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Abstract 
The aim of this licentiate thesis is to examine the means of self-presentation on the websites of 18 upper 

secondary schools in Sweden. This empirical material may be referred to as a kind of marketing since they 

render a highly idealized image of schools. To some extent they exaggerate what school is about, as a way for 

schools to promote themselves as well as to maintain their hold on the market. Self-presentations thus play an 

important role in the struggle to attract prospective students and keep these enrolled. The fact that self-

presentations refer to schools and not companies in general—although several schools certainly strive to define 

themselves as such—indicates that self-presentations are not like any other marketing practice. They can also be 

read as a kind of imaginative documents. In this capacity, self-presentations do not only express what school is 

or may be interpreted as, but foremost how it envisions itself in the future. The material underlying the study 

consists of a selection of excerpts that were collected from the schools’ webpages at different points of time 

during the years 2011/2012 and 2016/2017. This allowed me to study both continuities and change in the way 

schools are presented online.  

In this study, schools’ self-presentations are analyzed thematically in combination with Jason Glynos and David 

Howarth’s so called logics approach, which has been developed out of poststructuralist discourse theory and its 

ontological assumptions. A logic may be understood in this case as a rule or pattern governing the way a 

phenomenon like school is constituted. As a research strategy, logics have helped me explore, step by step, the 

conditions of possibility as well as impossibility of identity-formation processes. I mainly deal with four logics 

that comprise the overarching principles that structure what it means to be a school: business adaptation, 

academization, individualization and social responsibility. The empirical study thus consisted in setting out the 

social, political and fantasmatic aspects of these logics—which consequently served to thematically analyze the 

contemporary identity-formation on schools’ websites. Social aspects have been a descriptive tool to study what 

characterizes school as presented in the empirical material, whereas political and fantasmatic aspects refer to 

analytical and critical perspectives. The aim has been to illuminate not only the way schools’ identities are 

organized but also how and why this happens – in other words, what logics do to the identity-formation of 

schools. Importantly, the logics in question are interrelated and work together at the same time as they ‘struggle’ 

over the significance of being a school. As I argue, the identity-formation of upper secondary schools can hence 

be perceived as crisscrossed by competing and complementary logics that all make certain claims as to what a 

school is supposed to be (or not). 

The main task of a traditional Swedish school has been to foster democratic members of society. The findings of 

my study, however, questions such a general understanding. In my empirical material a self-referential meaning 

of school rather emerges with the purpose to produce good employees; that is, a competent work-force willing to 

submit to the norms and values of the corporate sector. Subsequently, the boundaries between school and the 

surrounding world are also increasingly loosened, as business is brought into the classroom and made a premise 

of learning and development in accordance with the needs and interests of the labor market. However, this 

replacement of a traditional school is only partial. Since schools are equally dependent on the societal tradition to 

appear as legitimate and credible alternatives on the educational arena they cannot wholeheartedly commit 

themselves to a corporate identity. Hence, self-presentations often indicate a struggle to be different enough to 

stand out from the host of other schools, but also to be similar enough to be considered a ‘proper’ school. This 

licentiate thesis has in common with previous studies that statements about qualification and employability 

measures have indeed increased. A corresponding decline of statements about active citizenship and critical 

thinking could not be detected – but then again, educational-political aspects confirm that a traditional school 

may be understood as a background against which an alternative school is formed. This is a conclusion which is 

consistent with the findings of previous studies on school and education policy. 

Keywords: upper secondary school, self-presentations, websites, self-referential, identity-formation, thematic 

analysis, thematization, logics, social aspects, political aspects, fantasmatic aspects.  
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Inledning  

Skolan är ett område som ofta sägs reflektera vår samtid, men framförallt tillskrivs den stor 

betydelse i ett framtida perspektiv – inte bara i egenskap av att förbereda elever för den 

framtid som väntar efter avslutade studier utan också genom att vara en arena för 

förverkligandet av vissa politiska och ideologiska ambitioner. Att skolan är en avgörande 

framtidsfråga stod klart från början av arbetet med denna licentiatavhandling. Frågan om 

framtidens skola är mer aktuell än någonsin, då olika förändringar i omvärlden ställer skola 

och utbildning inför nya utmaningar. Med detta i åtanke är det inte konstigt att skoldebatten 

aldrig verkar upphöra. I grunden handlar det om de olika visioner och föreställningar om vad 

skolan ska åstadkomma som gör skolan meningsfull. Detta aktualiseras inte minst om man ser 

till vår tids mediala framställning av skola och utbildning, där debatten till stor del handlar om 

hur svensk skola ska anpassas för att möta omvärldens krav. Medan bilden förvisso är mer 

positiv i lokalpressen har de traditionella medierna på rikstäckande nivå dock kritiserats för att 

ge en alltför negativ och missvisande bild av skolan – det är trots allt många i skolan värld 

som inte känner igen sig i mediernas bild och som överhuvudtaget inte kommer till tals i 

medierna (KK-stiftelsen, 2003). Detta kan jämföras med webbsidor på Internet och andra 

digitala medier, som istället kan ses som en möjlighet för skolor att beskriva sig själva på sina 

egna villkor.    

Gymnasieskolors1 webbsidor vänder sig till en rad olika målgrupper, framförallt elever som 

står inför valet av gymnasieutbildning. Förutom att vara en informations- och 

kommunikationscentral för dem som redan arbetar och studerar på skolorna är webbsidorna 

ett sätt att ”visa upp skolan, skolans värderingar och delar av det inre arbetet för en bredare 

målgrupp, som t.ex. blivande elever och deras föräldrar, blivande anställda och olika 

intressenter inom utbildningsväsendet” (Thorildsplans gymnasium 2011: 1). I dessa 

självpresentationer, som jag hädanefter kommer att kalla innehållet på gymnasieskolors 

webbsidor, synliggörs skola och utbildning utifrån skolornas eget perspektiv. Med 

självpresentationer syftar jag alltså på den information som ges om skolorna för att omvärlden 

ska kunna skapa sig en bild av vad skolorna står för. Det är med andra ord genom 

självpresentationer på hemsidor och i övrigt informationsmaterial som skolorna försöker styra 

bilden av sig själva genom att framställa sig själva på ett visst sätt.   

Även om självpresentationer ibland påstås vara ett sätt att ge en ”realistisk” bild av skolorna, 

kan de ses som en kanal varigenom vissa aspekter av skolorna förstärks eller till och med 

överdrivs i syfte att framstå som ett attraktivt val av skola. I självpresentationerna ges en i hög 

grad idealiserad bild av skolorna, en bild som visar upp de positiva sidorna och döljer det som 

inte ligger i skolornas intresse att förmedla till omvärlden. Här framställs med andra ord en 

skola som uppfyller eller till och med överträffar omvärldens förväntningar på vad en skola 

ska vara och göra, för att på så vis hävda sig i kampen om elever. Självpresentationer kan trots 

allt förstås som en form av marknadsföring, men det finns ändå en viss skillnad mellan 

gymnasieskolors självpresentationer och traditionell marknadsföring – detta med tanke på att 

                                                           
1 Med gymnasieskola avses en frivillig skolform mellan grundskola och högre utbildning. En majoritet av elever 

går idag ut gymnasiet, som har blivit ett minimikrav för inträdet på arbetsmarknaden och högre studier.  
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det som presenteras i detta fall är utbildningsverksamhet och inte vilka företag som helst.  

Framförallt menar jag därför att självpresentationerna kan läsas som ett slags 

visionsdokument i den mening att de inte bara innehåller utsagor om vad skolorna ”är” eller 

sägs vara utan också vad de strävar efter att vara och vilket slags skola som därmed anses 

önskvärd.  

Självpresentationer har betydelse för skolornas möjligheter att locka många elever men kan 

också påverka allmänhetens förtroende för skolväsendet i stort. I Sverige har de allra flesta 

någon gång gått i skolan och har således bildat sig en egen uppfattning om vad en skola är och 

bör vara. Det är också många med utbildningsrelaterade arbeten som har en åsikt om vad 

skolan ska åstadkomma och vilka samhälleliga intressen den ska tillgodose. Även om skola 

betyder olika saker för människor är den en högst påtaglig del av vår sociala verklighet. Som 

en av hörnstenarna i svensk välfärd har skolan alltid varit ett politiskt laddat ämne som på 

många sätt anses reflektera samhällets tillstånd. Med skolfrågor följer bland annat frågor om 

vilka samhälleliga ideal som skolan ska leva upp till. Det handlar inte minst om hur skolor 

kan bidra till att skapa ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft på en global marknad. 

Samtidigt har antalet aktörer som är involverade i skolfrågor ökat markant, däribland 

kommunala beslutsfattare och representanter från yrkeslivet. Kritiker menar att detta har 

skapat en otydlighet i styrningen av skolan samtidigt som det har öppnat upp för debatt där en 

mängd olika röster gör sig hörda. Genom att skolan är föremål för olika intressen uppstår 

också konflikter mellan olika normer och värden, som dock med tiden omförhandlas och 

omprövas mot bakgrund av samhällets utveckling.  

Det har i Sverige funnits en stark tilltro till skolreformer och dess inverkan på bland annat 

elevers skolresultat, detta trots att reformer tar lång tid att genomföra och effekterna inte 

märks förrän lång tid efteråt. Dagens skola bör förstås mot bakgrund av de decentraliserings- 

och valfrihetsreformer som ägde rum i början av 1990-talet. Dessa reformer har inneburit en 

genomgripande omvandling av skolsystemet i sin helhet, inte minst i form av en långtgående 

marknadsanpassning. En reformintensiv period inleddes också på 2010-talet, då bland annat 

2011 års gymnasiereform GY11 kom att innebära en ny utbildningspolitik som enligt 

statsvetaren Sara Carlbaum kan ställas i kontrast till tidigare reformer (2012: 208). Dessa 

reformer kan ses som den utbildningspolitiska kontext i vilken denna studie är situerad. Jag 

menar också, i likhet med pedagogerna Mattias Johnsson and Joakim Lindgren, att 

självpresentationerna bidrar till att legitimera den utbildningspolitik som följer med 

reformerna i fråga (Johnsson and Lindgren 2010: 174; 184). I denna mening har reformerna 

stor betydelse för min förståelse av gymnasieskolors självpresentationer på webben. 

Kommunaliseringen eller den så kallade decentraliseringsreformen (1991) beskrivs ofta som 

ett vägskäl i svensk skolpolitik och innebar att ansvaret för skola och utbildning flyttades från 

statlig till kommunal regi. Denna reform tillkom eftersom den statliga centralstyrningen 

ansågs vara odemokratisk och inte ge möjlighet att påverka politiska beslut på kommunal 

nivå. Decentraliseringen kan dock, med hänvisning till statsvetaren Jon Pierre, kritiseras för 

att urholka den nationella likvärdigheten i skolsystemet (2007: 51). Med decentraliseringen 

betonades valfrihet och lokalt inflytande snarare än likvärdighet. Även om det fortfarande 

talas om likvärdighet i diskussionen om skolan, syftar det inte längre på en utbildning som 
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utformas på samma sätt överallt. Utbildningen är följaktligen inte densamma för alla elever så 

till vida att den anpassas efter elevernas olika behov och förutsättningar. Med 

decentraliseringen skulle lärare inte heller ha detaljerade styrdokument att luta sig mot. Istället 

skulle skolor styras utifrån övergripande målformuleringar, varmed det blev upp till 

kommuner och enskilda skolor att förverkliga de nationella målen. Detta medförde visserligen 

att lärare och skolledare fick ett större professionellt handlingsutrymme och frihet att utforma 

lokalt anpassade utbildningsalternativ, men bidrog samtidigt till att förändra det svenska 

skolsystemet i grunden. 

Friskolereformen (1992) gjorde det i sin tur möjligt för privata aktörer att starta och driva 

skolor på samma villkor som kommunala skolor. Sedan dess har etableringen av friskolor 

eskalerat i mycket snabb takt, vilket har lett till att Sverige har ett av världens mest 

avreglerade skolsystem och en skolmarknad som kännetecknas av hård konkurrens om elever.  

Den skolmarknad som har uppstått består dock inte enbart av fristående skolor. 

Utbildningsvetarna Lisbeth Lundahl et al har påpekat att ”hela gymnasiesektorn har 

omformats efter marknadsmodell genom reformer som påverkat både utbuds- och 

efterfrågesidan” (Lundahl et al 2014: 19). På gymnasiemarknaden konkurrerar därmed alla 

skolor med varandra, vilket är en anledning att jag i denna licentiatavhandling studerar både 

kommunala och fristående gymnasieskolors självpresentationer. Att det läggs stora resurser på 

marknadsföring för att framstå som ett attraktivt utbildningsval, har i många fall varit 

förödande då mycket av marknadsföringen har riktat in sig på unga människors 

framtidsdrömmar medan det är osäkert om utbildningen leder till jobb.  

Samtidigt med friskolereformen infördes det fria skolvalet (1992), en reform som gav elever 

möjlighet att välja skola oberoende av hemort. Det fria skolvalet har återkommande kritiserats 

för att det har bidragit till ökad segregation. Valfrihet innebär inte bara frihet för individen 

utan också ansvaret att fatta välgrundade beslut gällande sin utbildning, vilket tenderar att 

upprätthålla socioekonomiska skillnader mellan olika grupper i samhället. Utbildningsvetaren 

Jessica Schiller menar att valfriheten är en illusion, då elever och föräldrar som ställs inför 

valet mellan olika utbildningsalternativ inte nödvändigtvis kan tolka den information som ges 

om skolorna och således göra välgrundade utbildningsval (Schiller 2011: 169). Även om de 

självpresentationer som studeras här inte i första hand består av tekniska och formella 

uppgifter om exempelvis elevernas provresultat, är det inte heller säkert att den typ av 

reklamartade budskap som förekommer i självpresentationerna ger en tillförlitlig bild som kan 

vägleda elever i valet av skola. De många valmöjligheter som har tillkommit med det fria 

skolvalet ansågs dessutom, som Carlbaum påpekar, ha gjort gymnasieskolan svår att 

överblicka för elever som ska välja skola (2012: 225). Detta var en av anledningarna till att 

den svenska gymnasieskolan blev föremål för ytterligare ett reformpaket på 2010-talet.  

Med GY11 (2011) ville man höja kvaliteten på gymnasieutbildningen genom att återgå till ett 

mer likvärdigt skolsystem. Denna reform kan således förstås som en pendelrörelse tillbaka till 

ett mer centraliserat skolsystem där ansvaret för att uppnå målen med utbildningen inte längre 

läggs på de enskilda skolorna. Istället var det meningen att skolorna skulle granskas 

regelbundet av statliga tillsynsmyndigheter som Skolverket och Skolinspektionen. Förutom 

att höja kvaliteten på utbildningen var det huvudsakliga syftet med GY11 att anpassa 
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utbildningen så att den ska svara mot arbetsmarknadens behov. För att eleverna ska vara 

anställningsbara efter avslutade studier medförde GY11 att de framtida mottagarna av 

utbildad arbetskraft gavs ett större inflytande över utbildningens innehåll och mål. Enligt 

Carlbaum innebär det också att elever kom att betraktas som utbildningens produkter medan 

arbetsgivare övertog rollen som konsumenter i egenskap av att vara de slutliga avnämarna av 

utbildad arbetskraft. Här sker med andra ord ett maktskifte i fråga om vem som avgör vad 

som är önskvärt med utbildningen, vad den ska bidra till och förbereda för (2011: 95). Mot 

denna bakgrund kan man fråga sig vilka aspekter av skola som privilegieras och vilka som 

marginaliseras eller utesluts.   

Dagens utbildningspolitiska kontext domineras i hög grad av marknadsliberala strömningar 

som jag menar har bäring för min förståelse av skolornas framställning av sig själva. Dessa 

har uppstått vid olika tidpunkter och i olika skepnader, från 1700-talets klassiska liberala idéer 

till den marknadsliberala eller så kallade nyliberala vågen under sent 1900-tal. I grunden finns 

tanken om den fria marknaden, varmed det förordas ett skifte från vad som betraktas som den 

byråkratiska statsmakten till marknadsstyrning.2 Åtskilliga forskare har undersökt hur 

marknadsliberala krafter påverkar skolsystemet i grunden (Clarke 2011; Wright 2012; Davies 

och Bansel 2007; Apple 2005). Men samtidigt finns det anledning att ställa sig kritisk till hur 

dessa krafter ofta framställs som om de representerar en oundviklig och självklar omvandling 

av utbildningssystemet. Här vill jag betona att jag i den här licentiatavhandlingen inte talar om 

en på förhand bestämd ordning utan om ett av många olika perspektiv på skola och 

utbildning.  

Till att börja med har det kommunala eller offentliga skolsystemet inte sällan utmålats som ett 

misslyckande, och som utbildningsvetaren Kris Sloan har hävdat finns det utifrån ett 

marknadsliberalt perspektiv en tendens att svartmåla all offentlig verksamhet (2008: 558). 

Kritiken mot det offentliga bygger ofta på antagandet att dess verksamhet drivs utan 

vinstintresse, och att den därmed gör av med resurser utan att uppnå adekvata resultat. Trots 

att kommunala skolor kan sägas befinna sig i en konkurrenssituation på samma sätt som 

friskolorna anses kommunala skolor alltså inte leva upp till marknadens krav. Av samma 

anledning kan man säga att kommunala skolor kritiseras för att vara ineffektiva och 

inkompetenta men framförallt för att vara just kommunala (Ibid.). Det kommunala 

skolväsendet har ofta fått bära skulden för ekonomisk tillbakagång, med följden att 

kommersialisering, privatisering och avreglering introducerats på skolans område. 

Att gymnasieskolan står inför en rad utmaningar i framtiden råder det enighet om bland såväl 

skolpolitiska talespersoner som anställda inom skolsektorn. Förutom politiska reformer med 

ändringar i skollag och läroplaner handlar det om en rad omvärldsförändringar till följd av 

exempelvis den teknologiska utvecklingen, vilket i sin tur ställer nya krav på skolsystemet i 

                                                           
2 Dock finns också, enligt utbildningsvetarna Mark Olssen och Michael A. Peters, en positiv syn på statens roll, 

på så vis att staten skapar förutsättningar för en fri marknad i form av lagstiftning och institutionella ramverk. 

Med detta kan staten alltså förstås som en garant för den fria marknaden (2005: 315). Ett exempel på hur den 

marknadsliberala visionen om hur marknadens krafter blir styrande med stöd av staten visar sig på skolans 

område på så vis att privata intressen privilegieras genom att friskolor subventioneras med skattemedel samtidigt 

som de kan dela ut vinst istället för att återinvestera eventuella överskott i skolans verksamhet.   
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sin helhet. Det kan utifrån självpresentationerna förstås som särskilt viktigt för 

gymnasieskolor att utvecklas med sin samtid. Det gör samtidigt att frågan om vad en skola är 

ställs på sin spets. Vem och vad är skolan till för? Vad händer med skolan när den 

underordnas en vidare samhällsutveckling där framförallt marknadskrafterna är styrande? Vad 

innebär det att skolor har privata intressen och aktörer att förhålla sig till? Vilka normer och 

ideal ska därmed ges företräde? Detta är några av de frågor som är relevanta att återkomma 

till i föreliggande licentiatavhandling och dess intresse för gymnasieskolors 

identitetsskapande, det vill säga de processer varigenom skolor framställer sig själva och sitt 

sätt att utbilda. 

 

Syfte och frågeställningar 

De frågor som intresserat mig under arbetet med denna licentiatavhandling är framförallt: vad 

är egentligen en gymnasieskola och på vilka villkor framställs den? Det är komplexa 

frågeställningar som inte har något givet svar, och att studera gymnasieskolors 

självpresentationer är bara ett av många sätt att närma sig dem. Självpresentationer är 

samtidigt, med tanke på att det är skolornas självtolkningar (om än i aggregerad form) som 

självpresentationerna bygger på, ett givande och viktigt material att utgå från om man vill 

studera identitetsskapande processer. Även om det förekommer liknande studier med skolors 

informationsmaterial som empiriskt material, har ingen av dessa studier behandlat 

självpresentationer som en viss typ av information med betydelse för gymnasieskolors 

identitetsskapande. Med identitetsskapande syftar jag på de olika beskrivningar och 

definitioner av vad en gymnasieskola är och vad den ska åstadkomma som uttrycks i 

gymnasieskolors självpresentationer. 

I föreliggande studie närmar jag mig alltså skolors identitetsskapande som en fråga om hur 

skolors identitetsformationer på olika sätt uttalas och förhandlas. En viktig utgångspunkt är att 

det inte så mycket är fråga om några givna eller fasta skolidentiteter, utan snarare om skolors 

identitetsskapande som pågående process. I undersökningen väljer jag därför att tolka olika 

utsagor som uttryck för ett slags ’strävan’ eller ’inriktning’ från skolornas sida. Medan en viss 

fixering är nödvändig för att det överhuvudtaget ska gå att tala om olika identitetsformationer, 

blir det också centralt att synliggöra den föränderlighet som hotar att upplösa dem. 

Licentiatavhandlingens syfte och forskningsfrågor har därmed formulerats utifrån ett intresse 

för den mångfald av perspektiv som är utmärkande för gymnasieskolors identitetsskapande.  

Syftet med licentiatavhandlingen är att tematiskt beskriva och analysera gymnasieskolors 

identitetsskapande, detta med utgångspunkt i de logiker som uttrycks och verkar i 

gymnasieskolors självpresentationer på webben.  

De forskningsfrågor som jag avser att besvara är följande:  

Q1. Vad kännetecknar gymnasieskolors identitetsskapande?  

Q2. Hur möjliggörs och begränsas gymnasieskolors identitetsskapande? 

Q3. Varför upprätthålls alternativt omvandlas olika identitetsformationer och hur kommer det 

sig att de tilltalar lärar- och elevsubjekt på ett visst sätt?   
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För att besvara ovanstående forskningsfrågor vänder jag mig i huvudsak till 

självpresentationer på 18 gymnasieskolors webbsidor men till viss del har jag även inkluderat 

informationsmaterial som utbildningskataloger, broschyrer, magasin samt, i ett fåtal fall, 

arbetsplaner och verksamhetsberättelser som funnits tillgängliga via skolornas webbsidor. 

Delar av gymnasieskolors informations- och marknadsföringsmaterial har jag också tagit del 

av i tryckt form i samband med besök på den årliga gymnasiemässan. 

 

Motivering och avgränsning 

I föreliggande undersökning är det skola som ett slags identitetsformation som är det 

problematiserade fenomen som jag försöker klarlägga. Medan identitet vanligen kan förstås 

som en viss självuppfattning på det individuella, organisatoriska och sociala planet, studeras i 

detta fall skolors identitetsformationer i betydelsen av en pågående förhandling om vad det 

innebär att vara skola och de olika positioner utifrån vilka detta sker. Det är alltså identitet 

som meningsbärande process – hur identitetsskapande tar sig uttryck – som utgör 

licentiatavhandlingens huvudsakliga fokus snarare än vad eller vilka identiteter som detta 

utmynnar i. Visserligen är skolorna att betrakta som sammansatta av olika identiteter på olika 

nivåer, varför det kan vara problematiskt att tala om hur skolor beskriver sig själva. Dock 

menar jag att det är skolorna som trots allt representeras i självpresentationerna, även om det 

kan vara kommunala tjänstemän och marknadsavdelningar som i praktiken står som 

avsändare och sköter själva publiceringen av information på webben. 

De självpresentationer som jag intresserar mig för i denna studie kan betraktas som en del av 

det identitetsarbete där olika identitetsskapande praktiker ingår. Pedagogen Johannes 

Lunneblad beskriver exempelvis i sin artikel om skolidentitet hur bilden av den framgångsrika 

skolan skapas genom en rad ritualiserade inslag som aulasamlingar och andra gemensamma 

aktiviteter (Lunneblad 2010: 35). Det finns goda skäl att undersöka hur skolor bidrar till att 

forma subjekt med vissa egenskaper och på olika sätt arbetar för att få elever att känna 

tillhörighet med skolan. I denna studie analyseras emellertid inte vad som sker ute på 

skolorna. Här vill jag återigen betona att jag med identitetsskapande syftar på ett ständigt 

pågående och aldrig avslutat identitetsarbete. Som Lunneblad också understryker ska 

skolornas identitetsformationer inte förstås som något som avspeglar faktiska förhållanden 

(2010: 27). De existerar trots allt inte på förhand utan skapas genom olika utsagor om hur 

skolor beskriver sig själva som skolor.  

Att jag vänder mig till självpresentationer på webbsidor innebär att jag riktar in mig på de 

informativa aspekterna av gymnasieskolors kommunikation med omvärlden. Till skillnad från 

exempelvis sociala medier, där skolor kommunicerar specifika budskap om vad som händer 

på skolorna, är webbsidorna en kanal genom vilka skolornas verksamhet beskrivs i allmänhet 

och ges vissa innebörder. Självpresentationerna består därtill inte enbart av text utan är också 

inskrivna i en visuell och grafisk framställning och layout. Detta är dock något jag valt att inte 

fördjupa mig i och faller utanför ramen för denna licentiatavhandling. Det är den textuella 

framställningen som står i fokus då jag också valt ett textorienterat tillvägagångssätt, medan 

en analys av bilder hade ställt krav på en annan uppsättning analysverktyg. Vidare uttalar jag 

mig endast om skolors identitetsskapande i en svensk kontext, samtidigt som internationell 
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forskning om framställningen av skola och utbildning visar att det finns många likheter med 

det material som studeras här. 

Eftersom skolorna i sina självpresentationer ger en, i många fall, idealiserad bild av sig själva 

kan man fråga sig om en undersökning av självpresentationer ger tillförlitlig kunskap om 

skola och utbildning. Det kan konstateras att en analys av självpresentationer är något annat 

än att studera hur skolorna arbetar i praktiken. Som jag ser det kan självpresentationer ses som 

representativa för skolorna i den mening att det är genom självpresentationerna som det blir 

möjligt att definiera vad skolorna står för och hur de skiljer sig från andra skolor. Här vill jag 

dock betona att det jag studerar i licentiatavhandlingen är bilden av skola snarare än skolorna i 

sig. Det innebär att jag inte intresserar mig för en verklighet bortom den som beskrivs genom 

språket, som om det fanns en på förhand existerande verklighet som är oberoende av vårt sätt 

att benämna den.        

Samtidigt är frågan om skolors identitetsskapande nära sammankopplad med olika 

föreställningar om det omgivande samhället – det vill säga vilket slags samhälle som skolan 

ska bidra till att förverkliga. Enligt utbildningssociologen Mattias Nylund finns det ett behov 

av att inom skolforskningen lyfta fram utbildningens sociala och politiska dimensioner, det 

vill säga vilka samhällsförhållanden som reproduceras samt vilka underliggande politiska 

intressen som bejakas genom olika perspektiv på skola och utbildning (Nylund 2010: 37). I 

detta fall avser jag dock inte att uttala mig om det kringliggande samhället utan vilket slags 

skola som ges företräde i detta samhälle. Det kan visserligen säga något om det samhälle som 

utifrån skolornas perspektiv anses önskvärt, då representationen av skola också implicerar en 

viss bild av omvärlden. I övrigt går studien emellertid ut på att beskriva och analysera 

villkoren för de olika identitetsformationer som framträder i det empiriska materialet. 

 

Disposition 

I inledningen presenterar jag syfte och forskningsfrågor tillsammans med avgränsningar av 

det område som jag avser att uttala mig om, detta mot bakgrund av det utbildningspolitiska 

sammanhanget – det vill säga de reformer som sedan det tidiga 1990-talet har genomförts på 

skolans område och som har lett fram till dagens marknadsliberalt präglade skolsystem. Jag 

presenterar därefter tidigare forskning med relevans för den föreliggande studien. I 

forskningsöversikten tar jag upp tidigare forskning på temat medier, skola och utbildning. 

Mer specifikt tar jag upp forskning om självpresentationer och vilken betydelse som 

självpresentationer kan sägas ha i skolsammanhang. Studien positioneras i skärningspunkten 

mellan medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning och skolforskning och är ett bidrag 

till båda dessa fält.  

Därefter följer en genomgång av det teoretiska och metodologiska ramverk som jag utgår från 

i analysen av gymnasieskolors självpresentationer. Det analytiska tillvägagångssättet är 

sprunget ur de ontologiska antaganden som diskursteorin vilar på, men snarare än att 

analysera diskurser gör jag en tematisk analys med logiker som det huvudsakliga 

analysverktyget. Vidare närmar jag mig teorin om logiker och hur logiker kan bidra till att 

beskriva och analysera gymnasieskolors identitetsskapande. Jag redogör med andra ord för 
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hur olika slags logiker vägleder mig i tolkningen av det empiriska materialet och synliggör 

vad det är som gör detta material intressant. På så vis lägger jag grunden för min förståelse av 

hur skolors identitetsformationer blir tänkbara. Här redogör jag också för de analysstrategier 

jag använder mig av och hur de hjälper mig att besvara avhandlingens syfte och 

frågeställningar. I metodkapitlet presenterar jag sedan det empiriska material som studeras i 

avhandlingen. Jag beskriver urval, insamling och dokumentation av gymnasieskolors 

självpresentationer och diskuterar sedan vad det innebär att analysera logiker i 

självpresentationerna samt hur jag ser på min egen roll i undersökningen – detta tillsammans 

med en rad metodologiska överväganden med betydelse för genomförandet av studien. 

Studiens empiriska del består av fyra analyskapitel som syftar till att besvara ovan nämnda 

forskningsfrågor. I dessa kapitel gör jag en tematisk analys av gymnasieskolors 

identitetsskapande med hänvisning till de olika logiker jag kunnat identifiera. Det handlar om 

logiker som näringslivsanpassning, akademisering, individualisering och socialt 

ansvarstagande och vad dessa logiker har för betydelse för vilket slags skola som framträder i 

självpresentationerna. Näringslivsanpassning är den logik som utgör det tydligaste mönstret i 

mitt material och tar således mest utrymme i min analys. Övriga logiker kan till stor del 

relateras till och förstås mot bakgrund av just näringslivsanpassning.  

Studien avslutas med en diskussion av resultaten av min studie och dess konsekvenser för min 

förståelse av skola och utbildning. Här tar jag även upp en rad självkritiska reflektioner kring 

studiens genomförande. Jag ser det som särskilt betydelsefullt att diskutera hur jag gått 

tillväga i min analys av logiker och vilka möjligheter och begränsningar som jag upplevde 

med detta. 
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Forskningssammanhang 
Forskning om skola och utbildning pågår inom olika samhällsvetenskapliga discipliner, 

däribland statsvetenskap, sociologi och historia. Att det finns en uppsjö av idéer och 

föreställningar kring skola och utbildning visar sig framförallt inom den 

utbildningsvetenskapliga forskningen. Utbildningsvetenskap är ett omfattande kunskapsfält 

som innefattar både lärande och kunskapsbildning, pedagogik och didaktik, 

kunskapstraditioner och utbildningssystemet – exempelvis grund- och gymnasieskola. Även 

forskning kring de sistnämnda områdena – skolforskning, som jag här använder som en 

samlande term – är ett mycket brett och mångfacetterat område som engagerat och fortsätter 

att engagera många forskare i både en svensk och internationell kontext. Inom 

utbildningsvetenskaplig skolforskning finns det mängder av studier med fokus på skolan och 

dess utveckling. Ett återkommande studieobjekt är olika policytexter och styrdokument 

rörande gymnasieskolan, som har gemensamt med gymnasieskolors självpresentationer att de 

kan ses som en arena för kampen om att fastställa innebörderna av skola och utbildning.  

Som jag tolkar det råder det bred samstämmighet inom skolforskningen vad gäller de mönster 

som har dominerat sättet att tala om skola och utbildning sedan 1970-talets så kallade 

enhetsskola och fram till idag. I flertalet studier beskrivs hur utbildningens syfte och mål har 

formulerats utifrån en bildningstradition med fokus på demokratisk samhällsfostran för att 

sedan bli en fråga om kvalifikation för arbetsmarknadens behov (Carlbaum 2012: 11; Båth 

2006; Groth 2010; Sjöberg 2009). Ofta överlappar dessa skolperspektiv varandra, snarare än 

att det finns några direkta brott emellan dem. Olika sätt att tala om skola är också kopplade till 

de omvandlingar av gymnasieskolan som följer av de olika gymnasiereformerna på 1990-talet 

och framåt. Att skolan enligt Pierre (2007) kan betraktas som en politiskt styrd organisation 

innebär också att skola inte är ett statiskt fenomen utan tvärtom ett dynamiskt, föränderligt 

och mångfacetterat sådant. Av samma anledning studeras skola i termer av ett pågående och 

föränderligt identitetsbygge. 

Inom skolforskningen finns det flera exempel på mediestudier – exempelvis pedagogen 

Matilda Wiklunds (2006) avhandling om den diskursiva konstruktionen av den ’goda’ läraren 

på debatt- och ledarsidorna i Dagens Nyheter. Wiklunds studie kan förstås i termer av ett 

klassiskt medie- och kommunikationsvetenskapligt fokus på medial representativitet, då en 

viss typ av artiklar i DN betraktas som en särskild arena på vilken det bildas olika 

skolformeringar. Även om skolan sägs befinna sig i kris, konstaterar Wiklund att det är en 

kunskapsfokuserad skola med tydliga krav som framträder – vilket också motsvaras av 

positioneringar av läraren som en kravställande och ämneskunnig ledare (2006: 193ff). Som 

jag tolkar det ges det i dagspressen en mer traditionell bild av skola och utbildning än vad som 

är fallet i gymnasieskolors självpresentationer på webben. I självpresentationerna utmanas och 

ifrågasätts i hög grad den skola som framträder i de traditionella medierna, och som jag ser 

det är det denna alternativa bild som också gör självpresentationerna intressanta att studera. 

Samtidigt vill jag understryka att jag inte betraktar den ena representationen av skola som mer 

korrekt eller sanningsenlig än den andra. I båda fallen rör det sig om hur olika slags 

utbildningsideal gör sig gällande i framställningen av skola. Att självpresentationerna skiljer 
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sig från den etablerade mediebilden kan bero på det marknadsutsatta läge som många skolor 

befinner sig i.   

Även statsvetaren Fredrik Melander (2004) har studerat den skolpolitiska debatten i svensk 

dags- och kvällspress. Här framgår inte minst bilden av en skola i kris som debattens 

huvudsakliga element. Denna bild av skolan uppmanar i sin tur till politisk handling eller 

någon form av förändring i syfte att lösa den påtalade krisen, vilket samtidigt kan förstås som 

en politisk strategi i den mening att man med krisbilden kan skapa legitimitet för vissa 

lösningar på problemet i fråga: ”För politiker kan skapandet av ett krismedvetande vara ett 

viktigt inslag när radikala reformer, som vanligtvis upplevs som försämringar för 

medborgarna, skall genomföras. Reformerna måste framstå som ”nödvändiga” för att de skall 

accepteras och i ett krisläge är vi mera villiga att acceptera dessa reformer” (Melander 2004: 

289). Även i självpresentationerna finns liknande exempel på hur man från skolornas sida 

motiverar och legitimerar sitt sätt att utbilda i förhållande till vissa problembilder. Skillnaden 

mellan Melanders studie och föreliggande licentiatavhandling är att Melander studerar en 

samlad diskurs bestående av en rad olika sociala, organisatoriska och pedagogiska element 

medan jag snarare utgår från antagandet att det finns olika sätt att tala om skola och utbildning 

beroende på sammanhanget och således också olika identitetsmöjligheter.  

Inom skolforskningen har man också ägnat sig åt användningen av olika (digitala) medier som 

pedagogiskt verktyg. Även om medier inte alltid har spelat en framträdande roll på den 

pedagogiska dagordningen, är det tydligt att skolan har kommit att nå ett vägskäl eller en 

brytpunkt vad gäller satsningarna på digitalisering. Vad vi ser idag är en betoning på de 

digitala mediernas betydelse för skolan och dess utveckling. Som pedagogerna Marie Leion 

och Elisabeth Söderquist också formulerar det, blir ”IT […] ett medium som alla måste 

förhålla sig till. Alltid” (2006: 154). För att IT ska vara en pedagogisk resurs behöver man 

dock, enligt samma författare, reflektera kring hur medierna formar oss som människor. 

Pedagogen Kristina Hansson understryker flera år senare att medier utgör ett motstridigt 

objekt i skolvärlden – från att ha varit ett hot mot skolans demokratifostrande uppdrag till att 

vara nödvändiga för utvecklingen av skolans och lärarnas arbete (2014: 277). Inom 

skolforskningen finns således en förståelse för att man i skolan på ett eller annat sätt behöver 

anpassa sig efter en värld där medier spelar en central roll. 

Medan det inom skolforskningen förekommer en rad studier med fokus på medier och 

medieanvändning, är medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning om skola och 

utbildning däremot inte lika utbredd. Faktum är att det inom medie- och 

kommunikationsvetenskap finns en påtaglig brist på studier som berör skolfrågor. Detta kan 

tyckas märkligt eftersom det i vår tids medialiserade och digitaliserade samhälle finns all 

anledning för MKV-forskare att intressera sig för framställningen av skola och utbildning i 

olika medier. Att de traditionella massmedierna – åtminstone på rikstäckande nivå – ger en 

mycket negativ bild av skola och utbildning, samtidigt som gymnasieskolors 

självpresentationer ger en mycket positiv bild, kan ses som ytterligheter åt motsatta håll. I 

båda fallen finns ett behov av att nyansera och klarlägga vilka antaganden som den medierade 

framställningen vilar på.  
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Medie- och kommunikationsvetaren Christer Clerwalls avhandling är ett av få exempel på 

MKV-studier med fokus på utbildning. I avhandlingen studeras de övergripande faktorer som 

influerar skapandet av svenska lärosätens webbplatser (2009). Clerwall undersöker dock inte 

innebörderna av högre utbildning som sådan utan snarare produktionsvillkoren bakom 

webbsidornas form och innehåll. Hans slutsatser har samtidigt relevans för denna studie och 

kan tas som intäkt för att webbsidornas form och innehåll är forskningsvärt utifrån ett MKV-

perspektiv. Bland annat kommer Clerwall fram till att innehållet på webbsidorna påverkas av 

konkurrens: ”ökad konkurrens om studenter och anslag leder till en ökning av rekryterings- 

och PR-relaterat material på webben” (2009: 193). Detta kan i högsta grad relateras till 

gymnasieskolors självpresentationer, som ofta innehåller denna typ av innehåll i syfte att 

framstå som ett attraktivt utbildningsval.   

En studie på temat medier, skola och utbildning är också mediehistorikern Andreas 

Westerbergs (2014) jämförelse av olika sätt att tala om medieteknik och dess användning i 

gymnasieskolans historieundervisning. Westerberg konstaterar i sin licentiatavhandling att 

olika föreställningar om framtiden var närvarande i skolan på 1980-talet, då datoriseringen tog 

sin början och videomediets genombrott följdes av farhågor om skräpkultur och 

våldsskildringar. Åren kring 2010 präglades däremot av diskussioner om hur den samtida 

skolan kan och bör utvecklas för att erbjuda god undervisning, inte minst med hjälp av 

modern teknik (2014: 117f). Detta kan kännas igen i de självpresentationer jag studerar, med 

den skillnaden att teknik inte bara anses vara mer eller mindre användbar utan helt nödvändig 

och något som lärare förväntas behärska till fullo. Denna fokus på digital kompetens kan 

också ses som ett sätt för skolorna att framstå som moderna föredömen i sitt sätt att utbilda.  

Medan betydelsen av digital kompetens framhävs och görs central för vad en skola ska lära ut, 

anses ofta mobiltelefoner vara ett störningsmoment i skolans undervisning. Som 

matematikern Per Jönsson et al påpekar i ett konferensbidrag kan man dock säga att elevernas 

användning av mobiltelefonen – antingen det handlar om aktiviteter som att spela spel, surfa 

på Internet, skicka sms eller ta bilder – gör att villkoren för undervisning och lärande 

förändras. Att eleverna numera är vana med gradvis ökande svårighet och direkt feedback 

ställer krav på anpassning av såväl ämnesinnehåll som undervisningsformer (Jönsson, Aasa 

och Larsnäs 2018). Av samma anledning kan det ses som paradoxalt att många skolor numera 

har infört en mobiltelefonpolicy som innebär att mobiltelefoner ska hållas avstängda under 

lektionstid för att inte medföra en negativ påverkan på elevernas lärande. Visserligen är det 

problematiskt att mobiler används på ett sätt som distraherar eleverna från undervisningen, 

men att förbjuda mobiltelefoner är på sätt och vis att plocka bort det verktyg för digital 

kompetens som eleverna ägnar en stor del av sin tid åt. Att mobilen används som ett verktyg 

för lärande på samma sätt som bärbara datorer kanske skulle kunna vara ett sätt att komma till 

rätta med mobilanvändning i skolsammanhang.  

Forskning om digitala medier är visserligen mer eller mindre tidsbunden – utvecklingen går 

snabbt och det händer mycket på området – men jag ser det ändå som viktigt att förhålla mig 

till den diskussion som pågått under en längre tid om satsningar på IT och digital kompetens i 

skolan. Även om det finns sprickor och motsägelsefullheter i detta, är det tydligt att behovet 

av digital kompetens är en angelägen fråga i skoldebatten. Dessutom har regeringen i mars 
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2017 beslutat om förstärkning av läroplanen vad gäller digital kompetens – detta för att alla 

medborgare ska kunna orientera sig i ett alltmer digitaliserat samhälle (Regeringen 2017). 

Mycket tyder samtidigt på att synen på digital kompetens ännu står under förhandling, och 

självpresentationer på webben kan därför ses som en arena där företrädare för skolans värld 

kommunicerar sina ställningstaganden i frågan.  

Mot bakgrund av den forskningsöversikt som skisserats ovan kan föreliggande studie förstås 

som ett bidrag i skärningspunkten mellan skolforskning och medieforskning. Som jag ser det 

genomkorsar dessa forskningsfält varandra, i den mening att medier numera spelar en viktig 

roll i skolsammanhang och skolor också figurerar i många olika typer av medier. Från ett 

medieperspektiv utgör denna licentiatavhandling ett försök att vidga den traditionella MKV-

repertoaren av empiri av typen journalistiska nyhetsmediers utsagor till att omfatta ett helt 

annat medialt studieobjekt: självpresentationer på webben. Som jag ser det spelar 

självpresentationer en avgörande roll för gymnasieskolors möjligheter att kommunicera sig 

själva. Visserligen sker detta i allt högre grad via sociala medier – det är på sociala medier 

som man visar upp skolornas aktiviteter för att därmed ge en annan bild av hur det är och vad 

som händer på skolorna – men självpresentationer på webben innehåller likväl sådan mer 

grundläggande information om skolorna och deras sätt att utbilda som här står i fokus.   

 

Tidigare forskning om självpresentationer  
På ett övergripande plan kan man säga att tidigare forskning berör två aspekter av 

självpresentationer. Det handlar dels om hur självpresentationerna bidrar till att skapa och 

upprätthålla olika identiteter och dels om självpresentationer som en viss innehållsmässig 

genre. I bägge fallen har forskningen ofta utgått från sociologen och socialantropologen 

Erving Goffmans (1956) teorier om hur individen agerar för att få andra att godkänna den bild 

som han eller hon ger av sig själv. Det innebär att individen försöker styra hur han eller hon 

uppfattas av omgivningen. Sociala interaktioner kan med hänvisning till Goffman betraktas 

som en sorts skådespel där individen spelar olika roller med omvärlden som publik. För att 

individen ska framstå som trovärdig i sin självpresentation måste han eller hon projicera en 

bild av sig själv som överensstämmer med de förväntningar som följer med en viss roll 

(Goffman 1956; Rui och Stefanone 2013; Jensen Schau och Gilly 2003; Orsatti och Riemer 

2012). Självpresentationer kan mot denna bakgrund förstås som ett sätt för individer att 

anpassa bilden av sig själva efter omvärldens förväntningar. I överförd bemärkelse menar jag 

att de självpresentationer som Goffman talar om ger uttryck för ett slags identitetsformationer. 

Så är också en central tankegång i denna licentiatavhandling att gymnasieskolors 

självpresentationer ligger till grund för ett pågående identitetsarbete med betydelse för vilket 

slags skola som framträder. 

Det har sedan länge pågått forskning om organisationers strävan efter att ge ett önskvärt 

intryck av sig själva. Systemvetarna Jo Orsatti och Kai Riemer, menar att den tidigare 

forskningen om organisationers framställning av sig själva i sociala medier till stor del har 

ägnats åt att studera överensstämmelsen mellan organisationers identiteter online och offline, 

samt huruvida självpresentationer ger en korrekt bild av en organisation eller om de är att 

betrakta som vilseledande reklam (Orsatti och Riemer 2012: 2f; 6). Jag instämmer med 
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författarna att det är problematiskt att ställa denna typ av frågor på så vis att det förutsätter att 

organisationer, i detta fall gymnasieskolor, har en på förhand existerande identitet. Viktigt att 

påpeka är att jag i denna licentiatavhandling ifrågasätter en essentialistisk syn på 

gymnasieskolors identitetsformationer, eftersom den skulle innebära att självpresentationer 

snarare betraktas som självrepresentationer (Ibid.). Antagandet att skolor har vissa 

inneboende egenskaper som är oberoende av hur de framställer sig själva i 

självpresentationerna står i direkt konflikt med avhandlingens ontologiska utgångspunkter.  

