunds emotsägande 

från professorn. Det är som om den egna bekräftelsen måste stå intakt och då är man 

redo att leta efter företeelser som kan styrka den. I det här fallet Björklund som 

person. Så meningen i informationen är det som är primärt, men blir man trängd och 

meningen inte svarar mot ens egen bild av ämnet, så finns det utrymme att ta hjälp av 

författaren, i det här fallet någon att skylla på, Björklund.  

 

Måns växte upp i en stad med cirka 10 000 invånare. När han var tio år flyttade han 

till en stad med cirka 20 000 invånare. Hans skoltid präglas också av att inte ha så 

stor motivation för skolan men ändå att skolan var bra. Hans uppfattning om skolan är 

att den bör fokusera på elevens kreativitet och att skolan skall tillhandahålla ordning 

och förutsägbarhet, men att uppfostran bör skolan hålla sig ifrån. Denna bild 

kontrasterar starkt emot den bild som Björklund visar upp i citaten. Måns tror att 

Björklund är ute efter en skola som är mer disciplinär och som präglas av ordning och 

reda. Något som inte stämmer in på Måns bild av skolan. Han eftersöker istället en 

skola där alla inte är stöpta efter en förväntad mall.  Samtidigt säger han att Sverige 



- 19 - 

 

står sig dåligt gentemot andra länder om man skall jämföra med hur elever förväntar 

sig att socialiseras in att bete sig på ett visst sätt. Måns är även uppvuxen med en 

mamma som är lärare och säger sig därigenom ha fått en inblick i skolan och yrket 

som andra inte får. En bild som inte stämmer med den gängse bilden av skolan. Han 

har förstått att kunskap inte står i centrum i skolan utan att det är andra grepp som är 

viktiga. 

 

Om man skall applicera Gadamer på Måns förförståelse om den svenska skolan så 

kontrasterar även den, liksom Baudrillards, mot Pontus. Den förförståelse Måns har 

genom sitt arbete med utbildningsbevakning, en mamma som är lärare samt hans bild 

av skolan via medier skiljer sig från Björklunds bild. Det gör att Måns filter gentemot 

Björklunds beskrivning av skolan är svårgenomträngd och det blir därmed svårt för 

Björklund att nå fram till Måns. Även i detta fall talar detta för Gadamers teori om att 

informationen i sig är viktig för betraktaren när han förhåller sig till den. Även innan 

Måns fick reda på att det var Björklund som stod bakom citaten var han väldigt tydlig 

med att han inte hade speciellt stor tilltro till vad som sades. Han hänvisade hela tiden 

till sin egen bild av skolan baserad på ovan nämnda yrke, familjesituation och 

skolsyn. Måns är lojal mot sin egen bild av skolan och blir än mer styrkt när han vet 

att det är en person som han inte sympatiserar med som står bakom kritiken mot 

Björklund. Där finner han den bekräftelse i informationen som Gadamer menar är så 

viktig. Det är där hans tredje och nya kunskap uppstår. Den nya kunskap han får blir 

att han får en utomstående bekräftelse på sina misstankar om att Björklund skulle fara 

med osanningar. Måns får även en bekräftelse på att den disciplin han förespråkar, 

den vetenskapliga, har större trovärdighet än den politiska.  

 

I Pontus fall är faderns uppfattning om uppfostran en viktig del i hur Pontus ser på 

skolan och hur skolan bör ta sig an sådana problem. När det kommer till Måns är den 

kopplingen inte lika tydlig. Vi diskuterar Måns bild av Björklund och Måns far i 

jämförelse:  

 

Intervjuare - Om vi går tillbaka…hur tänker du på din pappa? 

Är han en ledare? Har han ledarkvalifikationer?  

Ja, svår att säga, jag tänker nog inte på honom som en ledare i 

ordets egentliga bemärkelse. 

 Intervjuare- Kan du beskriva hur du tänker på honom? 

Ja, lugn, sansad, ja…jag vet inte riktigt. 

Intervjuare - Han verkar vara nästan motsatta bilden av 

Björklund. 

Det skulle man kunna säga, absolut, om Björklund kanske 

framstår som väldigt säker på allt han företar sig. Så är det väl 

inte riktigt samma sak med min far då. 

Intervjuare - Hur framträder han då? 

Mer benägen till att ta in nya synpunkter. 

Intervjuare - Björklund pratar, X mera att han lyssnar? 

Precis. 

 
Kopplingen är inte tydlig men det är intressant att notera att Måns säger att hans far är 

mer benägen att ta in nya synpunkter och att Måns far lyssnar mer. Det speglar Måns 

sätt att förhålla sig till Björklunds uttalanden. Måns säger sig ha ett kritiskt 



- 20 - 

 

förhållningssätt till media. Han lyssnar, han läser in vad som sägs och uttalar sig efter 

det. Precis som i fallet med citaten där han genast blir kritisk till hur det är mätt och 

hur man kommit fram till det. Han lyssnar. Hans fars synsätt passar in på Måns 

verklighet till skillnad från Björklunds som Måns menar har ljugit om fakta och på 

sätt inte lyssnat utan talat endast för att föra ut propaganda. Det som inte har passat in 

Måns bild av skolan, det som har varit motsägelsefullt, orimligt eller osant, har han 

filtrerat bort och kvar finns endast det som passar in. Det menar Gadamer är 

hermeneutikens, interpretationens, egna inneboende syfte.  

 

4.2 Bilden av skolan – är den verkligt sann? 

Under den här rubriken kommer utgår vi ifrån Baudrillards teorier om den 

hyperreella världens intrång på människans verkliga värld. Hur människor 

via bilder i media skapar en egen verklighet som blir mer och verklig och 

sann än den riktiga världen.  

 

 

4.2.1 Pontus och Måns och medier 
I den första intervjun ställde vi generella frågor om medievanor. Pontus sa följande 

om detta. 

 

Letar saker på nätet mer eller mindre hela arbetsdagen, 

konstant arbete vid dator. Arbetsdag mellan 6-10 

timmar. På nätet handlar det om att annonsera på nätet, 

kolla Google, rikta annonser på Google, leta 

information om kunder, felsökning om saker inom 

ämnet. Vi arbetat med datorn och 95 % är 

arbetsrelaterat. Resten är tidningar, Aftonbladet, VT, 

Argalappen.se. Resten knappt något. TV kommer efter 

nätet. Papperstidning läser jag nog nästan aldrig. Radio 

i bilen, och då på Mix Megapol. (Intervju 1) 

 

Denna ständiga uppkoppling på nätet gör att Pontus hela tiden är närvarande i ett surr 

av information. Trots att informationen han tar del av är arbetsrelaterat till 95 % så 

har han ändå en vana av att koda och avkoda information. Han säger även att han 

gillar att hålla sig ajour om vad som händer i världen. Angående Pontus påverkan av 

medier så beror det vad vilken händelse det är. Skildras något hemskt påverkas han 

säger han, men annars så är det av ren nyfikenhet hans inblandning med medier styrs. 

Han skiljer dock på påverkan och trovärdighet.  

