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Abstract 

Förtydligande: Self-presentations may be referred to as a kind of marketing since they render a highly 

idealized image of schools.  

Sid 7 – Syfte och frågeställningar:  

Förtydligande: Jag använder begreppet ’identitetsformationer’ för att betona att jag undersöker hur 

skolors identitetsskapande kan förstås i termer av en pågående förhandlingsprocess. ’Formation’ syftar 

på hur någonting bildas.   

Sid 19 – Självpresentationer på webben och i annat informationsmaterial har potential att inte bara 

stärka bilden av skolorna och deras sätt att bedriva utbildning. I förlängningen kan de också tänkas ha 

betydelse för vilka frågor som är viktiga att engagera sig i och skapa debatt kring – framförallt i 

samband med skolval.  

Tillägg: På motsvarande sätt är det viktigt för skolor att visa att de arbetar aktivt med frågor som lyfts 

i de traditionella mediernas rapportering. Det är detta ömsesidiga utbyte som i sammanhanget kan 

förstås som ett slags medial reciprocitet.   

Sid 24–25 – Att exempelvis fristående skola ställs mot en kommunal och en digital skola mot en 

analog ska dock inte tolkas som om det vore självklara eller oproblematiska motsatsförhållanden utan 

som exempel på hur mening koncentreras kring motsatta poler.  

Förtydligande: Vad som menas är alltså att skolor positioneras i antagonistiskt förhållande till 

varandra, inte nödvändigtvis att de är varandras motsatser. 

Sid 43 – ”På S:t Eriks gymnasium har vi engagerade lärare med mycket erfarenhet…” (S:t Eriksplan). 

Korrigering: det ska stå S:t Eriks gymnasium i referensen. 

Sid 75 – … ansvarstagande också något som förväntas ske av egen fri vilja. 

Förtydligande: Det innebär alltså, enligt en motsägelsefull både och- logik, att ansvarstagande 

förutsätts vara frivilligt snarare än att ske tvångsmässigt, även om det också implicerar vissa 

förväntningar på individer (elever).  

Sid 91 – 1:1-skola  

Förtydligande: med 1:1-skola åsyftas införandet av en dator per elev. 

Sid 98 – Den ’goda’ skolan 

Förtydligande: Begreppet har sin bakgrund i 1970-talets enhetsskola och dess socialt medborgerliga 

ideal men har på olika sätt kommit att omdefinieras ur ett marknadsliberalt perspektiv.  
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