Självpresentationer är alltså konstitutiva av skolors syn på sig själva som skolor, vilket 

betyder att gymnasieskolors identiteter inte endast representeras utan också skapas genom 

självpresentationerna. Så kan man också säga att självpresentationer på webbsidor är ett sätt 

att spegla vad man från skolornas sida vill vara, i vår tids samhälle såväl som i framtiden. 

Skolornas identitetsformationer skapas genom ett selektivt urval av information – för att 

uppfattas på ett visst sätt visar självpresentationerna upp vissa aspekter av skolorna och döljer 

sådant som inte är lika attraktivt. Enligt utbildningssociologen Håkan Forsberg tvingas man 

att dölja aspekter av skolorna som inte passar in i den förenklade bild som marknadsföringen 

kräver. Även sådana aspekter som man från skolornas håll är stolta över, exempelvis att 

kunna hantera elever med särskilda behov, tonas ner ”för att inte avskräcka en publik som 

skolan [ser] som en potentiell rekryteringsgrund” (2015: 237). Detta blir i mitt material 

särskilt relevant på så vis att flera skolor är nischade och vänder sig till vissa grupper av 

elever. Av samma anledning tycks det inte längre handla om att locka så många elever som 

möjligt, utan om att locka de ’rätta’ eleverna. 

I självpresentationer på webbsidor kan man tala om ett flertal identitetsformationer som inte 

alltid behöver motsvara varandra eller skolornas inre arbete. Samtidigt förutsätter skolornas 

kommunikation av sig själva att de är medvetna om sina publiker. Detta har inte alltid varit 

fallet med självpresentationer på webbsidor. På 1990-talet var webbsidor en ny typ av 

kommunikationskanal som gjorde det möjligt för skolor att presentera sig själva för en större 

publik än tidigare – mottagaren kunde vara vem som helst. Idag utformas webbsidor i många 

fall som en strategiskt riktad kommunikation med tydliga målgrupper i åtanke. Ofta finns det 

en direkt interaktion mellan avsändaren och dessa målgrupper, särskilt då webbsidor 

integreras med flöden på sociala medier. Dock innebär webbsidor på ett annat sätt än sociala 

medier att skolorna kan tala med en röst och på så vis försöka styra hur de uppfattas. Man kan 

således säga att webbsidor är mer informativa till sin karaktär än sociala medier. Samtidigt är 

innehållet i självpresentationer på webbsidor mer än information – här uttrycker skolorna 

också vissa ställningstaganden i frågor gällande skola och utbildning.   

I en tid då det råder hård konkurrens på gymnasiemarknaden läggs alltmer resurser på att 

framstå som ett attraktivt val av skola. Så är skolor också beroende av att marknadsföra sig för 

att locka nya elever och behålla de elever som redan går på skolorna. I kampen om elever 

spelar gymnasieskolors självpresentationer en viktig roll som informations- och 

marknadsföringskanal. I likhet med utbildningssociologen Stefan Lund menar jag att 

självpresentationerna kan förstås som ett uttryck för en strävan efter att som skola fylla sina 

utbildningsprogram med elever av ekonomiska skäl. Samtidigt kan blivande elever sägas vara 

i behov av information om skolorna för att kunna fatta välgrundade beslut vad gäller sin 
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utbildning och sin framtid. Att eleverna genom information om olika utbildningsvägar ges 

möjlighet att välja skola på lika villkor kan ses som en förutsättning för att ett system där 

skolor konkurrerar med varandra ska fungera (Lund 2007: 281f). Enligt detta resonemang är 

det alltså inte bara med avseende på att locka så många elever som möjligt som 

självpresentationerna spelar en avgörande roll i skolornas möte med potentiella elever. 

Tillgången på information om olika utbildningsalternativ kan också ses som avgörande för att 

upprätthålla ett ideal om valfrihet.  

Skolors informationsmaterial har emellertid kritiserats för att fokusera på helt andra saker än 

kärnverksamheten, det vill säga själva undervisningen. Det är ett återkommande tema i den 

tidigare forskningen om skolor och självpresentationer och visar sig även i det material som 

studeras här. Av strategiska skäl tenderar många självpresentationer att betona sådana 

”aspekter som har lösa kopplingar till utbildningens innehåll och form” (Lund 2007: 281f). 

Det rör sig exempelvis om erbjudanden om alltifrån en egen laptop till resor, körkort och 

gymkort, samt gratis frukost och lunch på restaurang. Det finns en tendens att skapa en bild av 

sig själva som ett attraktivt val av skola snarare än att ge saklig information om olika 

utbildningsalternativ. Istället för faktauppgifter som kan fungera som underlag för valet av 

skola ges i självpresentationerna storslagna löften om lycka och framgång om de väljer en 

viss skola. Sådan information som låter människor jämföra skolor med varandra förekommer 

nästan inte alls – men så är det också genom att använda ett emotionellt laddat språk som 

självpresentationerna har en viss potential att påverka elevers val av skola.  

Skolor kritiseras visserligen för att ägna alltför mycket resurser på att marknadsföra sig själva, 

men ändå tycks det inte vara nog att göra ett bra arbete – det måste också kommuniceras till 

omvärlden. Även om självpresentationerna innehåller förhållandevis lite information om 

skolorna jämfört med det utrymme som ägnas åt säljande budskap av andra slag, är det, som 

kulturvetaren Colin Symes (1998) konstaterar, vanligt med exempelvis ett meddelande från 

rektorn, en beskrivning av skolan och dess historia, uppgifter om skolans läge och 

tillgänglighet, uppförandekoder, antagningsprocedurer, samt en översikt av kurser och 

program. Trots att Symes studie har närmare tjugo år på nacken överensstämmer hans 

beskrivning av så kallade skolprospekt med det material som jag studerar här. 

Självpresentationer kan därmed ses som en genre, vars innehåll ska övertyga mottagaren om 

fördelarna med att söka sig till en viss skola.  

Självpresentationer kan också betraktas som ett sätt att projicera en framgångsrik skola som 

håller hög kvalitet. Organisationsforskarna Dennis A. Gioia och Kevin G. Corley menar dock, 

i sin studie av imageskapande i skolsammanhang, att en strävan efter att skapa en så gynnsam 

bild av skolor som möjligt medför att själva innehållet, undervisningen, inte ägnas lika 

mycket tid och resurser. I en artikel med titeln ”Being Good vs Looking Good” pekar dessa 

författare på hur bilden av (affärs)skolan blivit viktigare än utbildningskvaliteten. Då 

skolornas framställning av sig själva kommit att bli avgörande för deras möjligheter att locka 

många elever ställs skolor inför valet mellan att vara en bra skola eller att framstå som en bra 

skola (Gioia och Corley 2002: 109). Det finns alltså en risk för att skolornas image prioriteras 

framför arbetet med att utveckla och förbättra utbildningen. Denna kritik avser visserligen 

amerikanska affärsskolor, men samtidigt ger den perspektiv på skola i ett svenskt 
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sammanhang. Likaså frågar sig Lunneblad om skolornas arbete överhuvudtaget handlar om 

eleverna och kvaliteten i undervisningen eller om att skapa en verksamhet som ser ut att 

fungera bra (Lunneblad 2010: 40). Att framställningen av skolor sägs överskugga 

utbildningens faktiska innehåll kan förstås mot bakgrund av att skolor i många fall liknar rena 

affärsverksamheter.   

Enligt Gioia och Corley förutsätts skolor vara anpassade efter ett system där de konkurrerar 

om elever. Frågan är hur det kommer sig att man inom skolvärlden inte gör motstånd i större 

utsträckning, utan hur skolans företrädare snarare kan sägas ha en viss del i att låta denna 

utveckling intensifieras och sedimenteras (Gioia och Corley 2002: 107). Inom skolan skulle 

man exempelvis kunna återinvestera vinsterna av en förbättrad image i utbildningen istället 

för att se det som ett självändamål. Samma författare menar att rankningen av skolor gör att 

de påtvingas ett slags skönhetstävling i sin strävan efter att hävda sig i konkurrensen. 

Samtidigt som det bland förespråkare för marknadsliberala krafter finns en föreställning om 

att just konkurrens gör att skolor utmanas att höja kvaliteten på sina utbildningar innebär det 

att man från skolornas håll förhåller sig alltmer strategiskt till sin omgivning. Ju mer 

konkurrens, desto mer omvandlas skolorna till image istället för substans (Gioia och Corley 

2002: 119). I denna mening problematiseras föreställningen att konkurrens leder till högre 

kvalitet, en föreställning som jag i denna undersökning menar att kommer till uttryck i stora 

delar av gymnasieskolors självpresentationer.       

Den vanligaste strategin i konkurrensen om eleverna är alltså inte att förbättra utbildningarna 

eller lärarnas kompetens, utan att utveckla marknadsföringen av skolan. I de flesta fall läggs 

stora resurser på marknadsföring, vilket har inneburit att ett närmast oöverskådligt utbud av 

olika utbildningsalternativ kommuniceras via hemsidor, trycksaker, gymnasiemässor, öppet 

hus, tidningsannonser, TV- och radioreklam med mera. Denna utveckling är inte bara en följd 

av friskolereformen och det fria skolvalet utan också av avregleringen och 

marknadsanpassningen av skolväsendet i stort. Det rör sig enligt Lundahl et al om ”en 

förändring av sättet att styra skolan och resten av den offentliga sektorn” (Lundahl et al 2014: 

12). Den ökade betoningen på marknadsföring gäller således inte bara skolor, utan kan ses 

som en följd av marknadsliberala strömningar i vidare mening. 

Viktigt att påpeka är emellertid att självpresentationerna inte bara är att betrakta som 

marknadsföring av skolorna utan att de dessutom bidrar till att befästa den syn på skola och 

utbildning som följer med de stora skolreformerna, inte minst friskolereformen och det fria 

skolvalet. Detta konstaterar Johnsson och Lindgren i sin studie av informationsmaterial som 

riktar sig till föräldrar vars barn ska börja i skolan. Mot denna bakgrund kan man säga att 

självpresentationer bidrar till att upprätthålla vissa föreställningar om skola och utbildning, 

detta med tanke på att det inte bara är skolor som marknadsförs utan också utbildningens 

omstrukturering i sin helhet (Johnsson och Lindgren 2010: 173f). Genom att definiera vad en 

skola är eller borde vara, vad som menas med kunskap och lärande och vilken typ av samhälle 

som skolan utbildar för, ger självpresentationerna uttryck för vissa skolpolitiska 

ställningstaganden. Jag menar därmed att självpresentationerna kan utöva ett visst inflytande 

över de tänkta mottagarnas sätt att se på skola och utbildning. Detta beror inte nödvändigtvis 

på självpresentationernas innehåll utan framförallt på den politiska och symboliska funktion 
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som självpresentationerna kan sägas fylla (2010: 174; 185). Man kan sammanfattningsvis 

säga att det finns en potential att styra mottagarens uppfattning om skola och utbildning i en 

viss riktning genom att vissa aspekter tillskrivs särskild betydelse i självpresentationerna. Det 

är med andra ord mottagarens syn på skola och utbildning som självpresentationerna 

resonerar med. Som jag ser det är det framförallt mot denna bakgrund som gymnasieskolors 

självpresentationer är intressanta att studera utifrån ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv. 

 

Digital medieforskning, dagordningsperspektiv & medial reciprocitet 
Föreliggande licentiatavhandling är en mediestudie på skolområdet vars medie- och 

kommunikationsvetenskapliga bidrag består i att skapa ökad kunskap om skolors 

identitetsskapande på webben. Gymnasieskolors webbsidor kan ses som ett alternativ till de 

traditionella mediernas nyhetsrapportering och är forskningsvärda utifrån ett MKV-perspektiv 

i egenskap av att mediera skola och utbildning. Ordet mediera kan i allmänhet syfta på någon 

form av förmedling eller återgivning via ett visst medium, men som jag ser det inbegriper 

mediering alltid en viss meningsproduktion så till vida att medier inte enbart återger 

verkligheten utan också bidrar till att skapa den. Vad jag menar med att skola och utbildning 

medieras är således dess framställning i ett medialt sammanhang, som i detta fall utgörs av 

gymnasieskolors självpresentationer.3 

För det första kan man förstå gymnasieskolors självpresentationer på webben med hänvisning 

till medievetarna Jay D. Bolter och Richard Grusin. Dessa författare tar i sin inflytelserika bok 

Remediation (2000) upp historiska aspekter av mediering som också kan kännas igen i fallet 

med digitala medier. Sedan dess har utvecklingen av digitala medier visserligen gått framåt, 

men Bolter och Grusins resonemang står sig än idag. Bolter och Grusin menar att medier 

alltid bygger på tidigare medieringar, varför medier också remedierar (återmedierar) olika 

typer av material. Det blir tydligt i fallet med gymnasieskolors självpresentationer på webben 

på så vis att de tidigare har medierats i pappersform, såsom utbildningskataloger, broschyrer 

och andra trycksaker. Dessa medieringar och dess uttrycksformer lever kvar på webben men 

har anpassats efter det digitala formatet och de möjligheter till interaktion som följer därav. 

Remediering handlar således om hur ett visst innehåll flyttas från ett medium till ett annat och 

hur detta innehåll därmed omvandlas på olika sätt. Här vill jag dock, utifrån vad som tidigare 

sagts, påminna om att gymnasieskolors identiteter skapas snarare än att enbart återges. 

Vidare menar Bolter och Grusin att mediering historiskt sett syftar på antingen så kallad 

direktmediering eller hypermediering. Digitala medier pendlar enligt Bolter och Grusin 

mellan dessa typer av mediering (2000: 17). Med direktmediering avses en strävan efter att 

osynliggöra medieringen eller sudda ut spåren av själva mediet. Hypermediering innebär 

däremot motsatsen, i den mening att medieringen framhävs. Å ena sidan handlar det om ett 

slags transparent omedelbarhet, som Bolter och Grusin uttrycker det, och å andra sidan om en 

                                                           
3 Även om det är själva det textmässiga innehållet på webbsidorna, finns det också fog för att hävda att detta 

innehåll till viss del formas av mediet eller medieformen som sådan. Exakt hur den komplexa relationen mellan 

innehåll och medium ser ut ligger emellertid bortom licentiatavhandlingens horisont. 
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mediering som hänvisar till mediet som sådant. Samtidigt kan man säga att hypermediering 

följer av direktmediering i den mening att löftet om ett mediums omedelbarhet och 

autenticitet gör att vi blir medvetna om mediet som medium (2000: 17). Viktigt att 

understryka sett utifrån Bolter och Grusins resonemang är att inga medier är isolerade från 

andra medier – framförallt inte digitala sådana – utan är i hög grad beroende av varandra. 

Även om Bolter och Grusins slutsatser vid det här laget är föråldrade, kan deras resonemang 

mycket väl tillämpas på dagens medielandskap, där olika typer av innehåll ständigt 

remedieras via olika typer av sociala plattformar.     

Att eleverna exempelvis ska ha direkt tillgång till skolan via sina datorer, telefoner och 

surfplattor kan tolkas som ett slags direktmediering så till vida att det inte längre ska märkas 

vilket medium man använder för att komma i direktkontakt med lärare och klasskamrater. Det 

finns långtgående ambitioner att digitalisera skolan och därmed skapa ett klassrum som man 

kan befinna sig i var som helst och när som helst. Det innebär också att gränserna mellan 

skola och omvärld suddas ut, men samtidigt blir det påtagligt att det sker en mediering i och 

med att skolan i hög grad finns på skärmen. Bolter och Grusin menar att hypermediering är 

som tydligast när det gäller webbsidor. Att webbsidor är synliga som olika fönster på ett 

”skrivbord” påminner om att man använder ett digitalt medium, och med många fönster med 

varierande innehåll på skärmen kommer användaren hela tiden i kontakt med ett visst 

gränssnitt (2000: 33). Således görs användaren också medveten om att webbsidor är 

medieringar av ett visst innehåll.  

Självpresentationerna kan för det andra, mer specifikt, förstås med utgångspunkt i den så 

kallade dagordningsteorin. Det är en teori som med hänvisning till journalistikforskarna 

Marshall McCombs och Donald Shaw (1972) syftar på hur medierna bidrar till att sätta den 

politiska dagordningen. Dagordningsteorin innebär i detta fall att självpresentationer på 

webben inte nödvändigtvis påverkar vad mottagaren tycker om skola och utbildning men kan 

däremot, enligt Bernard Cohens (1963) ursprungliga tankegång, ha betydelse för vad 

mottagaren har en uppfattning om när det gäller skola och utbildning. 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.  

Som jag ser det kan skolornas självpresentationer förstås som kommentarer eller inlägg i en 

vidare diskussion om vår tids skola och hur den ska utformas för att möta framtiden. I 

självpresentationerna uppmärksammas inte sällan aktuella frågor i skoldebatten som också 

återspeglar politiska beslut, vilket samtidigt kan förstås som ett sätt att visa att man från 

skolornas håll förhåller sig aktivt till dessa frågor. Exempelvis uttrycks ställningstaganden vad 

gäller utrymmet för estetiska ämnen i gymnasieskolans läroplan och betydelsen av ett 

nätetiskt förhållningssätt. Det sistnämnda aktualiseras med händelser som Instagramupproret i 

maj 2015, då hundratals ungdomar samlades utanför ett gymnasium i Göteborg för att 

konfrontera den person som troddes ligga bakom bilder med kränkande kommentarer på 

Instagram. I detta sammanhang spelar självpresentationer en viktig roll som ett sätt att visa 

upp för omvärlden att man från skolans sida tar denna typ av händelser på allvar.   
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Idag är det inte endast de traditionella massmedierna som styr agendan, då olika ämnen 

uppmärksammas alltmer på Internet och via digitala medier. Numera är det via dessa kanaler 

som företrädare för skola och utbildning ofta kommunicerar sin syn på olika skolrelaterade 

frågor, vilket har skapat nya förutsättningar för att sätta den skolpolitiska dagordningen. Det 

finns alltså inte längre en dagordning utan flera parallella sådana. Visserligen kan digitala 

medier också förstås som ett slags förlängning av de traditionella massmedierna, men 

samtidigt innebär Internet en större reciprocitet mellan medier och användare på så vis att 

vem som helst kan publicera vad som helst och därigenom bidra till att vissa frågor 

uppmärksammas. Enligt McCombs kan en större tillgång till information och nyheter på 

Internet göra att den traditionella dagordningsmakten till viss del splittras (2006: 185). 

Visserligen kan man säga att denna dagordningsmakt lever kvar men användningen av 

digitala medier påverkar samtidigt vilka frågor som uppmärksammas och kan därmed ses som 

ett sätt att undergräva de traditionella mediernas makt och inflytande. Skolornas webbsidor 

kan också ses som ett sätt att visa upp en alternativ bild med tanke på mediernas ofta så 

negativa framställning av skolan.  

Självpresentationer på webbsidor har tidigare studerats utifrån ett dagordningsperspektiv i 

Stuart L. Esrock och Greg B. Leichtys (1998) artikel om hur företag använder Internet för att 

kommunicera sitt sociala ansvarstagande. Dessa författare menar, om än för mer än tjugo år 

sedan, att webben inte bara erbjuder möjligheter till passiv självpresentation utan också att 

mer aktivt sätta dagordningen i dialog med relevanta publiker. Webben kan med andra ord 

innebära en möjlighet att uttrycka sina ställningstaganden i olika frågor och därmed skapa 

uppmärksamhet kring dessa (1998: 309). Dock kan man av denna studie dra slutsatsen att 

webben till en början användes på samma sätt som traditionella kanaler, och sällan för att 

sätta agendan när det kommer till olika policyfrågor. Studien är ändå intressant då det i övrigt 

saknas forskning där självpresentationer på webben sätts i relation till dagordningsteori. Å ena 

sidan är det tydligt att Internet vid denna tidpunkt var ett nytt medium och att 

självpresentationer ännu saknade många av dagens interaktiva funktioner, å andra sidan finns 

det anledning att tro att självpresentationer på webbsidor än idag fyller ett mer informativt 

syfte än exempelvis sociala medier. 

I denna avhandling har jag inte möjlighet att uttala mig om hur sambandet ser ut mellan 

självpresentationer på webben och den allmänna opinionen i skolfrågor, men däremot kan 

undersökningen säga något om vilka frågor som tillskrivs störst betydelse i 

självpresentationerna. Här kan man utgå från ett slags omvänt dagordningsperspektiv i den 

mening att medier och allmänhet har ett intresse av att bevaka vad man från skolors håll 

publicerar på Internet, inte minst på sociala medier – vilket i sin tur kan leda 

uppmärksamheten till skolornas webbsidor. Det som också går under benämningen 

agendabyggande och som bland annat har teoretiserats av statsvetarna Roger W. Cobb och 

Charles D. Elder (1971) är en typ av dagordningsteori som i detta fall handlar om hur 

företrädare för skola och utbildning bidrar till att bygga en dagordning genom att publicera 

sina egna nyheter. Denna utveckling aktualiserades inte minst med Internet och det som kan 

ses som ett maktskifte i fråga om vem som i detta fall sätter den utbildningspolitiska agendan 

och vilka intressen som därmed blir styrande i olika sammanhang.  
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Teoretiskt ramverk  
Till licentiatavhandlingens grundläggande antaganden hör att det hela tiden pågår en kamp 

om vilka skolfrågor som ska ges företräde, detta utifrån tanken att det förekommer många 

olika idéer om vad en skola är och vilka samhälleliga ambitioner den ska förverkliga. Med 

avsikt att beskriva och analysera identitetsskapande processer tar denna studie sitt avstamp i 

den analysstrategi som Jason Glynos och David Howarth (2007) har utarbetat och som bygger 

på Ernesto Laclau och Chantal Mouffes (1985) poststrukturalistiska eller postmarxistiska 

diskursteori. Glynos och Howarth tar i sin vidareutveckling av diskursteorin fasta på ett 

centralt begrepp hos Laclau och Mouffe: logiker. En logik kan i detta fall definieras som en 

uppsättning regler eller mönster i gymnasieskolors identitetsskapande. Det handlar med andra 

ord om ett slags organiserande principer med betydelse för den typ av uttalanden som görs om 

ett fenomen som skola. Logiker och vad olika aspekter av dessa logiker gör med 

gymnasieskolors identitetsskapande är vad jag försöker få korn på med min studie. Även om 

jag går tematiskt tillväga i min tillämpning av logiker, bygger min analys på samma 

ontologiska antaganden om hur världen är beskaffad som diskursteorin i övrigt.  

 

Ontologiska antaganden 

Föreliggande studie bygger på antagandet att verkligheten inte är objektiv eller given på 

förhand utan en produkt av människors socialt och historiskt specifika föreställningar om 

densamma. Det gäller även den kunskap vi har om den värld vi lever i såväl som våra 

identiteter, handlingar och relationer – som enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

formas genom språket. Det är endast genom språket som den sociala verkligheten organiseras 

och blir meningsfull. Vi kan inte uppfatta en verklighet bortom det vi säger, tänker och gör 

via språket, men det betyder inte att objekt saknar en fysisk existens utan att det bara är 

genom språket som de ges en viss betydelse. Att språket är den grundläggande praktik som 

ger världen mening innebär enligt humanioraforskarna Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips att språkbruk kan ses som ett socialt fenomen och att förändringar i vårt sätt 

att tala om verkligheten också kan ses som sociala förändringar (2000: 16). Språket 

representerar alltså inte bara verkligheten utan har också potential att omvandla den. Av 

samma anledning är den sociala verkligheten att betrakta som kontingent – det vill säga, 

föränderlig med tiden. 

Synen på språket som centralt för vårt sätt att skapa verklighet bygger på såväl 

poststrukturalism och dess ifrågasättande av totaliteter och helheter som Ferdinand de 

Saussures strukturalistiska språkfilosofi. Den sistnämnda innebär att språket betraktas som ett 

system av tecken vars betydelser kommer sig av att tecken skiljer sig från varandra på ett 

bestämt sätt. de Saussure (1970) menar dock att språkets struktur är bestående genom att 

bygga på sociala konventioner, medan det med poststrukturalismen understryks att språket 

rymmer en sådan motsägelsefullhet, obestämbarhet och föränderlighet att det är omöjligt att 

fastställa teckens betydelser en gång för alla. All möjlig betydelsebildning gör, som David 

Howarth påpekar, att det finns ett överskott på mening (2000: 103). Det får i sin tur till följd 

att rådande meningsstrukturer riskerar att upplösas på grund av dess mångtydighet. Denna 
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öppenhet gör att en identitetsformation kan ses som en ständigt pågående och aldrig avslutad 

process. 

Identitetsskapande sker alltid i förhållande till någonting annat – ett yttre eller vad som med 

Laclau och Mouffes (1985) terminologi kan kallas en konstitutiv utsida. Med konstitutiv 

utsida syftar jag med andra ord på vad de undersökta skolorna inte är. I mina analyser av 

gymnasieskolors självpresentationer är det genomgående tydligt att den konstitutiva utsidan är 

det som av olika skäl betraktas som en traditionell skola samtidigt som formeringen av ett 

alternativ till denna skola hela tiden är beroende av det som utesluts. Att en identitet etableras 

i förhållande till en utsida innebär att den för tillfället sluter sig i syfte att framstå som entydig 

– det sker en reducering av möjligheter (Winther Jørgensen och Phillips 2001: 33). Här vill 

jag understryka att skolors identitetsformationer hela tiden är omstridda och utmanade av 

andra alternativ. Ändå pågår en kamp om att upprätta entydighet genom att låsa fast en skolas 

identitet så att den framstår som given och självklar. 

I likhet med diskursteorin ifrågasätter jag alla anspråk på essentialism och universalism och 

lägger istället vikt vid den instabilitet och föränderlighet som präglar allt identitetsskapande. 

På grund av att en identitet är möjlig – men inte nödvändig – är det omöjligt att fastställa den 

en gång för alla (Winther Jørgensen och Phillips 2000: 31). Då det inte går att tala om 

allmängiltiga och på förhand existerande strukturer, beskriver jag ett fenomen som skola i 

termer av dess icke-nödvändiga sammansättning. Jag talar alltså om en identitetsformation 

som pågående, öppen och obestämbar snarare än som ett faktum. Oavsett hur sedimenterad en 

sådan formation kan tyckas vara, kan den alltid se ut på ett annat sätt i ett annat sammanhang. 

En strävan efter en omöjlig helhet och fullständighet kan samtidigt ses som en förutsättning 

för att en identitetsformation överhuvudtaget ska vara tänkbar. Det kan utifrån det studerade 

materialet ses som ett slags möjlighetshorisont som gör att vi kan föreställa oss den sociala 

verkligheten inklusive dess identiteter och relationer som meningsfulla. 

Om allting är kontingent och obestämbart kan man fråga sig vad det är som gör att vissa 

identitetsformationer stabiliseras och vinner tolkningsföreträde. Det kan förklaras med 

Antonio Gramscis (1947/1981) begrepp hegemoni, som syftar på hur olika krafter förenas och 

gör att människor för tillfället delar vissa föreställningar om vad en skola är. Med hegemoni 

syftade Gramsci på hur den sociala verkligheten organiseras i samförstånd. Snarare än att 

människor determineras av en förutbestämd ordning gör de vissa dominerande värderingar till 

sina egna, på ett sätt som får dessa värderingar att framstå som givna och självklara. I 

gymnasieskolors självpresentationer är det sätt på vilket entreprenörskap sammankopplas med 

och görs till en förutsättning för hållbar utveckling ett tydligt exempel på hur intressen som 

annars ställs emot varandra bildar en helhet som döljer konflikter och motsättningar.  

Samtidigt kan man, med Winther Jørgensen och Phillips (2001) synsätt, säga att ett 

hegemoniskt tillstånd uppstår just där det finns så kallade antagonismer som hegemoniska 

praktiker kan bryta in i och upplösa för att på så vis återupprätta entydighet. Antagonism är ett 

diskursteoretiskt begrepp som syftar på relationer av konflikt och motsättningar. Utan 

antagonismer finns det ingenting att hegemonisera och således ingen terräng där hegemoniska 

interventioner kan verka (2001: 55). Dock finns det antagonismer överallt, inte bara med 

avseende på att det råder en ständig kamp om mening utan också som en följd av att olika 
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identiteter, här i betydelsen av tillfälligt fixerade självuppfattningar, blockerar varandra. Det 

innebär att sociala aktörer saknar möjlighet att ernå sina identiteter och därmed också sina 

intressen (Howarth 2000: 105). Antagonism skapas alltså genom att olika identiteter hindrar 

varandra, samt genom att det skapas en ”fiende” som ges skulden för att en viss identitet 

blockeras. I detta sammanhang kan man alltså tala om identitetsskapande som en pågående 

kamp om att fastställa vad en skola är och upprätta entydighet.   

I den mening att antagonism innebär att identiteter står i vägen för varandra kan man säga att 

gymnasieskolors identitetsformationer bara kan beskrivas i negativa termer, det vill säga som 

en brist på identitet eller en misslyckad identitet. En negativ identitet kan i sammanhanget 

beskrivas som ett slags konstitutiv frånvaro, en produktiv negativitet (Marchant 2005: 21, i 

Clarke 2011: 6). Det innebär inte en total avsaknad av identitet, men inte heller att det finns en 

på förhand existerande eller fullständig sådan. Här utmanas således antagandet att identitet 

kan representeras i positiv mening, samtidigt som denna brist på identitet inte är motsatsen till 

en positiv sådan utan benämningen på den produktiva kraft som möjliggör identifikation – en 

strävan efter en total tillslutning av identitet. Detta är omöjligt eftersom varje 

identitetsformation är instabil och ofullständig till sin karaktär men likväl en nödvändig 

drivkraft i allt identitetsskapande.  

Att självpresentationernas presumtiva eller tänkta mottagare – framförallt elever och lärare –

på olika sätt förväntas identifiera sig med skolorna, gör att man kan tala om vissa 

identifikationspunkter som skapas i det studerade materialet. Med Louis Althussers (1976) 

begrepp kan detta sägas innebära att mottagarna interpelleras eller tilltalas på ett bestämt sätt. 

På så vis tillskrivs elever och lärare oundvikligen en viss position i förhållande till sin 

omvärld. Begrepp som interpellation kan visserligen kritiseras för att reducera subjekt till 

bärare av strukturer, men som jag ser det innebär interpellation att självpresentationernas 

mottagare situeras i ett socialt och historiskt specifikt sammanhang utan att för den delen vara 

essentiellt determinerade. Frånvaron av underliggande strukturer är också utmärkande för det 

tillvägagångssätt som här bygger på så kallade logiker.     

 

Logiker som analysverktyg  

Redan i Laclau och Mouffes arbete beskrivs logiker som ett sätt att studera den sociala 

verkligheten utan att det inbegriper slutna meningssystem (Laclau och Mouffe 1985: 183). 

När man inte längre utgår från att det finns en förutbestämd ordning och då allt 

meningsskapande utmärks av en brist på helhet och fullständighet kommer det som annars 

betraktas som oförenligt och motsägelsefullt att istället bilda ett fält av olika och 

samexisterande positioner. Ett sådant synsätt kan också sägas bilda utgångspunkten för min 

tillämpning av logiker, som i denna licentiatavhandling är det centrala analysverktyget. Med 

logiker avses de meningsskapande regler som gör att vissa identitetsformationer skapas, 

utmanas och upprätthålls. Samtidigt är det viktigt att påpeka att skolors identitetsskapande 

inte är helt underordnat logiker, på grund av den kontingens som präglar alla sociala 

identiteter och relationer (Glynos och Howarth 2007: 137). Av samma anledning blir det 

viktigt att undersöka hur logiker som näringslivsanpassning, akademisering, individualisering 
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och socialt ansvarstagande också begränsas i sitt sätt att organisera gymnasieskolors 

identitetsskapande. 

I föreliggande avhandling väljer jag med inspiration av etnologen Anna-Sofia Lundgren 

(2011) att utgå från ett antal olika logiker med avseende på dess sociala, politiska och 

fantasmatiska aspekter. Istället för att enbart tala om logiker innebär det att exempelvis 

individualisering kan ses som både social, politisk och fantasmatisk beroende på 

sammanhanget. Detta kan vara ett sätt att visa på dynamiken i de identitetsskapande processer 

som här står i fokus. Viktigt att understryka är att det är jag själv i egenskap av forskarsubjekt 

som artikulerar logiker med det studerade materialet. Även om de olika logiker jag 

identifierar bygger på skolornas självtolkningar och självförståelse, existerar de inte på 

förhand utan är i hög grad en produkt av analysarbetet. Ett fenomen som skola kan heller 

aldrig helt underordnas denna typ av mönster på grund av den kontingens som präglar allt 

identitetsskapande.  

Det jag betraktar som logikernas sociala aspekter studeras med avseende på hur kontingensen 

förefaller vara dold bakom vissa rådande förgivettaganden. Att identifiera sociala aspekter av 

logiker är med andra ord att utgå från det som i det empiriska materialet framstår som 

självklart och nödvändigt. Som etnologen Jenny Gunnarsson Payne beskriver en social logik, 

kan det också förstås som ”en uppsättning sedimenterade och normaliserade praktiker” (2006: 

30). Jag syftar således med sociala aspekter på mer eller mindre normaliserade föreställningar 

om gymnasieskolans syfte, form och innehåll. Det handlar om vem och vad skolan är till för, 

vad den lär ut och på vilka sätt. Exempelvis kan man säga att betoningen på entreprenörskap 

som något gymnasieskolan ska lära ut är ett uttryck för en social aspekt av 

näringslivsanpassning i den mening att entreprenörskap på olika sätt naturaliseras och 

hegemoniseras i skolsammanhang. 

Medan sociala aspekter syftar på hur gymnasieskolors självpresentationer ger uttryck för vissa 

förgivettaganden, är politiska aspekter en fråga om vilka element som ges företräde och vilka 

som utesluts i skolornas identitetsskapande. I detta fall kan ekvivalens och differens ses som 

ett centralt begreppspar vad gäller de politiska aspekter av logiker som gör att vissa 

identitetsformationer möjliggörs och begränsas av andra identitetsmöjligheter. Glynos och 

Howarth understryker att ekvivalens och differens hela tiden samverkar och förutsätter 

varandras närvaro – där det finns ekvivalens finns det också differens och vice versa. Med 

hjälp av ekvivalens och differens blir det möjligt att beskriva hur olika gränsdragningar 

stabiliseras eller undermineras i gymnasieskolors identitetsskapande. Dessa begrepp, som 

alltså hänvisar till en politisk dimension, handlar lika mycket om hur olika 

identitetsformationer reproduceras som hur de kontesteras och ifrågasätts med hänvisning till 

vissa ideal och principer (Glynos och Howarth 2007: 112). Ekvivalens och differens spelar 

också en framträdande roll i sammanhang där olika krafter mobiliseras i kampen om mening 

och kan således kopplas till situationer där kontingensen är synlig, varmed de gränser eller 

gränsdragningar som skiljer skola från vad den inte är, uppenbarar sig.  

I självpresentationerna tar sig ekvivalens uttryck på så vis att det skapas antagonistiska läger. 

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 



25 
 

som exempel på hur mening koncentreras kring motsatta poler. Den politiska aspekten av 

näringslivanpassning innebär exempelvis att en kommunal skola betraktas som en så kallad 

fiende eller gemensam utsida i gymnasieskolornas identitetsskapande, medan en fristående 

skola ekvivaleras med element som trygghet och kundintresse. Ekvivalens handlar därmed 

också om hur olika element med positiva (vad skolan är) och negativa (vad skolan inte är) 

innebörder bildar så kallade ekvivalenskedjor, medan differens syftar på hur dessa 

ekvivalenskedjor på olika sätt bryts. Differens innebär med andra ord att de element som 

ingått i en ekvivalenskedja istället artikuleras och blir en del av ett system av skillnader 

(Glynos och Howarth 2007: 144). Det gör att skillnaderna mellan element som trygghet och 

kundintresse återigen blir synliga och att dessa element hålls isär från varandra. Differens 

löser därmed upp en existerande ekvivalenskedja, vilket också innebär att antagonistiska 

relationer tonas ned.  

Det är genom att sammankoppla element som potentiella konflikter kan undvikas, liksom 

olika motståndspraktiker som hotar dess sammansättning. Det visar sig i att digitala och 

analoga element förenas i det som kan ses som ett gemensamt skolutvecklingsprojekt i stället 

för att ställas i antagonistiskt förhållande till varandra. På motsvarade sätt kan den differens 

som kan skönjas i självpresentationerna vad gäller kommunala och fristående skolor jämföras 

med hur utbildningsvetaren Matthew Clarke i sin studie av marknadsliberal utbildningspolicy 

menar att talet om att alla skolor, både privata och offentliga, ska erbjuda en förstklassig 

utbildning och att varje skola ska vara en bra skola. Meningsmotståndare uppmanas att 

åsidosätta sina ställningstaganden till förmån för ett gemensamt syfte (Clarke 2011: 11f). I det 

material som studeras här uttrycks exempelvis en strävan efter att skapa en samverkan med 

omvärlden för gemensam vinning. Att samverkan sätts i fokus istället för konkurrens innebär 

att varje skola, antingen den är kommunal eller fristående, görs till en del av en gemensam 

politisk agenda.  

Medan sociala och politiska aspekter har att göra med huruvida olika skolformationer blir 

föremål för (yttre) kontestation eller inte, kan fantasmatiska aspekter förstås mot bakgrund av 

begreppet dislokation. Med det menas att en viss identitetsformation konfronteras med den 

kontingens som hela tiden hotar att upplösa den inifrån, på grund av att den misslyckas med 

att införliva nya element. Fantasmatiska aspekter handlar därmed om hur olika logiker bidrar 

till att hålla den politiska dimensionen på avstånd eller inte och hänvisar därmed till en 

dimension av verkligheten som kan vara antingen ideologisk eller etisk. Ideologi med dess 

anspråk på objektivitet kan i detta fall förstås som det sätt på vilket kontingensen aktivt täcks 

över, medan ett etiskt förhållningssätt innebär ett synliggörande av kontingens (Glynos och 

Howarth 2007: 110f). Det sistnämnda visar sig i självpresentationerna på så vis att exempelvis 

kunskap beskrivs som en produkt av olika socialt och historiskt specifika teorier snarare än 

som given på förhand. Det kan ställas i kontrast till utsagor om hur eleverna ska lära sig att 

urskilja fakta i olika typer av källor, vilket kan tolkas som ett uttryck för den föreställda 

objektivitet som ofta är återkommande i skolsammanhang.  

Fantasmatiska aspekter, eller fantasier, kan sägas vara föremål för den ideologiska strävan 

efter en total tillslutning av mening och identitet som tidigare beskrivits. Här avses alltså inte 

en illusion eller ett falskt medvetande utan ett sätt att i gymnasieskolors identitetsskapande 
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hålla kontingensen på avstånd (Glynos och Howarth 2007: 145). Med denna omöjliga strävan 

tillkännages inte det faktum att en identitetsformation alltid konstitueras i relation till något 

annat och att detta kan ske på många olika sätt. Det är likväl en sådan strävan efter totalisering 

som kan ses som en nödvändig horisont för identitetsskapande processer, vilket visar sig i 

artikulationen av skola med begrepp som verklighet och framtid. Detta är begrepp som det 

hela tiden råder en kamp om att tillskriva ett visst innehåll. Med fantasmatiska aspekter ges 

också bilden av hur den fundamentala bristen på helhet och fullständighet kan överkommas 

samtidigt som det utpekas en fiende som görs skyldig för denna brist. På så vis omvandlas 

omöjligheten av en fullständig tillslutning av identitet till en föreställd möjlighet. Detta kan 

med Glynos och Howarths begrepp kallas en beatific dimension och innebär att fantasi 

fungerar som ett narrativ där helhet och fullständighet utlovas samtidigt som en fiende hålls 

ansvarig för att stå i vägen för detta löfte. Man kan också tala om en horrific dimension, vilket 

innebär att fantasi tar sig uttryck som ett narrativ som hotar med katastrof om en viss fiende 

inte kan övervinnas (Glynos och Howarth 2007: 147). Dessa dimensioner av fantasi eller 

fantasmatiska logiker kan sägas ge kraft och riktning åt gymnasieskolors identitetsskapande.  

Som analysstrategi söker jag sammanfattningsvis svar på tre övergripande frågor: vad, hur 

och varför. Genom att ställa dessa frågor till materialet är tanken att beskriva och tematiskt 

analysera vad de sociala, politiska och fantasmatiska aspekterna av logiker som 

näringslivsanpassning, akademisering, individualisering och socialt ansvarstagande gör med 

gymnasieskolors identitetsskapande, hur detta identitetsskapande går till och varför det ens är 

möjligt. Det centrala analysverktyget i fråga om vad-frågorna är artikulation, den praktik som 

knyter samman olika element till en helhet, samt hegemoni. Hur-frågorna innebär att jag med 

hjälp av analysverktyg som ekvivalens och differens analyserar gränsdragningar med 

avseende på hur skolornas identitetsskapande sker i förhållande till en utsida. Här är även 

antagonism ett viktigt begrepp. Varför-frågorna inriktar sig till sist på olika dimensioner av 

fantasi och dess löften om helhet och fullständighet samt vilka hinder som sägs stå i vägen för 

dess förverkligande. I analysen inriktar jag mig därmed på det konkreta innehållet i olika 

fantasmatiska uttryck och hur mångtydighet och kontingens aktivt döljs bakom 

föreställningen om verkligheten som om den vore objektiv och den enda självklara. En 

närmare genomgång av det praktiska analysförfarandet ges i det följande metodkapitlet.  
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Material och metod 

Gymnasieskolors självpresentationer på webbsidor och i övrigt informationsmaterial är ett 

empiriskt material som karaktäriseras av kortare presentationer av skolor och deras sätt att 

utbilda. Syftet med självpresentationerna kan sägas vara att påverka hur skolorna uppfattas av 

omvärlden och ge en bild av skolorna som överensstämmer med eller överträffar omvärldens 

förväntningar. Självpresentationerna kan också beskrivas som ett slags visionsdokument över 

skolans framtida utveckling genom att ge uttryck för vad skolorna strävar efter att vara. Det 

sätt på vilket skolor beskrivs i självpresentationerna kan tolkas som uttryck för deras eget 

perspektiv på sin verksamhet. Skolornas självpresentationer kan med andra ord tolkas som 

empiriska manifestationer av gymnasieskolors självförståelse eller självtolkningar.  

I början av arbetet med denna licentiatavhandling kunde jag se att materialet dels bestod av 

utsagor om de rutiner utifrån vilka skolorna arbetar, exempelvis hur olika förhållningsregler 

ska bidra till att skapa trygghet och trivsel, och dels av utsagor som ger uttryck för de olika 

strategier som används för att framstå som ett attraktivt val av skola. I det ena fallet var 

utsagorna av det mer informativa slaget, och i det andra fallet tar de sig uttryck som ett 

säljande språk där fördelarna med att välja en viss skola framhålls. Man kan dock fråga sig i 

vilken utsträckning denna typ av information fungerar som underlag i valet av 

gymnasieutbildning. Att skolorna beskrivs som en plats som av eleverna upplevs som trygg 

och harmonisk säger inte särskilt mycket. Exempelvis har Johnsson och Lindgren i sin studie 

av informationsmaterial riktade till föräldrar vars barn ska börja i skolan, påpekat att det 

knappast är någon skola som har för avsikt att frambringa kaos (Johnsson och Lindgren 2010: 

183). Dessutom kan ungdomar som ska välja skola förmodas genomskåda de många gånger 

reklamartade budskap som går att finna i självpresentationerna. Skolornas självpresentationer 

kan i denna mening ha rakt motsatt effekt. 

En skillnad mellan självpresentationer från 2011/2012 och 2016/2017 är att det i de förra har 

funnits mer textuella beskrivningar av skolorna medan bilder och layout dominerar 

framställningen i de senare. Att andelen bilder och andra visuella inslag ökar i 

självpresentationerna kan tyda på en utveckling där det inte bara handlar om vad 

självpresentationerna är utan också vilka känslomässiga reaktioner som självpresentationerna 

framkallar. Samtidigt är det tydligt att det skett en standardisering av kommunala skolwebbar 

i både Umeå, Stockholm och Malmö. Det innebär att flera skolor beskrivs genom 

standardfraser och att webbsidorna inte skiljer sig nämnvärt i utseende. På senare år har dock 

många skolors webbsidor förändrats och blivit mer dynamiska. Idag är det vanligt att 

webbsidorna innehåller nyhetsflöden i sociala medier och diverse annonser om vad som pågår 

på skolorna. Självpresentationerna används också för att visa upp exempel på hur skolan 

figurerar i olika sammanhang, inte minst i olika nyhetsmedier och liknande.  