 

Vilket medie avgör trovärdighet. Jag tror inte mer på 

Aftonbladet än Expressen, tvärtom. Jag tror det beror 

på att vi läste Expressen hemma när jag var liten. ---

Nyheterna på TV har hög trovärdighet. TV4 och SVT är 

väldigt trovärdiga. Däremot trean har inte hög 

trovärdighet. (Intervju 1) 

 

Måns sa följande om medievanor: 
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Konkret är att jag sätter på datorn från första början och kollar 

på lokalnyheter på Barometern som lokaltidningen heter och 

sen läser jag DN till frukosten. Sen tittar jag på nyheterna på 

kvällen. Det är de fasta tiderna och sedan kollar jag löpande 

under dagen på nyhetssidor på Internet när jag sitter vid 

datorn.  

 

 

Måns är, i likhet med Pontus, ständigt uppkopplad i ett surr av information. Det 

framgår aldrig konkret hur Måns påverkas av medier men han säger att attityder kan 

media påverka i och med att de är ständigt närvarande i vardagen, medan beteenden 

är svårare att påverka. I intervju 3 uppstår dock en intressant diskussion om 

trovärdighet i medier och således hur han väljer att ta ”tro” på media: 

 

Trovärdigt blir det ju om det är något som är 

vetenskapligt förankrat…det är ett 

trovärdighetsfaktum. En annan trovärdighetsfaktor 

är att det är människor…om man pratar om ett 

fenomen och om de människor som fenomenet berör 

i första hand uttalar sig….det är också en 

trovärdigthetsfaktor. Och sen det tredje då om det är 

en person som jag sympatiserar med 

personligen…om den uttalar sig är det trovärdigt.  

(Intervju 3) 

 

 

4.2.2 Pontus och Måns tar ställning om bilden av skolan 

När Pontus får ta del av Björklunds citat som spelas upp från radioprogrammet Kris i 

skolan i intervju 2 är hans spontana reaktion att han får bekräftat det som han säger i 

intervju 1. Där säger Pontus att svenska skolan är flummig, att det daltas för mycket 

idag, att ungdomar inte har respekt för äldre samt att ungdomar behöver inte ta 

ansvar för sina handlingar. Efter att ha tagit del av Björklunds uttalanden säger 

Pontus spontant: 

 

Det knyter an till första intervjun. Det stämde in på vad 

vi tyckte, citaten stämmer. --- Det stämmer på min syn. -

-- Så många olika citat borde inte ha fel. Det låter som 

att det är på väg att braka åt helvete för svensk 

skolgång. (Intervju 2) 

 

Trots att Pontus säger att han inte vill tro på siffrorna förrän han vet vem står bakom 

dem så säger han att: 

 

Det står så mycket skit i tidningarna. Det har blivit en 

äckligt tråkig ökning, men vi är inte värst. --- Det 

förvånar mig inte om det stämmer om man ska tro på 

vad som står i tidningar. (Intervju 2) 
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Här refererar Pontus omedvetet till en medial bild av skolan som Baudrillard skulle 

ha kallat det hyperreella. Det hyperreella med sitt eget orsakssammanhang, bestående 

av en homogen bild, summeras och bekräftas för Pontus av Björklunds citat. Det 

stämmer på hans bild och blir hans sanningar. I Baudrillards hyperreella värld spelar 

sanningen ingen roll. Den sanning som media skapar är inte tagen ur verkligheten, i 

det här fallet menar vi verkligheten så som den svenska skolvardagen ser. Sanningen 

är kopior av kopior. Det vet betraktaren och det godkänner betraktaren. Den 

hypperreella sanningen är subjektiv. Trots att Pontus säger att det är svårt att veta hur 

trovärdiga citaten är förrän man vet källan så säger han att Björklund ord måste vara 

sanna då de kommer från någonstans och det betyder att svensk skolgång har 

problem, även att de säkert är lite överdrivna. Den återkommande teorin om kopian 

av kopian som Baudrillard pratar om använder Pontus som motivering till att det 

måste stämma. Varken Pontus eller Björklund hänvisar till en typisk svensk 

skolvardag, utan till röster, bilder och undersökningar gjorda av den ”verkliga” skolan 

från en rapport.  

 

När Måns får ta del av Björklunds citat i intervju 2 är hans spontana reaktion att det är 

ren propaganda: ja, det låter som propaganda och statistik om jag ska vara helt ärlig. 

Det låter som att man använder statistik i propagandasyfte. Till skillnad mot Pontus 

så ser Måns det som ett vilseledande av information. Pontus hänvisar mycket till 

media när han pratar om skolan medan Måns säger sig snarare hämta information från 

sitt arbete med utbildningsbevakning som han använder som jämförelsepool mot 

media: 

 

Jag jobbar med utbildningsbevakning och sånt där så att jag 

åtminstone på högskolenivå får någon form av inifrånperspektiv 

som jag grundar mycket av min uppfattning på och som jag 

kontrasterar mot det jag får höra i media.   

 

 

Det blir en slags egen hyperverklighet för Måns då den kopierade bild av skolvärlden 

han får via sitt arbete (utbildningsbevakning) kontrasteras mot media. Hans blir i 

någon mån indoktrinerad på så sätt att han direkt attackerar statistiken, hur man mäter 

de parametrar som framgår i citaten.  

 

Jag tror att man kan hitta motsatta tendenser när det gäller 

skolprestationer än det du presenterade där. Det beror på hur man mäter 

och vem man frågar.--- Hur mäter man kränkande språkbruk? 

Skadegörelse? Vilka nyckeltal? Hur tittar man på det? Jag blir väldigt 

nyfiken på att se hur man mäter det faktiskt. 

 

4.2.4 Pontus och Måns bild av skolan sätts på prov 

Inte heller när professorn i statistik, som är stark kritisk till hur Björklund använder 

sig av OECD-rapporten, spelas upp för Pontus vill han ändra sin uppfattning om 

trovärdigheten eller bilden av den svenska skolan. Hans spontana reaktion är Han 

verkar ju inte ha några belägg. Trots det ändrar han sig snabbt när han får tänka och 

säger: 
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Jag tror ändå Björklund har belägg för det han sagt om 

man vrider på det, även om det är lite överdrivet, det 

finns definitivt problem och det har han rätt i att sträva 

efter.--- Han skapar ju debatt. Det är mycket skitsnack 

Björklund rör sig med, men det beror på hur man läser 

statistik. Det är inte fel att förbättra. Han är inte unik. 

 

 

Det hyperreella har accepterats och används som motivering av Pontus. Han skapar 

debatt används som motivering. Det är samtidigt ett konfirmerande av de regler som 

den hyperreella värden sätter upp, något som ligger bortom verkligheten. Debatten 

sker på grundval av ofullständiga kopior men de accepteras då de har sin egen 

inneboende logik i form av att de passar i Pontus egna subjektiva tolkning av skolan i 

den hyperreella världen.  

 

När däremot samma uttalanden från professorn i statistik spelas upp för Måns får han 

sin egen verklighet bekräftad.  

 

Det här bekräftar ju bara mina misstankar. Det 

var ju väldigt kul att höra de här journalisterna. 

Få det svart på vitt. 

Intervjuare - Hur tänker du då. Vad var det som 

bekräftade vad. Vad var det i det här som du 

hörde bekräftade. 

Att det finns motsatta sanningar än de som han 

för fram. Han ljuger, han hänvisar till fel saker. 

Tydligen. Det var det jag menade att han 

använder statistik i propagandasyfte. Problemet 

med det blir ju att statistiken stämmer ju inte. 

 

 

När Björklund blir emotsagd av en från Måns ”egen värld” adderar han den 

informationen till sin egen sanning i sin egen hyperverklighet. Baudrillard menar att 

den hyperreella världen är subjektiv. Att den är personlig och uppbyggd av ens egna 

fragmentariska bilder av den verkligheten. Bilden av verkligheten från Måns egen 

värld av statistik på skolvärlden, som ju är en kopia av skolvärlden utan ett egentligt 

original, det är dett Måns speglar sig i när han tar del av skolfrågor i media. Precis 

som i fallet här med Björklunds citat så håller Måns hela tiden en reservation för en 

osanning, underbyggd av hur han har lärt sig att se på skolan.  

 

Han förlitar sig mer på professorn och journalisterna utan en egentlig ifrågasättning 

om deras information är sann:  

 

 

Jag har fått bekräftat att han är ohederlig den där 

Björklund eftersom han inte håller sig till fakta. 

Eller väljer ut ett tvärsnitt som en begränsad del 

som stärker…styrker sina teser. Jag kan inte 
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komma på något annat. Det var ju det som de här 

journalisterna påvisade.  

 

 

Det var ju som de där journalisterna påvisade, Måns egna hyperverklighet har 

bekräftats. Men var finns kritiken mot professorn eller journalisterna? Är deras 

version den rätta? Baudrillard menar att bildens innehåll projicerar människan på 

världen istället för tvärtom. Bilden blir mer sann/verklig än den föreställning 

människan gör sig om samma verklighet. Verkligheten är så långt borta att det blir 

egentligen bara en fråga om vad som rätt och fel gällande bilden av skolan. Kopian av 

skolan. I det här fallet snarare tolkningen av statistiken av skolan. Måns sympatier för 

professorn och dennes statistik blir tydligare om man återkopplar till citat ovan om 

Måns syn på trovärdighet: 

 

 

Trovärdigt blir det ju om det är något som är 

vetenskapligt förankrat…det är ett 

trovärdighetsfaktum. Ett annat trovärdighetsfaktor 

är att det är människor…om man pratar om ett 

fenomen och om de människor som fenomenet berör 

i första hand uttalar sig….det är också en 

trovärdigthetsfaktor. Och sen det tredje då om det är 

en person som jag sympatiserar med 

personligen…om den uttalar sig är det trovärdigt.   

 

Här återkommer det citat vi använt tidigare i diskussionen om Måns bild av mediers 

trovärdighet. Vi tycker dock att citatet är tydligt och jämförbart även här då vi pratar 

om Måns kritik av Björklunds uttalanden. Här är det ganska lätt att kunna dra 

paralleller till faktor ett och tre som Måns nämner i citatet ovan. Björklunds tolkning 

av statistik sätter inte Måns mycket tilltro till. Däremot, en person som han med stor 

sannolikhet sympatiserar med, en slags kollega, samt är expert på att vetenskapligt 

förankra.  

 

4.2.5. Pontus och Måns bild av skolan bekräftas 

Bilden av medias inneboende effekt förstärks ytterligare i intervju 3 då Pontus 

återigen bekräftar att det som Björklund sade gjorde stort intryck på honom. Gällande 

hans uppdatering av skolfrågor via media säger han: Vansinnigt lite, nästan larvigt 

lite. Sedan följer ett längre avsnitt där Pontus ord egna ord om påverkan via medier är 

tydliga: 

 
Intervjuare: Tror du att den mediebild du fått, genom 

att till exempel läsa på internet eller titta på tv, har 

påverkat din bild av den svenska skolan? 

Ja, kanske, svårt att se vad det skulle kunna vara 

som färgar det men, jag menar hur man än 

vänder och vrider på det, allt som man hör och 

ser färgar ju, man ser inte varför och vad som 

händer men någonstans blir man ju påverkad av 
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det man läst. Som dom här förra intervjuerna, så 

vansinnigt, det kändes som att vissa av frågorna 

eller påståendena var väldigt överdrivna och det 

var ju så också, men innan man fick reda på det 

så kände man att det kan ju faktiskt stämma, och 

hade inte vi fått reda på att det var lite 

överdrivet så hade man ju blivit färgad av de 

påståendena, helt klart.   

 

Intervjuare: Så du menar att om du hade fått de 

påståendena genom media och du inte hade fått höra 

motsatsen så hade tagit intryck av det ganska mycket? 

Jag hade definitivt trott på det, det hade jag, med 

tanke på att om man sitter på ministerpost så 

snackar man inte så mycket skit. Det skall liksom 

vara sanning där, eh, nej där ser man.  (Intervju 3) 

 

 

Så länge Björklund får stå oemotsagd godkänner alltså Pontus hans uttalanden om 

den svenska skolan. Det är just denna konstruerade fasad av verkligheten som är 

politikers och medias påverkansverktyg på mottagarna. Syftet med uttalandena är inte 

att få oss att tro att skolan verkligen förhåller sig på det sättet som presenteras. Syftet 

är istället att över tid, allteftersom bilden av skolan fragmentariskt växer fram i 

media, få oss att invaggas i en hyperreell verklighet. Det handlar om, som Baudrillard 

menar, att dölja att det verkliga inte längre är verkligt. Verkligheten blir ett 

simulacra. Den bild av skolan Pontus får till sig har inget verkligt ursprung. Det är en 

serie av bilder av skolan som bottnar i ett original så långt borta att originalet har 

tappat sin innebörd. Det är en tolkning och konstruktion av verkligheten. I och med 

att Pontus får en bild av skolan genom medier påverkas även Pontus framtida 

handlingar och på så vis görs att framtiden och verkligheten förutsägs. Björklund får 

genom Pontus en grogrund att verkställa de reformer som blir en naturlig följd av den 

kritik han för fram om skolan. Pontus projicerar den bild han får av skolan i medier 

på verkligheten. Inte tvärtom, bilden av skolan i media blir mer sann än den verkliga 

bilden av skolan. 

 

Detta styrks ytterligare från Pontus sida då vi frågar om hur han skulle tagit emot det 

om han hade läst detta själv i en morgontidning: 

 

Intervjuare - Är det svårt att förhålla sig till 

trovärdigheten tror du,  om du hade läst det här 

debattinlägget i DN, hur tror du att du hade tagit intryck 

av det? 

Jag tror att jag hade köpt det, det tror jag. Nej, jag är 

helt övertygad om det. Även om man vet att politiker är, 

eller att politiken är ett spel mellan blocken för att få 

röster eller pengar, trots att man vet det så litar man 

ganska bra på dem. (Intervju 3) 
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Pontus uttrycker ett godkännande av de politiska spelregler som råder. Det är ett spel, 

men trots det tror han på det. Pontus godkänner även medias spelregler som råder. 