 

Urval och insamling 
För att studera gymnasieskolors identitetsskapande och dess möjlighetsvillkor har jag utgått 

från hur 18 gymnasieskolor i Umeå, Stockholm och Malmö framställer sig själva i sina 

självpresentationer på webben. Att valet föll på dessa städer beror på den geografiska 

spridningen, men också att de olika städerna skiljer sig från varandra vad gäller antalet skolor. 
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Umeå är den minsta kommunen med 11 gymnasieskolor, Malmö stad har drygt 35 skolor och 

Stockholms stad med cirka 100 skolor är störst. Med hänvisning till utbildningssociologerna 

Donald Broady och Mikael Börjesson menar jag att de tre olika städerna inte bara 

representerar olika kartor över skolsystemet utan också olika landskap vad gäller skillnader i 

exempelvis social bakgrund mellan olika grupper av elever (Broady och Börjesson 2008: 2; 

5). Det är möjligt att sådana skillnader reflekteras i utbildningsvägarna på en lokal, regional 

och nationell nivå, viket i sin tur kan påverka hur gymnasieskolor väljer att presentera sig 

själva för potentiella elever och deras familjer.  

Urvalet av skolor gjordes utifrån Skolverkets databas SIRIS (Skolverket, 2011) och dess 

statistik över antalet elever på gymnasieskolor i ovanstående städer. Jag valde i denna 

licentiatavhandling att studera de skolor och skolkoncerner som vid det första söktillfället 

hösten 2011 hade störst antal elever, eftersom jag såg det som intressant att undersöka de 

skolor som av olika skäl förefaller ha lyckats med sin rekrytering. För att studera en mångfald 

av betydelsetillskrivningar har jag inkluderat olika typer av skolor, exempelvis ett 

internationellt gymnasium, ett affärsgymnasium, ett yrkesgymnasium och ett tekniskt 

gymnasium. Insamlingen av material började hösten 2011 och pågick kontinuerligt fram till 

sommaren 2012. Mitt urval av gymnasieskolor, med antal elever vid det första söktillfället 

inom parentes, redovisas i tabellen nedan:  

 

 

 Kommunala skolor Fristående skolor 

Umeå Dragonskolan (1866) 

Midgårdsskolan (879) 

Östra Gymnasiet (706). 

Minervagymnasium (647) 

NTI-gymnasiet (128) 

Thorén Business School (62) 

Stockholm S:t Eriks Gymnasium (824) 

Kärrtorps Gymnasium (733) 

Thorildsplans Gymnasium (714)  

JENSEN Gymnasium (1816) 

Viktor Rydberg Gymnasium (990) 

Internationella Engelska    

   Gymnasiet Södermalm (461) 

Malmö Malmö Borgarskola (1447) 

Frans Suell & Jörgen Kocks   

   Gymnasium (1115) 

Helenehoms Gymnasium (828) 

Cybergymnasiet (826) 

John Bauer-Gymnasiet (594) 

ProCivitas Privata Gymnasium (549) 

 
                                                     Tabell 1. Urval av gymnasieskolor4 

 

I syfte att jämföra kontinuitet och förändring i självpresentationer över tid gjorde jag en 

ytterligare insamling av material hösten 2016 och våren 2017. Jag utgick i denna andra 

materialinsamling från samma skolor, förutom två skolor som vid denna tidpunkt fått lägga 

ner sin verksamhet.  

                                                           
4 I urvalet av skolor räknade jag samman antalet elever på de större friskolekoncernerna med flera skolor i 

samma stad, exempelvis JENSEN gymnasium och Viktor Rydberg Gymnasium i Stockholm. Vad gäller större 

friskolekoncerner med skolor i flera städer har jag studerat självpresentationerna på koncernens webbsida och 

den lokala skolans webbsida. I de fall där koncernerna haft sammanlagt 3–4 skolor, i samma stad eller i olika 

städer, har jag studerat samtliga av dessa skolors självpresentationer.   
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I efterhand kan jag visserligen konstatera att mitt urval av skolor också hade kunnat omfatta 

samtliga gymnasieskolor i en av städerna i syfte att studera en lokal utbildningsmarknad. Ett 

annat alternativ hade varit att välja ut de största skolorna i ett antal olika städer i syfte att göra 

fallstudier av både text- och bildframställning. Dock har mitt urval av skolor samtidigt visat 

sig vara tillämpligt för en licentiatavhandling genom att ge möjlighet till både jämförelser och 

fördjupning. Jag vill också betona att urvalet gjorts i kvalitativt syfte, då mitt intresse inte 

varit att likt utbildningssociologer studera systemet av relationer mellan skolor och deras 

symboliska tillgångar utan att tematiskt analysera gymnasieskolors identitetsskapande. 

Urvalet är således inte tänkt att vara heltäckande utan tillräckligt för att kunna se närmare på 

vilka mönster som huvudsakligen strukturerar dessa 18 skolors identitetsformationer.  

Gymnasieskolors självpresentationer har visat sig vara ett mycket föränderligt material. Under 

arbetets gång har det hunnit hända mycket på skolornas webbsidor, vars innehåll kom att 

bytas ut helt eller delvis i takt med att webbsidorna uppdaterats. Att skolor har bytt namn, 

slagits samman med andra skolor, flyttats eller lagts ned har också inneburit att vissa 

webbsidor bytt utseende eller försvunnit helt under arbetets gång.5 Jag har i största möjliga 

utsträckning sökt upp och refererat till skolornas webbsidor genom internetarkivet Wayback 

Machine (archive.org). Dock har det inte alltid varit möjligt att hitta tillbaka till webbsidorna, 

då arkiveringen endast gäller vissa datum. I de fall det inte har gått att spåra de webbsidor jag 

refererar till anger jag de webbadresser som var gällande vid tiden för insamlingen av 

materialet tillsammans med en referenslänk som visar sökvägen till webbsidan i fråga. I den 

föreliggande analysen har jag valt att löpande hänvisa till skolornas webbsidor som 

Dragonskolan 2011: 1, Dragonskolan 2016: 2 och så vidare. De fullständiga webbadresserna 

går att finna i bifogat appendix, där det elektroniska källmaterialet listas i nummerordning och 

skola för skola.  

När jag samlade in analysmaterialet var jag i första hand intresserad av de delar av skolornas 

självpresentationer som säger någonting om vad som kan ses som utmärkande drag för de 

olika skolorna och deras sätt att utbilda. Sådan information hittade jag framförallt under 

rubriker som ’Om oss’, ’Vår pedagogik’, ’Vision’, ’Profil’, ’Värdegrund’ och liknande, men 

också under ’Utbildningar’, ’För elever’, ’För föräldrar’ och ’Jobba hos oss’. Dessutom 

hittade jag material under rubriker som ’Rektorn har ordet’ där skolorna presenterades utifrån 

ledningens perspektiv, ’Hitta hit’ om skolornas tillgänglighet, läge och omgivning samt ’För 

dig som går i nian’ med information som mer specifikt riktar sig till niondeklassare som står 

inför valet av gymnasieskola. Viktigt att påpeka är att rubrikerna vägledde mig i insamlingen 

av material, men det är själva utsagorna som bildat utgångspunkten för mina analyser.  

Ovanstående avgränsning av materialet innebär samtidigt att jag utelämnat en stor del av 

webbsidornas innehåll – dels administrativ information såsom kontaktuppgifter, praktiska 

anvisningar angående schema, sjukfrånvaro, studiebidrag med mera, men också information 

om själva programutbudet. Med tanke på att föreliggande studie är textbaserad har jag också 

utelämnat bilder och layout. Slutligen har jag inte heller studerat skolornas aktiviteter på 

                                                           
5 Östra gymnasiet kom att kallas Fridhemsgymnasiet och Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium bytte namn 

till Värnhemsskolan. John Bauergymnasiet blev JB-gymnasiet strax innan skolan gick i konkurs och lades ner i 

maj 2013. 
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sociala medier eller annan information om vad som händer på skolorna. Anledningen att jag 

valt att inte inkludera information om utbildningsprogrammen är att det inte i första hand 

säger någonting om själva skolorna utan snarare om vad eller vilka moment som utbildningen 

innehåller. Detta kan dock vara intressant för den fortsatta forskningen om hur själva 

innehållet i gymnasieutbildningen framställs. Detsamma gäller bilder och layout, som i viss 

mening ställer krav på andra analysverktyg än vad som här är fallet. Visserligen hade jag 

kunnat göra en multimodal analys av relationen mellan text och bild, men detta föll utanför 

studiens ramar. Även sociala medier är en forskningsvärd empiri, inte minst vad gäller 

kommentarsfälten, men inte heller detta inkluderas i denna studie eftersom integreringen av 

Facebook- och Twitterflöden på skolornas webbsidor visar att det i första hand är eleverna 

och vad eleverna på skolorna arbetar med som förmedlas via dessa kanaler, exempelvis olika 

projekt och föreställningar, snarare än sådan information om skolorna och deras syn på sig 

själva som jag i föreliggande studie är intresserad av.   

 

Kompletterande material 
Förutom innehållet på webbsidorna har jag i vissa fall inkluderat utbildningskataloger, 

broschyrer och annat material (verksamhetsberättelser och arbetsplaner) som varit 

nedladdningsbara som pdf-dokument på skolornas webbsidor. Jag valde att inkludera delar av 

detta material eftersom det innehöll sådan information om skolorna som kompletterade 

webbsidorna – men ofta var innehållet detsamma som på webben. I ett fall var katalogen 

utformad som ett magasin, som framförallt består av en visuell framställning av skolan, dess 

sätt att utbilda och dess lärmiljö. I analysen hänvisar jag till sådant material som innehåller 

den typ av information jag sökte, och som alltså kan ses som sammanhängande med skolornas 

webbsidor. Jag gör med andra ord inte skillnad mellan dessa olika typer av material eftersom 

de innehåller samma budskap och liknar webbsidorna till framställningen. Skolorna har därtill 

publicerat dokument som likabehandlingsplaner, kvalitetsrapporter, verksamhetsberättelser, 

handlingsplaner och inspektionsprotokoll på sina webbsidor. I den mening dessa dokument 

har innehållit allmän information om skolorna, har jag delvis inkluderat utsagor ur sådana 

dokument i min undersökning. Samtidigt har jag inte fördjupat mig i dessa dokument 

eftersom de är så pass detaljerade vad gäller exempelvis hur skolorna arbetar för att motverka 

mobbning. 

Intervjuer med rektorer eller ansvariga för gymnasieskolornas kommunikation med 

omvärlden är i denna licentiatavhandling ett komplement till undersökningen av 

självpresentationerna och bidrar till en viss kontinuitet i det insamlade materialet som helhet. 

Totalt 14 intervjuer genomfördes under våren 2013 och 2014. Det är i första hand rektorer på 

de skolor vars självpresentationer jag studerar som intervjuades.6 I ett fall intervjuades en 

kommunikatör, och i ett annat fall en marknads- och kommunikationschef. Två av 

informanterna var gymnasiechefer. Jag valde att intervjua ansvariga för skolornas 

mediekontakter snarare än elever och föräldrar då jag i första hand var intresserad av hur man 

                                                           
6 Alla skolor ställde dock inte upp på en intervju – JENSEN gymnasium i Stockholm avstod med motiveringen 

att de endast svarar på enkäter, medan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö inte gick att nå. 

Minerva gymnasium i Umeå avstod från en intervju utan att närmare ange orsaken till detta, men som jag tolkade 

det ville man inte uttala sig om gymnasieskolors medierelationer. 



31 
 

ute på skolorna arbetar för att nå ut med sin verksamhet i olika medier. Intervjuerna, som ägde 

rum ute på de olika skolorna, var semistrukturerade samtal mellan mig och informanterna som 

varade i cirka 20–30 minuter och handlade om hur man från skolornas sida kommunicerar sig 

själva genom olika medier.   

Från början var intervjuerna tänkta att utgöra en delstudie om gymnasieskolors relationer till 

nyhetsmedier. Det visade sig dock att någon närmare relation mellan skolor och nyhetsmedier 

inte anses förekomma – åtminstone som mina informanter ser på det – varför jag istället valde 

att ta vara på de delar av intervjuerna som säger någonting om den bild av sig själva som man 

på skolorna anser det viktigt att nå ut med via sina egna plattformar. I intervjutranskripten har 

jag således valt ut sådana utsagor som tematiskt anknyter till analysen av 

självpresentationerna. Det innebär att jag väver in informanternas intervjusvar i analysen av 

självpresentationerna, vilket kan ses som ett sätt att illustrera olika resonemang och vidga 

perspektivet på det huvudsakliga material som studeras och de logiker som där gör sig 

gällande. Intervjuerna med rektorer bidrar därmed till att nyansera min undersökning av hur 

skolornas identitetsformationer inklusive deras målsättningar, visioner och ideal blir tänkbara. 

Samtidigt har det varit intressant att jämföra de båda materialen i syfte att försöka synliggöra 

sprickor och motsägelsefullheter i det som sägs.  

 

Tillvägagångssätt i analysen  

Efter att ha samlat in sådan text från hemsidorna som jag bedömde som relevant för min 

undersökning läste jag igenom och bearbetade det empiriska materialet i flera omgångar. 

Självpresentationer från 2011/2012 och 2016/2017 analyserades som en helhet och utdrag, 

både på webbsidor och i övrigt material, sparades i ett samlat dokument där jag på olika sätt 

kodade det empiriska materialet. Mitt sätt att närma mig detta material är delvis pragmatiskt 

till sin karaktär i det att jag utgår från gymnasieskolors beskrivningar av sig själva, även om 

självpresentationerna analyseras oberoende av bakomliggande aktörer. Det är med andra ord 

skolornas identitetsskapande som står i fokus, det vill säga den process varigenom skolorna 

beskriver sin syn på sig själva som skolor. I detta har jag också valt att inkludera skolornas 

relationsskapande eller sätt att förhålla sig strategiskt till exempelvis näringsliv och högre 

utbildning, det som uttrycks som vissa ställningstaganden i frågor som rör skola och 

utbildning (opinionsskapande) samt skolornas sätt att definiera kunskap och lärande 

(kunskapande). I analysen undersöker jag tematiskt vad olika logiker har för betydelse för 

gymnasieskolors identitetsskapande på dessa områden.  

Att identifiera de logiker som bildar utgångspunkten för det kommande analysarbetet var en 

lång process där jag artikulerade olika delar av det material jag hade framför mig för att hitta 

meningsbärande mönster i hur skolorna beskrivs. Det jag kunde se var återkommande 

exempel på hur skola på olika sätt definieras i förhållande till näringsliv, universitet, individ 

och samhälle. Genom att studera dessa mönster och vilka antaganden de bygger på, blev det 

möjligt att identifiera fyra övergripande logiker eller regler för hur skola ges mening: 

näringslivsanpassning, akademisering, individualisering och socialt ansvarstagande. Som ett 

sätt att konkretisera min tillämpning av dessa logiker som analysverktyg, har jag i mina 
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analyser ställt mig frågan hur det kommer sig att en viss utsaga kan tolkas som uttryck för en 

viss logik samt vad detta innebär för skolornas identitetsskapande.  

Varje logik studerades i termer av dess sociala, politiska och fantasmatiska aspekter. Vad 

gäller sociala aspekter har jag tagit fasta på vad som kännetecknar skolors identitetsskapande 

och på vilket sätt detta framstår som naturligt och självklart, medan jag i analysen av politiska 

aspekter byggde vidare på och fördjupade dessa resonemang genom att ställa mig frågan hur 

skolornas identitetsskapande möjliggörs och begränsas i förhållande till en konstitutiv utsida. 

Fantasmatiska aspekter studerades med avseende på exempel på hur den kontingens som 

präglar allt meningsskapande aktivt döljs eller hålls på avstånd. I detta fall handlade det om 

varför olika identitetsformationer upprätthålls alternativt omvandlas.  

Olika aspekter av ovanstående logiker analyserades därefter inom ramen för ett antal olika 

teman som jag kunde uttolka i självpresentationerna. Ett tematiskt tillvägagångssätt eller 

tematisering som det också kallas, är en kvalitativ metod som handlar om att studera 

återkommande mönster i ett empiriskt material. Jag valde ett tematiskt angreppssätt i syfte att 

organisera ett fragmentariskt material i sammanhängande meningsenheter. På så vis blev det 

möjligt att förstå hur olika aspekter av logiker tar sig uttryck i ett visst sammanhang. En fördel 

är också att tematisering är ett flexibelt angreppssätt som kan kombineras med olika teoretiska 

antaganden, såsom de ontologiska utgångspunkter som en analys av logiker bygger på. Teman 

ska dock inte förstås som något som redan ”finns” i materialet utan som ett resultat av mina 

tolkningar. Jag menar därmed att tematisering kan förstås i termer av en icke-essentialistisk 

position i förhållande till empirin och dess beståndsdelar. Som jag ser det är teman också nära 

sammanbundna med logiker, i så motto att olika teman syftar på vad logikerna gör med 

skolors identitetsskapande, hur detta går till och utifrån vilka premisser det sker.   

Att identifiera teman innebar att jag har benämnt olika delar av det studerade materialet på 

basis av mina tolkningar av detsamma. Ett tema som kvalifikation och konkurrens 

identifierades exempelvis med utgångspunkt i olika utsagor om gymnasieskolors uppdrag att 

rusta elever för arbete och fortsatta studier. Jag har med andra ord utgått från vad de olika 

utsagorna säger någonting om, vilket också är själva syftet med att analysera den tematiska 

framställningen: att ställa den grundläggande frågan vad självpresentationerna handlar om och 

hur detta kan förstås i ett vidare sammanhang. Viktiga hållpunkter i den tematiska analysen 

har varit att tydliggöra och motivera vad jag syftar på med olika teman för att också göra 

dessa till en del av ett analytiskt resonemang. Jag menar att teman har varit viktiga i mina 

analyser på så vis att de bidragit till att nyansera min förståelse av hur olika logiker tar sig 

uttryck i det studerade materialet, förutsatt att det finns tydliga skillnader mellan olika teman. 

Min studie är huvudsakligen deskriptiv och tolkande till sin karaktär, även om jag också 

strävar efter att åskådliggöra det som inte syns i den manifesta texten. Liksom forskning i 

allmänhet, förutsätter denna typ av analys en medvetenhet om den egna rollen i 

undersökningen. 

 

Metodologiska överväganden 
Denna licentiatavhandling bygger i grunden på ett intresse för skola som fenomen, detta mot 

bakgrund av de många förändringar som ägt rum på skolans område. Från början ställde jag 
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mig frågan vad som händer med skolors roll och uppdrag i samhället, för att sedan upptäcka 

hur skolor definierar sig själva och sitt sätt att utbilda. Gymnasieskolors identitetsskapande på 

webben är intressant så till vida att det i någon mening är skolorna själva som kommer till 

tals, även om självpresentationer också implicerar att bilden av skola förstärks eller till och 

med överdrivs för att väcka mottagarens intresse. Den bild av gymnasieskolors 

identitetsskapande som ges i denna studie ska också betraktas som ett inlägg i en mer 

omfattande debatt, där olika föreställningar om skola och utbildning avlöser varandra. Även 

om det är en viss bild av gymnasieskolor som framträder i denna studie, kan den se ut på ett 

annat sätt imorgon. Mycket tyder på att utvecklingen går i skov, och att man från skolornas 

sida pendlar mellan traditionella och alternativa skolformer.    

Frågan om vad en skola ”egentligen” är har funnits med mig sedan jag gick in i arbetet med 

denna licentiatavhandling, men utan att jag vill låta den styra mina tolkningar av materialet – 

åtminstone inte på ett sätt som bryter mot premissen att det endast är genom språkliga utsagor 

som skolornas identitetsformationer framträder. Min avsikt är således inte att tränga bakom 

det studerade fenomenet som om det vore på förhand existerande, utan att studera vilka 

antaganden som ligger till grund för dess gestaltning i självpresentationerna. Att jag 

intresserar mig för vad det är som (o)möjliggör skolors identitetsskapande innebär inte att jag 

har för avsikt att ta ställning för eller emot dessa identiteter eller avslöja några bra eller dåliga 

sidor hos de undersökta skolorna. Det är villkoren eller reglerna för gymnasieskolors 

identitetsskapande så som det tar sig uttryck i gymnasieskolors självpresentationer som är mitt 

huvudsakliga fokus. Om den bild av skolan som ges här är korrekt eller inte eller om den 

överensstämmer med arbetet ute på skolorna som det ser ut i vardagen, är emellertid en fråga 

som inte kan besvaras utifrån mitt material. 

En analys av logiker börjar med problematiseringen av ett visst fenomen och dess empiriska 

manifestation. Det handlar med andra ord om att teoretiskt konstruera ett studieobjekt som är i 

behov av något slags klargörande. I denna licentiatavhandling kan skolors identitetsskapande 

ses som det problematiserade fenomenet i fråga – framförallt mot bakgrund av de 

utbildningspolitiska omvandlingar som ägt rum på skolans område de senaste decennierna och 

som enligt min mening har bidragit till att omdefiniera skola och utbildning. Att närma sig 

skola genom problematisering är dock inte samma sak som en problemorienterad ansats, som 

ofta handlar om att lösa ett problem eller söka svar på en problemställning utifrån vissa 

bakomliggande strukturer (Glynos och Howarth 2007: 167). Med hjälp av logiker blir det 

möjligt att systematiskt studera skolors identitetsformationer utan att för den delen hänvisa till 

en på förhand existerande ordning. Olika logiker fungerar därmed som vägvisare i mitt sätt att 

tolka materialet. 

Liksom andra kvalitativa metoder menar jag att en analys av logiker handlar om att gestalta 

beskaffenheten hos någonting. Logiker kan ses som ett visst sätt att resonera kring de villkor 

som gör att vissa identitetsformationer blir möjliga. Här kan möjlighetsvillkoren också ses 

som omöjlighetsvillkor till följd av att skola aldrig kan ges en slutgiltig definition. Då logiker 

inte är determinerande begrepp bör de inte betraktas som oundvikliga eller naturliga. Glynos 

och Howarth menar att logiker alltid utmanas och begränsas av så kallade motlogiker (2007: 

140). Det finns också anledning att reflektera över vilka logiker som inte kunde hittas i 
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gymnasieskolors självpresentationer, och vilka alternativa identitetsformationer som dessa 

logiker hade gjort möjliga.  

Som en del av ett tolkande tillvägagångssätt strävar jag efter att dra rimliga slutsatser om 

materialet. Detta förutsätter att jag problematiserar de förgivettaganden som genomgående 

finns i det studerade materialet och tolkar dem mot bakgrund av ett vidare sammanhang. 

Viktigt är att inte bara beskriva (och därmed reproducera) det som sägs i självpresentationerna 

utan också analysera dem på djupet. Här handlar det om att inte bara återge utan också lyfta 

fram aspekter som inte framgår av materialet i sig. Av samma anledning bör analysen sträva 

efter att nå det som inte uttryckligen sägs och åskådliggöra det som inte syns i den manifesta 

texten. Det har också varit viktigt att hitta en egen röst och inte låta det säljande språket färga 

av sig i analysen. Det är genom att ställa motfrågor och med jämna mellanrum närma sig 

materialet utifrån en annan vinkel som det blir möjligt att behålla en viss distans till 

självpresentationerna. Här strävar jag således efter att ifrågasätta det som framstår som 

självklart. Eftersom det mesta i självpresentationerna kan problematiseras på något sätt är 

detta en hållpunkt genom hela analysen. För att frambringa outtalade aspekter av det material 

som studeras söker jag efter sprickor, komplexiteter och motsägelsefullheter i 

självpresentationerna, vilket också är en anledning till att de är intressanta att studera.  

I min tillämpning av logiker som analysverktyg fokuserar jag som tidigare nämnt på hur olika 

utsagor kan tolkas som uttryck för en viss logik. Det är bara genom att benämnas som logiker 

existerar, vilket med hänvisning till Glynos och Howarth är att betrakta som en artikulatorisk 

praktik genom att forskaren sammanför teoretiska begrepp med ett empiriskt material. Att 

namnge logiker är med andra ord att karaktärisera dem i en empirisk kontext (2007: 152; 183; 

187). Då jag som forskarsubjekt artikulerar olika logiker med det studerade materialet, är 

benämnandet av sådana logiker alltid en reflexiv handling. All forskning är beroende av det 

perspektiv utifrån vilket forskaren gör sina tolkningar, varmed vissa aspekter av det som 

studeras lyfts fram medan andra tonas ned. Det är ofrånkomligt att andra ”glasögon” skulle ge 

en annan bild av studieobjektet genom att lyfta fram andra aspekter än vad som är fallet här. 

Forskarpositionen är alltså avgörande för vad jag kommer fram till och vilka spår jag lämnar 

efter mig. Det innebär att jag som forskarsubjekt bör överväga konsekvenserna av mina 

analyser eftersom de logiker som artikuleras med det empiriska materialet också bidrar till att 

skapa och återskapa vissa innebörder av skola.  

Slutligen har det, under avhandlingsarbetets gång varit viktigt att vara öppen för att jag kan 

komma att behöva modifiera eller överge mina tolkningar av det studerade materialet, då de 

alltid kan ifrågasättas till förmån för alternativa tolkningar. Förutom att vara explicit med de 

teoretiska och ontologiska antaganden som ligger till grund för undersökningen har jag 

försökt att ompröva mina resultat och kritiskt ställa mig frågan vad man hade kommit fram till 

genom att lyfta fram motsatta argument. Exempelvis när det gäller den logik jag kallar 

näringslivsanpassning har det varit viktigt att nyansera mina tolkningar. I merparten av 

självpresentationerna framställs näringslivet som om det vore allmängiltigt, men näringslivet 

kan också vara och betyda många olika saker. Det är således inte enbart fråga om hur skolan 

underordnas näringslivets logiker, då även näringslivet har värden och normer att förhålla sig 

till. Att vara uppmärksam på mina förutfattade meningar och förhålla mig till det faktum att 



35 
 

jag är en del av det sammanhang som jag studerar har också visat sig vara en central del av att 

skriva en licentiatavhandling. Som forskare beskriver och analyserar jag inte bara olika 

innebörder av skola utan bidrar även till att reproducera en viss förståelse av studieobjektet i 

fråga. Detta kan ses som villkoren för att kritiskt förklara hur ett begrepp som skola ges 

mening i gymnasieskolors självpresentationer.  
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Näringslivsanpassning 
Detta inledande analyskapitel handlar om den logik som jag har valt att kalla 

näringslivsanpassning. Jag menar att näringslivsanpassning kan ses som ett av de tydligaste 

mönstren i det studerade materialet. Med denna logik uttrycks en strävan efter att inte bara 

sammanföra elever och näringsliv utan också att göra näringslivet till en förebild för skolorna 

och deras sätt att utbilda. En näringslivsanpassad skola definieras exempelvis som en skola 

där ”gästföreläsare från näringslivet, studieresor till utlandet och mentorer till varje elev 

tillhör vardagen” (ProCivitas Privata Gymnasium 2012: 1) och som ”värnar och uppmuntrar 

[…] kontakter mellan elev och näringsliv genom en rad olika initiativ” (Malmö Borgarskola 

2017: 1).7 Exempel som dessa ger uttryck för hur olika inslag med koppling till näringslivet är 

återkommande i gymnasieutbildningen. Framförallt fristående skolor kan ses som inriktade 

mot näringslivet, men det gäller även flera kommunala gymnasier i den meningen att de 

exempelvis sägs specialisera sig på områden som entreprenörskap, handel och service (Frans 

Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 1). I det följande beskriver och analyserar jag hur 

olika aspekter av näringslivsanpassning strukturerar gymnasieskolors identitetsskapande. 

 

Kvalifikation och konkurrens 
Som tydligast kommer näringslivsanpassning till uttryck i utsagor relaterade till skolornas 

yrkesförberedande uppdrag. I många fall riktar sig självpresentationerna mer specifikt till 

elever som vill ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet, detta utifrån en övertygelse om att de 

yrkesinriktade skolorna ligger i tiden: ”Vi känner att det är vår tid nu och att de 

yrkesförberedande programmen är både populära och eftertraktade” (Frans Suell och Jörgen 

Kocks gymnasium 2011: 2). Så framträder också en skola som inriktar sig på att hos eleverna 

utveckla sådana egenskaper och förmågor som gör dem anställningsbara och attraktiva på 

arbetsmarknaden. Som jag ska visa i denna analys kan elevernas framtida anställningsbarhet i 

flertalet självpresentationer tolkas som det hegemoniska syftet med gymnasieutbildningen. 

Mot denna bakgrund kan ett första exempel på hur näringslivsanpassning kännetecknar 

gymnasieskolors identitetsskapande benämnas i termer av kvalifikation och konkurrens, vilket 

syftar på att eleverna ska kvalificera sig för ett framtida arbete samt kunna möta konkurrensen 

på ”en arbetsmarknad som ställer stora krav på de som skall bidra i densamma” (NTI-

gymnasiet 2017: 1). Av samma anledning förutsätts skolor hela tiden anpassa sig efter en 

föränderlig omvärld.         

För att förverkliga det kvalitativt yrkesförberedande uppdraget understryks i läroplanen för de 

frivilliga skolformerna att gymnasieskolor ska ”eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, 

vilket är viktigt för all utbildning inom gymnasieskolan men av avgörande betydelse för 

yrkesutbildningens kvalitet” (SKOLFS 2011: 144). Samarbetet ska leda till att elever, 

företrädesvis på yrkesförberedande program men även på de studieförberedande, förvärvar de 

kunskaper och kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Olika former av samarbeten med 

arbetslivet kan tolkas som ett sätt för skolor att lyssna av den utveckling som hela tiden pågår 

i olika branscher och samhället i stort. Här betonas framförallt vikten av att skolor 

                                                           
7 Jag har valt att referera till gymnasieskolornas webbsidor på detta sätt för att lättare skapa överblick över ett 

stort och fragmentariskt material. De fullständiga webbadresserna går att finna i bifogat appendix.   
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överensstämmer med den värld som de utbildar för: ”Eftersom en av skolans viktigaste 

uppgift är att förbereda eleverna på att möta arbetsmarknaden som den kommer att se ut för 

dem så måste skolan förändras i samma takt som omvärlden och gärna ligga steget före” 

(Cybergymnasiet 2016: 1). I dessa självpresentationer ges med andra ord bilden av en skola 

som visserligen kan ses som en värld för sig men som i allt högre grad är beroende av den 

utveckling som äger rum i omgivningen.   

I det studerade materialet hänvisas det visserligen till olika former av samarbete med 

kommun, landsting, frivilligorganisationer och olika samhällsfunktioner, men inte i samma 

utsträckning som samarbete med näringslivet: ”Skolans samarbete med näringslivet är en 

hörnsten i utbildningen” (ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 2). När det sägs att skolan ska 

samarbeta med arbetslivet är det alltså näringslivet som åsyftas i första hand, varmed företag 

och organisationer inom näringslivet framstår som samhällets huvudsakliga arbetsgivare. Som 

ett sätt att skärpa skolornas kompetens och utbildning talas det exempelvis om betydelsen av 

ett nära samarbete med de branscher och yrkesområden som man utbildar för. Med detta ges 

eleverna också ett löfte om ett framgångsrikt yrkesliv: ”Vi har goda kontakter med företagen, 

branscherna och näringslivet i Malmöregionen […]. Där finns garanterat yrkeskunniga 

handledare som vill att du ska lyckas inom ditt kommande yrke” (Frans Suell och Jörgen 

Kocks gymnasium 2011: 3). Det sätt på vilket arbets- och yrkeslivet i allmänhet har kommit 

att syfta på näringslivet i synnerhet ser jag som en följd av upprepade artikulationer som med 

tiden blivit så självklara att de inte längre ifrågasätts. Således framställs relationen mellan 

skola och näringsliv som självklar och oproblematisk, varför man också kan säga att 

kontingensen förefaller vara osynlig eller bortglömd.  

Att det är skolan som förser näringslivet med arbetskraft innebär att skola och näringsliv kan 

tolkas som mer eller mindre sammanhängande, vilket accentueras ytterligare i 

självpresentationer från 2016/2017. Det uttrycks en tydlig strävan efter att bygga broar mellan 

skola och näringsliv, vilket återigen ger bilden av att skola och näringsliv arbetar sida vid 

sida: ”Näringslivet och skolan är inte två skilda världar utan agerar parallellt med stöd av 

varandra” (ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 3). I detta finns också ett hegemoniskt 

antagande om att skola och näringsliv delar samma intressen och målsättningar, vilket i sin tur 

kan vara en anledning till att näringslivets representanter ges ett allt större inflytande över 

utbildningens innehåll och mål. Så till vida att skolorna ansluter sig till näringslivet och gör 

dess normer och värden till sina egna, menar jag att skolornas identitetsskapande i detta fall 

sker med näringslivets efterfrågan på kvalificerad arbetskraft som huvudsakligt motiv. 

Som exempel på samarbeten med näringslivet nämns ”alltifrån praktik till olika typer av 

projekt och skarpa uppdrag (case)” (Thorén Business School 2012: 1), ”studiebesök eller 

gästföreläsningar” (JENSEN gymnasium 2012: 1) samt ”en egen mentor till varje elev” 

(ProCivitas Privata Gymnasium 2012: 4). Denna typ av samarbeten framhålls som ett sätt att 

ge eleverna möjlighet att praktisera sina kunskaper och sätta dem i ett sammanhang. Det 

betonas som särskilt viktigt att eleverna ges möjlighet att förankra sina kunskaper i den värld 

som finns utanför skolan. Att skolans innehåll i än högre grad kommer att bestå av de ämnen 

och frågor som är aktuella för just näringslivet innebär att den värld som företag och 

organisationer inom näringslivet representerar görs till skolornas egen. Skolors 
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identitetsskapande kännetecknas i detta fall av att det är företag och organisationer inom 

näringslivet som ger ett visst värde till skolorna och deras elever: ”Att etablera varaktig 

kontakt mellan näringsliv och ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna till en 

framgångsrik karriär” (ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 5). Mycket tyder på att själva 

egenvärdet av att gå i skolan i allt större utsträckning relateras till sådana aspekter som har 

med elevernas framtida karriärmöjligheter i näringslivet att göra. 

Skolornas kontakter med näringslivet framhålls framförallt som ett sätt att hålla utbildningen 

så nära den så kallade verkligheten som möjligt: ”I många kurser samarbetar vi med experter 

och branschfolk från näringslivet för att ge en verklighetsanknuten utbildning” 

(Cybergymnasiet 2011: 2). I det studerade materialet förefaller det med andra ord vara 

näringslivet som definierar den verklighet som skolorna utbildar för. Att utbildningen också 

sägs vara delvis företagsförlagd beskrivs, till skillnad från den skolförlagda, som en fördel då 

eleverna snabbt kommer in i ”verkligheten” och skapar kontakter för framtida arbeten: ”En 

viktig del av lärandet sker via APL (praktik) där du får pröva på teorin i verkligheten” 

(Thorén Business School 2011: 2). Näringslivet och den näringslivsanpassade skolan 

tillskrivs därmed legitimitet genom att göras liktydig med det som föreställs vara en objektivt 

och på förhand existerande verklighet, medan det förefaller som att en skola som inte 

samarbetar med näringslivet står för motsatsen.  

En skola som saknar kontakter med näringslivet kan utifrån följande citat tolkas som tom och 

meningslös: ”Ett Affärsgymnasium utan samarbete med näringslivet vore som ett akvarium 

utan fiskar. Som tur är, så är vårt akvarium fyllt med fiskar. Guldfiskar. Thoren Business 

School har alltsedan starten arbetet nära näringslivet. Vi har haft förmånen att få samarbeta 

med många välskötta och framgångsrika företag” (Thorén Business School 2012: 3). 

Företagen framställs i detta fall som om de vore utbildningens levande innehåll och det som 

gör skolan meningsfull. Kontakter med företag kan också tolkas som särskilt värdefulla för 

skolornas del, och något som man från skolornas håll har ett intresse av att visa upp för 

omvärlden. Samarbeten med företag tycks vara ett önskvärt inslag i skolornas framställning 

av sig själva som motsvarande arbetsmarknadens krav och förväntningar. Förhållandet mellan 

skola och näringsliv naturaliseras på så vis att företagen framställs som skolans huvudsakliga 

mening och mål.  

I det studerade materialet ges bilden av att det finns mycket att vinna på ett samarbete för 

både skolor och näringsliv. Statsvetaren Tomas Johansson kommer i sin licentiatavhandling 

fram till att skolor samarbetar med näringslivet för att utbildningen ska framstå som mer 

attraktiv för elever, medan samarbetet för näringslivets del innebär en möjlighet att utöva 

inflytande över utbildningens innehåll och mål så att elever går ut gymnasiet med de rätta 

kvalifikationerna. För båda parter handlar samarbetet visserligen om vad man själva har att 

vinna på det, men Johansson konstaterar även att det inte enbart rör sig om ett vinstintresse. 

Samarbetet sker också med sikte på att förbättra och utveckla utbildningen (Johansson 2004: 

2). Studien gjordes visserligen för mer än tio år sedan men ett liknande resonemang om att 

skapa en bättre utbildning i samarbete med näringslivet är återkommande i de 

självpresentationer som studeras här. Det förutsätts, på samma sätt som i Johanssons studie, 
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finnas ett balanserat förhållande mellan skola och näringsliv där båda parter fullföljer sitt 

ansvar gentemot varandra via en dialog som bidrar till att förbättra kvaliteten på utbildningen.  

För skolor blir det särskilt viktigt att samarbeta med näringslivet för att kunna erbjuda 

praktikplatser åt eleverna. Fördelarna för företag som tar emot praktikanter framhålls på så vis 

att de ”erbjuds en hjälpande hand i vardagen, och […] får också ta del av elevens moderna 

kunskap inom dess yrkesmässiga studieområde. Eleven bidrar också med ett 

ungdomsperspektiv på den marknad som du och ditt företag verkar på” (JB-gymnasiet 2012: 

1). Men trots att eleverna framställs som en tillgång för företagen menar en av de intervjuade 

rektorerna att det ofta är mycket svårt att hitta praktikplatser åt eleverna – trots att man har 

anlitat konsulter för att lyckas med detta. Gymnasieskolor är skyldiga att hitta praktikplatser 

åt eleverna men näringslivet är sällan intresserade av att ta emot gymnasieelever eftersom de 

inte anses tillräckligt kvalificerade (Informant i Malmö 2013-04-15). Detta kan ställas mot 

självpresentationernas framställning av samarbete med näringslivet som självklart och 

oproblematiskt. Som jag tolkar det blir skolorna därmed beroende av näringslivet på ett annat 

sätt än vad näringslivet är av skolorna. 

Att utbildningens innehåll och mål definieras utifrån näringslivets behov blir särskilt tydligt i 

den mening att man från skolornas sida värdesätter ”insikter och kompetenser som behövs i 

näringslivet, t ex social kompetens, affärsmannaskap och kreativitet” (Thorén Business 

School 2011: 4). Detta är, som jag tolkar det, en typ av kompetenser som är beroende av 

elevernas hela sätt att vara som personer. Det visar sig även i exempel på hur elevernas 

framtida arbetsgivare inte bara sägs ta hänsyn till vad eleverna kan utan också vilka de är och 

vad de gör (JB-gymnasiet 2012: 2). Så betonas också i en intervju med en rektor att den 

personliga lämpligheten väger tyngst – ingen kan ju allt som står i en jobbannons. 

Värdegrunden, att vara professionell och inse att man inte kan ta genvägar, beskriver han som 

avgörande för att eleverna ska nå framgång i yrkeslivet, medan kunskap och kompetens är 

något man alltid kan skaffa sig på plats (Informant i Malmö 2013-04-15). Här tycks det med 

andra ord handla om att vara rätt person för ett visst jobb snarare än vilka formella 

kvalifikationer eller kunskaper man har. I likhet med den logik jag kallar individualisering blir 

elevernas personliga egenskaper och förmågor således avgörande för deras möjligheter att 

kvalificera sig för ett framtida arbete inom näringslivet. 

Faktum är att vissa självpresentationer ger uttryck för ett anspråk på att erbjuda något annat 

eller mer än kunskap, åtminstone om man med kunskap syftar på teoretiska ämneskunskaper. 

Dessa sägs i första hand höra till böckernas och teoriernas värld, vilket gör att de anses vara 

otillräckliga för att eleverna ska leva upp till de krav som ställs i den verklighet som man här 

gör anspråk på att utbilda för: ”[D]et räcker inte att klara kunskapsmålen tycker vi på 

JENSEN. Vårt mål är att du är förberedd för verkligheten utanför skolan!” (JENSEN 

gymnasium 2016: 2). Betydelsen av teoretiska kunskaper ifrågasätts å ena sidan i den 

meningen att det är sådana situationer som eleverna behöver kunna hantera i sina framtida 

yrkesliv som blir avgörande för vad som anses vara eller inte vara relevant för eleverna att 

lära sig. Å andra sidan beskrivs teoretiska kunskaper i vissa fall som nödvändiga med tanke 

på att det numera krävs specialisering för att vara aktuell för vissa jobb: ”företagen kräver 

specialiserad kunskap inom en viss roll eller visst yrke. Nya roller och yrken skapas hela tiden 
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och det har lett till en ny typ av utbildningar som inte fanns för bara tio år sedan: certifiering, 

ett bevis på att man har specialistkompetens inom ett visst område (NTI-gymnasiet 2011: 2). 

Mot denna bakgrund kan man säga att kontingensen blir synlig på så vis att det råder kamp 

om vilken typ av kunskap som ska ges företräde. 

Den typ av lärande som förordas genom näringslivsanpassning knyts inte till ett specifikt 

skolämne utan kan utifrån dessa självpresentationer tolkas som något som kommer till uttryck 

på många olika områden och i många olika kontexter. Det är framförallt generella 

kompetenser som i termer av näringslivsanpassning kan tolkas som gymnasieutbildningens 

huvudsakliga mening och mål. Med generella kompetenser avses sådana kompetenser som 

behövs i alla sammanhang – exempelvis att kunna samarbeta, ta ansvar och leda grupper. Att 

samarbeta beskrivs exempelvis som en fråga om att vara aktiv i grupparbeten, arbeta effektivt 

ihop med andra och göra vad som krävs för att bli klar med en uppgift i tid. Detta artikuleras 

med egenskaper som uthållighet och självdisciplin i slutförandet av uppgifter, liksom att 

kunna inta olika roller, vara flexibel och ta hänsyn till andra elever: ”Att arbeta i grupp 

handlar om att ta en aktiv del i projektarbeten, arbeta effektivt tillsammans med andra och lära 

sig att se hur gruppen gör att resultatet blir bättre än om varje person arbetar självständigt” 

(JENSEN gymnasium 2011: 3). Inte sällan är det denna typ av kompetenser som sägs låta 

eleverna realisera sina förmågor i sociala sammanhang som sträcker sig bortom skolan. Det 

innebär också att eleverna förutsätts utveckla sina praktiska kompetenser genom att förhålla 

sig till och interagera med andra elever. Att generella kompetenser tillskrivs ett högre och mer 

sanningsenligt värde än teoretiska ämneskunskaper kan tolkas som uttryck för en strävan efter 

att hegemonisera och göra denna typ av kompetenser allmängiltiga. Det kan dock ställas i 

kontrast till det politiska talet om den så kallade kunskapsskolan och synen på kunskap som 

en nödvändig lösning på skolans och det övriga samhällets problem.  

Att skolans kunskapsinnehåll övergår till att bestå av generella kompetenser kan visserligen 

ses som ett sätt att möta ett samhälle som präglas av föränderlighet och osäkerhet, men säger 

samtidigt någonting om vad en skola förväntas uppnå – närmare bestämt hur skolans främsta 

uppgift blir att utbilda kompetent arbetskraft snarare än kritiskt tänkande medborgare. En 

aspekt av detta är det sätt på vilket inte bara arbets- och yrkeslivet utan också samhället i stort 

görs liktydigt med näringslivet: ”Den täta kopplingen till näringslivet medför också att vi får 

reda på åt vilket håll samhället utvecklas och kan anpassa våra utbildningar efter detta. Du får 

alltså alltid en aktuell utbildning där dina framtida arbetsgivares önskemål påverkar vad du lär 

dig! (JB-gymnasiet 2011: 3). Även om eleverna till viss del positioneras som initiativrika 

medborgare är det i termer av näringslivsanpassning tydligt att demokratiska värden som 

deltagande och jämlikhet underordnas ekonomiska och marknadsmässiga målsättningar. Dock 

understryks också att ”Framtidens arbetsmarknad kommer att ställa högre krav än tidigare på 

ett självständigt och kritiskt tänkande” (Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 1). Även om man 

kan fråga sig om skolan är till för att förmedla kunskaper eller om den handlar om att göra 

eleverna till subjekt som står till näringslivets förfogande, förekommer det alltså exempel som 

pekar på att traditionellt medborgarfostrande ideal också inlemmas i den marknadsliberala 

retoriken.  
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Med tanke på att eleverna ska göras anställningsbara genom en utbildning som motsvarar 

näringslivets behov, kan man säga att utbildningens innehåll blir föremål för en viss 

standardisering och homogenisering. Att anställningsbarhet kan ses som en snäv definition av 

vad en skola förväntas åstadkomma innebär exempelvis att den praktiska nyttan för 

näringslivet har stor betydelse för vad skolorna lär ut till sina elever. Betydelsen av att 

behärska olika språk motiveras exempelvis med hänsyn till behov på den globaliserade 

arbetsmarknaden i allmänhet och näringslivet i synnerhet. I termer av näringslivsanpassning 

sägs språk förbättra elevers möjligheter när det blir dags att söka jobb. Språk uppfyller med 

andra ord näringslivets efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, då det kan tolkas som ett sätt 

att öka elevernas anställningsbarhet: 

 
Näringslivet efterfrågar språkkunskaper. I annonser frågas det ofta efter språkkunniga 

arbetssökande i fler språk än engelska. Du breddar din kompetens och blir mer attraktiv på 

arbetsmarknaden med ytterligare språk (Thorildsplans gymnasium nr 2, 2012). 