Det är en egen hyperreell sanning vi tar till oss. Här ger sig Pontus hän och tror på det 

trots de uttryck för mediekritik en mottagare av media bör ha som han nämner i första 

intervjun. (Intervju 1) 

 

Detta mottagande av budskap skapar ringar på vattnet och föder och när 

fortplantningen av den hyperreella verkligheten. Pontus tar del av en kopia av 

verkligheten i form av en rapport från OECD som återgivits, kopierats/tolkats av 

Björklund och förts ut i via en mediekanal. Pontus säger själv att han varit redo att 

föra ut den här informationen om han tagit del av den. I ett sådant fall fungerar Pontus 

som en del av det hyperreella då han för vidare det här kopierade budskapet till sina 

vänner: 

Intervjuare - Säg att du hade läst ett inlägg där bland 

annat dessa påståendena stod eller sett det på tv, och säg 

att du hade varit hemma och käkat hos några en vecka 

senare och att ni kommer in på skolan, hade du då 

kunnat hänvisa till det här tror du? 

Definitivt, helt klart. Det är klart, hade man bara haft 

den informationen han gav i artikeln där så såg det ju 

väldigt svart ut. Verkligen. Det höll ju på att braka åt 

helvete då. Det hade varit ett givet diskussionsämne om 

man kommit in på att diskutera skolgång. (Intervju 3) 

 

Cirkeln är sluten och den hyperreella effekten har uppfyllt sitt syfte. Pontus tar emot 

och för ut en konstituerad bild av verkligheten ut i verkligheten. 

 

Måns tilltro till professorn statistik är något som kommer upp i intervju 3. Han 

avfärdar Björklund genom att säga att han tycker att Björklund plockar ut 

brottsstycken och förstora upp dem för att motivera de förslag han har för skolan. 

Han säger även att inte sympatiserar med Björklunds syn på utbildning och lärande.  

 

Det här är ett motsatsförhållande gentemot Pontus som sympatiserade med 

Björklunds åsikter. Till skillnad från Pontus så har Måns följt skoldebatten med 

Björklund. Måns egna bilder av skolan blir inte bekräftade i Björklunds citat. Varför 

han sympatiserar med professorn är för att han tillmäter den personen större 

förtroende än Björklund och att han: av bakgrund av det jag redan sagt att den 

personen representerar en vetenskaplig disciplin som ska borga för en trovärdighet. 

Till skillnad från Björklund och politiker då får man anta. Måns sympatier med den 

vetenskapliga traditionen är lojala och rubbas inte av att få en mängd citat som säger 

emot hans världsbild. Pontus världsbild blir ifrågasatt av professorn, men ändå 

vidhåller han sina åsikter trots det. 

 

 4.3 Påverkan på bilden 

4.3.1 Petra och Janinas bild av skolan framträder via Pontus och Måns 
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I vår studie vände vi oss från början till fyra vuxna människor med givna frågor där 

vi redan i valet av fråga förutsatte svar som på något sätt förhöll sig aktivt till det vi 

frågade om. Vi tog för givet att respondenterna hade en relation till det vi frågade 

om men så var det inte. Vi upptäckte att relationerna var mer sammansatta. Måns 

och Pontus val av medier var indirekt Janinas och Petras val av medier. Petras och 

Janinas svar relaterade mer till de egna erfarenheterna och de egna relationerna till 

skolan, än till bilden av skolan. 

 

Baudrillard menar att den som inte tar del av medierna ställs utanför och blir ”virtually 

asocial” (Baudrillard 1994:80) och även om Janina och Petra inte delar Måns och 

Pontus val av medier gör de det ändå. De håller sig a jour och underrättade.   De gör 

det i sina val av partner. Måns och Pontus refererar så självklart till Björklund och de 

tvekar inte i sina svar, de har en attityd redan från början och en klar uppfattning till 

bilden av både Björklund som person och som politiker och till hans uttalanden.  Petra 

och Janina uttalade sig lika säkert om sådant de hämtade från de egna erfarenheterna 

som Pontus och Måns uttalade sig säkert om bilden av skolan via Björklunds 

uttalanden. Petra och Janinas intresse för skolpolitik via utbildningsminister 

Björklunds uttalanden var mycket ljumt. Det är som om de indirekt lämnat över 

”frågan” till sina partner. 

 

 

Intervjuare: Kände du till Björklund något innan vi 

började här? 

Janina -  Inget speciellt skulle jag kunna påstå.  

Intervjuare: Du har sett honom på TV och vet vem han är 

och så? 

Janina-  Ja, det vet jag.  

Intervjuare: Vad får du för känslor av honom, vad väcks 

det för känslor när du ser honom och hör honom? 

Janina-   -  Egentligen inte speciellt mycket, det kan jag 

inte säga.  

 (intervju 3) 

 

 

Intervjuare: Vad har du för känslor eller vad tycker du om 

Björklund? 

Petra:  Det är svårt att säga. Jag brukar inte ta till mig av det som 

han säger. Jag har inte så mycket uppfattning om honom egentligen. 

Jag tycker inte att det är så intressant med den där 

utbildningspolitiken som Pontus tycker. Jag tycker inte det så jag tar 

inte till mig av det han säger. 

(Intervju 3) 

 

 

Hos Petra och Janina är inte bilden av Björklund närvarande. De vet vem han är men 

har ingen uppfattning om honom. Petra och Janina har helt andra medievanor än 

Pontus och Måns. Medievanor som kan bidra till att Petra och Janinas åsikter om 

skolan är i jämförelse så begränsade. Det kan också ha varit så att Petra och Janina 

uttryck sig annorlunda och mer om vi hade intervjuat dem enskilt.   
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Janina: Högstadiet var jag blyg, jag var inte sämre eller bättre än någon annan. Kom 

in på inte mitt tredjehandsval på gymnasiet i och med att jag spårade ur på högstadiet. 

På gymnasiet fick jag bra betyg. Jag tycker det är jätteroligt att läsa som vuxen, 

lättare nu än som vuxen. Jag är mer säker på mig själv idag. Jag är inte mitt blyga 

jag. Jag törs säga vad jag tycker.” 

 

Att säga vad man tycker och att inte ha något att säga är två skilda saker. I det här 

fallet är det svårt att säga vilket som gäller. Pontus och Måns svar och deras relation 

till Björklund och hans uttalanden om skolan blir i praktiken också Petra och Janinas 

svar. Det är genom Pontus och Måns bilden av Björklund framträder för Petra och 

Janina. Politik intresserar inte Petra och Janina. Petra och Janina söker sig inte aktivt 

till de medier där den typen av nyheter finns. De verkar ändå sympatisera med Pontus 

respektive Måns åsikter. De håller med och genom sin tystnad bejakar de den åsikt 

som de själva inte uttalar.  

 

Måns och Pontus svar blir därför i praktiken också Janinas och Petras svar. Det är 

genom Måns och Pontus bilden av Björklund framträder för Petra och Janina. Politik 

intresserar varken Janina eller Petra. De söker sig inte aktivt till de medier där den 

typen av nyheter finns. De håller med och genom sin tystnad bejakar de att de i 

praktiken delar samma medier  

 

  
Intervjuare - Vilken inverkan har politik på dina åsikter, 

tankar och idéer?  

Janina– Jag hatar politik. Jag lyssnar och följer med. Jag har alltid 

varit röd. Jag är uppväxt med det. Min morfar var lite aktiv och min 

familj har alltid läst Aftonbladet även då det ansågs lite rödare att 

läsa Aftonbladet. När jag blivit äldre tänker jag, vad tycker jag 

egentligen? Jag tyckte Mona var bra ett tag men gör inte längre. 

Partiledaren är nog viktigt för vad jag tycker om ett parti. När 

Reinfeldt står där med sina lugna bruna ögon blir jag nog påverkad 

av det. (Intervju 1) 

 

 

Janina uttrycker att hon har det bättre nu tillsammans med Pontus. Det är som om 

Petra och Janina söker sig till politiska ställningstaganden via den pojkvän de har valt 

och att de genom pojkvännen bejakar sin egen röst. Den egna rösten är då ett resultat 

av Pontus och Måns val av medier.  

 

”Idag lever jag ihop med M. Vi ser på nyheterna tillsammans, vi 

diskuterar saker. Det gjorde jag inte med X.”  (Intervju 1) 

 

Och Pontus och Måns i undersökningen har haft en klar och tydlig bild av både skolan 

och av Björklund. I svaren på en del av frågorna använder respondenterna uttrycket 

”vi” vilket ytterligare förstärker deras/Pontus och Måns röst som den gemensamma 

rösten. När Pontus tar del av vem det är som ligger bekom citaten svarar han: 
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Pontus - Det betyder ju inte att det vi sagt hittills är fel. 

(Intervju 3) 

 

I denna del av vår undersökning som visar att det var Björklund  som står 

bakom uttalandena träder Måns och Pontus fram på ett än mer tydligare sätt 

som om de tar ansvar för något. Det finns en medvetenhet i deras svar, som 

om de sätter ner foten. Petra och Janina är återhållsamma och håller 

med Måns och Pontus. Måns och Pontus svar bekräftar Janinas och Petras 

förväntan på dem. En förväntan som i praktiken blir en del av dem själva. 

Pontus och Måns val av medier blir i praktiken också Janinas och Petras 

val.   

 

4.3.2 ”Det hemska” 

Eftersom vi redan i den tidigare resultatdelen upptäckt samband mellan 

Pontus och Måns medievanor och deras svar kring Björklunds uttalanden 

fann vi det nödvändigt att belysa Janina och Petras relation till sina 

medievanor. Trots att deras svar inte i första hand är svar på frågorna kring 

bilden av Björklund. Deras svar är ändå en del av svaret på våra frågor.  

 

Eftersom vi har sett ett samband mellan Måns och Pontus medievanor och 

deras yrken. Måns och Pontus medievanor är en förlängning av deras 

yrken. På samma sätt kan vi se hur Petra och Janina har en relation till 

medierna via kvinnorollen och därmed också via deras yrken. De är båda i 

rollen att vara den som tar hand om någon. De är omhändertagande i sin 

yrkesroll. Och det är genom den rollen de verkar läsa och använda medier.    

 

 På samma engagerande och självklara sätt som Måns och Pontus svarade 

på frågorna om bilden av Björklund, svarade Janina och Petra lika 

engagerat på de frågor som handlade om deras medievanor.  

Janina visar ett tydligt område inom medierna hon cirkulerar runt, det som hon kallar 

det hemska. Och begreppet ”det hemska” återkommer och fördjupas i intervjuerna 

med Petra.  Även Petra använder det begreppet i sin beskrivning av vad som lockar i 

medierna.  

 

 

                        Janina:  

Hemskheter lockar sorgligt nog. (Intervju 1) Och 

Blåljus på lokaltidningen kollar jag ofta, det är 

spännande, även om det är fruktansvärt hemskt så 

drar det mig.” (Intervju 1) 

 

Ofta händer det bara elände i världen. Jag dras av 

en förstasida som har hemskheter mer än en 

ordinär förstasida. Jag lockas av förstasidor. 

(Intervju. 3) 

 

Intervjuare: 
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Vad är det du lockas av i medierna? Är det underhållning 

eller är det nyheter eller samhällsfrågor? 

Petra: Jag kollar mycket program när det handlar om dokumentärer 

om människor som har nån sjukdomar eller så där, det lockas jag av, 

medicin. 

 

 

Janina dras till händelser i medierna som handlar om våldtäkt och mord och 

där offret ofta är kvinna eller barn.  

 

 Den lille pojken Kevin, usch, jag kommer 

aldrig att glömma honom. Han var på dagis ju 

och ville inte följa med sin låtsaspappa hem, 

han ville verkligen inte men var tvungen att 

göra det. (Intervju 3)  

 

Och. 

 

Ja, Caroline Stenwall. Norrut var det. Han 

kör väl för fort och hon säger jävla 

gubbjävel”. (Intervju 3) 
 

 

Det Janina lockas av är svåra händelser som presenteras kraftfullt förenklat och som 

ett problem enligt gestaltningsteorin och där både orsak, moraliskt omdöme och 

lösning finns i gestaltningen.  

En del av nyheten betonas och en del av händelsen tas bort och verkligheten bortom 

händelsen försvinner. Den iscensatta betydelsen får ett innehåll, ”det hemska” och kan 

förstås som att de värderingar som sådana nyheter är fyllda av stämmer med de 

värderingar som Janina använder i sitt eget vardagsliv och nyheten får för henne en 

egen sanning.  

  

I de händelser hon tar del av beskriver hon händelserna som om hon söker orsakerna 

till dem, som om att känna till orsakerna är en del av tillägnelsen och förståelsen av 

gestaltningen.  Och den enda ”sanna” orsak som finns är den som gestaltas via mediet, 

alltså den orsak som går att finna på det sätt som händelsen är gestaltad. Genom valet 

av språk, textens relation till fotografier och det moraliska omdömet och mediets 

källor.  

 

 

Jag kan bli arg och förbannad, samtidigt kan 

jag nog tänka att varför gör man så? Varför 

slår man sina egna barn. För att man själv 

blivit slagen, för att man själv är en trasig 

själ. Det finns alltid anledningar till allting. 

Människan är ju så jävla skör. Väldigt skör. 

Jag kan inte säga att jag tycker synd om dem. 

Men jag kan tänka att som det med han som 

mördade Caroline, han hade ju druckit 
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alkohol hur länge som helst. Man blir 

konstig. Jag menar inte att jag skulle kunna 

göra en sådan sak. Men det finns alltid en 

bakgrund till varför det blir som det blir.  

(Intervju 3) 

 

Det hemska väcker starka känslor som påverkar Janinas sätt att vara mot sin 

omgivning enligt, henne själv. Hon läser av mediet som skapar föreställningar som 

hon sedan överför på hennes eget liv och de egna barnen. Om det finns en väckt vilja 

till handling har den handlingen egentligen ingen betydelse. (De väckta handlingarna 

förstärker bara föreställningen om rädslan.) 

 

Det hyperreella verkar handlar om att hålla denna rädsla vid liv. På ett plan, 

ett liv som bara finns till genom den framträdande bilden i mediet. Och som 

därför inte är förankrat i verkligheten annat än som bild. Bilden blir 

ursprunget för rädslan. Och det är mot den bilden hon lever. Bilden blir 

världen.  