Language capability also increases the student’s employability once they have finished their 

studies in the ever-growing international job market (Internationella Engelska Gymnasiet 

Södermalm 2011: 1).  

 

Språkkunskaper värderas i ovanstående exempel utifrån dess nytta på arbetsmarknaden. Även 

internationella erfarenheter beskrivs som särskilt värdefulla i detta avseende: ”Här ges 

möjligheter till att knyta kontakter med företag i andra länder och få lära sig mer om dess 

affärskulturer och seder” (Thorén Business School 2012: 5). I sådana fall kan man säga att det 

med näringslivsanpassning sker en viss instrumentalisering av språk och internationella 

erfarenheter, vars egenvärde därmed reduceras till dess utbytesvärde (Glynos och Howarth 

2007: 172). I förlängningen blir internationella erfarenheter alltså en fråga om att uppnå vissa 

målsättningar som inte sällan är av ekonomisk karaktär. 

I termer av kvalifikation framställs också en skola som fostrar tävlingsinriktade och mentalt 

starka individer som framförallt näringslivet sägs efterfråga. Det blir som tydligast i att 

utbildningen i ett fall sägs bygga på sådana metoder som kommer från idrotten och 

idrottspsykologin – exempelvis coachning och mental träning: ”För att våga förverkliga sina 

idéer och nå sina mål krävs självförtroende, uthållighet och motivation. Vi arbetar därför med 

beprövade metoder inom mental träning; samma metoder som elitidrottare använder sig av” 

(JENSEN gymnasium 2011: 4). Att eleverna ”tränas” antyder samtidigt att studierna handlar 

om att nå toppform inför en stundande tävling – ett slags liknelse med konkurrensen om ett 

arbete eller en utbildningsplats på universitetet. Det innebär att eleverna förväntas kvalificera 

sig för ett framtida arbete genom att prestera maximalt i konkurrens med andra, vilket jag 

tolkar som ett exempel på hur de normer och värden som näringslivet till stor del 

sammankopplas med har kommit att bilda utgångspunkten för skolornas sätt att utbilda. 

I flera fall utlovas ett försprång vad gäller att kvalificera sig för framtida jobb och studier så 

länge eleverna väljer en viss skola. En examen från en skola jämförs exempelvis med ”en 

guldbiljett till framtiden” (ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 6). Detta kan tolkas i analogi 

med tv-sända tävlingar där ungdomar visar upp sina talanger inför en jury i förhoppning om 
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att tilldelas en finalbiljett. Framtiden förefaller alltså vara något man kvalificerar sig till, som 

om det vore en tävling där det finns både vinnare och förlorare. I samma självpresentation 

framhålls att denna guldbiljett ska upplevas som en VIP-biljett, vilket bidrar ytterligare till 

bilden av en skola som vänder sig till en specifik grupp elever och som tillför dessa elever 

vissa privilegier. Det som sägs är att eleverna erbjuds ett slags direktkvalificering i egenskap 

av att vara elever på skolan. Här skapas det med andra ord en identifikationspunkt i det att 

eleverna förutsätts se sig själva som ”vinnare”. På motsvarande sätt beskrivs hur en av 

skolorna utbildar ”framtidens stjärnor” (Thorén Business School 2017: 6). Med denna 

fantasmatiska aspekt av näringslivsanpassning framställs skolan i fråga som om den vore ett 

slags garanti för berömmelse, framgång och lycka – alldeles oavsett vad eleverna väljer att 

göra i framtiden.     

Det studerade materialet tyder samtidigt på att det i framtiden finns en förväntan på eleverna 

att kunna spela olika roller beroende på vilket sammanhang som de befinner sig i. Detta blir 

särskilt relevant på en arbetsmarknad som ställer krav på rörlighet och flexibilitet. Så uttrycks 

också, i en av självpresentationerna, att ”vi inte längre kan räkna med att arbeta inom ett yrke, 

eller inom en bransch under hela livet. I en värld som hastigt rör sig framåt, upp, ned eller åt 

sidan, kan vi inte stå stilla. Vi behöver alltid stå på tå och vara beredda att lära oss nya saker 

för att utveckla oss själva och vår profession” (NTI-gymnasiet 2017: 3). Istället för att ha en 

personlighet som passar för en viss typ av jobb menar utbildningsvetaren Peter Bansel att så 

kallade ’portfölj-arbetare’ samlar på sig kunskaper och erfarenheter genom att byta både jobb 

och personlighet (Bansel 2007: 288). I självpresentationerna ges således löftet om att eleverna 

kommer att klara av de uppgifter som de ställs inför i framtiden så länge de kan anpassa sig 

efter skiftande arbetsvillkor. 

Näringslivsanpassning och dess betoning på kvalifikation tar sig också uttryck i skolornas 

självpresentationer på så vis att det skapas vissa lärarpositioner. Den starka kopplingen till 

näringslivet innebär att den bestämda verklighetsuppfattning som följer av detta kan sägas 

interpellera eller tilltala lärarsubjekt på ett visst sätt. En lärarposition som jag menar skapas är 

läraren som kvalificerad yrkesperson. Det handlar inte bara om att lärarna förväntas vara 

behöriga och välutbildade gymnasielärare, även om detta framställs som viktigt och 

angeläget. Behörighet anges som ett grundkrav för de flesta skolor vid anställning av nya 

medarbetare, och åtminstone merparten av skolornas lärare sägs vara behöriga. Men med 

läraren som kvalificerad yrkesperson syftar jag också på hur lärare förväntas ha erfarenhet av 

näringslivet eller en bakgrund inom internationellt arbete. I de flesta självpresentationer är det 

tydligt att lärarbehörighet är ett krav, men samtidigt är branschkännedom och exempelvis 

erfarenhet av eget företagande i många fall meriterande. Kompetenser hämtade utanför 

skolans värld kan antas växa i betydelse ju mer skolorna efterliknar näringslivet. I flertalet 

självpresentationer lyfts dessa kompetenser hos lärare fram som särskilt betydelsefulla:   

 

De som undervisar på ProCivitas har nästan undantagslöst stora erfarenheter från yrkesverksamhet 

och kompetenser hämtade utanför skolans värld. Många har tidigare undervisat på såväl universitet 

som i näringslivet eller arbetat direkt inom de ämnen som de nu undervisar i (ProCivitas Privata 

Gymnasium 2012: 7). 
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På S:t Eriks gymnasium har vi engagerade lärare med mycket erfarenhet från både utbildning och 

arbetslivet utanför skolan. […] Vi har behöriga lärare och personal med erfarenhet från näringsliv, 

högskola och internationellt arbete, vilket gör att vi har kunskaper och erfarenheter från den värld 

vi utbildar för (S:t Eriksplan 2012: 4). 

 

Här framträder alltså en skola där undervisningen bygger på lärarens egna erfarenheter och 

där lärare ses som representanter för näringslivet och därmed den verklighet som skolorna 

sägs utbilda för. Det framgår av flertalet självpresentationer att det är relativt vanligt på 

yrkesprogrammen att man på skolorna väljer att bjuda in externa föreläsare och extralärare 

med relevanta kunskaper om näringslivet. Men också på de studieförberedande 

gymnasieprogrammen finns en strävan efter att koppla samman teori och praktik genom att ta 

in ”många yrkesmänniskor som inte är utbildade lärare men som har intressanta erfarenheter 

och kunskaper i undervisningen” (JENSEN gymnasium 2011: 5). Att denna typ av 

kompetenser i allt högre grad blir meriterande tyder i viss mening på att det inte bara är 

lärarbehörighet som värderas i skolsammanhang utan också motsvarande kompetenser med 

relevans för utbildningen. 

I skolan sägs eleverna alltså få möta yrkesmänniskor som inte nödvändigtvis har 

lärarutbildning men som likväl beskrivs som skickliga pedagoger. Det innebär att läraryrket 

till viss del öppnas upp, att det inte bara är den formella lärarutbildningen som avgör vem som 

kan vara lärare. Detta kan tolkas som ett sätt att möta lärarbristen, samtidigt som det uttrycks 

en föreställning att extralärare från bland annat näringslivet bidrar till en utbildning som 

överensstämmer med den värld som finns utanför skolan. Det innebär i så fall att den kunskap 

som förmedlas i skolan i allt högre grad sägs komma utifrån, vilket väcker frågor om vem 

som undervisar och kommer att undervisa på gymnasieskolor i framtiden och därmed vilka 

(och vems) kunskaper som gymnasieskolor kommer att lära ut. Vad händer med lärarens roll 

som kunskapsförmedlare då det istället är föreläsare från näringslivet som förmedlar kunskap?  

I mitt material är det tydligt att läraren också görs till en representant för skolan, som agerar i 

och för förverkligandet av skolans intressen. I flera självpresentationer uttrycks hur lärare 

förväntas dela skolornas grundläggande värderingar samt, vilket beskrivs som självklart, ”stå 

bakom deras pedagogiska vision” (NTI-gymnasiet 2011: 4). Det framgår i utsagor som i 

självpresentationerna liknar platsannonser som riktar sig till den som vill arbeta som lärare på 

skolorna. Här beskrivs skolornas målgrupper, och den typ av medarbetare som anses 

önskvärda utifrån skolornas perspektiv. Det förefaller centralt för skolorna att hela tiden söka 

och rekrytera de rätta lärarna för att åstadkomma den skola som eftersträvas – lärare som 

uppskattas av elever och kollegor och som bidrar till ett gott rykte. I självpresentationerna är 

det bland annat följande kvalifikationer hos lärare som eftersöks: 

 

Vår målgrupp har viljan och förmågan att arbeta mot vår vision […], har viljan och kompetensen 

att nå våra […] strategiska mål […], delar våra grundläggande värderingar, har ett starkt 

engagemang för människors utveckling och drivs av att utvecklas professionellt, har känsla för 

kvalitet, tar gärna starkt personligt ansvar för och vill vara delaktig för att kvalitetssäkra och 

utveckla verksamheten, vill arbeta tillsammans med kollegor i ett entreprenörsföretag som präglas 
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av ett långsiktigt och starkt engagemang med målet att bidra till en bättre värld (JENSEN 

gymnasium 2011: 6). 

Brinner du för undervisning och har ett passionerat förhållningssätt till lärande? Då kanske vi kan 

göra dig intresserad. Thorén Business School och dess medarbetare drivs av en vilja att skapa 

Sveriges främsta gymnasium – Affärsgymnasiet. Du som vill jobba med oss bör ha en nyfiken 

natur samtidigt som du har en professionell inställning i allt du gör. Vi gillar personer som vågar 

tänka utanför ramarna och hela tiden vill utveckla sig själv och lärmiljön. Du bör vara självgående 

och älska såväl resultat som vägen dit (Thorén Business School 2011: 7). 

 

Exemplen ovan visar hur man från skolornas sida talar om för potentiella lärare vad de ska 

eftersträva i egenskap av att vara skolans främsta företrädare. I båda fallen beskrivs 

engagemang som en förutsättning för att passa in på en skola vars koppling till näringslivet 

ingår i skolornas arbete med att utveckla och förbättra sig själva och sin verksamhet. Som 

lärare gäller det alltså att förverkliga skolans mer långsiktiga målsättningar, inte minst genom 

att verka för ämnesöverskridande samarbeten och samverkan med företag både i Sverige och 

utomlands. Lärare förutsätts därmed styra sig själva och sitt arbete i enlighet med skolans 

förväntningar.  

Men även om lärarna representerar skolorna med deras visioner och målsättningar innebär det 

inte att de är bundna till ett bestämt sätt att utföra sitt arbete. Tvärtom betonas att lärarna, som 

trots allt kan betraktas som experterna på sitt område, ges möjlighet att påverka sitt eget 

arbete genom att ”beslutsvägarna är korta och det är högt i tak” (NTI-gymnasiet 2011: 5). I 

viss mening kan det tolkas som att lärarna inte fullt ut måste identifiera sig med den skola de 

arbetar på, vilket har likheter med vad Glynos och Howarth i ett fall beskriver som ett slags 

cynisk-transgressiva handlingar. Under förutsättning att medlemmarna i en organisation – i 

detta fall lärare – inte ser sig själva som helt beroende av de skolor de arbetar på, kan vissa 

normer och värderingar överskridas. Mindre avvikelser gör således att större sådana kan 

undvikas, vilket i förlängningen kan bidra till att upprätthålla en viss ordning (2007: 146). Det 

gäller även på så vis att överskridandet av traditionella definitioner av skola och utbildning 

bidrar till upprätthållandet av desamma, då varje överskridande handling i någon mån bidrar 

till att bekräfta eller till och med förstärka det som överskrids. 

 

Detraditionalisering och differentiering 
Är det något som utmanas och ifrågasätts i flertalet självpresentationer, så är det en 

traditionell eller så kallad ”vanlig” skola. Att skolor sägs vilja påminna om något annat eller 

mer än en skola i traditionell bemärkelse gör att man kan man tala om en viss 

detraditionalisering. Jag har också valt att kalla det differentiering med avseende på de olika 

sätt på vilka skolor gör anspråk på att skilja sig från en traditionell skola. En traditionell eller 

”vanlig” skola kan i nedanstående exempel betraktas som en konstitutiv utsida. Detta avser 

vad skolorna inte är eller sägs vara, varmed denna identitetsformation konstitueras i motsats 

till en längre tradition: 

 

Att studera på Affärsgymnasiet skiljer sig en hel del från andra traditionella gymnasieskolor. Vår 

målsättning är att förbereda dig som elev för såväl universitetsstudier som ett framtida arbete eller 
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eget företagande. […] Vi är ingen vanlig gymnasieskola och vi kommer aldrig att bli vanliga. Vi är 

ett affärsgymnasium där vi får eleverna att växa, utvecklas, prestera och må bra (Thorén Business 

School 2011: 8). 

Vi vill erbjuda lite mer än en traditionell gymnasieutbildning. Vi tror nämligen att det är viktigt att 

förbereda eleverna för den verklighet de kommer att möta när det är dags för studenten (JENSEN 

gymnasium 2012/2013: 2). 

 

Även om det inte är entydigt att en traditionell skola står för något negativt i det studerade 

materialet, indikeras i exemplen ovan att en traditionell skola inte är tillräcklig för att 

förbereda elever för arbetsliv och fortsatta studier. En traditionell skola ges på sätt och vis 

skulden för att eleverna, som det antyds i det studerade materialet, inte går ut gymnasiet med 

de rätta kvalifikationerna. Att en traditionell skola ibland till och med utmålas som ett 

misslyckande bygger på en föreställning om att dess förväntningar på eleverna är för låga 

jämfört med de krav som ställs i näringslivet. De näringslivsinriktade skolorna ställs alltså i 

kontrast till en traditionell skola utifrån föreställningen att de rustar eleverna för ett framtida 

arbete, antingen i form av anställning eller eget företagande, genom en utbildning som 

anpassas efter näringslivets behov.   

Implicit sägs också att eleverna i en traditionell skola varken kan trivas i skolan eller uppnå 

goda studieresultat. Mot detta ställs bilden av en skola som är engagerad i sina elever och 

deras utveckling på ett annat sätt än en traditionell skola, detta i egenskap av att vara en plats 

där idéer utvecklas och förverkligas med stöd av skolan och representanter för näringslivet. 

Exempelvis beskrivs hur en av skolorna är i färd med att utveckla miljöer ”där elever, både 

under och efter sina studier, kan få utveckla goda idéer till företag med hjälp från företag och 

mentorer” (Thorén Business School 2012: 9). Det kan ses som ett tydligt exempel på hur 

skolan görs till en plats för företagande och företagsamhet. Att eleverna uppmuntras att 

komma med goda affärsidéer antyder samtidigt att eleverna betraktas som en viss investering 

från skolornas sida. Med detta följer också förväntningar på att eleverna ska ge en viss 

avkastning, varför man kan anta att självpresentationerna inte bara är till för att locka så 

många elever som möjligt utan också de ’rätta’ eleverna som kan bidra positivt till skolans 

namn och rykte.   

I en av självpresentationerna från 2016/2017 presenteras däremot en av de kommunala 

skolorna med rubriken ”En vanlig skola”. Som jag tolkar det ”vanliga” i sammanhanget 

åsyftas det som beskrivs som traditionell lärarledd undervisning: ”lärarledda och välplanerade 

lektioner är stommen i lärandet på Kärrtorps gymnasium och vi stöttar på olika sätt våra 

elever i att fokusera på undervisningen” (Kärrtorps gymnasium 2017: 1). Här ges bilden av en 

skola som många kan känna igen sig i, vilket gör att den traditionella skolan kan tolkas som 

en identifikationspunkt. Men även om strategin är att ge bilden av en utbildning av hög 

kvalitet där eleverna når sina mål, impliceras i övriga delar av materialet att det inte är 

tillräckligt att nå målen för att motsvara näringslivets behov.  

I friskolornas självpresentationer uttrycks inte sällan förväntningar på att eleverna ska nå 

längre än de uppsatta målen, bland annat enligt principen att varje elev kan lära sig mer: ”Vår 

vision är att alla kan mer och vår mission är att höja kunskapen hos våra elever” 
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(Cybergymnasiet 2016: 3). Man kan med andra ord säga att en traditionell skola ifrågasätts 

utifrån tanken att eleverna inte bara ska nå kunskapsmålen utan också överträffa sig själva och 

även skolans förväntningar. Här uttrycks en föreställning om en skola som hela tiden vill 

förbättra elevernas resultat: ”Vårt mål är att få dig att överträffa dina egna förväntningar och 

ibland göra små mirakel” (Thorén Business School 2012: 10). Här uttrycks alltså en ständig 

strävan efter att vara högpresterande skolor, samtidigt som man kan fråga sig i vilken 

utsträckning detta skapar incitament för att ge eleverna högre och högre betyg – detta om man 

ser till det som tidigare beskrivits som en dualism mellan att vara framgångsrika och att se ut 

att vara det.       

Till skillnad från en traditionell skola som inte anses förbereda eleverna för arbete och vidare 

studier, framhålls återigen en skola som motsvarar olika sidor av den så kallade verkligheten. 

JENSEN gymnasium sägs exempelvis kombinera ”det bästa från idrottens värld, de bästa 

universiteten och de mest framgångsrika företagen” (JENSEN gymnasium 2011: 7). Genom 

att ansluta sig till näringsliv, idrott och universitet gör man anspråk på en sådan 

företagsamhet, tävlingsanda och vetenskaplighet som respektive område ofta sammankopplas 

med. Det kan därmed också ses som ett sätt att legitimera och normera en viss syn på skola 

och utbildning. Att en traditionell skola kan tolkas som ett hinder för det jag tolkar som en 

fråga om att inte bara definiera sig själva utan också skola i allmänhet gör att det i termer av 

näringslivsanpassning skapas ett antagonistiskt förhållande mellan en traditionell skola och 

det alternativ som här är fallet. Att skola framställs som något annat eller mer än en 

traditionell sådan kan i detta sammanhang ses som ett slags oppositionell identitet.  

I friskolornas självpresentationer beskrivs överlag hur skolorna på olika sätt utmärker eller 

differentierar sig i konkurrensen med framförallt det kommunala skolväsendet och dess långa 

tradition. Ett tydligt exempel på hur skola framställs som någonting utöver det vanliga visar 

sig i det anspråk på att vara den bästa eller främsta skolan som är återkommande i det 

studerade materialet: ”ProCivitas har som ambition att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola” 

(ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 8) och ”Mitt mål var att bygga Sveriges bästa 

utbildningsföretag som skulle fungera som verkligheten utanför skolans värld” (JENSEN 

gymnasium 2011: 8). Här förenas ambitionen att vara den bästa skolan med anspråket på att 

representera den verklighet som framförallt näringslivet sägs utgöra. Det handlar enligt dessa 

självpresentationer om en skola som utmärker sig genom att erbjuda de bästa lärarna och den 

bästa tänkbara utbildningen.  

Att vara bäst kan också förstås som en målsättning där skolan på olika sätt står i framkant av 

utvecklingen. Som det uttrycks i ett fall, innebär det bland annat ”en ständig anpassning till 

vår omgivning, att vi ständigt utvecklar nya arbetsmetoder, att vi följer upp vårt arbete, att vi 

är ödmjuka, visar respekt och har ett tydligt ledarskap och pedagogik som främjar elevernas 

lärande (NTI-gymnasiet 2017: 6). Med detta exempel blir det tydligt att skola och utbildning 

framställs som något ständigt pågående och aldrig avslutat. Att bidra till skolutveckling ingår 

visserligen i skolans uppdrag – men att det sägs ligga högt på skolagendan ger också uttryck 

för ett anspråk på att inte bara utbilda utan också, på basis av pedagogisk forskning, leda 

utvecklingen av den svenska skolan och vara en föregångare på alla dess områden. Skolornas 

målsättning att vara bäst framstår på sätt och vis som själva meningen med att bedriva skola 
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och utbildning, då föreställningen om en skola som hela tiden växer och utvecklas till den 

bästa skolan kan sägas ge kraft och riktning åt dess arbete. Således är det tydligt att skolors 

identitetsskapande bygger på en fantasmatisk strävan efter en omöjlig helhet.  

Helhet och fullständighet utlovas visserligen så länge skolorna når de uppsatta målen, men 

samtidigt finns, som en fantasmatisk aspekt av näringslivsanpassning, ett hot om nedläggning 

om skolan inte lyckas med detta. Skolor ställs i viss mening inför valet att förbättra sig i 

konkurrens med andra eller läggas ned. En skola som inte strävar efter att tillhöra de bästa 

skolorna vad gäller studieresultat tycks undergräva tanken om en skola som styrs utifrån 

marknadens kriterier. I det studerade materialet finns trots allt en tro på att marknaden, med 

dess löfte om valfrihet och mångfald, bidrar till en bättre skola och i förlängningen ett bättre 

samhälle. Men samtidigt som det handlar om att hela tiden höja kvaliteten på utbildningen i 

konkurrens med andra skolor, kan det utifrån självpresentationerna tolkas som att det är 

skolornas storlek och popularitet bland elever som gör att en skola kan tillskrivas innebörden 

av att vara bäst. Här ges bland annat exempel på hur skolorna betraktar sig själva som den 

bästa skolan i kraft av att ha ”vuxit från att vara en liten skola till en av Sveriges största” (JB-

gymnasiet 2012: 4). Innebörden av att vara bäst tycks således ha med kvantitet (antalet elever) 

att göra, snarare än kvalitet. 

Att vara den bästa skolan tolkar jag samtidigt som en ambition, målsättning eller vision 

snarare än som något skolorna är, så till vida att det kan sägas syfta på en ständig 

tillblivelseprocess. En strävan efter att vara bäst kan med andra ord betraktas som ett gränslöst 

projekt som aldrig riktigt tar slut. Det innebär i så fall att näringslivsanpassningen alltid kan 

tas ett steg längre och på så vis motiveras med att den fortfarande väntar på att realiseras. Det 

visar sig i självpresentationerna på så vis att den bästa skolan framställs som något att ständigt 

sträva efter att vara – vilket också är det som håller föreställningen om helhet och 

fullständighet vid liv. Den bästa skolan föreställs visserligen vara en position som är möjlig 

att uppnå, vilket visar sig i exempel på hur skolorna faktiskt anser sig vara främst: ”För 3 år 

sedan sa vi att vi skulle skapa Sveriges främsta gymnasium! […] Idag vågar vi påstå att vi är 

där” (Thorén Business School 2011–2012: s. 1). Dock tycks det ändå aldrig vara nog att vara 

den bästa skolan, eftersom det också skulle innebära ett slags brist på en brist att fylla med 

mening. Det är dessutom en position som kan förloras, vilket kan undvikas genom att se det 

som något som inte helt kan förverkligas. I fantasmatiska termer kan man säga att den bästa 

skolan tar sig uttryck som ett ständigt närmande av en position som är lika eftertraktad som 

dess mening består i att förbli en målsättning. För att behålla och försvara denna position blir 

det viktigt att hålla den politiska dimensionen av gymnasieskolors identitetsskapande på 

avstånd – den dimension som innebär att gymnasieskolors identitetsformationer på olika sätt 

ifrågasätts och utmanas.  

Skolornas sätt att utmärka sig från en traditionell skola blir kanske som mest påtaglig i 

framställningen av deras lärmiljöer. I syfte att inviga eleverna i affärslivet uttrycks ett anspråk 

på att skapa en miljö och kultur som, åtminstone till det yttre, påminner om den verklighet 

som skolorna sägs utbilda för. Exempelvis framhålls det i en av självpresentationerna hur 

skolan är organiserad på ett sätt som ska påminna om näringslivet vad gäller arbetstider och 

klädkoder för anställda: ”På JENSEN har vi därför samma regler, normer, arbetstider, dress-
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codes för våra medarbetare som i näringslivet” (JENSEN gymnasium 2011: 9). Som jag 

tolkar det görs näringslivets normer och regler därmed till en del av skolornas vardag. I detta 

sammanhang kan skolans roll sägas vara att, som utbildningsvetaren Stefan Lund uttrycker 

det i sin artikel om gymnasieskolors profileringsstrategier, ”socialisera in eleverna i det 

särskilda sammanhang som de utbildas för” genom att låta dem ”ta del av och vistas i den 

sociala miljö som näringslivet representerar” (2007: 290). Så är det inte bara utbildningen 

utan också aktiviteter vid sidan om studierna som sägs förbereda eleverna för en framtida 

karriär i näringslivet.  

I materialet finns också flera exempel som visar hur den fysiska lärmiljön utformas på ett sätt 

som ska få skolorna att efterlikna en modern arbetsplats snarare än en traditionell skola. Det 

innebär också att eleverna tillskrivs ett visst ansvar för den gemensamma arbetsmiljön: ”Vi 

vill kunna erbjuda eleverna en skola med arbetsro, ordning och reda där alla, såväl elever som 

medarbetare, tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön – precis som på en arbetsplats” 

(JENSEN gymnasium 2012: 10). De gemensamma värden och normer som sägs råda på en 

arbetsplats framhålls i förlängningen som en förutsättning för ett effektivt lärande. Att skola 

tillskrivs innebörden av att vara en arbetsplats är förvisso ingenting nytt så till vida att det 

sedan länge har talats om skolan som en plats där det ska råda ordning och reda, lugn och 

arbetsro. En av skolorna beskrivs exempelvis som en ”en trivsam och välutrustad arbetsplats 

[…] där alla elever tillsammans med personalen upplever delaktighet, gemenskap och 

arbetsglädje” (Malmö Borgarskola 2016: 2). I exempel som dessa kan skolan ses som en 

arbetsplats men den tillskrivs samtidigt ett egenvärde i att inte endast vara en förberedelse för 

arbetslivet.  

Näringslivsanpassning gör dock att synen på skola som arbetsplats dras till sin spets genom 

det som kan tolkas som en strävan efter att efterlikna den typ av miljö som man finner i 

näringslivet. Exempelvis framhålls som en utmärkande egenskap att skolans miljöer är 

professionella och kontorslika: ”Några tycker säkert att vår miljö inte är speciellt typisk för en 

skola. Att det mer ser ut som ett modernt kontor än en skola. Det ser vi som ett bra betyg” 

(Thorén Business School 2011–2012: 21). Detta kan tolkas som ett exempel på hur skolan 

betraktas som en förberedelse för arbetslivet på så vis att eleverna får bekanta sig med den 

miljö de förutsätts möta och befinna sig i efter gymnasiet. Vissa skolor med 

näringslivsinriktning utmärker sig också gentemot en traditionell skola genom att ge bilden av 

en exklusiv tillvaro i affärsvärlden som utbildningens innehåll och mål. I ett fall erbjuds 

exempelvis så kallade ”business trips” eller affärsresor till utlandet (Thorén Business School 

2012: 11) medan en annan skola sägs stå ”både för hårt arbete, höga krav men också ’glitter 

och glamour’” (ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 9). Här framhålls en arbetsmoral där en 

extravagant livsstil framställs som ett slags belöning för elevernas ansträngningar. I båda 

fallen sker en tydlig differentiering från det som framställs som en typisk skolmiljö.  

Betoningen på ett lärande som inte bara pågår i skolan innebär ett visst avståndstagande från 

den klassrumsmiljö som är starkt förknippad med en traditionell skola. Åtminstone delvis ger 

det studerade materialet bilden av att klassrummet överges till förmån för alternativa 

lärmiljöer: ”Att enbart ha lektioner i klassrum är ett hinder för lärande och därför utvecklar vi 

hela tiden nya former för vår lärmiljö så att den blir tillåtande och fylld av möjligheter” 
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(Thorén Business School 2011–2012: 21). I detta fall understryks med andra ord att eleverna 

ska ges tillgång till en annan fysisk miljö än det traditionella klassrummet, som inte anses 

vara anpassat efter alla elevers lärstilar eller till och med stå i vägen för elevernas utveckling. 

Redan i arkitekten Patrick Bjurströms kapitel om skolarkitektur beskrivs hur klassrummet 

alltmer har kommit att avskaffas, att det har funnits något av ett tabu att tala om att bygga 

klassrum (Bjurström 2003: 41). Med detta tillskrivs klassrummet inte längre betydelsen av att 

vara ett rum för lärande, utan snarare en kvarleva från den gamla tidens skola som inte lever 

upp till idealet om att lära i praktiken. Att alternativa lärmiljöer till viss del ersätter 

klassrumsundervisning och bärbara datorer erbjuds istället för datorsalar, kan ses som 

exempel på hur den traditionella skolan utmanas och ställs i kontrast till en skola där 

individen istället för kollektivet står i centrum.  

I flertalet självpresentationer uttrycks en strävan efter att skapa en lärmiljö som är modernare 

och exklusivare än vanligt. En sådan miljö sägs bestå av bland annat soffgrupper, ståbord och 

grupprum som möjliggör arbete med olika typer av näringslivsrelaterade projekt (Thorén 

Business School 2011–2012: 21). Det som beskrivs som fina och inbjudande lokaler görs 

därmed till ett argument att välja skolan. Detta bär också spår av den kommodifiering av 

lärmiljön som jag menar följer av näringslivsanpassningen. I huvudsak syftar detta på hur 

lärmiljön (liksom skolan i stort) blir en produkt till försäljning, som kunderna (eleverna) kan 

välja eller välja bort. Att skolan är en vara som numera paketeras på ett sätt som ska få den att 

påminna om något annat eller mer än en traditionell skola, visar sig bland annat som följande: 

”Skolan har en modern fräsch interiör som verkligen måste upplevas. Med sina designmöbler, 

plasma-tv och akvarier så liknar ProCivitas ingen annan skola” (ProCivitas Privata 

Gymnasium 2016: 10). Här framstår det som om den materiella utformningen av lärmiljön i 

sig skapar en kreativ, tillåtande och inspirerande skola som inspirerar eleverna till lärande och 

utveckling, medan en traditionell klassrumsmiljö görs till motsatsen.  

Ett ytterligare exempel på hur jag menar att en traditionell skola och dess klassrumsmiljö kan 

ses som en konstitutiv utsida i skolors identitetsformationer visar sig i beskrivningen av deras 

yttre, fysiska omgivning och läge. Av strategiska skäl sägs flertalet näringslivsinriktade skolor 

husera centralt, mitt i city, vilket i många fall kommer sig av att framförallt fristående skolor 

flyttar in i kontorslokaler och andra byggnader som från början inte var tänkta som skolor. De 

friskolor vars självpresentationer studeras i denna avhandling är ofta av det större slaget, 

vilket kan ses som en ytterligare anledning till att de är centralt placerade. I både fristående 

och kommunala gymnasiers självpresentationer framhålls den centrala placeringen som en 

fördel vad gäller att ge närhet till studiebesök hos kreativa affärsmän, lokala företag och 

handelscentra (Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2012: 4). Här uttrycks återigen en 

strävan efter att göra skolan till en del av det lokala näringslivet, detta eftersom det är sådana 

mer eller mindre outtalade erfarenheter som finns att hämta i näringslivet som eleverna sägs 

ha någonting att lära sig av. Vidare sammankopplas detta med utsagor om framtidens skola, 

exempelvis som följande: ”Vi vill utveckla ännu bättre flexibla miljöer på skolan som 

stimulerar och underlättar lärande. Och det stannar inte där. Vi kommer […] lägga en större 

del av lärandet utanför skolans väggar. För det är ju trots allt där som framtiden finns” 

(Thorén Business School 2012: 12). Att näringslivet görs till en del av skolans värld kan 

också tolkas som en fråga om att förbättra och effektivisera skolors prestationer överlag. 
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Effektivisering och disciplinering 

Att det med näringslivsanpassning finns en betoning på vikten av att skolan förmedlar sådana 

praktiska kompetenser som näringslivet efterfrågar får konsekvenser för skolornas sätt att 

undervisa. I flera självpresentationer uttrycks en strävan efter att göra skolarbetet mer likt 

näringslivet i både teori och praktik, vilket säger någonting om hur eleverna förväntas 

tillgodogöra sig sådana kompetenser som näringslivet efterfrågar. Jag vill hävda att det sätt på 

vilket näringslivet lyfts in i skolans undervisning kan ses som en fråga om att för skolornas 

del effektivisera elevernas lärande samtidigt som eleverna förutsätts utöva en viss 

självdisciplin för att nå framgång i studier och arbete. Genom att tillämpa samma arbetssätt 

som i näringslivet är tanken att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt på kortast möjliga 

tid och kunna tillämpa sina kunskaper i praktiken. I detta sammanhang kan effektivisering och 

disciplinering tolkas som en viss förväntan på elevernas lärande. I den allmänna debatten 

framstår det ofta som om effektivisering är något självklart och önskvärt, men i denna 

avhandling använder jag begreppet i kritisk mening. Det handlar om en utbildning där skolor 

ska uppvisa högsta möjliga resultat och genomströmning av elever, samtidigt som själva 

lärandet görs till föremål för de principer som antas gälla i näringslivet. 

Mot bakgrund av hur skolorna sägs utbilda för den verklighet som sammankopplas med 

näringslivet ges till att börja med exempel på hur olika ämnen integreras. Detta kan tolkas 

som ett sätt att skapa en ämnesövergripande undervisning där eleverna ägnar sig åt att lösa 

olika näringslivsrelaterade problem över ämnesgränserna. Jag ser det också som ett uttryck för 

hur lärandet effektiviseras i den mening att eleverna förväntas hämta kunskap från fler än ett 

ämne i taget för att därmed komma närmare den komplexitet som det innebär att hitta svar på 

olika frågor. Det beskrivs med andra ord som ett tillfälle för eleverna att praktisera sina 

kunskaper, lära sig ”på riktigt” och därmed förberedas för den verklighet som de utbildas för: 

”Det är precis som i verkligheten! Ska man lösa ett problem eller en uppgift tar man sällan 

kunskaper bara från ett ämne, utan lösningen är oftast mer komplex än så” (Thorén Business 

School 2011: 13). Således uttrycks ett anspråk på att ge eleverna en mer sammansatt bild av 

den värld som studeras. Ämnesöverskridande undervisning tillskrivs med andra ord 

innebörden av att motsvara den mångsidiga verklighet som näringslivet sammankopplas med, 

vilket i detta fall kan ses som en central aspekt av gymnasieskolors identitetsskapande.  

Det som i självpresentationerna kallas tematisering, ämnesintegrering och problembaserat 

lärande kan ses som exempel på hur det sker en uppluckring av gränserna mellan traditionella 

skolämnen och en ämnesövergripande undervisning med fokus på sådana förmågor som 

näringslivet efterfrågar. Denna typ av undervisning tolkar jag återigen som ett sätt att möta ett 

samhälle som präglas av snabb förändring. Koncentrering eller koncentrationsläsning (även 

kallad blockschema) innebär däremot att eleverna läser färre ämnen i taget. Det kan 

visserligen möjliggöra fördjupade kunskaper på valda områden, samtidigt som en 

koncentrerad schemaläggning med sammanhållna lektionspass och ett minimalt antal 

håltimmar på schemat återigen ger uttryck för en effektivisering av tiden i skolan. I detta finns 

ett ideal om att hinna med så mycket som möjligt under dagen för att kunna ägna kvällarna åt 

annat: ”med god planering ger vårt upplägg dig möjlighet att bli klar med både lektioner och 

läxor under normal arbetstid” (JENSEN gymnasium 2012: 11). Självpresentationerna ger 

därmed bilden av att eleverna förbereds för att arbeta så effektivt och målinriktat som möjligt 
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i sina framtida yrkesliv, vilket i termer av näringslivsanpassning tycks vara själva meningen 

med skola och utbildning.  

Det sätt på vilket tiden i skolan benämns som arbetstid innebär att studierna omdefinieras till 

arbete. På motsvarande sätt som skolan beskrivs som en arbetsplats framstår det med andra 

ord som om eleverna arbetar snarare än studerar. Att skoldagen betraktas som en arbetsdag 

kan därmed ses som ett uttryck för hur skolarbetet effektiviseras och koncentreras: ”Effektiva 

studier och egen arbetstid: Vår målsättning är att erbjuda dig en utbildning som påminner om 

hur det fungerar i arbetslivet” (JENSEN gymnasium 2012: 12). I viss mening ges bilden av att 

skoldagen ser ut på samma sätt som om eleverna går till jobbet och självständigt sköter sina 

arbetsuppgifter för att vid dagens slut vara färdiga. Exempelvis sägs eleverna möta arbetslivet 

genom att i skolan arbeta i skarpt läge gentemot verkliga kunder och uppdrag, vilket återigen 

beskrivs som ”en möjlighet att skaffa sig praktiska erfarenheter i form av verklighetsbaserat 

lärande” (JB-gymnasiet 2012: 5). På så vis framställs själva lärandet också som något som ska 

maximeras och göra största möjliga nytta. Eleven gör på sätt och vis skolans arbete genom att 

skaffa sig kunskap på egen hand, vilket utgår från tanken att skolan inte längre ska tala om för 

eleverna vad de ska göra.  

I likhet med den logik jag kallar individualisering gör näringslivsanpassning att 

genomförandet av skolarbetet i hög grad blir beroende av eleverna själva. Eleverna förväntas 

på ett självständigt sätt kunna ta ansvar för ”sina studier, för sig själva och de arbeten de ska 

utföra ensamt och i grupp” (NTI-gymnasiet 2017: 7). Detta kan jämföras med hur en anställd 

tar ansvar för sitt arbete och utgör ett exempel på hur skolor sägs påminna om näringslivet i 

de krav och förväntningar som ställs på eleverna. Ansvarstagande artikuleras också med 

ledarskap, vilket till stor del kan förstås som något elever utövar över sig själva. Det kan med 

andra ord tolkas som ett slags självdisciplinering där eleverna förväntas leda sig själva till 

framgång. Som ett nästa steg ska eleverna lära sig att leda andra, vilket beskrivs som en 

förmåga att ”få en grupp att nå eller överträffa uppsatta mål på utsatt tid” (JENSEN 

gymnasium 2011: 13). I detta fall framstår återigen effektivitet och måluppfyllelse som ideal 

motsvarande vad som antas gälla i näringslivet. Eleverna ska på så vis uppfylla näringslivets 

krav på vad det innebär att genomföra ett arbete tillsammans med andra.  

Framförallt projektarbete kan ses som ett sätt på vilket eleverna förbereds för arbete inom 

näringslivet: ”Elever som är vana att arbeta i projekt blir bättre förberedda för ett framtida 

arbete i näringslivet. Vår arbetsform är därför ofta projektbaserad. Hela skolan eller en klass 

samlas i ett projekt under ett gemensamt tema, mestadels i nära samarbete med något företag” 

(Thorén Business School 2016: 14). För att elevernas lärande ska kunna ske på ett effektivt 

sätt framhålls visserligen vikten av att det råder en viss ordning på skolan, som på en 

arbetsplats, men samtidigt uttrycks ett ifrågasättande av en skola där eleverna sitter stilla och 

lyssnar på läraren. En av informanterna beskriver elevernas arbete med att slutföra ett projekt 

som följande: "Man kan ju se våra lektioner ibland… […] man sitter inte still, man går 

omkring och man pratar och man jobbar och man producerar någonting" (Informant i 

Stockholm 2013-02-26). Här innefattar skolornas identitetsskapande en skolmiljö som 

uppmuntrar eleverna till ett aktivt och intensivt arbete med att slutföra olika projekt, samtidigt 
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som det finns beröringspunkter med differentieringen från det som beskrivs som en 

traditionell skola. 

I termer av näringslivsanpassning kan man säga att eleverna marknadsför skolan genom sina 

studieresultat och andra prestationer. Att eleverna i förlängningen förutsätts bli 

anställningsbara och attraktiva på arbetsmarknaden som ett resultat av utbildningen gör att de 

snarare än att vara skolornas kunder – de som konsumerar utbildningen – är vad skolorna sägs 

ha att erbjuda samhället i allmänhet och arbetsgivare i synnerhet. Detta blir som tydligast i 

utsagor om det sökande efter praktikplatser åt eleverna som åligger skolorna. För att företag 

ska ta emot praktikanter blir det viktigt att i självpresentationerna visa upp ”motiverade och 

väl förberedda elever som kommer att kunna ingå och bidra på ett positivt sätt i [en] 

verksamhet” (Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2012: 5). Här handlar det i första 

hand om hur eleverna kan bidra till en arbetsplats och därmed vara till nytta för en 

arbetsgivare. I förlängningen innebär det alltså att eleverna representerar den skola de går på i 

egenskap av att, som Carlbaum (2011) också poängterar, vara ”produkterna” av utbildningen. 

Så framhålls elever som är välutbildade och duktiga på sina respektive yrkesområden, inte 

minst genom att tillgodogöra sig de kvaliteter som näringslivet efterfrågar. Det handlar om 

målmedvetna elever med sikte på att starta eget företag eller på annat sätt göra karriär i 

näringslivet, något som många elever sägs göra och som blivande elever förväntas identifiera 

sig med. Det kan tolkas som uttryck för de förväntningar på (själv)disciplinering som ställs på 

eleverna. 

I självpresentationerna beskrivs visserligen hur gymnasietiden är till för att upptäcka och 

uppnå nya mål samt därmed ”förbereda sig för framtiden oavsett vilken väg man väljer” (JB-

gymnasiet 2012: 6). Men samtidigt förutsätts eleverna leva upp till vissa förväntningar på vad 

det innebär att vara elev på skolan och vad utbildningen ska leda till. Att det är en viss grupp 

elever som eftersöks gör att skolorna framstår som ett slags sorteringsinstrument, ett sätt att 

skilja mellan elever som överensstämmer med skolans profil eller som inte gör det. Även om 

man från skolornas håll inte har rätt att göra ett urval av elever som passar dem, kan det få 

konsekvenser för vilka elever som söker sig till skolorna. Det kan givetvis bero på att vissa 

skolor är mer populära än andra, vilket inte nödvändigtvis har att göra med den bild av 

skolorna som ges i självpresentationerna. Men som jag tolkar det är självpresentationerna inte 

bara till för att locka så många elever som möjligt, utan också att locka elever som lever upp 

till vissa förväntningar från skolornas sida. 

I självpresentationerna eftersöks elever som är motiverade och intresserade, både vad gäller 

studierna och ett framtida arbete. Det kan dessutom förstås som önskvärt att eleven hela tiden 

vet vad han eller hon vill, är rationell och målinriktad i sitt val av utbildning för att snabbt 

komma ut på arbetsmarknaden. Detta gör att det inte finns utrymme för så kallade avhoppare 

eller elever som väljer att byta program alternativt skjuta upp sina studier, vilket har visat sig 

vara ett hinder för en effektiv gymnasieskola där så många elever som möjligt fullföljer sin 

utbildning (Carlbaum 2011: 80). Det innebär samtidigt att studier för studiernas skull, att gå 

en utbildning för att det är roligt och meningsfullt, framställs som motsatsen till att förbereda 

sig för att gå ut i yrkeslivet. I flera självpresentationer framstår elever som fullföljer sina 

gymnasiestudier så effektivt som möjligt som ett ideal. Det visar sig i utsagor om hur skolor 
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utbildar motiverade och duktiga elever som snabbt kommer i arbete – antingen som 

arbetstagare eller företagare. Skolan påminner i denna mening om ett slags utbildningsfabrik 

som producerar kompetent arbetskraft. 

I ett fall nämns en rad exempel på vad skolans elever antas vilja göra efter gymnasiet: ”Vill du 

resa? Vill du studera? Vill du starta eget? Vill du satsa på din idrott? Vill du bli läkare eller 

vill du forska?” (ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 11). I förlängningen ger detta uttryck 

för vilka elever som anses önskvärda utifrån skolornas perspektiv. Överhuvudtaget eftersöks 

elever som har stora ambitioner med sina studier och skolorna tillskrivs ungefär samma roll 

som om de likt arbetsgivare skulle anställa dessa elever – som om detta skapar en exklusivare 

skola som inte är till för vem som helst. Det visar sig bland annat i beskrivningar av skolorna 

som påminner om platsannonser, där skolorna söker elever som lever upp till skolans 

förväntningar och därmed kan sägas passa in på skolan. Här eftersöks exempelvis elever som 

vill bli framtidens affärsmän och affärskvinnor: ”Thoren Business School, Affärsgymnasiet 

söker företagsamma elever som vill bli framtidens affärsmän, affärskvinnor och ledare! 

(Thorén Business School 2011: 15) medan JENSEN gymnasium betonar möjligheten att 

utveckla sitt ledarskap: ”Du kanske inte tror det nu, men du kan vara en framtida ledare eller 

chef” (JENSEN gymnasium 2016: 14). Denna strävan efter toppositioner kan ställas i kontrast 

till utsagor om att bli ”framtidens undersköterska, konditor, kock eller säljare” (Östra 

gymnasiet 2012: 1). Näringslivsanpassningen medför således också en viss elitisering, i den 

mening att det med näringslivsanpassning inte bara handlar om att utbilda sig till ett yrke. Här 

ges också löftet om att tillhöra samhällets toppskikt efter avslutade studier, det vill säga den 

ekonomiska och materiella elit som i det studerade materialet sammankopplas med 

näringslivet.  

Den effektivisering och disciplinering som följer av näringslivsanpassning har även betydelse 

för positioneringen av lärare. Visserligen tillskrivs lärare en viss autonomi och möjlighet att 

utöva kontroll över sitt arbete, vilket sammankopplas med en möjlighet att som lärare 

utveckla sin undervisning: ”Varje lärare utvärderar kontinuerligt sin undervisning och 

utvecklar sitt sätt att arbeta. […] Förutsättningar för pedagogiska samtal och 

erfarenhetsutbyten finns” (Kärrtorps gymnasium 2016: 2). Men samtidigt som lärare ges 

möjlighet att reglera och påverka sitt eget arbete kan man tala om den marknadsliberala logik 

som i statsvetaren Adam Wrights studie av marknadsliberal utbildningsdiskurs kan översättas 

till självuppskattning (eng. self-esteem). Det innebär att lärare förutsätts vara disciplinerade 

och självkritiska i syfte att framstå som oklanderliga (2012: 291). Ju mer lärare görs ytterst 

ansvariga för elevernas studieresultat, desto mer förväntas de granska och utvärdera sig själva 

och sitt arbete. Detta framstår dock som paradoxalt med tanke på den allmänna debatten om 

hur lärare inte hinner med sitt arbete på grund av den höga arbetsbelastningen. Att lärare hela 

tiden har ”kundernas” (elevernas och föräldrarnas) önskemål att förhålla sig till, blir som 

tydligast då skolor liknas vid privata företag.  

 

Privatisering och hierarkisering 
Det tema jag kallar privatisering och hierarkisering syftar på hur framförallt friskolorna 

tillskrivs betydelsen av att vara privata företag, inte sällan som del av större koncerner, och 
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därmed en del av det näringsliv som de sägs utbilda för. Det innebär att skolor drivs på 

samma sätt som företag, men inte nödvändigtvis som vilka företag som helst: ”[För att] bygga 

upp ett utbildningsföretag som skiljer sig från normen i Sverige [har vi] prioriterat att hitta 

och rekrytera rätt medarbetare, lärare och rektorer som delar våra värderingar och höga 

ambitioner” (JENSEN gymnasium 2012: 15). Här beskrivs med andra ord en strävan efter att 

skapa en egen identitet som utbildningsföretag. Samtidigt kan man säga att skolverksamheten 

i viss mening underordnas en hierarkisk toppstyrning. Det kan jämföras med Glynos och 

Howarths beskrivning av den logik de kallar hierarchy och som kan förstås i termer av en 

styrningsmodell där verkställande direktörer fattar snabba beslut, anpassar verksamheten efter 

trender på marknaden och aktivt söker konkurrensfördelar (2007: 172).  

För att ta reda på om skolor når de uppsatta målen förutsätts skolor kontinuerligt utvärdera sig 

själva: ”Varje huvudman och rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och 

analysera resultaten” (ProCivitas 2016: 12). Detta gäller även kommunala skolor, vilket kan 

förstås mot bakgrund av den så kallade new public management-modell som numera präglar 

offentlig verksamhet.: ”Skolan är målstyrd. Det finns ett tydligt uppdrag att följa upp och 

utvärdera verksamheten. Att detta sker är nödvändigt för att styrningen av skolan ska fungera 

så att det finns underlag för att förbättra och utveckla verksamheten” (Heleneholms 

gymnasium 2011: 1). Även om det är upp till skolorna själva att avgöra hur målen ska 

förverkligas, kan man säga att det är fråga om en hierarkisk uppifrån och ner- styrning i den 

mening att skolor i hög grad hålls ansvariga för de resultat som uppnås. 

I de kommunala skolornas självpresentationer finns dessutom exempel på det jag tolkar som 

en marknadsorienterad retorik. Exempelvis talas det om en skola i världsklass (Thorildsplans 

gymnasium 2016: 2) och om en skola som gör skillnad (Dragonskolan 2016: 1). Här kan man 

säga att kommunala skolor anpassar sitt språkbruk efter den konkurrens som råder på 

gymnasiemarknaden. En annan skola framhåller att den varit framgångsrik i att rekrytera 

elever: ”Kärrtorps gymnasium är en välfungerande och populär skola, som erbjuder en 

skolgång av hög kvalitet och som hävdar sig mycket väl i den hårda konkurrensen mellan 

olika skolor. Min ambition är att vi ständigt ska utvecklas och bli bättre och att vi ska fortsätta 

vara en av Stockholms toppskolor” (Kärrtorps gymnasium 2012: 3). Dock finns det en 

skillnad mellan kommunala och fristående skolors självpresentationer på så vis att 

kommunala skolor inte ställs i antagonistiskt förhållande till de fristående skolorna på samma 

sätt som fristående skolor till de kommunala.  

I friskolornas självpresentationer är det ekvivalenslogiken som dominerar över en 

differenslogik då det sker en koncentrering av mening kring kommunal kontra fristående. Här 

framställs privata eller fristående skolor, i likhet med utbildningsteoretikern Matthew Clarkes 

(2011) undersökning, som privilegierade och högpresterande: ”Vi har höga ambitioner för 

undervisningen på Viktor Rydberg gymnasium” (Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 2). Detta 

kan ställas i kontrast till kommunala eller offentliga skolor som från friskolornas håll anses 

vara underprivilegierade och lågpresterande. Exempelvis utbildningsföretaget JENSEN 

gymnasium uppges ha startat sin verksamhet utifrån en övertygelse om att det ställs för låga 

krav på eleverna i allmänhet: ”När jag grundade JENSEN education 1996 var det utifrån min 

övertygelse att […] förväntningarna på elevernas förmåga generellt sett var för låga i Sverige” 
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(JENSEN gymnasium 2012: 16). Som jag tolkar det är det den kommunala skolan som i detta 

fall kritiseras för att sakna en tydlig koppling till yrkeslivet. Detta kan ses som ett sätt för 

friskolorna att göra anspråk på att representera den så kallade verkligheten och därmed också 

definitionen av en ”riktig” skola.    

Så kan man också säga att förhållandet mellan fristående och kommunala skolor hierarkiseras, 

i den mening att friskolor i vissa fall tillskriver sig en överordnad position i förhållande till 

sina kommunala konkurrenter. Återkommande i det studerade materialet finns exempel på hur 

friskolor på olika sätt sägs överträffa kommunal skola. Detta kan ses som en politisk aspekt av 

näringslivsanpassning och visar sig bland annat i form av ett narrativ om att starta friskola 

med sikte på att höja kvaliteten i den svenska skolan i stort. De fristående skolorna sägs 

exempelvis – som om detta inte gäller de kommunala skolorna – inspirera eleverna och få 

dem att uppleva det som meningsfullt att gå i skolan: ”De sade sig att det måste kunna gå att 

åstadkomma en skola som tar vara på lusten att lära, en skola med kreativ atmosfär, som får 

eleverna att utvecklas och tycka om att gå i skolan, också de elever som sätter sig längst bak 

och hoppas att de inte märks” (Viktor Rydberg Gymnasium 2012: 3). Denna typ av 

beskrivning kunde gälla vilken skola som helst men kan i detta fall tolkas som en viss kritik 

mot en kommunal skola.  

Kommunala skolor kritiseras inte minst för att vara så självklara i sin roll att de inte behöver 

lägga ned lika mycket kraft på att tillgodose elevernas behov. En av friskolornas grundare 

blickar tillbaka på det jag tolkar som en kommunal skola: ”Under min egen studietid upplevde 

jag bristande kundintresse inom skolan” (JENSEN gymnasium 2012: 17). Implicit sägs att 

den kommunala skolan inte bryr sig om sina elever på samma sätt som friskolor, då det 

beskrivs som en utmärkande egenskap hos friskolor att lyssna på idéer och förslag från elever 

samt uppvisa ”ett gott bemötande och hög tillgänglighet för varje kund” (Ibid.). Friskolorna 

påstås därmed vara till för eleverna, som i detta fall betraktas som ”kunder”, på ett sätt som 

ger bilden av att detta inte gäller deras kommunala konkurrenter. Genom att hänvisa till 

sådana krav som ställs på företag uttrycks en strävan efter att överta eller åtminstone utmana 

det som kan tolkas som den kommunala skolans hegemoniska position.  

I flertalet självpresentationer uttrycks en föreställning om att friskolor i egenskap av att vara 

privata företag behöver göra mer för sina elever. Att friskolorna sammankopplas med högre 

krav vad gäller bemötandet av elever och föräldrar uttrycks exempelvis som följande: ”Men 

precis som vilket som helst ’företag’ måste vi anstränga oss mer för att ge den service som gör 

våra ’kunder’ (dvs våra elever) riktigt nöjda” (Cybergymnasiet 2012: 4). Det faktum att 

företag och kunder sätts inom citationstecken visar förvisso att detta synsätt inte är helt 

självklart i skolsammanhang – utbildning är trots allt inte vilken tjänst som helst och skolan 

inget serviceföretag. Men ändå görs kundintresse till en specifik egenskap hos friskolorna, 

varmed det överordnade idealet i friskolornas självpresentationer kan sägas vara att skapa 

nöjda kunder.8  

                                                           
8 Att eleverna betraktas som kunder gör att man kan fråga sig vad som händer med bedömningen av elevers 

kunskaper med tanke på det beroendeförhållande som finns mellan skolorna och eleverna. Visserligen betonas i 

både kommunala och fristående skolors självpresentationer att betygen ska vara rättvisa och likvärdiga, men när 

betyg blir ett konkurrensmedel kan man också fråga sig i vilken utsträckning nöjda kunder blir viktigare än 
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Framförallt sammankopplas privata alternativ med ett löfte om ökad valfrihet, varför 

friskolereformen framställs som något av en befrielse från den kommunala skolans så kallade 

monopol: ”Det var en gång... en utbildningsminister som hette Per Unckel. Han hade en idé 

om att höja kvaliteten i den svenska skolan genom att avlägsna det monopol som rådde. Hans 

regering införde i början av nittiotalet ett system som gjorde det möjligt att starta friskola” 

(Viktor Rydberg Gymnasium 2012: 4). Något paradoxalt är det emellertid friskoleföretagen 

som kan sammankopplas med en strävan efter att, i konkurrens med andra skolor, uppnå en 

dominerande ställning på gymnasiemarknaden och erbjuda vad de själva anser är den bästa 

utbildningen. Detta kan ses som ett uttryck för ett slags både och-logik i det att friskolor på en 

och samma gång framställs som det underprivilegierade och överlägsna alternativet till en 

kommunal skola. Som jag tolkar det utgör det också en drivkraft i friskolornas kamp om 

tolkningsföreträde vad gäller att definiera vad det innebär att vara skola. Det är framförallt i 

rollen som företag som friskolorna gör anspråk på att stå för vad en skola ’egentligen’ är. I 

termer av näringslivsanpassning anknyter det återigen till hur företag och organisationer inom 

det privata näringslivet sägs (om)definiera den så kallade verkligheten. 

I flera självpresentationer från 2011/2012 uttrycks en strävan efter att nå ut till flera elever 

genom att växa och bli större än konkurrenterna. Ännu ett tecken som sammankopplas med 

friskola är därmed expansion – att exempelvis utveckla och förbättra den befintliga 

verksamheten och de utbildningar som erbjuds: ”Vi vill även utöka vårt programutbud. […] 

Naturligtvis valde vi program som motsvarar aktuella behov från näringslivet och ger således 

attraktiva kunskaper på arbetsmarknaden” (Cybergymnasiet 2011: 5). Att utöka sina 

marknadsandelar kan, sett utifrån ett marknadsliberalt perspektiv, förstås som en 

nödvändighet för friskolor då de annars riskerar att bli uppköpta av större aktörer. I det 

studerade materialet likställs expansion med framåtanda och lust att utvecklas. Expansionen 

motiveras med att gymnasieutbildningen kommit att spela en allt viktigare roll i dagens 

samhälle. Av samma anledning framställs gymnasieverksamhet som en strategiskt viktig del 

för friskoleföretagen: ”[The gymnasium] is an important part of our organisation and a key 

part of our future plans. […] I believe the future of the gymnasium is looking bright” 

(Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 2). Visserligen uttrycks ett anspråk på 

att svara mot ett växande behov av en utbildning som förbereder elever för arbete och högre 

studier, men så indikerar materialet också att gymnasieskolan är en tämligen lukrativ bransch 

och en affärsverksamhet bland andra.9  

                                                           
likvärdighet i betygsättningen. Då elevernas betygssnitt har blivit ett sätt att hävda sig i kampen om elever, 

hävdas ibland att det finns en viss press på lärare att sätta höga betyg trots att eleverna inte lever upp till de krav 

som ställs. I mediernas granskning av skolan ges således bilden av att kunskap övergår till kundskap, varmed 

kunskapsnivåerna sjunker samtidigt som betygen skjuter i höjden (Sveriges Television 2016-10-12). Så har en 

utveckling där både fristående och kommunala skolor är hårt konkurrensutsatta och beroende av att locka många 

elever till sina utbildningar också bidragit till den betygsinflation som det ibland talas om. 

9 Det gäller åtminstone än så länge, men kan komma att förändras med tanke på att många vill se ett krav på att 

skolor återinvesterar överskott i verksamheten. Att det höjs röster som vill driva bort aktiebolag, riskkapitalbolag 

och andra vinstdrivande aktörer från skolan gör således att det inte är helt självklart att det går att driva affärer på 

skolområdet i framtiden. Ilmar Reepalu (2016) stod i spetsen för utredningen med titeln Ordning och reda i 

välfärden, som kan ses som ett steg i riktning mot vinstförbud. Här ges förslag på lagändringar i skollagen samt 

skäl för en reglering av vinster i välfärden – bland annat beskrivs ett behov av att reglera förekomsten av 
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Samtidigt finns tecken på att skolor som alltför mycket påminner om företag riskerar att tappa 

sin trovärdighet som skola, inte minst mot bakgrund av debatten om vinster i välfärden. Talet 

om skolan som vinstdrivande företag gör att det generellt blir svårare att framstå som en 

seriös utbildare. Enligt marknadsliberala ideal kan man visserligen säga att ett vinstintresse 

görs till en förutsättning för en utbildning av hög kvalitet, men vad gäller friskolor och 

vinstintressen är en av mina informanter noga med att påpeka att eventuella överskott 

återinvesteras i verksamheten (Informant i Stockholm 2013-02-26). Detta beskriver hon som 

ett sätt att hålla sig borta från vinstdebatten och undvika negativ publicitet. Att dela ut vinst 

tycks i denna mening vara något av ett tabu, även om näringslivsanpassning också bidrar till 

framställningen av skola som vilket företag som helst. Samtidigt framhålls av en annan 

informant fördelarna med att ägas av ett riskkapitalbolag då det enligt honom inte finns 

samma förväntningar på vinstutdelning som i ett aktiebolag. Rektorn menar i detta fall att 

hans uppgift är att förädla skolans verksamhet så att kvaliteten på utbildningen höjs 

(Informant i Malmö 2013-04-15). Dock bortser han från att det ska öka skolans värde så att 

det genererar vinst vid en eventuell försäljning.  

Som ett ytterligare sätt att hävda sig gentemot kommunal skola framställs fristående skola 

som ett tryggt val. Men medan trygghet i de kommunala skolornas fall syftar på att det inte 

förekommer mobbning eller utanförskap handlar trygghet i förhållande till friskolor om att gå 

på en skola som inte hotas av nedläggning på grund av för få elever. Trygghet är således 

kopplad till friskolornas position på gymnasiemarknaden: ”Vår storlek och erfarenhet innebär 

trygghet för dig eftersom vi gemensamt jobbar med utveckling och kvalitet för alla våra 

skolor och program” (JB-gymnasiet 2012: 7). Att storlek, och i förlängningen popularitet, 

nämns som trygghetsfaktorer kan i sammanhanget tolkas som att en stor skola som lockar 

många elever föreställs vara tryggare att gå på än en liten skola som har få elever. Så var dock 

inte fallet när JB-gymnasiet – trots talet om trygghet – gick i konkurs i maj 2013 med följden 

att tusentals elever stod utan utbildningsplats. Det visade att även om en skolkoncern är 

storskalig och har etablerat sig på många orter kan de enskilda skolorna vara små till 

elevantalet och därmed ha svårt att klara sig i konkurrensen.  

Vidare framhålls, som ett löfte om trygghet, ”en stark företagskultur och ett långsiktigt 

åtagande” (JENSEN gymnasium 2012: 18). Fristående skolor sägs därmed skilja sig från 

kommunala skolor på så vis att trygghet görs till en fråga om sådana normer som råder på ett 

företag. Att trygghet ekvivaleras med långsiktighet kan samtidigt ses som ett sätt att ta 

avstånd från en utveckling där skolor köps och säljs på löpande band. I självpresentationer 

från 2016/2017 talas det också om en så kallad elevgaranti, ett löfte om att man som elev ska 

kunna fullfölja den utbildning man har påbörjat på skolan (ProCivitas Privata Gymnasium 

2016: 12). Artikulationen med trygghet kan i viss mening tolkas som ett sätt att kompensera 

för de kortsiktiga vinstintressen som friskolor ofta kritiseras för. Att det råder olika 

definitioner av ett begrepp som trygghet tyder samtidigt på att det råder kamp om 

tolkningsföreträde.   

                                                           
vinstuttag med tanke på att välfärdsföretagens vinstintressen står i konflikt med de mål som satts upp för skola, 

vård och omsorg.   



58 
 

Även om friskolorna i övriga delar av det studerade materialet jämförs med företag framhålls 

samtidigt att de är likvärdiga med kommunala skolor i det att de har samma uppdrag att 

förhålla sig till. I ett fall understryks exempelvis: ”Vi är naturligtvis bundna till Skolverkets 

lagstiftning och ger således i grund och botten samma gymnasieutbildning som ett kommunalt 

gymnasium” (Cybergymnasiet 2012: 6). Detta förstår jag som ett uttryck för differens, 

varmed det antagonistiska förhållandet mellan fristående och kommunal skola tonas ned. Här 

ges bilden av att fristående och kommunal skola ingår i ett och samma utbildningssystem där 

olika utbildningsalternativ erbjuds enligt samma grundläggande principer. Genom att 

jämföras med kommunala skolor kan friskolorna och deras sätt att utbilda skrivas in i en 

längre tradition och därmed motsvara den skola som de samtidigt ställs i motsats till. Som ett 

sätt att tillskriva friskolorna en viss legitimitet sägs antalet lärarledda undervisningstimmar 

exempelvis vara lika många eller fler än på kommunala skolor (JENSEN gymnasium 2016: 

19). I detta fall syns alltså en spänning mellan hur friskolor å ena sidan framställs som lika 

andra skolor så till den grad att de av omgivningen kan betraktas som vilken skola som helst – 

men å andra sidan som tillräckligt annorlunda för att kunna betraktas som ett alternativ till en 

kommunal skola. 

I kommunala skolors självpresentationer uttrycks inte en distansering från friskolor på samma 

sätt som det med friskolor finns ett avståndstagande från den kommunala skolan. I vissa fall 

är det tal om överetablering och som jag tolkar det åsyftas då friskolornas snabba utbredning: 

”Överetableringen av skolor är stor och ökar samtidigt som elevantalet i gymnasieåldern fram 

till 2015 minskar. Dagens ungdomar är dessutom mycket medvetna om sina möjligheter att 

välja skola” (Kärrtorps gymnasium 2011: 4). Det innebär i förlängningen att friskolorna 

sammankopplas med ett hot om nedläggning av skolor på grund av för få elever. Således 

ifrågasätts näringslivsanpassningen och dess betoning på marknadsstyrning och konkurrens. 

Här ges i viss mening bilden av att friskolorna inte behövs – att det redan finns ett överflöd av 

skolor. Kommunal skola tillskrivs däremot en mer eller mindre självklar position på 

skolmarknaden, trots den hårda konkurrensen, vilket också kan sägas bilda utgångspunkten 

för det antagonistiska förhållandet mellan friskolor och kommunala skolor. I egenskap av sin 

långa tradition kan en kommunal skola betraktas som ett hinder för det som utifrån 

friskolornas perspektiv uttrycks som ett anspråk på att omdefiniera vad det innebär att vara 

skola.  

Vidare är det tydligt i stora delar av det studerade materialet att privatisering och 

hierarkisering inte bara avser skolans verksamhetsform. Det tar sig också uttryck i det sätt på 

vilket företagande och entreprenörskap numera utgör en betydande del av det pedagogiska 

innehållet, som i detta fall hänvisar till och inspireras av den företagsvärld som näringslivet 

utgör. Ett främjande av entreprenörskap framstår som självklart på ett sådant vis att den 

föränderlighet som präglar allt identitetsskapande osynliggörs. I ontologiska termer innebär 

det att det upprättas entydighet i framställningen av skolors identitetsformationer utifrån det 

hegemoniska antagandet att skolan är en plats för entreprenörskap. Flera skolor sägs låta ett 

entreprenöriellt perspektiv ingå i stort sett alla ämnen och även gymnasieskolans 

styrdokument slår fast att skolor ska arbeta med entreprenörskap. I en av självpresentationerna 

beskrivs hur entreprenörskap går som en röd tråd genom gymnasieprogrammen 

(Cybergymnasiet 2016: 7) och är ”en naturlig del av utbildningen. För den som vill förstås” 
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(NTI-gymnasiet 2011: 8). Samtidigt som entreprenörskap görs till en självklar del av 

utbildningen ges i självpresentationerna bilden av att det är något eleverna aktivt och 

självmant väljer att ägna sig åt. Entreprenörskap kan med andra ord förstås som det som 

eleverna vill och strävar efter och därmed som något önskvärt snarare än som ett tvång.  

Enligt Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg, statsvetare respektive etnolog som analyserat 

olika föreställningar om entreprenörskap och subjektskapande i skolans styrdokument, kan 

man säga att denna fokus på entreprenörskap hänger samman med den utbildningspolitiska 

debatten i stort (Dahlstedt och Hertzberg 2011: 184). Ett främjande av entreprenörskap och 

innovationstänkande kan i flertalet av de studerade självpresentationerna tolkas som både 

självklart och nödvändigt för framtidens arbetsmarknad, eftersom entreprenörskap 

sammankopplas med både arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. 

Överhuvudtaget beskrivs hur skolornas sätt att utbilda entreprenörer leder till att eleverna blir 

”människor som genom sin kompetens inom sitt sakområde och i samarbete med andra 

kommer att leda och bidra till den förändring som vårt land och vår värld står inför” (NTI-

gymnasiet 2016: 9). I exempel som dessa ges bilden av entreprenören som något av en 

hjältefigur och en garant för samhällets fortlevnad. Entreprenörskap betraktas också som en 

medborgerlig dygd, och har enligt Magnus Dahlstedt och Maria Olson kommit att omfatta de 

demokratiska kärnvärden som tidigare förknippats med den svenska välfärdsmodellen. 

Entreprenörskap framställs således som en medborgerlig kompetens som elever har nytta av i 

många olika sammanhang (Dahlstedt och Olson 2013: 132). Mot denna bakgrund kan man 

säga att entreprenörskap tillskrivs lika stor betydelse som skolans värdegrund när det gäller 

skolans fostrande roll.  

Jag menar att det studerade materialet i huvudsak ger uttryck för två aspekter av 

entreprenörskap. Detta sammanfattas som följande: ”Entreprenörskap handlar om att skaffa 

sig erfarenhet av att driva olika typer av projekt och att förstå marknadskrafterna. Men också 

om att lära sig hitta nya lösningar och att ställa nya frågor” (Cybergymnasiet 2016: 8). Å ena 

sidan ser jag detta som ett uttryck för det som kan kallas en utbildning i entreprenörskap. Med 

detta avses det praktiska förverkligandet av en företagsidé (Nutek 2007: 24).10 Det innebär att 

eleverna ska få prova på att starta och driva ett eget företag under skoltid. En utbildning som 

lär eleverna att driva företag i praktiken utgår i regel från den nationella tävlingen i Ung 

Företagsamhet (UF). Att det är en tävling som anses sätta många olika förmågor på prov gör 

att UF beskrivs av en lärare som en möjlighet för eleverna att ta till sig företagande på ett 

annat sätt än i den teoretiska undervisningen (JENSEN gymnasium 2016: 20). Det är också 

genom UF-företagen som skolorna och deras elever visas upp för omvärlden. Här framhålls 

priser och utnämningar som ett tecken på en utbildning där man arbetar kontinuerligt för att 

utveckla elevernas affärsförmågor. I 2011/2012 såväl som 2016/2017 års självpresentationer 

är det i huvudsak denna utbildning i entreprenörskap som framträder tydligast.  

Det finns också tecken på att UF-konceptet hela tiden breddas för att inrymma en mängd olika 

kunskapsområden, vilket återigen gör att satsningar på entreprenörskap i skolsammanhang 

                                                           
10 I detta sammanhang görs företagande och entreprenörskap synonymt, trots att entreprenörskap kan ses som ett 

vidare begrepp än företagande. 
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kan tolkas som ett uttryck för ett hegemoniskt projekt. Entreprenörskap blir ett 

samlingsbegrepp för de kunskaper och färdigheter som lärs ut till eleverna. Detta blir särskilt 

tydligt i den ambition att förena entreprenörskap med hållbar utveckling som uttrycks i det 

studerade materialet. Det handlar enligt en av självpresentationerna om att arbeta med 

entreprenörskap ur en annan synvinkel och visa att elevernas bidrag gör skillnad 

(Cybergymnasiet 2016: 9). På denna punkt har näringslivsanpassning vissa beröringspunkter 

med den logik jag kallar socialt ansvarstagande och det som kan tolkas som en strävan efter 

att bidra till det omgivande samhället. Dock kan man säga att skilda begrepp som 

entreprenörskap och hållbar utveckling sammanförs som om de stod i harmonisk relation till 

varandra trots att de i många avseenden utgör varandras motsatser vad gäller socialt och 

ekologiskt bevarande kontra ekonomisk tillväxt. 

Å andra sidan menar jag att det ovan nämnda exemplet beskriver det som av Nutek kallas en 

utbildning för entreprenörskap (Nutek 2007: 24). Med detta avses en utbildning som i vidare 

mening främjar sådana attityder, förmågor och förhållningssätt som sammankopplas med 

entreprenörskap, exempelvis att kunna ta initiativ och kommunicera men också vara kreativ 

och se helheter och samband. En utbildning för entreprenörskap kan därmed också förstås i 

relation till det som kallas entreprenöriellt eller företagsamt lärande, vilket innebär att eleven, 

dennes kunskap och förmågor sätts i centrum (JB-gymnasiet 2012: 8). Som jag tolkar det 

utgår entreprenöriellt lärande närmare bestämt från de olika egenskaper och förmågor som 

enligt flertalet självpresentationer krävs för att nå framgång som entreprenör. Sett utifrån en 

av självpresentationerna handlar entreprenöriellt lärande om att utveckla förmågor som låter 

individen gå sin egen väg och tillgodose sina egna intressen. Att individen förutsätts ta för sig 

och inte backa för utmaningar gör att det i sammanhanget talas om modet att bli entreprenör 

för sitt eget liv. Så länge eleven utbildas till entreprenör i sitt sätt att vara ges bilden av att allt 

är möjligt eftersom det endast är ”[elevens] fantasi som sätter begränsningarna” 

(Cybergymnasiet 2011: 10). Samtidigt liknas eleven vid ett slags företag eller livsprojekt som 

det är upp till varje elev att forma. Entreprenöriellt lärande görs med andra ord till en fråga 

om elevernas självblivande eller skapande av sig själva. 

Elever uppmanas genom entreprenöriellt lärande till att utveckla mod, trygghet och 

självkänsla som individer för att kunna ta sig an de olika utmaningar de ställs inför efter 

gymnasiet – både i arbetslivet och i livet i stort. Att entreprenöriellt lärande inte bara beskrivs 

som ett arbetssätt i skolan utan också som ett förhållningssätt som eleven ska ta med sig från 

skolan, innebär att det kan jämföras med vad som brukar kallas livslångt lärande. Förvisso bär 

ett begrepp som livslångt lärande spår av ett traditionellt, humanistiskt bildningsideal. Det 

handlar, som pedagogen Per-Erik Ellström beskriver det, om att anpassa sig efter skiftande 

levnadsvillkor genom att ständigt lära sig nya saker, en tradition som från början skulle 

frigöra individen och minska kunskapsklyftorna i samhället – men som sedan 1980-talet 

kommit att omdefinieras i ekonomiska termer (Ellström 2017: 2). Från att ha syftat på ett 

förhållningssätt till lärande som ständigt pågående och aldrig avslutat kan livslångt lärande 

förstås som en kompetens som ingår i en marknadsliberal ordning och som ska bidra till 

ekonomisk tillväxt via företagande och entreprenörskap.   
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Skola och utbildning tycks spela en nyckelroll i att göra eleverna till produktiva, ekonomiska 

entreprenörer med förmåga att göra de rätta valen och säkra sina tillgångar. Att tjäna pengar 

sammankopplas med individens självständighet och förmåga att ta ansvar, med 

utgångspunkten att det är upp till individen att lyckas med sina företaganden. Att misslyckas 

med detta framställs ofta, menar utbildningsvetaren Mark Stern, som ett fel hos individen – en 

personlig brist på entreprenöriell förmåga – snarare än att relateras till olika sociala villkor 

(Stern 2012: 390). Sociala faktorer osynliggörs alltså då det blir upp till den enskilde eleven 

att nå social och ekonomisk framgång och därmed leva upp till de krav som en 

marknadsliberal ekonomi ställer. Individen ska dock inte bara, menar de australienska 

utbildningsvetarna Bronwyn Davies och Peter Bansel, vara bra på att tjäna pengar utan också 

ha den rätta inställningen, tro på sig själv och våga ta risker (Davies och Bansel 2007: 290). 

Här finns återigen beröringspunkter med den logik jag kallar individualisering, inte minst i 

talet om personlig utveckling som en förutsättning för att nå framgång i rollen som 

entreprenör. I termer av näringslivsanpassning utgår skolornas identitetsskapande från ett 

förgivettagande av entreprenörskapets betydelse för elevers förverkligande av sig själva och 

sitt livsprojekt.  

Så framträder också vad som kan kallas en entreprenörskapande skola – en skola där eleverna 

sägs bli entreprenörer i sitt sätt att tänka och handla. Som Dahlstedt och Hertzberg uttrycker 

det i sin studie av policydokument gällande satsningen på entreprenörskap i svensk skola, kan 

entreprenörskap tolkas som en fråga om ”att forma entreprenöriella subjekt, villiga och 

benägna att identifiera sig själva enligt gängse principer för hur ett sådant subjekt är 

beskaffat” (Dahlstedt och Hertzberg 2011: 186). Med detta avses således en skola som fostrar 

subjekt som definierar sig själva som entreprenörer och som enligt en av självpresentationerna 

besitter det som beskrivs som en trygghet i att veta att man som individ har ”kunskapen, 

självförtroendet och drivkraften att kunna förverkliga [s]ina idéer och drömmar” (JB-

gymnasiet 2012: 9). Här förutsätts eleverna besitta en sådan självkänsla som låter dem ta sig 

an livets olika utmaningar och möjligheter, vilka de än må vara och oavsett vilken väg 

eleverna väljer att gå i framtiden. Denna typ av fantasmatiska löften gör att sådana egenskaper 

och förmågor som mer specifikt betraktas som entreprenöriella framstår som allmänmänskliga 

i den mening att alla människor förutsätts kunna och vilja identifiera sig med dem.   

Gymnasieskolors identitetsskapande bygger på många sätt på föreställningen om en framtid 

som definieras av entreprenörskap. Detta visar sig på flera sätt, bland annat i hur företagande, 

som också artikuleras med kunskapsutveckling och trygghet, handlar om att skapa ”den bästa 

och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden” (NTI-gymnasiet 2012: 10). 

Framtiden kan alltså förstås som något som kan besittas av den med de rätta kunskaperna och 

tryggheten som utlovas då eleverna skolas in i rollen som entreprenör. I det studerade 

materialet framstår det som om en utbildning i entreprenörskap är ett sätt att ”lära [s]ig inför 

framtiden” (JB-gymnasiet 2011: 10). I det studerade materialet sägs entreprenörskap inte bara 

bidra till att förändra och utveckla den egna och familjens framtid. I ett vidare perspektiv 

framhålls entreprenörskapets betydelse för ”vår framtida gemensamma välfärd” (Viktor 

Rydberg Gymnasium 2011: 5). Entreprenörskapets betydelse ligger visserligen i att den fria 

företagsamheten gör sig gällande och det blir upp till den enskilde individen som entreprenör 

för sitt eget liv att i första hand skapa välfärd för sig själv. Det innebär att motstridiga element 
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sammanförs utifrån en föreställning om helhet och harmoni, vilket återigen kan tolkas som ett 

uttryck för ett hegemoniskt förhållande.  

Att entreprenörskapets position i skolan och det övriga samhället framställs som något av ett 

allmänintresse visar sig bland annat i beskrivningar av hur ”affärsverksamhet som är hållbar 

och bygger på en god moral skapar en sund utveckling och ett bra samhälle” (Thorén 

Business School 2010: s. 1). Här uttrycks ett anspråk på att skapa ett samhälle som bygger på 

affärsverksamhet, vilket anses önskvärt så länge denna affärsverksamhet är ansvarsfull och tar 

hänsyn till exempelvis miljön. I samma självpresentation uttrycks ett hot mot denna vision i 

form av den schablonbild som anses utmåla affärsmannen som ”en dominant man med vassa 

armbågar, som till vilket pris som helst vill nå framgång” (Ibid.). Genom att ta upp kampen 

mot denna bild och avfärda den som osanning antas affärsverksamhet inte bara vara i grunden 

’god’, utan också en förutsättning för att skapa ett framtida samhälle. Det kan med andra ord 

ses som ett exempel på det jag tolkar som ett anspråk på att skapa en bättre värld genom 

företagande och entreprenörskap.  

Entreprenörskap framställs överlag som en förutsättning för att skapa social och ekonomisk 

välfärd – med ett illavarslande hot om ekonomisk tillbakagång om entreprenörskap inte utgör 

samhällets grundpelare och lärs ut i skolan. I detta sammanhang kan skolan ses som navet i en 

så kallad schumpeteriansk stat (efter ekonomen Joseph Schumpeter) eller entreprenörstat. Det 

är, som utbildningsvetaren och sociologen Dennis Beach beskriver det, ”en stat där välfärd 

och framgång sägs bygga på en ekonomisk utveckling genom entreprenörskap” (Beach 2012: 

62). Skolan görs med andra ord till en plats där det sägs vara meningen att entreprenörer ska 

ges de bästa möjliga förutsättningarna att förverkliga sina idéer och således bidra till social 

och ekonomisk tillväxt. Samtidigt betonas i självpresentationerna att entreprenörskap är något 

mer än att driva företag. Detta blir som tydligast där entreprenörskap beskrivs som ”ett sätt att 

våga, kunna och leva” (Cybergymnasiet 2011: 11). Därmed tillskrivs entreprenörskap 

innebörden av att vara en bestående del av människors liv. Entreprenörskap framstår i det 

studerade materialet som om det vore ett slags framtidskompetens med relevans för 

samhällets såväl som för elevernas fortsatta utveckling.      

Så kan man, sett utifrån en marknadsliberal utbildningspolicy, säga att man aktivt döljer 

motsättningen mellan individers ekonomiska egenintressen och den medborgerliga plikten att 

bidra till samhället. Davies och Bansel menar att individens överlevnad sammankopplas med 

samhällets överlevnad genom att samhället definieras i ekonomiska termer som dikteras av 

marknaden (2007: 251). I detta sammanhang kan man säga att individen blir till en ekonomisk 

varelse som bidrar till ett bättre samhälle genom att fatta rationella beslut som är till nytta för 

hen själv. Individen tillskrivs ett ansvar över det egna livet snarare än ett kollektivt ansvar, 

varmed skolan kan sägas fostra individuella nyttomaximerare med de egenskaper och 

förmågor som krävs för att försörja sig själva i rollen som entreprenörer. I denna mening har 

skolans traditionella uppdrag att fostra medborgare också kommit att omvandlas från att 

handla om demokratiska värden som mångfald, öppenhet, jämlikhet och deltagande till att 

istället omfatta näringslivets hierarkiska normer och ideal. 
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Sammanfattning 
Gymnasieskolors identitetsskapande kännetecknas i detta fall av att näringslivets normer och 

ideal hegemoniseras i skolsammanhang. Mycket tyder på att lärandet flyttar utanför skolans 

väggar samtidigt som näringslivet i hög grad integreras i skolornas pedagogiska arbete. Vad 

gäller det sätt på vilket identitetsskapandet möjliggörs och begränsas kan man säga att detta 

sker genom att marknadsliberala ideal sammankopplas med ett anspråk på att överta eller 

överträffa en längre tradition. I detta sammanhang kan man säga att medborgarfostrande ideal 

görs liktydiga med entreprenörskapande sådana. Således är det näringslivets praktiker som 

överordnas den traditionella skolans teoretiska innehåll. Skolornas identitetsformationer 

upprätthålls av en strävan efter att förverkliga den företagsmässiga bild av skola och 

utbildning som följer av näringslivsanpassningen och få den att framstå som om den vore den 

enda tänkbara. I tabellen nedan har jag i stora drag sammanfattat hur olika aspekter av 

näringslivsanpassning tar sig tematiskt uttryck i gymnasieskolors identitetsskapande: 

 

 Sociala Politiska Fantasmatiska 

Kvalifikation och 

konkurrens 

Anställningsbarhet och 

kompetensförsörjning 

som hegemoniskt syfte 

med utbildningen. 

Skolan blir meningsfull 

genom att förbereda för 

nästa steg, elitisering. 

Kunskap–kompetens Verklighetsanspråk: 

näringslivet definierar 

arbets- och yrkeslivet 

och verkligheten i stort  

Detraditionalisering 

och differentiering 

Näringslivets normer och 

värderingar överförs på 

skolan och dess lärmiljö, 

lärandet flyttar utanför 

skolan och näringslivet 

flyttar in, klassrummet 

överges, kommodifiering 

av lärmiljön. 

Traditionell–alternativ Ständig strävan efter att 

vara den bästa skolan, en 

(o)möjlig position?  

Effektivisering och 

disciplinering 

Skola och utbildning 

omdefinieras i termer av 

arbete, arbetstid och 

arbetsplats  

Teori–praktik Verklighetsanspråk, lära 

sig på riktigt 

Privatisering och 

hierarkisering 

Skolor styrs som företag, 

uppifrån och ner, den 

entreprenörskapande 

skolan, entreprenöriella 

egenskaper som 

medborgerlig dygd 

Kommunal–fristående, 

offentlig–privat 

Friskolor beskrivs på 

samma gång som 

överlägsna och 

underprivilegierade 

alternativ till kommunal 

skola, entreprenörskap 

som universallösning 

 

                      Tabell 2. Sammanfattning av näringslivsanpassning  

 

Näringslivsanpassningen är intressant på så vis att skola och utbildning blir föremål för vissa 

intressen. Det gör att man kan återkomma till de frågor som ställdes inledningsvis: Vem och 

vad är skolan till för? Vad händer med skolan när den underordnas en vidare 

samhällsutveckling där framförallt marknadskrafterna är styrande? Vad innebär det att 

skolor har privata intressen och aktörer att förhålla sig till? Vilka normer och ideal ges 
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därmed företräde? Som jag ser det i likhet med Carlbaum (2011) innebär 

näringslivsanpassning att skolan i första hand är till för avnämarna av framtida arbetskraft, 

medan eleverna kan ses som produkterna av utbildningen. Det som sker med skolan är alltså 

att den blir ett verktyg för kompetensförsörjning. Att skolor har näringslivets intressen att 

förhålla sig till innebär att skolorna är mer eller mindre beroende av dessa, men det tycks 

snarare vara skolorna själva som anpassar sig efter näringslivets intressen snarare än 

företrädare för näringslivet som påverkar utbildningens innehåll och mål. Man kan med andra 

ord säga att skolorna gör näringslivets normer och ideal om anställningsbarhet till sina egna, 

vilket också kan ses som själva innebörden av näringslivsanpassning. 
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Akademisering 
En annan logik som kommer till uttryck i det empiriska materialet har jag valt att kalla 

akademisering. Med denna logik syftar jag på hur akademisk undervisning och forskning kan 

ses som förebilden i gymnasieskolors identitetsskapande. I två självpresentationer uppvisas 

exempelvis en tydlig akademisk profil som ett sätt att närma sig den högre utbildningen. 

Viktor Rydberg Gymnasiums verksamhetsidé sägs vara ”att utifrån en helhetssyn och 

individen i centrum förmedla utbildning på hög akademisk nivå” (Viktor Rydberg gymnasium 

2011: 6) medan Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm beskrivs som ”one of 

Sweden’s leading independent schools with its emphasis on high academic achievement” 

(Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 3). De här skolorna sägs med andra 

ord utbilda elever på en högre nivå än vad som annars är fallet. I termer av akademisering 

framställs en skola där eleverna redan på gymnasiet jämförs med akademiker och forskare och 

där nivån på undervisningen höjs i syfte att lägga grunden för en akademisk karriär. Samtidigt 

bör det noteras att akademisering inte alltid anses eftersträvansvärd, då det som är 

’akademiskt’ i vissa sammanhang betraktas som högtravande och svårbegripligt.   

Akademisering kan ges olika innebörder och även om det saknas en vedertagen definition av 

begreppet kan man med hänvisning till socionomerna Peter Dellgran och Staffan Höjer 

definiera akademisering som:  

 
en övergripande process som beskriver hur vetenskapligt och akademiskt producerad kunskap (och 

producenterna av denna) expanderar i omfattning och, kanske framför allt, tilldelas och/eller 

tillkämpar sig en större betydelse och ett större inflytande över kunskapsområdet i sin helhet, dvs 

inom utbildningen och på praktikfältet (Dellgran och Höjer 2000:43).  

 

Akademisering innebär enligt ovanstående citat att vetenskapligt producerad kunskap ges ett 

större inflytande inom utbildningen än tidigare. Det finns, menar jag, vissa likheter mellan 

denna syn på akademisering och den logik som kommer till uttryck i delar av 

självpresentationerna. Att vetenskaplig kunskap tillskrivs en ökad betydelse visar sig 

exempelvis i utsagor om hur eleverna ägnar sig åt att söka svar på olika frågor med hjälp av 

vetenskapliga metoder: ”Träning av vetenskaplig metod är central!” (Thorildsplans 

gymnasium 2011: 3). För att förbereda eleverna för fortsatta studier kan man alltså säga att 

utbildningens syfte blir att skola in eleverna i ett vetenskapligt förhållningssätt. Att 

omfattningen av vetenskaplig kunskap ökar i skolsammanhang kan återigen sägas innebära en 

viss nivåförskjutning, då det som tidigare varit förknippat med den högre utbildningen flyttas 

nedåt ett steg i utbildningssystemet och görs till en del av gymnasieutbildningen i syfte att 

förbereda eleverna för högre studier.  