 

Janina - När jag läste något om nån flicka som hade 

gått hem ensam och helt plötsligt dragits in och 

blivit våldtagen. Då kan jag säga till Barn 1 

(vår.anm.)  (äldsta flickan) ”du, dom där kläderna 

gumman, om du går ute med dom, dom kanske 

tänker att gud vilken tjej”. Det kan vara så. Det var 

som den där 3-åringen jag läste om som blev 

våldtagen. Ja men herregud, vet du, xxx, de är ju så 

små. Då kan jag se Barn 1 (vår.ändr.) (yngsta 

flickan) och tänka herregud. Eller om någon blir 

slagen kan jag tänka på Barm 2 (vår.ändr.) (yngsta 

sonen), han är ju så liten. Hur kan man? Jag 

refererar mycket och det är därför jag får så ont i 

mig själv.” (Intervju 3) 

Det är ju så när jag ligger på nätterna och vaknar 

framåt fyra fem och då börjar ju tankar att mala och 

då kan jag komma in på det där. Jag läser ju mycket 

mordböcker och jag är ju rädd för det där. Jag kan 

ju ligga på jobbet och härsa upp mig för att ”om det 

skulle komma in någon och gud hur skulle jag 

göra”. Jag vill ju inte dö. Jag har sagt det till X. X 

är ju så snäll, men jag har sagt det allvarligt: ”är 

det så att du tröttnar på mig, gör slut, inte döda 

mig”. Det finns ju dem som dödar sina fruar. Jag vet 

att du aldrig skulle göra det men så kan jag tänka 

ibland, fan.  

Och hennes sambo kommenterar: 

 Det händer ofta att hon kommer hem och (andas 
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kraftigt). Och jag frågar vad är det? Och hon ”jag 

trodde det var någon som förföljde mig”. Idag 

igen? (Intervju 3) 

Som vi nämnt tidigare i teoridelen menar Baudrillard att det som kännetecknar 

medier är att ursprunget till de händelser som beskrivs aldrig kan härledas varken 

rumsligt eller tidsmässigt annat än till sin egen inneboende dramaturgi.   

Bilden av Caroline, av Kevin och av alla de andra som i medierna presenteras som 

offer och som Janina minns med förnamn, blir den referens Janina vänder in mot sitt 

liv. De mediehändelser som hon väljer ut medverkar till att hennes erfarenhet av 

världen skapas, men den erfarenheten skapas i mötet med bilden av händelsen och 

inte i mötet med den verkliga händelsen.  

Ur ett samtal om vad Janina minns från intervjudagens lokaltidning.  

 

Intervjuare – Om du försöker återberätta ”Holiday 

Clubs satsning blir alltmer avlägsen” och ”17-åring 

hotar sina föräldrar med kniv”. Vilken minns du 

mest av? 

Janina – Sjuttonåringen. För att jag blev 

berörd och så tänker jag ju lite, Barn 3 (äldsta 

Ändra?!sonen) är ju absolut inte någon som är 

hotfull. Men jag kan återkomma till honom när jag 

läser saker till mina barn. När jag läste något om 

nån flicka som hade gått hem ensam och helt 

plötsligt dragits in och blivit våldtagen. Då kan jag 

säga till Barn 4 (vår.anm.) (äldsta flickan) ”du, 

dom där kläderna gumman, om du går ute med 

dom, dom kanske tänker att gud vilken tjej”. Det 

kan vara så. Det var som den där 3-åringen jag 

läste om som blev våldtagen. Ja men herregud, vet 

du, XXX, de är ju så små. Då kan jag se Barn 1 

(vår.anm.) (yngsta flickan) och tänka herregud. 

Eller om någon blir slagen kan jag tänka på 

(vår.anm.)  (yngsta sonen), han är ju så liten. Hur 

kan man? Jag refererar mycket och det är därför 

jag får så ont i mig själv. (Intervju 2) 

Hos Janina kan man ana en omsorg om dem som har det svårt. Hon vill väl och det 

återkommer hon till på flera ställen under de tre intervjuerna. I sin yrkesroll uttrycker 

hon dock att hon inte kan göra någonting annat än att bevara saker och ting som det är. 

Det är som om hon uttrycker en vilja, väckt i mötet med det hemska att få göra något, 

att få handla. Att leva som en funktion av de bilder medierna förmedlar (det hemska) i 

en hyperreell verklighet, är det i den vårdande yrkesrollen en eventuell förlösning kan 

ske, som en väckt vilja till handling.  
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En handling som endast blir imaginär eftersom den uppstår som en del av det 

hyperreella. Möjligen kan det vara så att den väckta viljan till handling också är en del 

av läsandets drivkraft. Det hyperreella genererar handlingar som inte blir av.    

 På frågan om hon valt samma yrke igen om hon fått möjlighet svarar hon. 

Janina - Jag hade nog valt att jobba med människor. Barn som 

har det lite jobbigt. Där man kan göra någonting. Idag bevarar 

jag bara det som mina brukare har. (Intervju 1) 

  

 

Hos Petra har det hemska en annan innebörd. Det hemska uppstår hos 

henne i mötet med de program som handlar om hur ”experter” åker hem till 

olika människor och grupper och talar om hur de ska leva, fostra sina barn 

osv,.  

Ett av dessa program heter ”Rent hus” och visar hur det kan se ut hos 

människor som inte städar och håller rent hemma.  

Petra använder själv språket, ”det hemska” när hon beskriver sin lust att se 

på programmet ”Rent hus”. 

 

 

Intervjuare: Varför tror du att man följer det? 

Alltså, det är så lättplockade poäng och sen så 

tror jag att dem, dem tror inte att folk ser igenom 

det. De tror att folk bara ser det här städningen 

liksom. Och tyvärr är det ju ofta det man hör från 

folket, ”åh jag kan inte se det. Det är så äckligt”. 

Men det som egentligen är det hemska är ju 

faktiskt vilka dem åker hem till. (Intervju 2?) 

 

Petra säger att dem som har gjort programmet, har en avsikt, som om hon vet vad den 

avsikten innehåller/består av.  Programmet handlar enligt Petra om städning men det 

är en avsikt som Petra menar sig ha genomskådat och där har hon lagt till sin egen 

avsikt. Den verkliga avsikten är ju enligt henne vilka dem åker hem till. Och det är 

med denna avsikt hon ser på programmet. Hon ger sin läsning därmed en egen mening 

som skiljer sig från den gängse. En skillnad som förmodligen är en del av tillägnelsen 

och den egna förståelsen om varför hon ser på programmet. Petra pekar ut det hemska 

som något som vore dolt utom för henne själv.   

 

Detta ger Petra en likhet med Janina som också tar del av det hemska även 

om Janinas val har ett annat innehåll och formuleras på ett annat sätt. Hos 

Petra är det som om hon pekar ut det hemska som underhållning och hos 

Janina är det hemska presenterat som nyheter.   