 

Kvalifikation och konkurrens 
Det är framförallt mot bakgrund av skolans studieförberedande uppdrag som akademisering är 

att betrakta som en strukturerande logik. I de självpresentationer där akademisering 

kännetecknar gymnasieskolors identitetsskapande tas det mer eller mindre för givet att 

eleverna ska studera vidare, antingen i Sverige eller utomlands. Här framställs gymnasiet som 
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avgörande för vilka möjligheter eleverna kommer att ha i framtiden: ”We see the gymnasium 

as the best preparation for university studies, whether in Sweden or abroad. The gymnasium is 

a school to look very closely at if you’re a student serious about your future prospects” 

(Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 4). Gymnasiet kan i denna mening 

förstås som en förutsättning för att eleverna ska kunna kvalificera sig till och konkurrera om 

en utbildningsplats på universitet och högskola. Universitetsstudier uppmuntras även i fallet 

med de yrkesinriktade gymnasierna: ”Många av våra elever idag planerar att studera vidare på 

högskola, universitet eller andra utbildningar, vilket vi ska möjliggöra även i fortsättningen” 

(Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 6). Då akademiska studier sammankopplas 

med anställningsbarhet, så till vida att en akademisk examen blir allt viktigare för inträdet på 

arbetsmarknaden, ges bilden av att det inte längre är en viss grupp elever som förväntas söka 

sig till en universitetsutbildning. Mot bakgrund av den fantasmatiska föreställningen om ett 

samhälle där utbildningsnivå spelar en allt viktigare roll tycks det istället bli en fråga om 

vilken eller vilka grupper av elever som inte gör det.  

I Stockholms Akademiska Forums rapport om samverkan mellan gymnasieskolor och 

högskolor i Stockholmsregionen påtalas emellertid en brist på högutbildade de kommande 

åren. Detta kan motverkas genom att skolor erbjuder kontakt med universitet och högskolor 

på ett tidigt stadium (Stockholms Akademiska Forum 2011: 7). I termer av akademisering kan 

man, på motsvarande sätt som med näringslivsanpassning, tala om en gymnasieskola som står 

i nära relation till omvärlden – i detta fall med avseende på en närhet till universitet och 

högskolor. Olika former av möten och samverkan med universitetsvärlden framhålls som ett 

sätt att ge sammanhang åt undervisningen, få tillgång till spetskompetens och skapa en 

utbildning som bygger på aktuell forskning. Här framställs således en skola som följer med i 

utvecklingen och satsar på en utbildning av hög kvalitet: ”Ett nära samarbete med universitet 

och högskola borgar för en utbildning i absoluta framkant” (Thorén Business School 2012: 

16). Samverkan sägs ske i form av exempelvis föreläsningar, studiebesök och 

naturvetenskapliga laborationer i universitetsmiljö. Således sägs övergången från gymnasium 

till högre utbildning underlättas genom att olika utbildningsvägar synliggörs och eleverna 

därmed ges inblick i vad de kan studera vidare till efter gymnasiet. Eleverna ska därmed göra 

mer genomtänkta utbildningsval, vilket tidigare beskrivits som en förutsättning för ett 

effektivt utbildningssystem.  

I materialet framträder en skola vars innehåll och arbetsformer är starkt präglade av vad det 

innebär att studera på universitet: ”precis som när du läser på högskolan får du också ta eget 

ansvar på vägen mot att uppnå dina mål och lära dig att självständigt planera och lägga upp 

ditt arbete” (JB-gymnasiet 2011: 11). I självpresentationerna beskrivs också hur eleverna 

förbereds för högre studier genom en undervisning som organiseras kring längre föreläsningar 

på förmiddagen och eget arbete på eftermiddagen. Med detta uttrycks återigen en distansering 

från traditionell skolundervisning för att istället efterlikna den typ av undervisning som ges 

inom den högre utbildningen: ”JENSENs schema liknar det på universitet eller högskola […]. 

Du läser färre ämnen parallellt, mer som på högskolan, mindre som på grundskolan” 

(JENSEN gymnasium 2016: 21). Detta ställer krav på elever med förmåga att på egen hand 

söka och tillgodogöra sig kunskap istället för att en lärare talar om för eleven vad hen ska 

göra.  
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Ett annat exempel på hur skola förhåller sig till den högre utbildningen som norm visar sig i 

positioneringen av lärare vars akademiska och internationella bakgrund framhålls i 

självpresentationerna. Exempelvis nämns lärare som utbildat sig på det som beskrivs som 

högt rankade universitet: ”The faculty who teach […] are highly qualified from world-

renowned universities […]. Many have experience teaching at university level” 

(Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 5). Lärarna beskrivs som välutbildade 

och skickliga pedagoger, vars formella lärarbehörighet i första hand sammankopplas med 

deras bakgrund som forskare och föreläsare på universitet. En god pedagogisk kompetens 

sägs därmed komma från den akademiska värld som skolorna utbildar för, vilket också kan 

tolkas som ett exempel på den nivåförskjutning som akademiseringen medför. Detta bidrar i 

sin tur till framställning av gymnasieskolorna som ett slags akademi i miniatyr. 

I termer av akademisering framställs det som en särskilt avgörande kvalifikation att läraren 

har sitt undervisningsspråk som modersmål. Mot bakgrund av att undervisning på universitet 

ofta ges på engelska uttrycks en strävan efter att ha ”lärare som antingen är infödda 

engelsktalande eller som bott längre tider i engelskspråkiga länder” (ProCivitas Privata 

Gymnasium 2012: 13). Flera av lärarna sägs komma från engelskspråkiga länder som 

Storbritannien, USA, Kanada och Australien. Samma sak gäller även lärare i andra språk, 

exempelvis spanska, tyska och franska. I ett fall sammankopplas en stor andel utländska lärare 

med det som beskrivs som ”en internationell prägel på skolorna och deras verksamheter” 

(Viktor Rydberg Gymnasium 2012: 7). Genom en hög andel utlandsfödda lärare struktureras 

innebörden av skola som en plats där många olika språk talas och där språk kan sättas i 

relation till skolornas anspråk på vetenskaplighet i den mening det är genom språket som 

vetenskaplig kunskap produceras och förmedlas.  

Är det något eleverna också förväntas ta med sig från skolan är det just den språkliga 

förmågan, då det är genom språket som människor förstår sig själva och andra. Språket intar 

något av en särställning genom att beskrivas som en central aspekt av lärande (Kärrtorps 

gymnasium 2017: 5). Det är med hjälp av språket som eleverna ska lära sig att argumentera, 

förstå och använda sig av teoretiska begrepp och modeller samt utveckla sin analytiska 

förmåga. Framförallt det engelska språket sägs vara viktigt för att kvalificera sig för 

akademiska studier. Eftersom undervisningen på universitet ofta är på engelska sägs skolorna 

ha för avsikt att vänja elever med detta redan på gymnasiet. Som det uttrycks i ett fall räcker 

det inte med att vara ’bra’ på engelska – för att förbereda elever inför studier på högskola och 

universitet både i Sverige och utomlands förväntas elever behärska språket till fullo och kunna 

använda det till att diskutera olika frågor på djupet: ”We have to ensure that they acquire a 

total inner security when speaking English and be able to explore and discuss issues in-depth 

in English” (Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 6). I självpresentationerna 

framställs således en skola där språk kan sägas bilda utgångspunkten för elevernas 

akademiska utveckling.  

Som tidigare nämnt görs akademiska prestationer på olika sätt till en förväntning på eleverna:  

”Students are pushed to excel in their academic studies during their time at the school” 

(Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 7). Denna betoning på excellens 

innebär att eleverna förutsätts uppfylla vetenskapliga normer och kriterier och därmed uppvisa 
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’forskning’ av hög kvalitet. Detta är något som elever, vars akademiska, sociala och 

personliga utveckling sätts i fokus, uppmuntras till att åstadkomma inom sina ämnen. I termer 

av konkurrens uttrycks således en strävan efter att utmärka sig som högpresterande skolor. Att 

eleverna exempelvis placeras på olika forskningsprogram framhålls i samma självpresentation 

som en särskiljande faktor: ”We believe that these achievements set us apart from all other 

gymnasiums” (Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 8). Här ges bilden av att 

skolorna ägnar sig åt akademisk meritering enligt samma system som inom den högre 

utbildningen, varmed det återigen uttrycks en ambition att som skola göra sig till en del av 

den akademiska världen. 

Att eleverna förutsätts prestera på hög akademisk nivå kan i viss mening verka exkluderande, 

då elever i behov av extra stöd exempelvis inte tycks ingå i skolornas beskrivning av sig 

själva. Det gör att skolan framträder än mer som ett sorteringsinstrument, vilket talar emot det 

som annars kan ses som utbildningens socialt utjämnande roll i samhället. I 

självpresentationerna framhålls visserligen en positiv mångfald bland eleverna och man 

betonar också att eleverna ska få det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt, 

men som jag tolkar det är det tydligt att man från skolornas håll vänder sig till elever som kan 

förmodas ha föräldrar med hög utbildning och kommer från en bakgrund där akademiska 

studier betraktas som en självklarhet. Man kan alltså fråga sig om alla elever har samma 

möjligheter att leva upp till de akademiska krav som ställs. Även om det som eleverna 

förbereds för att göra efter gymnasiet flyttas ned på gymnasienivå, återstår frågan om och hur 

eleverna ska klara av att fullfölja sin utbildning. Risken med akademisering är att elever 

hoppar av utbildningen – vilket i så fall står i vägen för akademisk utveckling snarare än att 

främja den.   

 

Formalisering och demarkering 

På motsvarande sätt som näringslivsanpassning gör entreprenörskap till ett centralt objekt i 

förhållande till skola, kan man i termer av akademisering säga att vetenskap eller vetenskaplig 

kunskap är ett sådant objekt. Att vetenskaplig kunskap framställs som utbildningens 

huvudsakliga mening och mål kan också förstås mot bakgrund av vad didaktikerna Carl-

Anders Säfström och Leif Östman i antologin Utbildningspolitiskt systemskifte? beskriver 

som en utbildningsretorik enligt vilken skolan ska förmedla ”vetenskapligt definierad kunskap 

[…] med en given struktur” (Säfström och Östman 1995: 157f). Denna retorik innebär med 

andra ord att kunskap definieras utifrån särskilda discipliner med ett bestämt innehåll, vilket 

kan ställas i kontrast till näringslivsanpassning och dess betoning på generella kompetenser. 

Som jag tolkar det finns alltså vissa formella definitioner av vad som hör till en viss disciplin 

och frågan om vad som därmed är att betrakta som vetenskaplig kunskap benämns ofta i 

termer av det så kallade ’demarkationsproblemet’. Det är på grundval av framställningen av 

en utbildning som motsvarar kraven på vetenskaplighet som jag menar att akademisering gör 

skola och utbildning till föremål för en viss formalisering och demarkering. Här ser jag det 

emellertid inte som min uppgift att bedöma vad som är vetenskap eller inte, utan snarare hur 

skolors identitetsskapande utgår från föreställningen om densamma.  



69 
 

Så till vida att den vetenskapliga kunskap som produceras och förmedlas i skolan tillskrivs 

innebörden av att vara allmängiltig, kan man säga att självpresentationerna ger uttryck för en 

ideologisk föreställning om objektivitet. I flertalet självpresentationer förekommer exempel 

på hur vetenskaplig kunskap betraktas som om den kan reduceras till mer eller mindre 

objektiv kunskap. Denna fantasmatiska föreställning kan ses som ett slags drivkraft i 

skolornas arbete med att producera och förmedla vetenskapliga fakta och kommer framförallt 

till uttryck i utsagor om hur eleverna ska ”kunna avgöra om olika påståenden är grundade på 

fakta och kunna urskilja värderingar i olika typer av källor” (Malmö Borgarskola 2012: 3). Att 

ställa fakta mot värderingar kan vara motiverat i den mening att det handlar om att kritiskt 

ifrågasätta huruvida olika uppgifter bygger på det som för tillfället går att veta eller ej, men 

samtidigt kan detta sätt att avgränsa eller ringa in vetenskaplig kunskap innebära att vissa 

uppgifter framställs som om de vore objektivt sanna och bestående. Den föränderlighet som 

präglar allt kunskapande döljs eller förefaller vara bortglömd. 

Andra delar av mitt material ger bilden av att även fakta är föremål för den kontingens som 

präglar den sociala verkligheten. Medan det anspråk på objektivitet som uttrycks i 

självpresentationerna innebär att denna kontingens hålls på avstånd, finns det också exempel 

på ett synliggörande av kunskapens skiftande karaktär. I en av självpresentationerna framhålls 

exempelvis att bilden av oss själva och andra människor kan ses som en produkt av olika 

historiskt specifika teorier: ”den verklighet vi upplever och det sätt vi ser på oss själva och 

andra människor beror på vilken teori vi väljer att se världen utifrån” (Viktor Rydberg 

Gymnasium 2011: 8). Inte minst föreställningen om en snabb samhällsutveckling där det 

dagligen görs nya vetenskapliga upptäckter gör att fakta kan betraktas som en färskvara. I 

självpresentationerna understryks således att kunskap bör omprövas och tolkas på nytt mot 

bakgrund av nya erfarenheter: ”Eftersom samhället aldrig står still ska inte heller du göra 

det!” (Minerva gymnasium 2012: 1). I kontrast till talet om objektiv kunskap kan man med 

andra ord säga att kontingensen tillkännages då det för eleverna gäller att ställa sig öppna för 

att all kunskap kan betraktas på olika sätt beroende på det sociala och historiska sammanhang 

i vilken den produceras. Detta kan med hänvisning till Glynos och Howarth förstås som ett 

uttryck för en etisk dimension av socialt meningsskapande (2007: 14). I så motto framställs 

kunskap som perspektivistisk, det vill säga beroende av det perspektiv utifrån vilket man 

betraktar världen. Då kunskap inte längre ses som självklar utan som en konstruktion 

omvandlas samtidigt skolans roll som kunskapsförmedlare till att istället ta hänsyn till de 

olika kontexter i vilka kunskapandet äger rum. 

Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap syftar i självpresentationerna på 

alltifrån att kunna bedöma tillförlitligheten i information till att förstå och reflektera över 

sammanhang samt analysera, se konsekvenser och dra slutsatser (S:t Eriks gymnasium 2011: 

1; Thorildsplans gymnasium 2011: 4). På ett övergripande plan beskrivs det som viktigt att i 

skolan förmedla innebörderna av vetenskapliga metoder och dess syfte i linje med de krav 

som ställs inom den högre utbildningen. I mer formell mening sammankopplas 

vetenskaplighet med tillämpningen av vetenskapliga teorier och metoder. Eleverna ska 

därmed utveckla sin förmåga att söka kunskap, ställa kritiska frågor, resonera utifrån olika 

perspektiv och ta ställning till resultaten.  
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Ett kritiskt förhållningssätt kan däremot i huvudsak tolkas som en fråga om att vara 

källkritisk: ”Att kritiskt kunna bedöma tillförlitligheten i svåröverskådliga 

informationsmängder blir allt viktigare” (Minerva gymnasium 2011: 2). Detta beskrivs som 

viktigt med tanke på de stora mängder information som finns att tillgå. Samtidigt finns i det 

studerade materialet tecken på att ett kritiskt förhållningssätt inte i första hand är en fråga om 

att ifrågasätta olika förgivettaganden då det återigen underordnas en föreställning om objektiv 

kunskap. Ett kritiskt förhållningssätt framställs som om det vore samma sak som ett 

vetenskapligt dito. Det visar sig bland annat i utsagor om hur utbildningen sägs ge eleverna 

möjlighet att utveckla ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt som kan vara till nytta för 

vidare studier på universitet: ”Hos oss får du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt 

förhållningssätt och kritiskt tänkande” (Dragonskolan 2012: 2). Att ett kritiskt och 

vetenskapligt förhållningssätt på sätt och vis görs synonyma och dessutom framställs som om 

det är en självklar del av vad det innebär att studera på universitetet, oavsett ämne, kan ses 

som ett återkommande mönster i självpresentationerna. Det kan även ses som ett uttryck för 

hegemoni i det sätt på vilket skilda begrepp verkar i en och samma betydelseriktning. 

Framförallt blir en strävan efter ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt tydlig i det 

undersökande arbetssätt som i en av självpresentationerna sägs vara ”en bra förutsättning för 

inlärning” (Dragonskolan 2012: 3). En aspekt av akademisering är således det sätt på vilket 

eleverna sägs ägna sig åt formulering och utredning av olika frågeställningar. Detta 

sammankopplas med ett slags lärandets glädje, som består i att ”förstå och reflektera över 

sammanhang – utifrån kunskaper om helheter och delar” (S:t Eriks gymnasium 2011: 2). Att 

eleverna ägnar sig åt att söka svar på och fördjupa sig i olika frågor påminner om övriga 

logiker och dess betoning på koncentrerade arbetsformer där elever aktivt och självständigt 

söker och analyserar olika slags information. I denna mening kan man säga att eleverna i hög 

grad är aktiva medskapare av den kunskap som utgör utbildningens innehåll.  

Olika typer av projektarbeten framställs i ett fall som att eleverna ’forskar’: ”Man letar 

material, ’forskar’, skriver och gör en presentation av sina resultat” (Viktor Rydberg 

Gymnasium 2011: 9). Forskning görs i detta fall liktydigt med att skriva vetenskapligt 

korrekta uppsatser och rapporter. Detta framhålls som särskilt viktigt för studier utomlands, 

där det enligt samma självpresentation ställs ”höga krav på att man följer den praxis som finns 

kring uppsatsens innehåll och struktur” (Ibid.). Att det finns olika sätt att producera 

vetenskaplig kunskap döljs i viss mening bakom föreställningen att vetenskapliga arbeten ska 

se ut på ett visst sätt. Det sätt på vilket eleverna förväntas strukturera och presentera sina 

resultat enligt vissa principer för hur ett vetenskapligt arbete ska vara beskaffat innebär också 

att kunskap och lärande formaliseras och görs till föremål för de krav som ställs inom den 

akademiska världen. 

Samtidigt kan man fråga sig vilken erfarenhet eleverna har av att genomföra vetenskapliga 

arbeten. Exempelvis menar didaktikern Nils-Erik Nilsson att elever – i detta fall på 

grundskolans senare år, vilket i så fall tyder på att den vetenskapliga skolningen påbörjas ännu 

tidigare – ofta saknar erfarenhet och förståelse för vad forskning innebär. Även om skolorna 

sägs ge eleverna de verktyg som är nödvändiga för att forska, har avståndstagandet från den 

så kallade förmedlingspedagogiken (kunskap ”överförs” till eleverna) till förmån för 
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arbetssätt där eleverna forskar, endast inneburit att det är eleverna istället för lärarna som 

väljer vilka kunskaper som ska reproduceras (Nilsson 2002: 199; 203). Detta kan ställas emot 

självpresentationernas framställning av eget arbete som ett sätt att fostra självständiga och 

kritiskt tänkande individer.  

 

Traditionalisering och estetisering 
Traditionalisering syftar i detta fall på hur gymnasieskolors identitetsskapande utgår från en 

ambition att hålla fast vid ett traditionellt bildningsideal. Här handlar det om att fostra 

reflekterande medborgare, eller som det också uttrycks: ”courageous thinkers, reflective 

learners and curious about the world in which we live” (Internationella Engelska Gymnasiet 

Södermalm 2016: 9). Det finns en stark tro på utbildning som ett sätt att skapa en bättre värld 

i den mening att de kunskaper som eleverna tillgodogör sig i skolan ska leda till att de närmar 

sig omvärlden med respekt och nyfikenhet. Målet med utbildningen sägs återigen vara att ge 

eleverna insikt i och förståelse för hur världen kan betraktas utifrån olika perspektiv. Med 

detta uttrycks ett löfte om en breddad och fördjupad förståelse av den värld vi lever i, 

samtidigt som det sker ett synliggörande av den kontingens som präglar människors 

förhållningssätt till den sociala verkligheten. Denna typ av insikter kan utifrån det studerade 

materialet tolkas som en förutsättning för akademisk utveckling och i förlängningen för att 

upprätthålla demokratiska värderingar.  

En förutsättning för att eleverna ska utvecklas akademiskt är också att utbildningen upplevs 

som meningsfull. Av samma anledning beskrivs det som viktigt att, via olika estetiska 

uttrycksformer, stimulera elevernas kreativitet. Denna strävan efter att skapa en utbildning 

som ger eleverna möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor understryks bland annat med 

slogans som ”Hjärnan vill ha roligt” (Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 10) och 

”Välkommen till vår kreativa zon” (Midgårdsskolan 2016: 1). Det kan jämföras med den 

kreativitet som påtalas i termer av näringslivsanpassning och som i huvudsak syftar på en 

entreprenöriell förmåga. Även om det finns gemensamma nämnare kan akademisering och 

näringslivsanpassning ses som diametralt motsatta logiker som konkurrerar med varandra om 

att tillskriva skola mening och identitet. Medan näringslivsanpassning innebär att kreativitet i 

hög grad värderas utifrån dess nytta för näringslivet, kan man i termer av akademisering säga 

att konst och kreativitet tillskrivs ett egenvärde. Kreativitet sägs dock inte bara göra att 

utbildningen upplevs som meningsfull utan kan också förstås som ett sätt att hitta nya 

perspektiv på vetenskapliga problem. En utbildning som upplevs som tråkig och 

oinspirerande framhålls av en av mina informanter som ett hot mot Sveriges framtida 

konkurrenskraft (Informant i Stockholm 2013-02-26). Således kan man säga att betydelsen av 

kreativitet motiveras i ekonomiska termer också i detta sammanhang. 

I självpresentationer från såväl 2011/2012 som 2016/2017 finns ett flertal exempel på hur 

vetenskap artikuleras med konst och kreativitet. En av skolorna sägs exempelvis arbeta utifrån 

devisen ”Konst och vetenskap går hand i hand” (Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 11), 

medan det i en annan självpresentation erbjuds ”en unik möjlighet att kombinera 

vetenskapliga studier med estetiska upplevelser” (Midgårdsskolan 2017: 2). Konst och 

vetenskap kan ses som närbesläktade element så till vida att de båda förutsätter ett visst mått 
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av kreativitet. I gymnasieskolors identitetsskapande hålls konst och vetenskap samtidigt isär 

genom att framställas som komplement till varandra. I viss mening kan man säga att 

vetenskap överordnas konst, samtidigt som akademisering gör vetenskap till en konst i sig. 

Mot denna bakgrund kan man tala om en viss estetisering i den mening att konst och 

kreativitet görs till ett sätt att bredda och berika förståelsen av de teoretiska ämnena. Detta ger 

också kraft och riktning åt arbetet med att producera och förmedla vetenskaplig kunskap. 

I en av självpresentationerna kritiseras emellertid GY11 för att kraftigt begränsa utrymmet för 

estetiska uttrycksformer på de teoretiska programmen: ”därför är vi oroade av regeringens 

förslag till ny gymnasieskola, som om den träder i kraft utan förändringar, kommer att göra 

gymnasiet mindre inspirerande, där möjligheterna att kombinera konst och vetenskap på de 

studieförberedande programmen i hög grad kommer att begränsas” (Viktor Rydberg 

Gymnasium 2011: 12). Den ”nya” gymnasieskola som följde av denna reform anses i detta 

fall stå i vägen för en skola där konstarterna och vetenskaperna möts, varför den ställs i 

antagonistiskt förhållande till ett traditionellt bildningsideal. Den politiska aspekten av 

akademisering visar sig med andra ord i att det skapas en oppositionell identitet i förhållande 

till en skola som framförallt utbildar i sådana kompetenser som efterfrågas i arbetslivet. Den 

nya gymnasieskolan tillskrivs dock inte enbart negativa innebörder, då den också kan 

sammankopplas med en strävan efter att utveckla gymnasieutbildningen i stort: ”Nytt 

skolsystem, gammal skola? Inte hos oss!” (NTI-gymnasiet 2012: 11). Att flera skolor gör 

anspråk på att leda den svenska skolans utveckling ger samtidigt uttryck för en viss 

konkurrens mellan skolor snarare än det som kan ses som ett gemensamt skolprojekt.   

 

Sammanfattning 
I tabellen nedan sammanfattas hur olika aspekter av akademisering tar sig tematiskt uttryck i 

gymnasieskolors identitetsskapande: 

 

 Sociala Politiska Fantasmatiska 

Kvalifikation och 

konkurrens 

En akademi i miniatyr, 

nivån på utbildningen 

höjs i syfte att leva upp 

till akademiska normer 

och ideal, förväntningar 

på högpresterande elever 

Grundskola–högskola Föreställning om 

kunskapssamhälle där 

utbildningsnivå spelar en 

allt större roll 

Formalisering och 

demarkering 

Vetenskapligt och 

kritiskt förhållningssätt, 

elever som forskar, 

produktion och 

förmedling av 

vetenskaplig kunskap 

Objektiva fakta–

subjektiva värderingar, 

Vetenskaplig–kritisk 

 

Föreställning om 

objektiv kunskap, 

vetenskaplighet 

Traditionalisering och 

estetisering 

Traditionellt 

bildningsideal, utrymme 

för estetiska 

uttrycksformer, 

kreativitet som grund för 

landets konkurrenskraft 

Nya–gamla skolan GY11 som hot mot 

föreställningen om en 

meningsfull och 

inspirerande skola 

 

   Tabell 3. Sammanfattning av akademisering. 
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Enligt ovanstående tabell kan man säga att akademisering kännetecknar gymnasieskolors 

identitetsskapande genom att efterlikna den högre utbildningen och dess vetenskapliga normer 

och ideal. Det sker genom en nivåförskjutning där både nivån på gymnasieutbildningen höjs 

och den högre utbildningen flyttar ner på gymnasienivå. Vidare kan man säga att 

identitetsskapandet möjliggörs i den mening att ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt 

verkar i samma betydelseriktning. Den högre utbildningen ställs i kontrast till grundskolans 

undervisningsformer. Skolors identitetsformationer upprätthålls slutligen av idealet om 

vetenskaplighet och den högre utbildningens betydelse för vår tids samhälle.     

Akademiseringen kan sättas i relation till debatten om det som ibland beskrivs som en kris 

inom den högre utbildningen. Man syftar då på att universiteten får ägna alltmer resurser åt 

stödundervisning eftersom eleverna går ut gymnasiet utan grundläggande kunskaper. Att 

nivån på gymnasieutbildningen höjs eller förskjuts kan dock innebära att många elever inte 

klarar av att fullfölja sin gymnasieutbildning, varför skolornas sätt att förbereda elever för 

fortsatta studier blir kontraproduktivt. Alternativet är att sänka nivån väsentligt för att 

eleverna ska klara av att bli godkända, men då riskerar gymnasiet istället att bli en fortsättning 

på grundskolan. Det menar matematikdidaktikern Arne Engström, som i en debattartikel 

ifrågasätter en utbildningspolitik som bygger på en ”vanföreställning om akademiseringens 

välsignelse” (Dagens Nyheter 2014-11-22). Som jag ser det innebär akademisering att skolan 

framtonar än mer som ett sorteringsinstrument, varmed elever från en bakgrund med 

akademisk studievana går på en skola medan elever med sämre förutsättningar att klara av 

akademiska studier hamnar på en annan. 
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Individualisering 
Med individualisering syftar jag på hur individen och den individuella utvecklingen bildar 

utgångspunkten för skolornas identitetsskapande. Att vara skola tycks i första hand vara en 

fråga om att bekräfta individen och ge denne ”möjlighet att både fördjupa och förbättra [sig] 

enligt [sina] egna individuella behov” (Thorén Business School 2016: 17) med målet att ”nå 

bästa möjliga resultat genom att möta de individuella variationer i inlärningssätt, intresse och 

motivation som eleverna uppvisar” (Viktor Rydberg Gymnasium 2016: 13). Att tillgodose 

elevers olika lärstilar framställs som ett sätt att skapa nya möjligheter till lärande och 

utveckling. I flertalet självpresentationer understryks därmed hur respekt och förståelse för 

individen ska ligga till grund för skolans verksamhet. Detta är en möjlig definition av 

individualisering, men vad individualisering i skolsammanhang syftar på har varit 

omdiskuterat och det råder en viss oklarhet kring begreppet. Exempelvis kan individualisering 

och individanpassning ses som olika saker. Det finns också, om man utgår från 

utbildningsvetaren Monika Vintereks rapport om individualisering i skolsammanhang (2006), 

olika typer av individualisering:  

 
Individualisering kan vara av olika slag och kan gälla så skiftande saker som innehåll, omfång, 

nivå, material, arbetstempo, metod eller hur elevernas arbete skall värderas. Individualisering kan 

även röra val och anpassning av studiemiljö och frågor om vilket eller vilken grad av ansvar som 

skall åvila den enskilde eleven. En individualiserad undervisning kan avse en eller flera av dessa 

aspekter och i olika omfattning. Vad som betonas är nära sammanbundet med individualiseringens 

syfte, som exempelvis kan fokusera undervisningsämnen i skolan eller elevernas 

personlighetsutveckling (Vinterek 2006: 10). 

 

Av ovanstående beskrivning framgår att individualisering kan förstås utifrån dess syfte, att 

individualisering varierar i omfattning och att olika typer av individualisering kan 

kombineras. Den typ av individualisering som är tydligast framträdande i dagens skola är vad 

Vinterek kallar ansvarsindividualisering, vilket syftar på elevernas individuella ansvar för 

planering och genomförande av sina studier (Vinterek 2006: 74). Detta motsvarar också hur 

individualisering tar sig uttryck i gymnasieskolors självpresentationer. 

 

Atomisering och självförverkligande 

Att eleverna görs ansvariga för sig själva och sin utveckling kan ses som en definition av 

individualisering som jag valt att utgå från i denna studie. Visserligen finns i 

självpresentationerna en betoning på elevernas rättigheter genom att det exempelvis framställs 

som skolornas ansvar att ge det stöd som krävs för att eleven ska lyckas med sina studier och 

nå de uppsatta målen för utbildningen. Skolan har trots allt ett kompensatoriskt uppdrag, 

vilket innebär att undervisningen ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. 

Utgångspunkten är att alla elever är olika och därför i behov av olika slags stöd, även om 

omfattningen av detta stöd sägs variera från skola till skola. I självpresentationerna finns dock 

även tecken på att elevernas skyldigheter kommit att väga allt tyngre. Det visar sig framförallt 

i betoningen på att gymnasieskolan är en frivillig skolform där det är upp till eleverna att göra 

sitt bästa och ta vara på de möjligheter som utbildningen ger (JENSEN gymnasium 
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2012/2013: 2). Med individualisering blir det således mer eller mindre upp till den enskilde 

eleven att genomföra sin utbildning på bästa sätt. Att elevernas framgång sätts i direkt relation 

till deras förmåga att på egen hand söka och tillgodogöra sig kunskap gör dock, som jag tolkar 

det, att de har olika förutsättningar att nå målen för utbildningen. 

Det sätt på vilket individen tillskrivs ansvar kan också, med Glynos och Howarths (2007) 

begrepp, kallas atomisering, här med avseende på hur enskilda elever och deras prestationer 

isoleras och görs oberoende av varandra – som om elevernas framgång alternativt 

misslyckande med sina studier enbart beror på dem själva. I det studerade materialet beskrivs 

exempelvis hur ”alla kan utvecklas till vad de vill, så länge de själva har motivationen och 

viljan att lära sig mer” (NTI-gymnasiet 2016: 12). Med individualisering framträder därmed 

en skola som visserligen sägs värna om elevers rätt att vara sig själva och utvecklas till 

självständiga individer, men som också gör eleverna ansvariga för sin egen framgång – vilket 

inte bara tonar ned och reproducerar strukturella ojämlikheter utan kan också sägas bidra till 

att skapa dem. Samtidigt som individualisering debatteras flitigt bland skolans företrädare 

som ett sätt att möta eleverna på deras villkor, tycks den medföra att vissa elever klarar sig 

bättre än andra. Individualisering kan av denna anledning tolkas som en utpräglat 

marknadsliberal logik enligt vilken var och en anses ha samma möjligheter att nå framgång, 

samtidigt som den som bär ansvaret för denna framgång (eller misslyckande) är individen 

själv.   

I det studerade materialet uttrycks hur eleverna förutsätts ta ansvar för sitt eget lärande som 

följande: ”En aspekt av ledarskap på VRG är det ansvar som vi förväntar oss att eleverna ska 

ta över sina studier och sin studieplan” (Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 14) och ”Vi 

arbetar med att utveckla våra elevers förmåga att ta initiativ och ansvar, fatta beslut, 

kommunicera och samarbeta. Detta tar sig uttryck på många olika sätt i undervisningen, från 

att ta ansvar för sina egna studier till att ta ansvar för större uppgifter såväl enskilt som i 

grupp” (Malmö Borgarskola 2012: 4). Att ta ansvar framställs dock inte bara som en 

förväntan på eleverna. Då det ligger i elevernas intresse att påverka sin egen utbildning är 

ansvarstagande också något som förväntas ske av egen fri vilja. Det artikuleras bland annat 

med den motivation som sägs följa av att eleverna ges ett visst inflytande över sina studier: 

”Vi ser elevinflytande som en självklarhet. Ökat inflytande ökar motivation och 

ansvarstagande hos dig som är elev. Ett bra klimat som ska utvecklas och bli bättre” (NTI-

gymnasiet 2012: 13). Detta innebär en viss form av självdisciplinering på så vis att eleverna 

förväntas utöva kontroll över sig själva istället för att denna kontroll utövas från skolornas 

sida.  

Ett exempel på hur eleverna tillskrivs ansvaret för sina studier visar sig också i att de 

förutsätts forma sin egen utbildning på ett sådant sätt att deras egna förväntningar och 

önskemål tillgodoses. Det visar bland annat i att eleverna erbjuds en rad individuella 

tillvalskurser att välja mellan: ”Med hjälp av tillvalskurser kan du styra din utbildning åt det 

håll du själv vill” (JB-gymnasiet 2011: 12) och ”Vi har ett grymt utbud av program, kurser 

och tillval som gör att du får möjlighet att forma din egen utbildning” (Dragonskolan 2011: 

4). I dessa exempel utgår gymnasieskolors identitetsskapande från tanken att eleven ska kunna 

välja bland många olika utbildningsalternativ och därmed ges makten att själv bestämma över 
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sina studier. Här finns också spår av ett marknadsliberalt ideal om att individen är den som är 

som bäst lämpad att fatta beslut gällande sig själv och sin utbildning. Dock åtföljs detta val av 

ett stort ansvar för eleven att veta vad som gagnar honom eller henne i fråga om kursinnehåll 

(Vinterek 2006: 124). Att välja rätt studieväg kan alltså sägas vara beroende av att eleven vet 

vad han eller hon vill och kan bli bra på och har ett medvetet mål med sitt val av utbildning. 

Det är inte lätt att veta vad man vill ägna resten av livet åt då man väljer gymnasieutbildning, 

men ändå tycks individualisering förutsätta att eleverna har färdigformulerade mål för sin 

framtid. 

Som jag tolkar det är det i första hand elevens personliga intressen som förväntas ligga till 

grund för dennes val av utbildning, varpå utbildningen beskrivs som en ”början på en framtid 

inom det eleverna är intresserade av” (Midgårdsskolan 2012: 3). Detta kan ställas i kontrast 

till utsagor om att göra rationella och egennyttiga val av utbildning utifrån aktuella behov på 

arbetsmarknaden. Det är i termer av individualisering tydligt att utbildningen ska ge eleven 

möjlighet att ägna sig åt det han eller hon är intresserad av och kan bli duktig på i framtiden. 

Att skola och utbildning kan tolkas som ett högst individuellt projekt visar sig i att 

gymnasieskolors identitetsformationer i allt väsentligt handlar om eleven, som under sin 

gymnasietid ska förberedas för att ”göra sin grej”: ”Här kombinerar du kunskap och 

erfarenhet i undervisning som bygger på dina intressen för att du ska kunna förverkliga dina 

drömmar. Så vad du än vill göra i framtiden, gör din grej” (JB-gymnasiet 2011: 13). I 

exempel som dessa kan man med andra ord säga att gymnasieskolors självpresentationer i hög 

grad inriktar sig på ungdomars intressen och framtidsdrömmar.   

Vidare förekommer det ett flertal utsagor om hur den enskilde eleven ska känna sig personligt 

bekräftad i skolan. Här understryks att individen ska bli sedd och respekterad för den hen är, 

detta med utgångspunkt i en syn på individen som i sig själv unik. En av skolorna sägs 

exempelvis arbeta utifrån visionen att ”var och en i alla möten hjälper till att utveckla varje 

individs potential och särart” (Thorildsplans gymnasium 2016: 5). Det finns således en 

betoning på att varje elev besitter ett slags egentligt själv som ska utvecklas och göras 

fullständigt. Synen på eleven som en essentiell varelse ställs dock emot en utsaga om hur 

eleverna ska förberedas för att inta rollen som sig själva och ha modet att agera utifrån denna 

roll: ”Du kommer att vara väl förberedd att våga spela huvudrollen i din framtid” 

(Cybergymnasiet 2011: 12). I detta ryms en viss motsägelsefullhet, då eleverna förutsätts 

spela en roll och samtidigt ”vara sig själva”. Här antyds delvis att ett subjekt oundvikligen 

intar olika sociala roller beroende på sammanhanget – dock tycks det röra sig om en bestämd 

roll som härrör ur en föreställning om deras inneboende egenskaper. Framtiden liknas också 

vid ett slags skådespel vars handling i detta fall kretsar kring den egna personen. 

Jag menar att det ideologiska grepp som gör att elever förutsätts identifiera sig med den skola 

som framställs ligger i löftet om självförverkligande. I det studerade materialet visar sig detta 

i en rad exempel: ” Vi vill att du som elev ska förverkliga dina drömmar och idéer” (Thorén 

Business School 2012: 18); ”Vi ger dig självförtroendet och drivkraften att förverkliga din 

egen idé eller dröm” (JB-gymnasiet 2011: 14) och ”Din inre drivkraft och motivation är 

avgörande för att du ska kunna förverkliga dina drömmar – att se möjligheterna och göra 

något av dem” (Malmö Borgarskola 2011: 5). I dessa utsagor om självförverkligande är det å 
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ena sidan skolorna som ger eleverna förutsättningar att förverkliga sina drömmar och idéer, å 

andra sidan eleverna som antas besitta den inre kraft och motivation som krävs för detta.  

För att utvecklas till sin fulla potential förväntas eleverna också ta ansvar för sin hälsa – detta 

enligt devisen om att ”må bra och prestera bättre” (JENSEN gymnasium 2016: 22). En 

hälsosam livsstil framställs som en självklar förutsättning för att nå framgång som individ och 

är ett tydligt exempel på vad flera av skolorna sägs ha för avsikt att utveckla hos eleverna. 

Exempelvis betonas vikten av att äta sunt och ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet: ”fysisk 

aktivitet och god kosthållning är viktiga förutsättningar för att nå goda studieresultat” 

(Minerva gymnasium 2017: 3). Det är ingen överdrift att påstå att elevernas studieresultat går 

hand i hand med deras fysiska och psykiska välmående: ”Hur du mår påverkar ditt 

engagemang och därför också ditt studieresultat” (Cybergymnasiet 2011: 13). Samtidigt gör 

individualisering i viss mening att den enskilde eleven i viss mening sätts i centrum för sin 

egen framgång, både i och utanför skolan, genom en stark betoning på dennes hälsa.  

I termer av individualisering understryks vidare att elevers olika lärstilar ska tillgodoses i 

syfte att skapa nya möjligheter till lärande och utveckling: ”Vi är övertygade om att det finns 

en lång väg att gå för att anpassa skolan så att alla elever och deras individuella lärstilar 

tillgodoses” (Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 15). Dock kan skolornas strävan efter ökad 

individualisering återigen sägas innebära att det är eleverna själva som står för insamling och 

bearbetning av kunskap. Sedan 1990-talet har utgångspunkten varit att eleven ska skaffa sig 

kunskap på egen hand – att det rent av inte går att lära eleverna något utan att de själva ska stå 

för produktionen av kunskap (Vinterek 2006: 71). Det är också ett mönster som kan utläsas i 

vissa självpresentationer på så vis att kunskap och lärande framställs som högst individuellt. I 

en av självpresentationerna framhålls exempelvis att eleverna tillgodogör sig kunskap på olika 

sätt: ”Det finns flera vägar till kunskap och därför lägger vi stor vikt vid hur just du kan 

utvecklas får att uppnå dina mål” (JB-gymnasiet 2012: 15). Att varje elev förutsätts hitta sin 

egen väg till kunskap kan sägas innebära att det sker en individualisering av kunskap och 

lärande i sig. Snarare än att förmedla kunskap som kommer alla till godo, kan skola och 

utbildning förstås som en fråga om att lotsa eleverna mot deras individuella mål.  

I det studerade materialet görs en utbildning där eleverna ägnar sig åt ett individuellt sökande 

efter kunskap på olika sätt till norm. Förutom att motivera eleverna till att nå så höga resultat 

som möjligt sägs det individuella upplägget göra eleverna delaktiga i sin egen 

kunskapsutveckling, som följs upp med jämna mellanrum: ”Vi […] ger regelbunden feedback 

så att du ständigt förbättras och kan höja nivån på dina skoluppgifter” (JENSEN gymnasium 

2016: 23). Det framhålls också att eleven ska kunna sätta upp sina egna mål och därmed 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Dock medför detta inte alltid en 

fördjupning i ett ämnesinnehåll. Faktum är, som Vinterek påpekar, att en del forskare har visat 

på ett samband mellan individuellt arbete och försämrade studieresultat (2006: 10f). Det kan 

vara värt att beakta när det gäller framställningen av individuellt arbete som ett effektivt 

arbetssätt i självpresentationerna.  
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Disciplinering och kontroll 

I självpresentationerna uttrycks som skolornas uppdrag att hos eleverna utveckla det som 

bland annat kallas ”successful life skills” (Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 

2011: 10). Med detta avses sådana färdigheter som anses både önskvärda och nödvändiga för 

att eleverna ska nå framgång i sina fortsatta liv. Detta tolkar jag som exempel på hur 

kunskapsinnehållet övergår till att inte bara handla om kunskaper utan också personliga 

egenskaper. Många av de egenskaper och förmågor som här beskrivs som viktiga att eleven 

tar med sig från skolan är desamma som i fallet med övriga logiker, exempelvis kreativitet, 

handlingskraft, nyfikenhet, självtillit, förmåga att lösa problem samt mod att prova nya saker. 

Även om elever ska tillåtas vara som de är, görs det emellertid tydligt att eleverna förväntas 

vara på ett visst sätt. Eleven förväntas exempelvis vara ”trygg i [s]ig själv, ha en sund livsstil, 

ett bra självförtroende och ta ansvar för [s]ina studier” (JENSEN gymnasium 2011: 24). Att 

vara sig själv som individ medför därmed en viss ansvarsbörda och förväntan på 

självdisciplinering från elevens sida. Även om det hävdas att varje elev är unik och elevers 

olikheter är att betrakta som en tillgång, ges bilden av en skola som fostrar en viss typ av 

subjekt – vilket också är vad jag syftar på med temat disciplinering och kontroll.  

Som tidigare nämnt framträder en skola som fostrar individer med förmåga att göra verklighet 

av sig själva och sina idéer. Av samma anledning betonas återigen betydelsen av språklig och 

kommunikativ förmåga som en central aspekt av individualisering. Medan språkkunskaper 

tidigare beskrivits som ett sätt att göra sig anställningsbar samt bidra till produktionen av 

vetenskaplig kunskap handlar det i termer av individualisering om att eleven ska kunna och 

våga kommunicera med sin omvärld: ”Vi vill ge dig möjligheten att lära dig att uttrycka dina 

kunskaper, dina erfarenheter och din personlighet på olika språk och genom olika medier” 

(Cybergymnasiet 2016: 14). Språk beskrivs därmed som en förutsättning för att som individ 

kunna uttrycka vem man är, vad man kan och vad man vill. Även här handlar det om att 

eleverna ska göra sig själva till subjekt och därmed uppvisa det som föreställs vara en unik 

förmåga.  

Genom individualisering förväntas eleverna ta vara på utbildningen och ha en vilja att 

utvecklas individuellt. Det är genom att ständigt lära sig nytt som elever formas till flexibla 

och anpassningsbara subjekt. Att individen exempelvis ska kunna fatta beslut i de olika 

situationer som hen ställs inför samt anpassa sig efter en föränderlig omvärld kan, som jag 

tolkar det, jämföras med det som i en av självpresentationerna beskrivs som det personliga 

ledarskap som tillskrivs varje individ: ”En människa kommer många gånger i sitt liv i 

situationer där man, medvetet eller omedvetet, tar ställning till om man ska utöva ledarskap 

eller inte. Man utövar ett livslångt ledarskap, som gäller det egna livet” (Viktor Rydberg 

Gymnasium 2011: 16). Som tidigare nämnt kan det ses som ett slags självdisciplinering så till 

vida att eleverna förutsätts ta ansvar för sig själva och sin utveckling. Visserligen beskrivs 

individen som fri att välja sitt eget öde, men samtidigt som en tilltagande individualisering 

välkomnas som ett tecken på frihet kan man säga att marknadsliberala ideal träder i kraft 

genom att individer ses som förförda av den frihet de själva uppfattar att de har – vilket också 

distraherar dem från den kontroll de hela tiden utövar sig själva (Davies och Bansel 2007: 

249; Wright 2012: 290). Att skolan producerar subjekt som själva betraktar sig som fria och 

självständiga kommer bland annat till uttryck i självpresentationerna som ett fantasmatiskt 
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löfte om att ”utvecklas till en självständig och social individ som kan möta framtiden med 

självförtroende och drivkraft” (ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 14). Elevers olika 

förutsättningar döljs i viss mening bakom antagandet att var och en har närmast obegränsade 

möjligheter att nå framgång som individer.  

Medan eleverna hålls ansvariga för sin personliga och kunskapsmässiga utveckling tillskrivs 

läraren rollen som personlig vägledare, coach eller mentor åt eleverna: ”Du har en mentor på 

skolan, som gör allt för att du ska prestera så bra som möjligt” (NTI-gymnasiet 2011: 14). I 

denna roll förutsätts läraren alltså ta fram det bästa i eleverna och motivera och inspirera dem 

att nå sina mål. Mentorns uppgift kan också sägas vara att hjälpa eleven att hitta rätt arbetssätt 

och tro på sin egen förmåga. I viss mening tillskrivs läraren då en mer undanskymd roll än 

vad som är fallet med den traditionella kunskapsförmedlaren, i den mening att lärarens 

uppgift i första hand blir att kontrollera och följa upp elevernas studieresultat så att de når så 

långt som möjligt i sin individuella utveckling: ”Mentorerna följer kontinuerligt upp elevernas 

utveckling och prestationer” (Kärrtorps gymnasium 2012: 6). Läraren intar alltså en position 

som ett slags resultatkontrollant vid sidan om elevernas arbete med att själva söka och 

bearbeta kunskap, detta genom att i första hand uppmuntra eleverna till att självständigt arbeta 

med olika projekt. Mentorn bidrar i så motto med information snarare än kunskap, samt för en 

dialog med eleven om dennes utveckling. Läraren är fortsatt en ledargestalt som har det 

yttersta ansvaret för elevernas kunskapsresultat, men också en stödfunktion som snarare 

observerar eleverna och bistår deras utveckling vid behov. Även om eleverna också kan ses 

som beroende av engagerade lärare som hela tiden utmanar dem och möter upp dem där de 

befinner sig i sin lärprocess ges bilden av att lärare med framgång överlåter ansvaret för 

lärandet till sina elever. Här uttrycks en stark tro på elevernas kapacitet att på egen hand 

lyckas med sina studier. 

Vad gäller lärarens roll som mentor åt eleverna framgår det samtidigt att läraren hela tiden ska 

finnas tillgänglig för eleverna då de behöver hjälp och stöd: ”Det är öppna dörrar in till 

lärarrummen vilket bidrar till den nära relationen mellan lärare och elever” (Cybergymnasiet 

2011: 15). I självpresentationerna understryks således att eleverna hela tiden ska kunna söka 

upp läraren vid behov. Här förutsätts läraren hela tiden finnas på plats för att ta emot elever 

som har frågor, likt en rådgivare som alltid finns tillgänglig. Förutom att hjälpa eleverna att 

planera sina studier sägs mentorns uppgift vara att finnas till hands som elevernas närmaste 

kontakt i skolan. Jag tolkar detta som exempel på hur lärarens roll är i viss omvandling, 

åtminstone enligt det material som studeras här. Från att ha varit en traditionell 

kunskapsförmedlare handlar det om att låta eleverna hitta nya vägar att utvecklas istället för 

att tala om för dem vad de ska göra (JENSEN gymnasium 2016: 25). I likhet med 

näringslivsanpassning uttrycks en distansering från den traditionella skolan och den lärarroll 

som innebär att läraren är den som förmedlar kunskap. Så visar det tema jag kallar 

popularisering/diversifiering också att elevernas individuella kunskapsutveckling kopplas till 

sammanhang vid sidan om själva studierna.  

 

Popularisering och diversifiering 

Med popularisering och diversifiering syftar jag på hur föreställningen om skolan som en 
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plats för lärande utmanas på så vis att lärandet visserligen sägs ske i skolan men inte enbart 

genom undervisningen. Det är alltså inte bara undervisningen som kan sägas ligga till grund 

för elevernas lärande och utveckling utan också de erfarenheter som de skaffar sig utanför 

klassrummet. Visserligen ställs det krav på elevernas närvaro och deltagande i undervisningen 

för att läraren ska kunna bedöma deras kunskaper: ”Gymnasieskolan är en frivillig skolform, 

men när du börjat som elev på Midgårdsskolan måste du delta i undervisningen. Det kravet 

finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen och för att läraren ska kunna bedöma 

dina kunskaper” (Midgårdsskolan 2012: 4). Att denna typ av förväntningar överhuvudtaget 

nämns ger bilden av att skolan är en plats där det pågår många andra aktiviteter än 

undervisning. Skolan beskrivs exempelvis som en plats där ”den dagliga verksamheten på 

skolan främjar kreativitet och vardagen känns ofta lite mer händelserik och omväxlande här. 

Det är alltid något på gång […] (Heleneholms gymnasium 2011: 2). En skola där det råder 

tystnad och koncentration tycks i viss mening ersättas av en skolmiljö där det händer mycket 

och där de olika sociala aktiviteter som ingår i elevernas totala studiesituation kan tolkas som 

betydelsefulla för elevernas möjligheter att forma sig själva och sin personlighet.  

I flertalet självpresentationer framträder en skola där eleverna ges möjlighet att delta i eller ta 

del av föreställningar, uppträdanden och andra typer av kulturella evenemang. Här beskrivs 

framförallt sådant som sker mellan och efter lektionerna, det vill säga på rasterna, i 

uppehållsrummen, i cafeterian och så vidare, vilket också kan ses som ett exempel på hur 

individualisering bidrar till att i viss mening popularisera och diversifiera skolan. Detta visar 

sig i utsagor om hur elever på dans- och musikprogrammen uppträder på skolans scen ”så att 

eleverna kan ta del av deras konserter och dansuppvisningar” (Cybergymnasiet 2012: 16) och 

hur eleverna ofta ”hänger […] i kafeterian för att smaska på gott fika, lyssna på sköna 

amatörspelningar eller bara för att koppla av mellan lektionerna” (Midgårdsskolan 2011: 5). I 

dessa exempel framställs skolan som en plats där elever uppehåller sig för att ”hänga”, ett 

uttryck som kommer från en värld som ligger utanför skolan och som kan tolkas som ett sätt 

att få ungdomar att känna igen sig i beskrivningen av skolan. Det kan med andra ord ses som 

en identifikationspunkt, även om det sätt på vilket man framhåller ”schyssta hang-outs” 

(Dragonskolan 2011: 5) och andra miljöer där eleverna gärna ”chillar” (Midgårdsskolan 2011: 

6) nog kan få rakt motsatt effekt. Som jag tolkar det kan denna typ av retorik också ses som 

ett exempel på hur man från skolornas håll tar till sig ett marknadsorienterat språkbruk.  

I ett fall framhålls en skola som är bättre anpassad efter dagens ungdomar och deras behov, 

och som därmed minskar stressen att hinna med både studier och andra förpliktelser: ”De är ju 

så annorlunda, har en massa saker för sig och så stressar de för att hinna med allt” 

(Cybergymnasiet 2011: 17). Här åsyftas återigen ett koncentrerat schema som frigör mer tid 

för eleverna att ägna sig åt annat än studier. Mot denna bakgrund tycks elevernas deltagande i 

andra sammanhang än klassrummet väga allt tyngre. Här ges bilden av att eleverna stimuleras 

till lärande på ett annat sätt än skolarbete. I en annan självpresentation betonas att skolan inte 

bara handlar om utbildning utan även om nöje: ”Vi vill att Du skall känna glädje varje dag Du 

skall till skolan. Därför har vi valt att förena nytta med nöje under Din utbildningstid, så att 

Du känner lusten att lära […]” (ProCivitas Privata Gymnasium 2017: 15). Här handlar det 

alltså om att motivera eleverna till lärande och utveckling genom att utbildning liknas vid 

något som eleverna ägnar sig åt för nöjes skull. Exempelvis uppmuntras eleverna att gå kurser 
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som ett slags ”utvecklande hobby” (Cybergymnasiet 2011: 18). Det antyder i viss mening att 

det som eleverna uppfattar som ”tråkigt” enkelt kan väljas bort, vilket återigen ger uttryck för 

det sätt på vilket skola och utbildning populariseras. 

Vad gäller utrymmet för individuella variationer i skolsammanhang framhålls också 

fördelarna med att som skola vara liten alternativt stor till formatet. I detta sammanhang 

representerar friskolorna oftast små skolor, även om de kan ingå i större koncerner, medan 

kommunala skolor i detta fall kan ses som exempel på stora skolor. En mindre skola 

sammankopplas exempelvis med ”en trevlig och nära relation mellan [dem] som vistas här” 

(NTI-gymnasiet 2016: 16.) medan en större framställs som en plats där alla intressen och 

personligheter ges utrymme: ”Plats för alla drömmar kan låta pretentiöst, men hos oss finns 

verkligen utrymme för alla elever och alla visioner. Oavsett dina intressen och dina 

framtidsplaner så vet vi att du kommer att hitta din plats hos oss” (Dragonskolan 2011: 6). Å 

ena sidan framhålls att eleverna inte försvinner i mängden på samma sätt som i en stor skola, 

å andra sidan att det på en stor skola finns en bredd av människor. I båda fallen ges dock ett 

löfte om att bli sedd och respekterad för den man är, vilket kan tolkas som uttryck för 

skolornas strävan efter att göra sig till populära utbildningsalternativ: ”Till Östra kan du alltid 

känna att du kan komma precis som du är, under vårt tak finns vare sig klädhets eller snobbig 

attityd” (Östra gymnasiet 2011: 2) och ”På NTI Gymnasiet är det viktigt att du får vara den du 

är!” (NTI-gymnasiet 2011: 15). I bägge exemplen uttrycks hur eleverna ska ges möjlighet att 

’vara sig själva’, samtidigt som de individuella variationerna i viss mening döljs bakom en 

föreställning om att eleverna är på ett visst sätt. 

Att en liten skola sägs vara präglad av närhet och gemenskap innebär att det inte endast är en 

utbildning som erbjuds utan också en känsla av samhörighet – detta genom en skolanda som 

beskrivs som ”unik för små privata skolor” (ProCivitas Privata Gymnasium 2012: 16). Även 

de större skolorna gör anspråk på en familjär stämning mellan elever, så till vida att de på 

motsvarande sätt som mindre skolor är präglade av en viss skolanda som lägger grunden för 

elevernas och personalens sätt att bemöta varandra: ”Nästan alla känner sig trygga och trivs 

och känner sig väl bemötta av klasskamrater, lärare och personal. Jag tror faktiskt att det finns 

en alldeles speciell Kärrtorpsanda här på skolan” (Kärrtorps gymnasium 2012: 7). Således 

använder större och mindre skolor delvis samma retorik i framställningen av sig själva, 

samtidigt som den skolanda som sägs prägla skolorna kan förstås på olika sätt. Att eleverna på 

de större skolorna i viss mening förenas av deras olikheter medan de mindre skolorna i högre 

grad präglas av likheterna mellan elever förstärks och bekräftas delvis genom att de mindre 

skolorna kan ses som mer nischade än de större. En av mina informanter menar att detta gör 

det lättare för elever att välja eller välja bort skolan i fråga (Informant i Umeå 2013-03-22). 

Dock kan det få till följd att det endast är en viss grupp elever som söker sig till dessa skolor, 

då skolornas självpresentationer i många fall vänder sig till elever vars sätt att vara som 

individer överensstämmer med en viss utbildningsprofil. I så motto kan man säga att större 

skolor verkar överbryggande mellan olika elevgrupper, medan mindre skolor kan ses som mer 

sammanhållande av de mindre skolornas elevunderlag.   

I självpresentationerna uttrycks också en strävan efter att göra den motsatta definitionen av 

skola till sin egen, varmed stor och liten skola också kan sägas dela samma intressen. Detta 
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visar sig bland annat i att stor skola likställs med en strävan efter att vara liten eller, som det 

också uttrycks, ”att skapa den lilla skolan i den stora” (Thorildsplans gymnasium 2011: 6). I 

detta finns det ett ideal om att vara en skola där det, trots många elever, finns en nära och 

personlig stämning bland elever och personal. Små skolor, framförallt friskolor, sägs å sin 

sida sträva efter att bli större genom att expandera sin verksamhet, även om det handlar om att 

utöka antalet skolor inom en koncern medan de enskilda skolorna fortfarande kan vara relativt 

små.  

 

Sammanfattning 
Här kännetecknas gymnasieskolors identitetsskapande av att skolan inte bara är till för 

individens kunskapsmässiga utan också personliga utveckling. Det innebär bland annat att det 

informella lärandet tillskrivs en central position så till vida att det inte enbart är i 

skolundervisningen som lärande sägs äga rum. Vad gäller det sätt på vilket 

identitetsskapandet möjliggörs och begränsas kan man säga att olika förväntningar på 

eleverna och deras sätt att vara som individer vägs mot varandra. Skolornas 

identitetsformationer upprätthålls i detta fall av en fantasi om gränslöshet vad gäller elevernas 

skapande av sig själva. En strävan efter att eleverna ska utvecklas till hela människor kan 

sägas utgöra utbildningens mening och mål. I tabellen nedan sammanfattas olika aspekter av 

individualisering och vad denna logik gör med skolors identitetsskapande inom ramen för 

olika teman: 

 

 Sociala Politiska Fantasmatiska 

Atomisering och 

självförverkligande 

Individen sätts i centrum 

för sin egen framgång 

som om denna vore 

oberoende av sociala 

faktorer. Skola och 

utbildning blir ett 

individuellt projekt, att 

hitta sina egna vägar till 

kunskap. 

Rättigheter–skyldigheter Fantasi om 

självförverkligande som 

huvudsaklig 

identifikationspunkt, 

strävan efter att bli en en 

”hel” människa, elevers 

intressen och 

framtidsdrömmar i fokus 

Disciplinering och 

kontroll 

Skolans individfostrande 

roll innebär att 

utbildningens handlar om 

personliga egenskaper 

snarare än kunskap 

Vara sig själv–vara på ett 

visst sätt 

Fantasi om frihet och 

självständighet, 

obegränsade möjligheter 

i framtiden 

Popularisering och 

diversifiering 

Skola som inte bara 

handlar om studier utan 

om att delta i aktiviteter 

vid sidan om 

undervisningen, skola 

som socialt rum, ”chilla” 

Stor–liten skola, bredd–

nisch  

Löfte om att få ’vara sig 

själv’, fantasi om 

beständiga identiteter 

  
                     Tabell 4. Sammanfattning av individualisering        

   

Ovanstående individualisering av skola och utbildning innebär på sätt och vis att individens 

rätt till sin personliga och kunskapsmässiga utveckling har kommit att följas av en 
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föreställning om frihet och oberoende i förhållande till omvärlden istället för att friheten att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar följs av ett visst ansvar gentemot det övriga 

samhället. Individualisering innebär visserligen en betoning på elevernas ansvar för sitt eget 

lärande, men samtidigt kan synen på eleverna som ’kunder’ sägas medföra att deras 

rättigheter betonas framför deras skyldigheter. Att eleverna likväl förutsätts vara på ett visst 

sätt innebär att en fortsatt viktig fråga vad gäller skolans roll i att fostra individer är vilket 

slags egenskaper som egentligen premieras i skolsammanhang och i vilka syften.   
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Socialt ansvarstagande  
Slutligen har jag i det studerade materialet kunnat identifiera en logik som jag valt att kalla 

socialt ansvarstagande. Med denna logik framträder en skola som förutsätts kunna agera 

ansvarsfullt gentemot det övriga samhället. Här betonas återigen att skolan inte är en sluten 

värld – tvärtom eftersträvas öppna förbindelser med samhället utanför skolan. På motsvarande 

sätt som i fallet med övriga logiker, understryks vikten av att utbildningen sätts i samband 

med vad som sker i omvärlden – detta för att erbjuda ”en utbildning som är aktuell och i 

överensstämmelse med samhällets utveckling och krav” (Kärrtorps gymnasium 2012: 8). 

Gymnasieskolors identitetsskapande utgår med andra ord från ett ideal om att vara en del av 

och bidra till det samhälle som gymnasieskolor utbildar för. Det visar sig också i att, som det 

uttrycks i en annan självpresentation, skolor ska ”vara i samklang med det omgivande 

samhället” (Heleneholms gymnasium 2011: 3). En tydlig koppling mellan skola och samhälle 

kan därmed tolkas som en förutsättning för att förverkliga skolans traditionella 

samhällsuppdrag, att förbereda elever för att leva och verka i rollen som demokratiska 

medborgare.  

Att bedriva utbildningsverksamhet definieras i merparten av självpresentationerna som ett 

förtroende som ska förvaltas på bästa sätt. Enskilda skolor tillskrivs med andra ord ett visst 

ansvar i egenskap av att vara skolor. Det handlar om att se till att eleverna mår bra och lyckas 

med sina studier. För att sätta eleverna främst och ge dem det stöd de behöver för att nå sina 

mål ska skolornas ”arbete […] genomsyras av en vilja att eleverna ska lyckas” (S:t Eriks 

gymnasium 2011: 3) och utmärkas av en ”[strävan] efter att alla elever ska lyckas väl i sina 

studier och rustas för framtidens krav” (Kärrtorps gymnasium 2012: 9). Detta definierar 

gymnasieskolornas så kallade kärnuppdrag, det grundläggande åtagande som varje skola 

tillskrivs ett ansvar att uppfylla. I detta finns också en skyldighet att åtgärda eventuella 

problem och missförhållanden som kan uppstå. Med hänvisning till beteendevetarna Debra Z. 

Basil och Jill Erlandson kan man säga att socialt ansvarstagande tar sig uttryck som en fråga 

om att minimera negativ inverkan på eleverna och maximera positiv sådan (2008: 126). 

Skolor förutsätts därmed ha så god inverkan som möjligt på eleverna och det övriga samhället 

samt motverka skadliga effekter i form av exempelvis mobbning och utanförskap.  

Till viss del framställs i självpresentationerna ett ansvar utanför eller bortom uppdraget som 

skola. Det gäller framförallt friskolor som inte bara sägs ha ett affärsmässigt eller rent 

ekonomiskt ansvar utan också ett socialt sådant. Exempelvis framhålls hur en av skolorna 

arbetar utifrån en policy att ge stöd åt utsatta barn och ungdomar i Sverige och utomlands 

samt bidra med hjälp vid katastrofer (JENSEN gymnasium 2012: 26). Därmed 

sammankopplas skola med ett anspråk på att skapa en bättre värld, antingen det sker genom 

det formella uppdraget eller sträcker sig bortom vad som förväntas av skolorna. Att skolorna 

mer eller mindre positioneras som varandras konkurrenter vad gäller att framstå som goda 

förebilder gör att socialt ansvarstagande också kan betraktas som en marknadsliberal logik, 

alternativt ett slags hybrid – en logik i gränslandet mellan marknadsliberala och 

medborgarfostrande ideal. Här finns exempelvis beröringspunkter med näringslivsanpassning 

på så vis att det är olika former av affärsverksamhet som sägs bidra till att skapa ett bra 

samhälle. Ett främjande av företagande ska göra att skolan uppfattas som ”en positiv 
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samhällsbyggare med ett starkt samhällsansvar och samhällsengagemang” (Thorén Business 

School 2010:  s. 3). Som jag ser det ger detta uttryck för en pågående kamp mellan 

traditionellt medborgarfostrande och marknadsliberala ideal om att definiera vilka 

samhällsintressen som skola och utbildning ska tjäna.  

Ett ansvarsfullt förhållningssätt till omvärlden är idag ett krav för många företag, på så vis att 

det är något som kunder och konsumenter starkt efterfrågar (Basil och Erlandson 2008: 125). 

För att skolorna ska uppfattas som socialt ansvarstagande måste detta göras synligt för 

omvärlden. Det är genom självpresentationerna som ett socialt ansvarstagande kan visas upp 

och exemplifieras. I självpresentationerna framhålls således ett aktivt och långsiktigt 

engagemang där elever arbetar tillsammans med lärare för att påverka samhällsförhållanden. 

Det är osäkert i vilken utsträckning olika typer av ställningstaganden har betydelse för 

huruvida många elever väljer att söka sig till en viss skola, men möjligen bedöms även 

skolors verksamhet utifrån det ansvarstagande som uppvisas på olika områden – exempelvis 

internationalisering och hållbar utveckling.   

 

Delaktighet och responsibilisering 

I termer av socialt ansvarstagande uttrycks en strävan efter att utveckla och förbättra ett 

klimat där eleverna har mycket att säga till om och där det finns goda möjligheter att påverka 

beslut rörande deras studiesituation. I de flesta självpresentationer understryks att 

elevmedverkan ska finnas på skolans samtliga områden. Eleverna uppmuntras bland annat till 

att vara med i planering av undervisningens innehåll, arbetssätt och redovisningsformer. 

Således understryks betydelsen av aktivt deltagande från elevernas sida, med löftet om en mer 

givande gymnasietid: ”Det står i läroplanen att alla elever ska kunna påverka, vara delaktiga 

och ta ansvar i skolan. […] Inflytande kräver en del av dig som elev, eftersom du måste ta 

mer ansvar för dina studier. Men när du får mer att säga till om blir skolan intressantare 

(Heleneholms gymnasium 2011: 4). Mot denna bakgrund talas det alltså om att utveckla nya 

arbetssätt och metoder för att hela tiden förbättra kvaliteten på utbildningen genom att skapa 

delaktighet i skolans arbete. Att eleverna för sin talan och sätter sin egen prägel på 

utbildningen framställs som en förutsättning för att skapa en så bra skola som möjligt. Detta 

uttrycks också som följande: ”Elevinflytande och elevansvar vilar på samma grund. Ansvar 

ger inflytande och inflytande förutsätter ansvarstagande” (Frans Suell och Jörgen Kocks 

gymnasium 2011: 7). Dessa olika delar av vad det innebär att vara elev sägs med andra ord 

vara beroende av varandra och kan kallas responsibilisering (jmfr. eng. responsibility) med 

avseende på hur socialt ansvarstagande innebär att elever inte bara tillskrivs ett ansvar för sig 

själv och sina studier utan också för sin roll i skolans verksamhet och i förlängningen som 

samhällsmedborgare. 

Men även om självpresentationerna ger bilden av en skola som förverkligar läroplanens 

demokratiska uppdrag genom att göra eleverna delaktiga i beslutsfattande kring olika frågor 

som rör utbildningen, kan man, med hänvisning till pedagogen Ingrid Heyman, fråga sig 

huruvida möjligheterna att utöva inflytande över undervisningens innehåll och uppläggning 

utnyttjas i samma utsträckning av elever med olika social bakgrund. Olika grupper av elever 

är inte lika vana att delta i planeringen av skolarbetet och har därför olika förutsättningar att 
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påverka det (Heyman 1997: 25). Det kan få till följd att möjligheten att påverka sina studier 

bara utnyttjas av vissa elever. Det traditionella fostransuppdraget är visserligen nära 

sammankopplat med en ambition att verka för social jämlikhet mellan olika grupper av elever, 

men det faktum att elever är olika döljs i detta fall av föreställningen att varje elev deltar på 

samma villkor och har samma möjligheter att påverka sina studier, oavsett social bakgrund, 

kön och etnicitet.  

Vid sidan av elevdemokrati framstår också utvärderingar och kvalitetsmätningar som ett sätt 

att samla in elevernas synpunkter på utbildningen. Det ingår i det kvalitetsarbete som i 

merparten av självpresentationerna beskrivs som ett sätt att bidra till skolans utveckling: ”På 

NTI eftersträvar vi hög kvalitet inom alla våra utbildningar. En förutsättning för att vi ska 

kunna utvecklas och förbättras är att vi lyssnar på våra elever” (NTI-gymnasiet 2016: 17). Här 

positioneras eleverna i viss mening som kunder vars åsikter om vad som är bra och dåligt ses 

som viktiga för att kontrollera att verksamheten håller hög kvalitet. Det handlar förutom 

kvaliteten på utbildningen om att ta reda på vad eleverna tycker om exempelvis skolmiljön, 

personalen (lärare) och skolmaten. Denna typ av utvärderingar innebär inte deltagande i 

samma mening som elevdemokrati utan handlar snarare om insamling av information kring 

olika faktorer för att ta reda på huruvida man når de uppsatta målen. Ändå visar 

självpresentationerna i vissa fall att utvärderingar och kvalitetsmätningar liknas vid 

elevdemokrati som ett sätt att påverka och föra fram sin åsikt. Framförallt är det elevernas 

åsikter om undervisningen som inhämtas genom olika utvärderingar av skolornas verksamhet: 

”Ett par gånger per termin får du tycka till i kvalitetsenkäter och kan på så vis påverka sådant 

som rör din skola. Dina synpunkter blir en viktig del i vårt fortsatta kvalitetsarbete” (JENSEN 

gymnasium 2017: 27). Denna typ av utsagor kan kopplas till ett marknadsliberalt perspektiv 

på medborgarskap som detsamma som att vara konsument.  

Så beskrivs även en strävan efter att göra elevernas föräldrar delaktiga i skolans arbete. Bland 

annat understryks i en av självpresentationerna vikten av att ”odla ett nytt tankesätt och 

beteende när det gäller att påverka sin egen eller barnens studietid” (Cybergymnasiet 2011: 

19). Detta framhålls också som ett sätt att ta socialt ansvar, i och med att elevernas föräldrar 

likställs med den omvärld som man från skolornas håll förutsätts samverka med. Föräldrarnas 

engagemang sägs dessutom bidra till att skolan utvecklas och förbättras: ”Eftersom skolan 

enligt vår syn skall vara en del av samhället, ser vi er vuxna, som tillhör våra elevers familjer, 

som en resurs. Vi vill att ni skall kunna vara delaktiga i skolans utformning. […] Ju fler vuxna 

som engagerar sig i skolans utveckling, skolans organiska växande desto starkare blir TBS” 

(Thorén Business School 2012: 19). Att en aktiv medverkan från föräldrarnas sida välkomnas 

har således inte bara att göra med ett intresse av att skapa insyn och medbestämmande i frågor 

som rör elevernas studiesituation utan kan också ses som ett led i att expandera skolans 

verksamhet. Att föräldrar förväntas vara aktiva i gymnasieverksamheten gör samtidigt att de 

tillskrivs ett ansvar för sina barns utbildning – åtminstone i den mening att de förväntas 

engagera sig i skolan och föra fram sina åsikter. Här tillskrivs föräldrarna alltså ett ansvar för 

sociala frågor som utbildning, varmed olika problem som kan uppstå reduceras till 

föräldrarnas vilja och förmåga att lösa dem. Med denna responsibilisering blir det också upp 

till föräldrarna att se efter sina barns intressen, så att utbildningen tillgodoser just deras behov. 

Föräldrarna förutsätts enligt statsvetaren Adam Wright agera på ett sätt som gynnar dem 
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själva och i förlängningen också skolan (2012: 290). Detta beskrivs som en fråga om att leva 

upp till den marknadsliberala bilden av vad det innebär att vara en ansvarstagande 

samhällsmedborgare.  

I positioneringen av elevsubjekt som blivande medborgare kan man se att eleverna förväntas 

vara engagerade och intresserade av olika samhällsfrågor, i synnerhet frågor gällande 

internationell solidaritet och hållbar utveckling. Exempelvis antas eleverna utifrån sin 

kunskap om nutida och framtida miljöproblem engagera sig i olika samhällsförhållanden såväl 

lokalt som globalt. Här ges uttryck för en viss optimism vad gäller elevernas roll som framtida 

beslutsfattare då eleverna med sina kunskaper om hållbarhet föreställs vara en del av ett 

samhälle som kan hantera och hitta lösningar på olika problem: ”De kommer att hamna på 

olika positioner i arbetslivet där de med sina kunskaper om vad som krävs för ett livskraftigt 

samhälle kommer att vara med och påverka att utvecklingen går åt rätt håll” (Kärrtorps 

gymnasium 2012: 10). Eleverna positioneras med andra ord som aktiva problemlösare med 

förmåga att skapa ett gott liv i framtiden. I rollen som medborgare förutsätts eleverna gripa in 

i samhällets utveckling och ”göra skillnad i det sammanhang de befinner sig i” (NTI-

gymnasiet 2017: 18). Genom att skolorna fostrar elever som engagerar sig i sin omgivning 

utifrån en medvetenhet om samhällsrelaterade frågor som exempelvis miljö och jämställdhet 

uttrycks återigen ett anspråk på att skapa en bättre värld.  

 

Ekonomisering och instrumentalisering 

Med detta tema syftar jag på hur socialt ansvarstagande innebär att frågor som traditionellt 

härrör ur en social domän också kan tolkas som föremål för ekonomiska intressen. Här avser 

jag framförallt två områden: internationalisering och hållbar utveckling. I flertalet 

självpresentationer utgör detta så kallade profilområden, vilket innebär att skolorna särskilt 

inriktar sig och sin verksamhet på frågor som rör internationalisering och hållbar utveckling: 

”Det internationella perspektivet genomsyrar hela vår verksamhet (Malmö Borgarskola 2016: 

6) och ”Inom området hållbar utveckling [ska vi] låta det hållbara miljöarbetet genomsyra all 

vår verksamhet” (Dragonskolan 2016: 7). I båda fallen beskrivs alltså hur skolornas profiler 

på dessa områden ska genomsyra allt som skolorna gör. Detta kan tolkas som ett sätt för 

skolorna att framstå som ansvarsfulla i sitt sätt att utbilda, även om internationalisering och 

hållbar utveckling är områden som gymnasieskolans styrdokument slår fast att skolor ska 

arbeta med. Genom att framhålla olika utmärkelser som ’miljöskola’ och ’skola för hållbar 

utveckling’ ges därmed bilden av skolorna som goda exempel på hur hållbar utveckling görs 

till ett prioriterat område. Olika certifieringar, bland annat som FN-skola med stöd av FN, 

framhålls likaså som bevis på skolornas internationella engagemang.    

Mot bakgrund av att skolan i allt högre grad öppnas upp för omvärlden kan en aspekt av 

socialt ansvarstagande sägas vara det som i skolsammanhang beskrivs som ett arbete med 

internationalisering. Det är ett begrepp som visserligen saknar en allmängiltig definition men 

som i termer av socialt ansvarstagande kan sägas handla om att skapa internationell solidaritet 

samt öka förståelsen om människors sätt att tänka och handla i andra länder och kulturer. 

Detta kan med andra ord sägas innefatta interkulturell förståelse: ”We promote intercultural 

understanding and respect as an essential part of twenty-first century life. […] Education at 
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IEGS trains students as world citizens who understand and respect different cultures” 

(Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2016: 11). Eleverna ska på så vis förberedas 

för att leva i ett framtida samhälle som präglas av kulturell mångfald och möten över 

nationsgränserna. Med hänvisning till pedagogen Margareta Sjöström kan man säga att 

arbetet med internationalisering utgår från att avstånden i världen krymper och att Sverige inte 

är en isolerad del av denna värld. Av samma anledning blir det nödvändigt med kunskap om 

internationella förhållanden. Så kan internationalisering också ses som ett ökat beroende och 

samverkan mellan olika länder (1999: 2).  

I flertalet självpresentationer sammankopplas internationalisering framförallt med det som 

beskrivs som ett brett arbete med att etablera kontakter med länder från hela världen: ”Arbetet 

med att bygga upp ett internationellt kontaktnät har nu pågått under en tid. […] Vi arbetar 

intensivt och har kommit en bra bit på väg” (Heleneholms gymnasium 2011: 5) och ”På 

Malmö Borgarskola strävar vi efter att ge alla våra elever och personal möjligheten att delta i 

det rika utbud av möjligheter som vårt breda internationella kontaktnät erbjuder” (Malmö 

Borgarskola 2016: 7). Samarbeten och projekt med skolor i andra länder syftar därmed till att 

sätta den egna verksamheten i ett globalt sammanhang och säkra utbildningens kvalitet: ”För 

att elevernas utbildning ska hålla god kvalitet samverkar vi med omvärlden. På olika sätt 

arbetar vi med internationella kontakter” (Kärrtorps gymnasium 2016: 11). Erbjudanden om 

utbyten och besök länder emellan sägs närmare bestämt göra att eleverna lär sig mer om andra 

kulturer och levnadsvillkor och därmed utvecklar sin kulturella kompetens.  

Dock menar Sjöström att internationaliseringens fokus alltmer har kommit att flyttas till 

frågor som rör den egna kontinenten, vilket har kritiserats för att alltför ensidigt fokusera på 

den ekonomiska utvecklingen på bekostnad av internationell solidaritet. Själva begreppet 

internationalisering är öppet för olika betydelsetillskrivningar och kan definieras utifrån olika 

intressen (Sjöström 1999: 1ff). I det material som studeras här blir detta som tydligast i 

marknadsföringen av skolorna och deras utbildningar. Exempelvis beskrivs i en av 

självpresentationerna hur eleverna erbjuds ”möjligheter utöver det vanliga, möjligheter att 

öppna dörrar till en framtid på den internationella arenan!” (Malmö Borgarskola 2012: 8). De 

utlandsresor som utlovas i syfte att lära sig mer om andra länder kan ses som ytterligare 

exempel på detta. Även om det inte finns något självklart motsatsförhållande mellan att 

främja internationell förståelse och nå internationell framgång, kan internationalisering i 

denna typ av exempel tolkas som en fråga om att lägga grunden för en internationell karriär. 

Det innebär återigen att egenvärdet av internationella kontakter reduceras till dess 

utbytesvärde. Detta tolkar jag som ett uttryck för hur det som tidigare förefallit vara ett 

allmänintresse, att skapa kunskap om förhållanden i andra länder och kulturer, övergår till att 

betraktas utifrån den ekonomiska nyttan för skolorna och i förlängningen för den enskilde 

individen. 

Ett ytterligare område varigenom skolorna görs ansvariga gentemot sin omvärld är hållbar 

utveckling. I flera självpresentationer definieras detta som en fråga om att minimera negativ 

påverkan på miljön samt bidra positivt till att samhället utvecklas i enlighet med vad naturen 

tål. Här beskrivs ett omfattande arbete för att miljöanpassa skolornas verksamhet, där hela 

skolans verksamhet ska genomsyras av miljötänkande (Frans Suell och Jörgen Kocks 
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gymnasium 2011: 8) och alla på skolan omfattas av en ”gemensam ekologisk grundsyn” 

(Dragonskolan 2016: 8). Med detta syftar man på hur elever och personal medvetandegörs om 

såväl lokala som globala miljöproblem genom att se sig själva och sitt agerande i en större 

kontext. I det studerade materialet eftersträvas således allas delaktighet i det som beskrivs 

som ett ställningstagande för ett bättre klimat. Miljöarbetet kan tolkas som en självklarhet 

som alla förväntas vara överens om, något som ligger i allas intresse och som är helt 

nödvändigt för framtida generationers möjligheter till ett gott liv. I vissa självpresentationer 

framställs hållbar utveckling som en fråga som drivs på elevers och lärares eget initiativ och 

som alla på skolan delar ett starkt intresse för. Hållbar utveckling är således något som de sägs 

arbeta med för att det är roligt och meningsfullt och ger ett konkret resultat (Kärrtorps 

gymnasium 2012: 12). Att arbetet för hållbar utveckling framställs i termer av ett brett 

engagemang bidrar till att ytterligare befästa det som ett viktigt område att ägna sig åt. Socialt 

ansvarstagande tar sig i denna mening uttryck som något som sträcker sig bortom vad som 

förväntas av skolorna.  

Samtidigt som den har en stark ställning i läroplaner och andra styrdokument har det som kan 

ses som en utbildning för hållbar utveckling skapat debatt inom den internationella 

pedagogiska forskningen. Även om den, som utbildningsvetarna Marie Öhman och Johan 

Öhman påpekar, inte har varit lika kontroversiell i en svensk kontext har en utbildning för 

hållbar utveckling bland annat kritiserats för att vara otydlig, vilket kan bero på att den har 

förändrats över tid och praktiserats på olika sätt (2012: 60). Själva begreppet hållbar 

utveckling (sustainable development) är, som pedagogen Carola Borg också påpekar, 

motsägelsefullt genom att sammanföra ’sustain’ (bevara) och ’develop’ (utveckla). Medan 

begreppet kritiserats för denna dubbelhet har det också blivit framgångsrikt genom att betyda 

olika saker för olika personer (2011: 13). Detta öppnar samtidigt för att begreppet kan 

användas för olika syften, varför man kan säga att det pågår en maktkamp mellan olika 

politiska och ekonomiska intressen.  

Kritiker menar framförallt att hållbar utveckling bygger på motstridiga diskurser, att 

policydokumentens formuleringar om att skapa en harmonisk relation mellan miljöhänsyn, 

ekonomisk tillväxt och social rättvisa gör att olika aspekter av hållbar utveckling framställs 

som oproblematiskt komplementära. I självpresentationerna visar det sig exempelvis i 

jämförelsen av hållbar utveckling med en pall som har tre ben: ”Hållbar utveckling består av 

tre perspektiv, tre delar, som alla måste finnas med: ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. Ibland illustreras detta med en pall med tre ben. Varje ben representerar ett av 

perspektiven. De tre benen är beroende av varandra för att pallen inte ska tippa – utvecklingen 

bli ohållbar” (Kärrtorps gymnasium 2011: 13). Hållbar utveckling kan alltså definieras som en 

fråga om att inte bara ge eleverna insikt om olika miljöproblem, utan även de sociala och 

ekonomiska förhållanden som har betydelse för ett hållbart samhälle. Ändå är det i de flesta 

självpresentationer en strävan efter att sprida medvetenhet om vikten av att ta miljöansvar 

som skolorna i huvudsak sägs fokusera på. Sociala och ekonomiska aspekter tas visserligen 

upp, men inte i samma utsträckning som miljörelaterade sådana.  

Framförallt ekonomisk tillväxt i kombination med övriga perspektiv kan dock ses som 

problematiskt på så vis att man enligt Öhman och Öhman (2012) ’vill äta kakan och behålla 
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den’. I det studerade materialet blir detta som tydligast där hållbar utveckling kombineras med 

entreprenörskap som ett sätt att göra gemensam sak av dessa begrepp. Det innebär att skola 

ges mening utifrån en både och-logik som sammanför motstridiga begrepp: ”I denna kreativa 

miljö har vi naturligtvis plats för hållbara tankar och entreprenörskap” (Dragonskolan 2011: 

9). Eleverna förutsätts alltså förstå vikten av hållbar utveckling och entreprenörskap, som om 

det är givet att dessa begrepp hänger ihop. Det ger i sin tur uttryck för ett hegemoniskt 

antagande om en harmonisk helhet. Eleverna uppmuntras till att som blivande entreprenörer 

ställa nya frågor och hitta nya lösningar på olika samhällsrelaterade problem som exempelvis 

miljö och jämställdhet. I sammanhanget kan entreprenörskap därmed tolkas som något av en 

universallösning, ett sätt att göra skillnad i en mängd olika sociala sammanhang.  

Trots att kritik har riktats mot en övertro på att man genom företagande och ekonomisk 

tillväxt kan hantera globala miljöproblem och fattigdom, ger självpresentationerna en relativt 

entydig bild av att entreprenörskap kan lösa världens problem. Detta återknyter till tidigare 

exempel på hur hållbar affärsverksamhet betraktas som ett sätt att skapa en sund 

samhällsutveckling. Det vinstintresse som i regel följer av entreprenörskap framhålls som en 

förutsättning för och används som ett sätt att motivera såväl en kvalitativ som en kvantitativ 

förbättring av människors livsvillkor. I ett fall beskrivs exempelvis hur en skola inriktar sig 

mot ”hur man genom att kombinera teknik och entreprenörskap kan förändra och utveckla 

branscher och teknik, men även sin egen och sin familjs framtid” (NTI-gymnasiet 2016: 19).  

I kombination med entreprenörskap framställs alltså den utveckling som följer av modern 

teknik som om den vore både nödvändig och oundviklig, på skolans område liksom i det 

övriga samhället.  

 

Digitalisering och skolutveckling 
Som en politisk aspekt av socialt ansvarstagande kan man säga att en digital skola ställs emot 

vad som kan kallas en analog sådan – men medan skolorna framställs som moderna 

föredömen vad gäller användningen av IT som pedagogiskt verktyg beskrivs de sällan eller 

aldrig som analoga. En analog skola kan däremot ses som en fond mot vilken en digital skola 

konstitueras. I en av självpresentationerna sägs det exempelvis vara lika självklart att använda 

IT som papper och penna: ”Alla våra lärare ska med enkelhet kunna hantera framtidens 

digitala verktyg för att skapa förutsättningar för våra elever att lyckas!” (NTI-gymnasiet 2011: 

20). I exempel som detta kan man säga att en digital skola jämförs med och framställs som 

lika självklar som en analog. På motsvarande sätt framhålls att datorn är ”lika viktig som 

uppslagsverken var för 50 år sedan” (Thorén Business School 2011: 20). Att jämföra 

informationssökning på datorn med att vända sig till uppslagsverk antyder dock att eleverna 

förhåller sig till digital information som om det vore ett slags samlat vetande – trots att 

elevernas sätt att söka och värdera information via digitala kanaler blir allt mer beroende av 

deras förmåga att tänka kritiskt. I detta avseende ställer en digital skola andra krav på eleverna 

än en analog, vilket inte alltid framgår i det studerade materialet. 

Med temat digitalisering och skolutveckling syftar jag på hur gymnasieskolors 

identitetsskapande sker mot bakgrund av det som beskrivs som en övergång till digitala 

läromedel. I viss mening anses traditionella böcker inte längre vara nödvändiga eftersom de 
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numera går att finna i digital form. Detta anknyter till den debatt som uppstått angående 

elevernas rätt till ett skolbibliotek. En av de intervjuade rektorerna ser inte behovet av ett 

skolbibliotek då böckerna numera ryms på en hårddisk (Informant i Malmö 2013-04-15). 

Trots att det numera är lagstadgat att alla skolor ska ge tillgång till ett skolbibliotek – som ju 

inte bara är en samling böcker utan också, enligt Skolverket (2017), en pedagogisk resurs som 

ska bidra till att höja utbildningskvaliteten – ifrågasätts detta med hänvisning till 

digitaliseringen av läromedel. Istället för bibliotek erbjuds en egen dator under hela 

gymnasietiden, något som ibland beskrivs som en så kallad 1:1-skola. I en av 

självpresentationerna beskrivs hur böcker byts ut mot datorer och läsplattor: ”Åk1 har också 

fått låna iPads, eftersom vi mer och mer vill övergå till digitala läromedel och byta ut 

böckerna mot att ha litteraturen i läsplattorna” (NTI-gymnasiet 2012: 21). Detta framhålls 

som ett sätt att ligga i framkant av den teknologiska utvecklingen och därmed närma sig en 

allt mer globaliserad och digitaliserad värld, men får återigen konsekvenser för synen på 

kunskap och lärande. 

Jan Hylén, som forskat om digitaliseringen av skolan, menar att det viktiga inte är att eleverna 

använder datorer i skolan utan hur de används (Hylén 2013: 9). Trots god tillgång till datorer 

ger självpresentationerna uttryck för vissa variationer mellan olika skolor vad gäller 

användningssätt. I vissa självpresentationer rör det sig i huvudsak om att söka information på 

internet, medan det i andra fall rör sig om att underlätta och effektivisera studierna genom att 

samla schema, inlämningsuppgifter, lektionsplanering, återkoppling och annan information 

som eleverna behöver på ett ställe. Tydligt är dock att datorn betraktas som ett arbetsredskap 

som används på många olika sätt i undervisningen: ”Datorn är ett skolredskap - därför ska du 

alltid ha datorn tillgänglig i skolan” (Dragonskolan 2011: 10). Genom webbaserade och 

interaktiva miljöer där datorn spelar en central roll sägs eleverna kunna ägna sig åt skolarbete 

oavsett var de befinner sig, vilket är ett exempel på hur en digital skola tar sig uttryck som en 

nätburen företeelse som inte begränsas av den fysiska platsen. Här kan man också återkoppla 

till vad som inom medie- och kommunikationsvetenskapen kan beskrivas med begrepp som 

direktmediering och hypermediering (Bolter och Grusin 2000). Å ena sidan osynliggörs 

digitaliseringen, på så vis att gränserna mellan den fysiska skolan och de digitala 

sammanhang i vilka undervisningen äger rum suddas ut, men å andra sidan framhävs dessa 

gränser genom medvetenheten om att skolans undervisning numera sker med hjälp av datorer 

och läsplattor.  