 

5 DISKUSSION 
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Baudrillard och Gadamer är väldigt lika i sina tankegångar så till vida att de 

båda tror på att varje människa har sin egen syn på vad som är sant, eller en 

egen verklighet från vilka man uppfattar världen. Det är som om sanningen 

handlar om överenskommelser mellan den som läser och den framträdande 

bilden. Ett komplext möte mellan läsarens erfarenheter, val av medier och 

beskrivningen eller gestaltningen som Strömbäck exemplifierar med 

vardagliga exempel av hur vi använder språket.6 Språket blir en 

vattendelare för hur vi uppfattar det beskrivna precis på samma sätt som 

valet av mediet blir en vattendelare.   

 

Det väsentliga är enligt Strömbäck (och gestaltningsteorin), att alla 

beskrivningar måste av nödvändighet vara begränsade. Den vinkling som 

då sker pekar på språkets betydelse, alltså val av begrepp och enskilda ord, 

att beroende på hur något beskrivs kan våra tankar leda till motsatta 

uppfattningar om det som blir beskrivet. 

 

Hos Pontus och Måns märks detta tydligt då de har motsatta uppfattningar 

om Björklunds uttalanden vilket visar hur deras erfarenhet styr laddningen 

av det gestaltande. En av dem sympatiserar med den möjliga lösningen av 

problemet ”krisen” i skolan och den andra gör det inte.  

I överenskommelsen finns tillägnelsen oavsett hur bilden uppfattas.  

Baudrillard menar att en människas förflutna är viktigt för dess uppfattning 

om världen men att det framförallt är bilder via media som konstituerar ens 

världsbild. I intervjuerna framgår att en av respondenterna utan vidare 

skulle föra vidare information från Björklund då den stämde överens med 

dennes egen världsbild. Vi tror att vi människor hjälper till att skapa denna 

hyperreella värld, denna värld av fragmentarisk sammansatta bilder där de 

verkliga originalen förlorats för längesen. Verkligheten är så långt borta att 

det egentligen bara blir en fråga om vad som är rätt och fel gällande bilden 

av skolan. För vem bryr sig om sanningen om sanningen ändå är subjektiv? 

Vi förstår detta som att verkligheten är större och mer än det som beskrivs 

och gestaltas i medierna. Strömbäck menar ju också att vi genom att betona 

något mer och utesluta något annat av en händelse ger beskrivningen en 

effekt av dramatik som i till exempel Janinas upplevelser av fallet Bobby. 

Hon är innesluten i den värld som gestaltningen ger upphov till och att vara 

så innesluten är att vara i det hyperreella, där finns inga sammanhang annat 

än i dess inneboende dramaturgi. Janina befinner sig i en konstruktion 

nästan som om hon vore fängslad i bilden och där ingenting i gestaltningen 

av bilden erbjuder en väg bort från den.  

 

Om medierna ständigt och upprepande definierar skolan som ett område av 

kris, tror vi liksom Melander, att medierna medverkar till att skapa en bild 

som bara blir en modell för retorik och handling och när det sedan sker en 

förändring tillskrivs de (politikerna) som handlingskraftiga. Man kan också 

                                                 
6
 Strömbäck relaterar till sin egen reaktion som barn inför språkbruket: “Det finns inte 

något dåligt väder, bara dåliga kläder.” Han vände på meningen och ändrade därmed på 

betydelsen och slutsatsen. Det finns inte några dåliga kläder, bara dåligt väder. I det ena 

fallet kan man vara ute och i det senare fallet bör man faktiskt vara inne.  
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lägga märke till med vilken uppmärksamhet människor läser och tar del av 

medier. Melander hänvisar till Petersson och Carlberg (1990:19) och som 

skriver om användningen av begreppet ”kris”. I begreppet finns 

underkastelse, obehag, uppoffringar och vill vi lägga till, utsatthet. Skolan 

är utsatt för en särskild uppmärksamhet. Och även de politiker som är 

ansvariga. Melander understryker att fokus och uppmärksamheten byggs 

runt de frågor som rör skolpolitik, politiker vilket även innebär att även 

politikerna framträder som bilder av sig själva.   

 

Gadamer menar att den bild en människa bär med sig med sin förförståelse 

till varje pris måste bli bekräftad. Det är bilden av vad vi förstår som vi 

söker bekräftelse på vilket märks hos våra respondenter.Vi hoppas kunna 

kasta ett nytt ljus över hur man diskuterar bilden av skolan och det är ju 

framförallt Pontus ett exempel på här då han är uppriktig förvånad över sin 

fars påverkan på hans bild av skolan och således Pontus konfirmerande av 

Björklunds uttalanden. Diskussionen hoppas vi förs av lärarstudenter, 

praktiserande lärare, föräldrar och elever. Det är de som utgör skolan och 

det är de som i sin tur utgör det didaktiska underlag Björklund uttalar sig 

om. Genom att se skolan ur Gadamers och Baudrillards perspektiv så kan 

det leda till konstruktiva diskussioner om skolan och dess didaktik. 

 

Förståelsen kring fyra vuxna människors bild av skolan och deras påverkan 

via media har vi trängt igenom och lyckats hamna bortom. Det blir tydligt 

att respondenternas förförståelse är viktig. De läser med förståelsen och 

plockar upp de korn de vill ha och som fördjupar det de redan vet och 

befäster därmed endast de positioner de hade från början.  

 

Respondenterna vill ha bekräftelse på att deras bild av världen är sann. I 

förförståelsen finns den egna erfarenheten som styr riktningen alltså med 

vilken vilja man tar del av mediers beskrivning av världen och i den 

erfarenheten finns också de relationer som medverkat till att konstituera det 

egna jaget. Där finns lärare och där finns föräldrar och även om vi i denna 

undersökning inte närmat oss det området kan vi ändå se att det finns 

berörningspunkter i hur man ser på sådant man inte kan veta något om. Det 

eleven tror att läraren tänker och tycker om den enskilda eleven verkar vara 

synonymt med den bild som medier kan presentera om händelser av olika 

slag och inte minst av hur skolan presenteras i medier. Bilden ger makt 

oavsett vad den säger, till exempel Björklunds uttalanden. Mediet 

synliggör, öppnar upp och uppmärksammar något och för in bilden i den 

enskildes horisont och om den enskilde erfar något av denna bild från sin 

egen verklighet blir bilden från mediet en del av den egna horisonten. Vi 

menar att erfarenheten vidgas i läsningen som om själva erfarenheten ser 

annorlunda ut på grund av att den är hyperreell. Just för att vi inte vet eller 

kan veta får det hyperreella oss att tro att vi vet. Och detta vetbara är 

läsningens mening samtidigt som det enligt Baudrillard fördunklar och 

ljuger.  Och på samma sätt som att det finns en makt i mediers beskrivning 

av till exempel Björklunds uttalanden är det omöjligt att veta vad som är 

sant. Det går inte att komma till botten eller till Björklunds uttalandens 

ursprung som ett sätt att förstå. Det enda vi kan göra och som Janina och 
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Petra och Måns och Pontus har gjort är att tillskriva Björklunds uttalandens 

en mening eller att vända sitt ansikte från dem och enbart hänvisa till sina 

egna upplevda erfarenheter av det påstådda i uttalanden.  

 

Baudrillard och Gadamer är lika viktiga i vårt arbete. Trots att Baudrillard 

mer trycker på att den subjektiva verkligheten är uppbyggd av media och 

att upplevelsen av sanning egentligen är chimär och overklig och Gadamer 

på en mer social förförståelse så blir de båda nästan lika tydliga. Det kan 

verka motsägelsefullt och godtyckligt men det är uppenbart när man 

analyserar att vi människor inte verkar vara mer storsinnade än att bekräfta 

oss själva först och främst, och de medel vi använder hämtar vi från kopior 

snarare än från dess egentliga ursprung.  Å andra sidan, vad skulle 

alternativet vara? Vad kan vi göra annat än att förhålla oss personligt till 

den oerhörda mängd information vi får till oss varje dag? Att gå till botten 

med, att söka originalet, bakom varje bild går inte. Att nonchalera 

informationssamhället går inte heller. Det är som om vi är dömda att leva 

efter Baudrillard och Gadamers förkunnelser.  

 

Bilden av skolan verkar hos våra respondenter komma ifrån en blandning 

av egna erfarenheter och media och den framträder kontinuerligt och 

fragmentariskt allteftersom ny information tas emot. Den egna bilden av 

skolan omprövas ständigt, men det sker i syfte att skapa sin egen bild, sin 

egen sanning om man så vill. Det här väcker frågor om vilket ansvar 

politiker och media har när det kommer till hur skolan presenteras för sin 

publik, för samhället. Uppgiften de har är alltså delikat och om man skall 

gå efter Baudrillard har media makten att plantera en bild av skolan hos 

människor som inte stämmer med den som sker i klassrummen, på 

skolgården eller i relationen lärare och elev. Den enskilde medborgaren har 

alltså ett eget ansvar att se igenom bilderna i media. Något som Baudrillard 

menar den inte kan. Den bryr sig bara om sin egen hyperreella värld. 

 

Vi har under detta arbete uppnått en förståelse som man kan tolka på två 

olika sätt. Den beblandar sig på ett personligt plan och skapar en korsning 

av självförståelse och forskningsförståelse. Självförståelse i form av en 

ödmjukhet inför lyssnandets kraft för att komma en person nära och ett 

problem. Men också i form av att kunna klä av sig sina känslor och på så 

sätt naket kunna förmå sig att närma sig en människa man egentligen 

känner ganska väl. Det handlar om att kunna se bortom sina egna 

antaganden och genom ett neutralt öga få en möjlighet till förståelse man 

inte trodde var möjlig. Det är även här vår forskningsförståelse hittar sin 

beröringspunkt. Att som forskare kunna var djupt involverad i något och nå 

resultat utan att lägga en personlig prestige i mötet med det man studerar.  

 

I vårt arbete har textbegreppet blivit än mer levande och textbegreppets 

signifikans och betydelse väcktes och blev tydligare för oss i analysen av 

Petra och Janinas svar. Den skillnad som vi fann mellan Petra och Janina 

och Pontus och Måns såg vi inte förrän vi skrivit ner och läst deras svar. I 

intervjusituationen syntes inte skillnaden förmodligen därför att 

respondenterna fyllde ett socialt givet mönster där vi själva var en del av 
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det mönstret. I det mönstret ingick också den roll vi hade i relation till 

respondenterna från början, en syskonroll och en modersroll. Att inte vi såg 

detta från början utan först när vi återgick till texten och granskade den är 

ett resultat av vår metod. Att arbeta med forskning utifrån abduktion 

innebär just denna förflyttning, att i undersökningen vara öppen för något 

nytt och oförutsägbart.  

Syskon- och modersrollerna menar vi, upphörde i skriftens form och i den 

formen blev frånvaron av Petra och Janinas svar lika synligt och 

framträdande som de faktiska svaren från Pontus och Måns i våra intervjuer 

kring frågorna om Björklund och därför valde vi att analysera det spår som 

i egentlig mening inte hörde ihop med vår grundfråga.  Det verkade som 

om texten fick en egen röst på grund av att den ska läsas. Det var genom 

vår läsning av de bandade intervjuerna som något annat trädde fram. Det vi 

inte såg i den faktiska intervjusituationen såg vi i mötet med texten. Vi 

skriver ju ner intervjuerna för att kunna hänvisa till intervjuerna som källa 

men vi skriver också ner intervjuerna för minnets skull och för att vi ska 

kunna återvända till dem. Och det är ju i mötet med texten/skriften vi 

tvingades till förflyttningen. Vi blev medvetna om gränserna i de rollerna. 

 

Att läsa texten är att lyssna och det vi lyssnar till är det väckta som blir till i 

mötet med oss själva som läsare och som läsare är vi enligt Gadamer aktiva 

i den meningen att det är erfarenhetens som styr läsningen. Det är som om 

lyssnandet sker mellan ett nu och ett då.  Det är som om vi förflyttade oss i 

erfarenhetens rum.   

 

5.1 Metoddiskussion 

Den som väljer att förstå intervjuobjekt med den hermeneutiska metodens 

tillvägagångsätt bör vara redo på hårt och krävande arbete. Det är ett 

ständigt två-steg-framåt-ett-bakåt-arbete. Man bör även veta specifikt vilket 

område man vill analysera. Genom att tolka intervjuerna ingående så 

öppnar man dörrar till ett oändligt antal andra spår att följa upp och 

analysera. Vi var under arbetets gång flera gånger på väg bort från vårt 

syfte. Det är samtidigt något som är väldigt entusiasmerande då man 

märker att ens analys väcker problemformuleringar man inte tidigare stött 

på. 

5.2 Slutsatser/implikationer 

Verkligheten är en hypotes. Den sanning vi upplever är högst personlig. 

Genom ens egna erfarenheter och media skapar man en bild av skolan som 

blir ens egen. Baudrillards hypereella värld är tydlig då den framträdande 

bilden av skolan via media en människa skapar sig är byggd på kopior av 

kopior. Det är nog med att försöka förstå den hyperreella verkligheten. Den 

faktiska sanningen är egentligen för abstrakt och ogripbar. Bilderna i media 

är mer verkliga för oss. För att verkligen förstå hur skolan fungerar måste 

man ha en vilja till att förstå. För att förstå den andre krävs en vilja att inte 

veta i förväg och en vilja till att lyssna tillsammans med en förmåga att se 

den andres horisont och därmed frångå sin egen. Det är med en sådan 

metod som Baudrillards illusioner, det hyperrella, kan upplösas.  
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Den bild av skolan som målas upp via media kan ha en stor effekt på 

mottagaren. Beroende på vilken bakgrund du har, din inställning till 

rådande skolsystem och rådande politiker du har samt ditt kritiska 

förhållningssätt är avgörande för hur du tolkar skolan. Viljan att verkligen 

förstå en händelses ursprung sträcker sig egentligen bara till en vilja att få 

sig själv bekräftad. Det är en svår uppgift för ett samhälle att reformera en 

skola på äkta och goda grunder. Däremot är det lättare att reformera en 

skola på grundval av ofullständiga kopior. Resultatet av en skola byggd på 

ofullständiga argument kan bli en skola med helt felaktiga metoder och 

system. 
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