Samtidigt som digitaliseringen framställs som en radikal förändring i skolornas sätt att utbilda 

kan man hävda att den digitala utvecklingen på skolområdet går långsamt. Så kan också en 

viss försiktighet i användningen av medier utläsas i vissa självpresentationer. IT-

användningen kan visserligen tolkas som ett sätt att öka elevernas motivation och lust att lära, 

men man pekar samtidigt på att ett alltför stort informationsflöde riskerar att leda till 

avtrubbning och likgiltighet (Dragonskolan 2012: 11). Detta kan dock ses som ett exempel på 

en sådan farhåga som tenderar att följa med varje medium vars genomslag i någon mening 

betraktas som nytt och kan ställas i kontrast till hur datorer numera inte bara beskrivs som ett 

nytt sätt att lära sig utan också som ”ett naturligt redskap för lärande” (Kärrtorps gymnasium 

2017: 14) och ”en viktig del av det dagliga skolarbetet” (Thorildsplans gymnasium 2017: 7). 

Digitaliseringen kan mot denna bakgrund tolkas i termer av ett hegemoniskt förgivettagande. 
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Så har nya skrivningar om digital kompetens också lagts till i skolans läro-, kurs- och 

ämnesplaner från och med höstterminen 2017 (Skolverket, 2017).  

En skillnad mellan självpresentationer från 2011/2012 och 2016/2017 är att det i de senare 

talas i högre utsträckning om att utveckla en trygghet i att kunna hantera framtidens digitala 

verktyg. Exempelvis påtalas att eleverna behöver ”vässa [s]ina IT-skills” (NTI-gymnasiet 

2017: 22). IT framhålls som ett sätt att förbereda elever för att leva och verka i ett digitaliserat 

samhälle, och således fostras in i rollen som digitala medborgare. Här finns samtidigt en 

underliggande föreställning att elevernas kunskapsutveckling kan förbättras med hjälp av 

digital teknik, i den mån att den sägs stimulera och motivera eleverna till att hela tiden vara 

aktiva och nyfikna i sitt lärande. Med digital kompetens avses nämligen inte bara en god 

datorvana, utan också förmågan att använda IT på ”ett engagerat och motiverat sätt i 

inlärningssyfte” (Dragonskolan 2012: 12). Således understryks redan tidigare att IT är ett 

medel för ett undersökande arbetssätt, ett verktyg, snarare än som ett mål i sig.  

Även om somliga skolor har kommit längre än andra vad gäller IT-användningen är det 

tydligt att den teknologiska utvecklingen förenar skolor i det som beskrivs som en strävan 

efter att vara ett ”föredöme i svensk skolutveckling genom att kommunicera pedagogik och 

lärande på ”öppna ytor” via sociala medier, forum etc.” (NTI-gymnasiet 2011: 23). I detta 

sammanhang kan sociala medier ses som en kanal för att kommunicera lärande och på så vis 

göra det tillgängligt för omvärlden. Att eleverna sägs använda sociala medier i sitt lärande kan 

med andra ord ses som en utmaning men också en möjlighet att i högre grad integrera det 

omgivande samhället i undervisningen. I ett vidare samhällsperspektiv syftar skolans IT-

användning till att utbyta erfarenheter, sprida kunskap och påverka samhällsförhållanden. 

Digitala kompetenser kan således sägas handla om att nå ut med sina budskap i en värld där 

vårt sätt att kommunicera hela tiden förändras och där ”informationstekniken möjliggör ett 

[allt] snabbare informationsutbyte” (Minerva gymnasium 2012: 4). Med hjälp av modern 

teknik sägs det vara meningen att skolan ska bidra till ökat medvetande i olika frågor, vilket 

återigen ger uttryck för en socialt ansvarstagande logik. 

I en intervju med en av skolornas rektor beskrivs också hur eleverna använder sig av så 

kallade molntjänster i syfte att kunna kommentera kurslitteraturen på samma sätt som man 

skriver en kommentar på Facebook samt gilla eller dela inlägg för att på så vis få direkt 

bekräftelse på vad eleverna tycker är bra eller inte bra. Detta, menar rektorn, är ett sätt att 

skapa debatt kring det som eleverna läser och kring själva lärandet, även om man skulle 

kunna tänka sig att en sådan debatt bör sträcka sig längre än att trycka på en gilla-knapp. På 

denna punkt kan den analoga skolan möjligen skapa möten mellan elever på ett annat sätt än 

en digital skola. Undervisningen beskrivs av samma rektor med begreppet gamification, vilket 

betyder att eleverna lär sig på samma sätt som om de spelar ett datorspel. Lärandet sporras av 

känslan av att klara av något, nivå för nivå. Att varje nivå blir lite svårare bidrar till att skapa 

en viss progression i lärandet (Informant i Malmö 2013-04-17). Känslan av att bli bättre på 

det man gör och få direkt återkoppling beskrivs med andra ord som avgörande för att elever 

ska motiveras att lära. Det innebär också att den digitala skolan kan ses som en skola där 

undervisning och kommunikation i hög grad vävs samman. 
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Medan digitala skolor sammankopplas med ett anspråk på att stå för alternativa och öppna 

skolformer där man inte på samma sätt samlas i en byggnad, kan en analog skola däremot 

tolkas som mer sluten och platsbunden i sitt sätt att förmedla kunskap. Det visar sig bland 

annat i att det analoga ofta sammankopplas med skolornas byggnader och fysiska utformning. 

Detta ger därmed uttryck för ett visst rumsberoende, samtidigt som dessa skolor i sin analoga 

form framträder som sociala mötesplatser: ”I skolans hjärta finns den naturliga träffpunkten – 

den magnifika ljushallen” (Kärrtorps gymnasium 2017: 15) och ”Vi har den otroliga Mitten 

där det bland annat finns cafeteria, en scen där det ofta händer saker och en stor härlig trappa 

där många samlas” (Dragonskolan 2016: 13). Här ges bilden av att skolan som fysisk plats 

fortfarande är betydelsefull för känslan av gemenskap och samhörighet mellan elever. Man 

kan, som en av skolornas rektor påpekar, fråga sig vad en analog skola har att erbjuda som en 

digital skola saknar (Informant i Stockholm 2013-02-27). Att komma till skolan och träffa 

andra elever kan trots allt ses som fördelen med en analog skola, där elever kan ges en känsla 

av att ingå i ett socialt sammanhang som inte lika lätt skapas över nätet. Föreställningen om 

en analog skola har således inte spelat ut sin roll, utan kan sägas utgöra ett slags motvikt till 

digitaliseringen.  

Även om digitalisering dominerar framställningen av skola menar jag att en analog skola i 

sammanhanget utgör ett slags oppositionell identitet. Med detta framhålls även vikten av ett 

etiskt förhållningssätt vad gäller att utnyttja de möjligheter att kommunicera med omvärlden 

som följer med modern teknik. I ett allt mer digitaliserat samhälle kan man exempelvis fråga 

sig var gränsen för skolans ansvar börjar och slutar när det gäller elevernas användning av 

nätet och andra medier. En av de intervjuade rektorerna talar om en hög grad av 

ansvarstagande från skolans sida när det gäller elever som på olika sätt medverkar i olika 

medier, med tanke på de eventuella konsekvenserna av elevernas sätt att framställa sig själva. 

Här avsågs visserligen traditionella nyhetsmedier, men det kan också antas gälla i andra 

mediala sammanhang. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och skolan måste göra 

många etiska ställningstaganden (Informant i Stockholm 2013-02-26). Detta kan antas växa i 

betydelse ju viktigare och mer central skolornas närvaro i digitala medier blir för det sätt på 

vilket skola och utbildning kommuniceras. 

I självpresentationerna förekommer ordet ’analog’ endast en gång, och då i en beskrivning av 

vår tids samhälle som ”mer globalt än lokalt, mer digitalt än analogt, och mer 

nätverksberoende än individuellt” (NTI-gymnasiet 2017: 24). Här ges bilden av att det 

analoga är på väg att fasas ut. Men trots den teknologiska utveckling som också gör sig 

gällande på skolans område är den analoga skolan mer aktuell än någonsin, då det är i 

förhållande till en sådan som en digital skola blir möjlig. Det är trots allt i den analoga skolan 

som eleverna lär sig att möta människor vars syn på verkligheten skiljer sig från deras egen, 

och som därmed inte endast, som i den så kallade filterbubblan, bekräftar deras egen 

världsbild. Det är således inte entydigt att den analoga skolan står för en omodern skola som 

inte följer med i den teknologiska utvecklingen, eller att den digitala skolan är ett modernt och 

framtidsorienterat alternativ. Detta motsvarar tidigare resonemang om hur traditionella 

föreställningar om skola bildar utgångspunkten för alternativa skolformer, vilket blir som 

tydligast i exempel på hur skola framträder som en plats eller ett socialt rum där eleverna 

förväntas dela vissa normer och värden. 
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Harmonisering och inkludering 

Detta tema syftar på hur socialt ansvarstagande gör skolors identitetsskapande kan förstås som 

en fråga om att lägga grunden för elevernas fortsatta liv i ett demokratiskt samhälle. I en av 

självpresentationerna upprepas läroplanens formulering av skolans uppdrag som en fråga om 

att ”förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som 

alla i samhället behöver och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar” 

(Heleneholms gymnasium 2011: 6; ur SKOLFS 2011: 144). Enligt detta exempel finns det 

mer eller mindre varaktiga kunskaper som förbereder elever för att leva och verka som 

demokratiska samhällsmedborgare. Dock är det, som tidigare nämnt, inte bara i skolan som 

elever lär sig. I de självpresentationer där socialt ansvarstagande är en framträdande logik 

framhålls därför vikten av att ta vara på elevernas erfarenheter av det omgivande samhället, då 

alla de kunskaper som elever kommer att behöva som framtida medborgare inte kan 

tillgodoses i skolan (Ibid.). Detta blir alltmer aktuellt i takt med att gränserna mellan skola och 

samhälle suddas ut.  

I självpresentationerna från 2011/2012 kan man tala om demokratisk samhällsfostran i den 

mening att det handlar om att vägleda eleverna mot att bli ansvarstagande medborgare med 

förmåga att göra egna ställningstaganden i ett alltmer globalt och föränderligt samhälle. Här 

framställs en skola som ger eleverna brukbara kunskaper för att påverka 

samhällsutvecklingen: ”Vi arbetar för att ge våra elever förmåga att påverka förhållanden 

regionalt, nationellt och globalt” (Kärrtorps gymnasium 2011: 16). I självpresentationer från 

2016/2017 beskrivs på motsvarande sätt en skola som ”bidrar till att skapa medvetna och 

ansvarstagande samhällsmedborgare som gör skillnad i det sammanhang de befinner sig i” 

(NTI-gymnasiet 2016: 25). I båda fallen handlar det om att med hjälp av kunskap bidra till 

samhällets utveckling. Man dock notera att medborgarskap är ett begrepp som nästan inte alls 

förekommer i självpresentationer från 2016/2017. Innebörden av medborgarskap som en fråga 

om att utöva demokratiskt inflytande i samhället har i viss mening kommit att marginaliseras 

för att istället framställas som en kvalifikation för arbetsmarknadens behov.  

Dock förekommer likväl utsagor om hur eleverna ska ges de rätta förutsättningarna för att 

kunna påverka och föra fram sina åsikter enligt grundläggande demokratiska principer: ”Som 

elev känner du att du kan agera i enlighet med dina demokratiska fri- och rättigheter, samt att 

du med respekt för andra inte låter dina handlingar och åsikter kränka någon annan” 

(Kärrtorps gymnasium 2017: 17) och ”Eleverna ska kunna samspela och kommunicera med 

andra personer enligt de demokratiska principer och värden vårt samhälle bygger på” (NTI-

gymnasiet 2016: 26). En utbildning som genomsyras av demokratiska värderingar kan sägas 

ligga både i elevernas och i personalens intresse. Av samma anledning understryks att skolan 

inte bara ska ge kunskaper om demokrati utan också karaktäriseras av demokratiska 

arbetssätt.  

I både kommunala och fristående skolors självpresentationer understryks att skolornas arbete 

överensstämmer med de uppsatta riktlinjer som anges i läroplanen och som skolpolitiker och 

olika uppdragsgivare fattat beslut om: ”Verksamheten vid Heleneholms gymnasium bedrivs i 

enlighet med gällande lagar, förordningar och av kommunfullmäktige respektive 

utbildningsnämnden uppdragna riktlinjer” (Heleneholms gymnasium 2011: 7). Att följa lagar 



95 
 

och förordningar framställs i det studerade materialet som en självklarhet. Samtidigt förefaller 

det som om det inte råder några motsättningar mellan skolornas uppdrag i samhället och dess 

förverkligande – detta trots det glapp som ofta finns mellan olika utbildningspolitiska direktiv 

och hur de tolkas i praktiken. Det kan samtidigt ses som ett försök att harmonisera eller 

upprätta entydighet i framställningen av en skola som lever upp till de normer och 

förväntningar som formuleras i styrdokumenten, vilket också märks i att självpresentationerna 

till stor del upprepar eller omformulerar innehållet i läroplanen för de frivilliga skolformerna.  

Med harmonisering och inkludering syftar jag också på utsagor om att skapa harmoni och 

samförstånd mellan alla på skolan verksamma elever och personal. Så till vida att flertalet 

självpresentationer ger bilden av en skola där det inte förekommer konflikter eller 

motsättningar menar jag att en politisk dimension av den sociala verkligheten hålls på avstånd 

och därmed också uppkomsten av sociala antagonismer. Om det inte går att stävja 

antagonistiska krafter finns däremot ett hot om en negativ kultur på skolorna, vilket 

sammankopplas med ett hot om kaos och upplösning. I skolan tycks det således finnas ett 

behov av att (åter)upprätta entydighet i syfte att undvika konflikter, vilket också kan ses som 

ett slags hegemonisk intervention i skolsammanhang. Skola definieras exempelvis utifrån 

tanken att det ska råda ett ömsesidigt förhållningssätt till värden, vars innebörd ska prägla alla 

möten mellan människor (S:t Eriks gymnasium 2011: 4). Den kontingens som hela tiden hotar 

att upplösa en för tillfället rådande ordning döljs med andra ord bakom ett antagande om att 

alla på skolan är överens om och efterlever sådana normer och värden som uttrycks i 

självpresentationerna. 

En förutsättning för helhet och harmoni kan utifrån självpresentationerna sägas vara det som 

beskrivs som ett aktivt arbete för likabehandling, vilket kan sägas höra till skolornas interna 

arbete med att ta socialt ansvar. Det innebär att alla elever ska behandlas lika, oavsett etnisk 

bakgrund, kön eller sexualitet, och att var och en har ett ansvar för att motverka kränkande 

behandling som diskriminering, mobbning och trakasserier (Malmö Borgarskola 2012: 9; 

Midgårdsskolan 2011: 7). Då likabehandling bland annat handlar om att visa respekt och 

förståelse för olikheter, förutsätts olikheter och meningsskiljaktigheter kunna samexistera utan 

att för den delen skapa antagonistiska förhållanden där olika identiteter blockerar varandra. 

Även om det finns ett visst utrymme för konflikter och motsättningar, är det samtidigt tydligt 

att detta betraktas som ett hinder för en fungerande skola och därför anses vara något som ska 

motverkas. Av ordningsskäl, och för att eleverna ska kunna koncentrera sig på studierna, 

uttrycks därför en strävan efter harmoni och samförstånd.   

I självpresentationerna ges ett fantasmatiskt löfte om helhet och harmoni så länge både elever 

och personal efterlever principen om allas lika värde i både ord och handling. Det är förvisso 

en sak att kommunicera likabehandling genom likabehandlingsplaner eller, som i detta fall, 

självpresentationer på hemsidor, och en annan att omsätta det i praktiken. Det kan vara 

relativt enkelt att formulera hur skolan ska arbeta med likabehandling utan att det för den 

delen behöver efterlevas. I vissa självpresentationer beskrivs snarare ett kvalitetsarbete, som 

syftar på vad som görs för att höja kvaliteten på utbildningen snarare än att förebygga 

mobbning. Samtidigt kan man säga att ingen skola är helt fri från kränkningar, trots ett 

systematiskt likabehandlingsarbete. Att det förr eller senare händer att en elev upplever sig 
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kränkt är enligt en av de intervjuade rektorerna något som måste hanteras på alla skolor 

(Informant i Umeå 2013-03-18). Man kan således, i den mening självpresentationerna döljer 

motsättningar och konflikter, tala om fantasin om helhet och harmoni som illusorisk. 

Helhet och harmoni sägs i självpresentationerna bli möjlig genom att elever och personal är 

överens om och delar sådana gemensamma normer och värden som uttrycks i 

självpresentationerna, exempelvis förståelse, öppenhet, respekt och ansvar (S:t Eriks 

gymnasium 2011: 5). Att värden som dessa formuleras i termer av hur det ska vara eller vad 

alla i skolan vill åstadkomma visar att det rör sig om en vision, ambition eller målsättning 

snarare än som ett faktum att dessa värden gäller. Det handlar således inte om hur skolorna 

fungerar i dagsläget, utan snarare om vad som eftersträvas. Det finns visserligen också 

exempel på hur värden framställs som om det vore ett faktum, men samtidigt är det tydligt att 

dessa exempel föreskriver vad som förväntas av elever och lärare: ”Vi på Midgårdsskolan 

visar varandra respekt” (Midgårdsskolan 2011: 8). Liknande exempel formuleras i jag-form 

som ett sätt att betona varje individs ansvar för att skapa en god studiemiljö. Det ger å ena 

sidan bilden av att det är självklart att olika värden efterlevs, men det faktum att de betonas i 

självpresentationerna kan å andra sidan tolkas som att de hela tiden måste hållas levande och 

elever och lärare påminnas om dess innebörder.  

Öppenhet och mångfald ingår i den typ av värdegemenskaper som beskrivs som 

grundläggande för att skolan ska fungera och syftar, som jag tolkar det, på att skolan ska 

fungera som en frizon där olika idéer fritt och öppet kan diskuteras och där elever och lärare 

lyssnar på varandra. Gymnasieskolors identitetsskapande tar sig därmed uttryck som en 

strävan efter att skapa en harmonisk studiemiljö där alla kan uttrycka sina åsikter och tankar 

på samma villkor. I denna mening ges bilden av en heterogen plats där alla är välkomna 

oavsett intressen och personlighet: ”Här råder en öppen, gemytlig och heterogen stämning där 

alla känner sig välkomna och mångfalden hyllas” (Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 

2011: 9) och ”Här går många olika sorters elever vilket ger en positiv mångfald” 

(Cybergymnasiet 2011: 20). Mångfald likställs återigen med en skolmiljö där alla ingår i en 

inkluderande helhet. Det innebär att alla ska ”mötas med respekt, bli positivt 

uppmärksammade och upptagna i den sociala gemenskapen” (Dragonskolan 2011: 14). Detta 

kan alltså ses som ett tydligt uttryck för den inkluderingstanke som kännetecknar skolors 

identitetsformationer, samtidigt som det kan jämföras med vad som tidigare sagts om hur 

sociala förväntningar på eleverna och deras sätt att vara på olika sätt gör sig gällande i 

skolmiljön.  

I självpresentationerna uttrycks också hur eleverna ska trivas och känna sig trygga i skolan. 

Trivsel sammankopplas å ena sidan med så kallade trivselregler. Framförallt handlar det om 

att värna skolans resurser men också att visa hänsyn. Elever förväntas exempelvis hålla ”en 

god och hjälpsam stil [och vara] rädda om det gemensamma” (Frans Suell och Jörgen Kocks 

gymnasium 2011: 10). Det rör sig alltså om uttalade regler som ett sätt att fastställa elevers 

och lärares skyldigheter gentemot varandra och skilja mellan vad som är rätt och fel. Å andra 

sidan talas det om trivsel i relation till starka traditioner och en stark sammanhållning: ”För att 

du ska trivas och ha roligt under din tid hos oss arrangerar vi olika typer av sociala aktiviteter 

[och] jobbar aktivt för att skapa starka traditioner. Detta, tillsammans med våra tydliga 
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värderingar, skapar sammanhållning och en stark skolanda” (JENSEN gymnasium 2011: 28). 

Här handlar det om att skapa en social samhörighet som ska få eleverna att värna om skolan 

och dess resurser, vilket anknyter till det sätt på vilket elever fostras in i olika sociala 

sammanhang vid sidan av själva studierna. I båda fallen tillskrivs såväl personal som elever 

ett socialt ansvar för varandra och för skolans verksamhet.  

Vad gäller trygghet beskrivs hur skolan ska vara en trygg plats för både elever och personal. 

Dock förespråkas i ett fall så kallade trygghetskameror som ett sätt att skapa en trygg skola. 

Det kan tyckas paradoxalt att en skola beskrivs som trygg samtidigt som det hävdas att 

trygghetskameror behövs för att ”förhindra bråk, skadegörelse och obehöriga på skolan” 

(Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2012: 11). Visserligen understryks att 

trygghetskamerorna endast är påslagna utanför skoltid, men enligt skolans självpresentation 

framgår att man överklagat Datainspektionens förbud att ha kamerorna påslagna även då 

elever vistas på skolan. Att kalla det trygghetskameror kan också ses som ett sätt att undvika 

att sammankopplas med övervakning, men ändå kan man i detta fall säga att skolan framstår 

som starkt beroende av ett visst skydd eller en viss kontroll för att den ska uppfattas som 

trygg: ”Både elever och personal upplever skolan som en säkrare plats sedan 

trygghetskamerorna installerats” (Ibid.). Att trygghet i flertalet självpresentationer lyfts fram 

som en utmärkande egenskap hos skolorna bidrar till att den inte framstår som självklar utan 

återigen som något som ständigt måste försvaras.    

För att skapa en trygg kultur på skolan betonas framförallt vikten av en hög vuxennärvaro i 

skolan, vilket innebär att lärare och andra vuxna på skolan förutsätts arbeta nära eleverna och 

uppvisa ett tydligt ledarskap: ”Med ett tydligt ledarskap på alla nivåer upprätthålls 

gemensamma normer och värderingar i en skola för mångfald. Eleverna ska trivas och känna 

sig trygga” (Thorildsplans gymnasium 2016: 8). Vuxna ska alltså finnas tillgängliga hela tiden 

och ta ett helhetsansvar för elevernas utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Frånvaron 

av vuxna förebilder sägs inte bara medföra ett hot mot känslan av trygghet utan också mot 

elevernas glädje att gå i skolan. Att lärare och annan personal sammankopplas med trygghet 

uttrycks bland annat som följande: ”Din möjlighet att nå goda resultat i en trygg miljö är en 

viktig ledstjärna för alla oss som arbetar på Midgårdsskolan” (Midgårdsskolan 2016: 9). Det 

kan alltså ställas i kontrast till övriga logiker enligt vilka det huvudsakliga ansvaret läggs på 

eleverna själva och där läraren varit mer av en stödfunktion som eleverna kan ta kontakt med 

vid behov.  

I termer av socialt ansvarstagande positioneras läraren i hjärtat av skolorna och deras sätt att 

utbilda. Flera skolor anser att det är lärarna som ligger bakom deras framgång, att det är 

lärarna som ”gör” skolan och som uppskattas som mest av eleverna: 

 
[What is behind the success is] people. Or rather the dedication of my […] teachers and their 

commitment to providing education in a well-structured, safe learning environment. It’s important 

to have people who believe in what you are doing. They bring so much energy to the schools. 

Their belief, energy and skills have helped [Internationella Engelska Gymnasiet] establish schools 

throughout Sweden. They’re an integral part of our success (Internationella Engelska Gymnasiet 

Södermalm 2011: 12).  
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Våra elever beskriver ofta hur mycket de uppskattar lärarnas ämneskunskaper, deras engagemang 

och att de inspirerar och motiverar eleverna att utvecklas. (JENSEN gymnasium 2012: 29). 

 

I ovanstående exempel kan läraren och dennes ämneskunskaper ses som direkt avgörande för 

goda studieresultat. I ett fall beskrivs också hur lärarna uträttar storverk med sina elever (NTI-

gymnasiet 2011: 27). Även om det kan ställas i kontrast till övriga logikers betoning på hur 

läraren intar en position i bakgrunden av elevernas lärande kan läraren i detta fall ses som en 

hjältefigur när det kommer till att skapa en skola där eleverna trivs och når de uppsatta målen. 

I detta fall är det alltså tydligt att läraren spelar en central roll för att eleverna ska lyckas med 

sina studier. Det är läraren som står i centrum och som positioneras som skolornas viktigaste 

resurs genom att vara den som dagligen möter eleverna. I detta sammanhang blir det också 

viktigt att som lärare vara öppen och transparent i sitt arbete. Som en av de intervjuade 

rektorerna slår fast kan lärare inte längre stänga in sig i klassrummet, då skolan genomgår ett 

slags ”korsdrag” vad gäller arbetsmetoder och bedömning av elevernas kunskaper (Informant 

i Umeå, 2013-03-18). Detta kan återigen tolkas som ett uttryck för hur gränserna mellan skola 

och omvärld suddas ut, och gör att läraren på ett annat sätt än tidigare ställs till svars för 

elevernas kunskapsutveckling. 

Att vara kompetent och engagerad kan ses som själva kärnan i lärarskapet så som det 

framställs genom socialt ansvarstagande: ”Våra engagerade, behöriga och kompetenta lärare 

är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för goda studieresultat” (JENSEN gymnasium 

2011: 30). Vad gäller kompetens åsyftas både gedigen ämneskompetens och pedagogisk 

skicklighet. Att vara en duktig lärare är i detta fall att fokusera på kunskapsmålen och den 

dagliga undervisningen där elever får utvecklas efter sina egna förutsättningar, men det är 

också tydligt att eleverna inte bara ska utbildas utan också inspireras och motiveras till 

lärande. För att uppfylla skolans samhällsuppdrag kan läraren sägas spela en avgörande roll 

just som inspiratör och vägledare i en alltmer komplex värld. I termer av socialt 

ansvarstagande innebär det att läraren inte bara betraktas som en förmedlare av kunskap, utan 

också förutsätts väcka intresse och engagemang hos eleverna i olika frågor. Engagemang kan 

också tolkas som ett centralt element i positioneringen av läraren som vuxen förebild för 

eleverna.  

 

Sammanfattning 

I termer av socialt ansvarstagande kan man säga att gymnasieskolors identitetsskapande 

kännetecknas av en strävan efter att på olika sätt åstadkomma det som kan beskrivas som den 

’goda’ eller eftersträvansvärda skolan. Med detta avses en skola som bygger på socialt 

medborgerliga ideal, även om den delvis omdefinieras utifrån ett ekonomiskt 

marknadsmässigt perspektiv. Här begränsas identitetsskapandet av potentiellt antagonistiska 

förhållanden, så till vida att harmoni och samförstånd framhålls som en förutsättning för en 

fungerande skola. Den fantasmatiska aspekten av logiken i fråga är tydligt kopplad till frågor 

om framtidens skola och det samhälle som omger den. Det uttrycks en strävan efter att 

utveckla och förbättra såväl skolan som sociala förhållanden. Olika aspekter av vad socialt 
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ansvarstagande gör med gymnasieskolors identitetsskapande sammanfattas i nedanstående 

tabell: 

 

 Sociala Politiska Fantasmatiska 

Delaktighet och 

responsibilisering 

Förväntan på aktivt 

deltagande och 

engagemang i skolans 

verksamhet, elever och 

föräldrar tillskrivs ansvar 

Medborgare–konsument Föreställning om att 

skapa en bättre skola och 

i förlängningen en bättre 

värld 

Ekonomisering och 

instrumentalisering 

Internationalisering och  

hållbarhet är föremål för 

ekonomiska intressen, 

instrumentellt värde 

Socialt och miljömässigt 

bevarande–ekonomisk 

tillväxt 

Entreprenörskap som 

universallösning på 

världens problem 

Digitalisering och 

skolutveckling 

Vara moderna 

föredömen och leda 

skolutvecklingen, det 

digitala som förlängning 

av det analoga 

Digital–analog skola Framtidens skola, virtuell 

och nätburen? 

Harmonisering och 

inkludering 

Demokratiska värden, 

strävan efter samförstånd 

för att skolan ska 

fungera. 

Karta–”verklighet”, 

Harmoni–konflikt 

Föreställning om helhet 

och harmoni, konflikter 

och motsättningar 

osynliggörs, hot om 

negativ kultur 

 
                             Tabell 5. Sammanfattning av socialt ansvarstagande 

 

En socialt ansvarstagande logik finner jag särskilt intressant med tanke på dess sätt att förena 

olikheter. Ett inkluderande förhållningssätt innebär att alla ska ingå i den sociala 

gemenskapen i skolan och ha samma möjligheter att delta i skolans arbete. Dock osynliggörs 

elevers skilda förutsättningar av föreställningen att alla deltar på samma villkor. Givetvis är 

det motiverat att verka för inkludering i skolan, men samtidigt har denna inkluderingstanke 

kritiserats i skoldebatten med tanke på de elever som inte har likvärdiga möjligheter att delta i 

undervisningen – vilket alltså gör att man kan tala om motsatsen till likvärdighet då skolan 

inte är anpassad efter elevers olika behov. Mot denna bakgrund kan man fortsatt diskutera 

skolans roll i att överbrygga de sociala klyftorna mellan olika grupper av elever och samtidigt 

förstärka olika sociala identiteter i skolsammanhang.  
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Avslutande diskussion 
Denna studie började med antagandet att självpresentationer på hemsidor och i övrigt 

informationsmaterial har betydelse för gymnasieskolors möjligheter att framstå som ett 

attraktivt val av skola. Detta kan förstås mot bakgrund av den skolmarknad som vuxit fram 

och den hårda konkurrens om elever som det har medfört. Mitt intresse riktades mot 

självpresentationer på webbsidor eftersom det är på webben som skolorna presenteras för 

elever, befintliga som potentiella, på skolornas egna villkor. Självpresentationer på webbsidor 

säger någonting om hur de olika skolorna skiljer sig från varandra – men också vad de har 

gemensamt. I regel innehåller webbsidorna också mer generell information om skolorna än 

exempelvis sociala medier, som huvudsakligen används för att kommunicera specifika 

händelser som äger rum på skolorna. 

Jag har under arbetet med denna licentiatavhandling kunnat göra vissa jämförelser mellan 

självpresentationerna. Till att börja med kan jag konstatera att det inte finns några större 

regionala skillnader mellan framställningen av skolor i Umeå, Stockholm och Malmö. 

Visserligen kan man se att somliga mönster i det studerade materialet är koncentrerade till 

vissa städer, men detta är att betrakta som marginella skillnader. Exempelvis är de skolor som 

tydligast utmärker sig med en akademisk profil förlagda i Stockholm, till skillnad från 

näringslivsinriktningen som är mer utbredd. Malmöskolorna och Umeåskolorna speglar 

varandra vad det gäller skolornas inriktning. Det finns en större kommunal skola och en skola 

med estetisk profil i de båda städerna, medan Stockholms stad präglas av flera större 

kommunala skolor med både praktisk och teoretisk inriktning. Överlag används samma typ av 

retorik i självpresentationerna, men friskolornas självpresentationer utmärker sig i sättet att 

markera skillnaden mellan friskolor och kommunala skolor.     

Skillnaderna mellan självpresentationer från 2011/2012 och 2016/2017 är något tydligare. 

Innehållet på webbsidorna har i vissa fall bantats ned från att ge riklig information om 

skolorna till att lämna kontaktuppgifter eller frågeformulär till den som är intresserad av att 

veta mer. Den största skillnaden ligger i att det skett en minskning av text och en betydande 

ökning av visuella inslag. Man kan även notera en rad andra exempel på förändringar i 

skolornas identitetsskapande. Bland annat finns tecken på att självpresentationerna har blivit 

mer nischade, i den mening att de vänder sig till specifika målgrupper snarare än en bredare 

allmänhet. Även om bredd och mångfald i utbudet av utbildningar erbjuds i fallet med större 

kommunala skolor tyder de självpresentationer jag har studerat på att flera skolor profilerar 

sig gentemot specifika områden.  

Är det något som har vuxit i betydelse i självpresentationerna från 2016/2017 är det den 

digitala utvecklingen. Från att i självpresentationerna 2011/2012 vara en aspekt av 

skolutveckling i allmänhet, tyder materialet från 2016/2017 på att digitalisering mer specifikt 

handlar om att hos eleverna utveckla sådana digitala kompetenser som rustar dem för 

framtidens möjligheter och utmaningar. I självpresentationer från 2011/2012 beskrivs 

digitaliseringen som ett medel för att förbereda eleverna för ett framtida samhälle snarare än 

ett mål i sig, medan det i 2016/2017 års självpresentationer uttrycks som en målsättning att 

digitalisera skolan i så stor utsträckning som möjligt. Digitaliseringen tar sig också uttryck i 

självpresentationerna på så vis att skolornas webbsidor integreras i allt högre grad med sociala 
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medier. Det gäller framförallt de kommunala skolorna i Umeå och Stockholm, samt de 

fristående skolorna i Malmö. Om inte annat anges, i 14 av 16 självpresentationer, länkar till 

skolornas profiler på sociala medier. Webbsidorna har också börjat användas för att 

kommunicera specifika budskap och nyheter om skolorna på motsvarande sätt som i sociala 

medier. Det gör att självpresentationer på webbsidor i ökande grad framstår som ett slags 

digital anslagstavla, där skolorna publicerar sina egna nyheter om sig själva. 

Även om jag inte har studerat nyhetsflöden på skolornas webbsidor – främst med tanke på att 

nyheter om olika aktiviteter och händelser inte i första hand ger information om skolorna och 

vad som utmärker dem – kan man säga att det skapas en dagordning som i sin tur ger en bild 

av vilka skolfrågor som framhålls som viktiga och aktuella inom skolvärlden, exempelvis 

samarbete och samverkan samt olika sätt att åstadkomma skolutveckling. Även 

entreprenörskap är en återkommande punkt på dagordningen, som också kan sägas bidra till 

att skapa publicitet kring skolornas verksamhet och dess syfte att utbilda blivande innovatörer 

och företagare. Det handlar för det mesta om inslag där skolornas egen medverkan i olika 

medier uppmärksammas, exempelvis om eleverna vunnit utmärkelser eller liknande. Även om 

det finns ett värde i att visa upp elevernas prestationer för omvärlden – inte minst som ett sätt 

att marknadsföra sig och framstå som ett attraktivt utbildningsalternativ för elever som ska 

välja skola – kan man säga att nyhetsvärdet i första hand definieras utifrån skolornas eget 

perspektiv, vilket skulle kunna vara en anledning att man har svårt att nå ut med detta i 

traditionella medier.  

 

 

Självpresentationernas logiker  

Självpresentationerna analyserades med fokus på de så kallade logiker som kunde identifieras 

i det studerade materialet. Logiker har för mig varit det centrala analysverktyget på väg mot 

en förståelse av villkoren för gymnasieskolors identitetsformationer – vilket också kan ses 

som licentiatavhandlingens huvudsakliga bidrag. För att identifiera olika logiker utgick jag 

från hur skola på olika sätt sammankopplas med näringsliv, universitet, individ och samhälle. 

Genom att studera hur skola definieras i förhållande till dessa områden kunde jag 

utkristallisera fyra olika men sammanhängande logiker, som jag valde att kalla 

näringslivsanpassning, akademisering, individualisering och socialt ansvarstagande. Medan 

näringslivsanpassning och individualisering kan ses som primärt marknadsliberala logiker, 

utgör akademisering och socialt ansvarstagande exempel på traditionellt medborgarfostrande 

sådana – alternativt ett slags hybrider. Dessa logiker bygger alltså på olika föreställningar och 

ideal, men som jag ser det förutsätter de också varandra. Det är således inte fråga om att vissa 

logiker utesluter andra, utan snarare menar jag att dessa olika mönster genomkorsar varandra i 

framställningen av skola.  

I analysen har jag utgått från hur olika aspekter av dessa logiker tar sig uttryck, detta med 

utgångspunkt i ett antal teman som talar om vad logikerna gör med skolors 

identitetsskapande, hur detta går till och varför det tar sig ett visst uttryck. Ett tematiskt 

tillvägagångssätt har varit fruktbart för att undersöka detta och tillät mig närma mig ett 

omfångsrikt material steg för steg. Olika teman har med andra ord varit ett sätt att undersöka 

hur de olika logikerna tar sig konkret uttryck i gymnasieskolors självpresentationer. En 
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tematisk analys visade sig vara förenlig med en analys av logiker på så vis att det i båda fallen 

handlar om de övergripande mönster och principer som organiserar identitetsskapande 

processer. Medan logiker har varit den huvudsakliga begreppsvärld som jag utgått från i mina 

analyser, har tematiseringen varit själva det analytiska tillvägagångssättet. Logiker kan med 

andra ord ses som analysens huvudsakliga element medan olika teman kan ses som ett slags 

kontextualisering eller situering av dessa element.      

Sett till de sociala aspekterna har de olika logikerna gemensamt att den skola som framträder 

kan ses som en förberedelse för någonting annat – i synnerhet för arbete och vidare studier 

men också för elevernas fortsatta liv och aktiva deltagande i samhället. Detta synsätt leder till 

i viss mening till att man inte lägger lika mycket vikt vid utbildningens innehåll som dess 

syfte och målsättningar. I detta sammanhang kan man säga att utbildningen värderas utifrån 

vad och vem den är till för snarare än att tillskrivas ett egenvärde. Näringslivsanpassning gör 

exempelvis att skola omdefinieras i termer av arbete, medan akademisering innebär att nivån 

på utbildningen höjs för att motsvara de krav som ställs inom den högre utbildningen. Med 

individualisering är det meningen att individen ska lägga grunden för sin personliga 

utveckling och i fallet med socialt ansvarstagande avses en skola som kännetecknas av 

engagemang och demokratiskt inflytande. I fallet med samtliga logiker handlar det om att leva 

upp till vissa förväntningar på elevens förmåga till ansvarstagande, samtidigt som alla elever 

förutsätts gå i skolan på samma villkor.   

Vad gäller politiska aspekter har de olika logikerna gemensamt att marknadsliberala kontra 

medborgarfostrande ideal ställs emot varandra. I grunden finns ett ifrågasättande av 

traditionella definitioner av skola och utbildning, antingen det handlar om teoretiska 

ämneskunskaper och klassrumsundervisning eller det kommunala skolväsendet i stort.  

Visserligen lever ett traditionellt bildningsideal kvar, men mycket tyder på att detta begränsas 

alltmer till förmån för marknadsmässiga definitioner av skola och utbildning. Det sker således 

också en omsvängning i talet om skolans traditionella fostransuppdrag, på så vis att begrepp 

som demokrati och medborgarskap görs till medel för ekonomisk tillväxt och 

kompetensförsörjning. I likhet med pedagogen Sten Båths studie av utbildningstexter 

angående reformeringen av gymnasieskolan menar jag dock att det sätt på vilket utsagor om 

kvalifikation och andra marknadsliberala inslag dominerar framställningen av skola och 

utbildning inte nödvändigtvis innebär en minskning av utsagor om exempelvis demokratisk 

medborgarfostran (Båth 2006: 170f). Även om det sker en distansering från en längre 

tradition av medborgarfostran, fungerar denna tradition som en motiverande och 

legitimerande grund för marknadsliberala perspektiv på skola och utbildning. Det märks i det 

som kan tolkas som en strävan efter att utgöra ett alternativ till en traditionell skola men 

samtidigt vara tillräckligt lik en sådan för att uppfattas som trovärdig i sitt sätt att utbilda.  

I fråga om fantasmatiska aspekter, slutligen, framgår tydliga anspråk på att representera det 

som föreställs vara en objektiv och på förhand existerande verklighet. Mot denna bakgrund 

uttrycks i det studerade materialet en kamp om tolkningsföreträde vad gäller definitionen av 

vad en skola egentligen är, vad det innebär att lära sig på riktigt, och så vidare. Det är denna 

föreställning om en omöjlig totalitet som ger kraft och riktning åt gymnasieskolors 

identitetsskapande och som tar sig uttryck på olika sätt i det studerade materialet. I termer av 
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näringslivsanpassning uttrycks tydliga anspråk på att vara allmängiltig i det sätt på vilket 

flertalet skolor uttrycker ett anspråk på att representera verkligheten, medan akademisering 

bygger på en föreställning om objektivitet som också används för att bekräfta och förstärka en 

viss verklighetsbeskrivning på vetenskaplig grund. Individualisering medför det jag tolkar 

som ett anspråk på självförverkligande, att göra verklighet av sig själv och sitt livsprojekt, 

medan socialt ansvarstagande bygger på olika föreställningar om skolan och det övriga 

samhället som en inkluderande och harmonisk helhet. Medan övriga logiker gör att 

skillnaderna mellan elever i viss mening framhävs som något önskvärt och naturligt innebär 

socialt ansvarstagande att dessa olikheter osynliggörs till förmån för den inkluderings och 

likvärdighetstanke som genomsyrar skolornas identitetsskapande.  

I fråga om logiker som inte kunde utläsas i det studerade materialet kan man tala om 

exempelvis social utjämning, detta trots skolans uppdrag att verka för att alla elever ska ges 

en likvärdig utbildning. Istället framträder en skola som är högst individuell till sin karaktär 

på så vis att det i hög grad är upp till individen att lyckas med sina studier. Att eleverna 

tillskrivs ett ansvar för sig själva och sin utveckling innebär som tidigare nämnt att elevernas 

framgång görs beroende av dem själva. I självpresentationerna finns inga tecken på att det 

sker en utjämning mellan eleverna om eleverna inte själva tar vara på sina intressen – men så 

kan man också, sett utifrån ett marknadsliberalt perspektiv, säga att olikheter mellan elever 

görs till en dygd. Som jag tolkar det går eleverna därmed i skolan på olika villkor i den 

mening att alla elever är olika och de sociala och individuella förutsättningarna att klara av 

studierna skiljer sig från elev till elev.     

Med tanke på att självpresentationerna kan ses som ett slags visionsdokument över skolans 

utveckling finns det anledning att reflektera över vad gymnasieskolors identitetsskapande 

säger i ett framtida perspektiv. Som nämnt i kapitlet om näringslivsanpassning definieras 

framtiden som något eleverna kvalificerar sig till – bland annat genom att gå på en viss skola. 

På denna punkt är det tydligt att elevernas framtida öden avgörs av deras val av skola, men 

man kan samtidigt fråga sig om elever väljer skola på samma villkor. I självpresentationerna 

framträder en skola som i allt högre grad riktar sig mot en viss grupp elever – nämligen elever 

som passar in på beskrivningen av skolorna och som kan bidra till att bekräfta densamma. 

Detta kan sättas i relation till en utveckling där eleverna har blivit ett sätt att marknadsföra 

skolor. Skolan framtonar än mer som ett sorteringsinstrument som skiljer högpresterande 

elever från elever i behov av extra stöd och anställningsbara elever från elever som inte anses 

vara kvalificerade nog. Mycket tyder på att framtidens skola, åtminstone indirekt och till följd 

av att framställningen av skola och utbildning vänder sig till vissa elever, präglas av ett 

selektivt och strategiskt elevurval.  Även om skolorna inte har rätt att göra denna typ av urval 

kan självpresentationernas sätt att tilltala mottagaren få konsekvenser för vem som väljer att 

söka sig till en viss skola. Man kan fortsatt fråga sig vilka elever som inkluderas i skolans bild 

av sig själva och vilka som hamnar utanför. 

Det finns mycket i det material som har studerats här som tyder på att svensk skola är stadd i 

förändring. Inte minst den teknologiska utvecklingen gör att man kan fråga sig om skolan ska 

fortsätta vara en fysisk mötesplats för elever eller kommer den på sikt att uppgå i den digitala 

världen, och vad innebär det i så fall för skolans roll som förmedlare av kunskap? Det finns 
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idag tecken på att en skola kan finnas var som helst och när som helst, då kunskap 

kommuniceras alltmer öppet, via plattformar som är tillgängliga för omvärlden. Man kan 

därmed fråga sig vad som händer med skolan som en plats för lärande. Å ena sidan förväntas 

eleverna ta till sig kunskaper i andra sammanhang än skolan, inte minst på fritiden, vilket gör 

att skolan i första hand blir en förberedelse för detta. Som ett sätt att förbereda eleverna för 

nästa steg i deras utveckling för flyttar den värld de utbildas för in i skolan medan lärandet i 

hög grad flyttar utanför skolans väggar. Omvärlden görs därmed till en del av skolan och vice 

versa, vilket tyder på att skolan inte längre betraktas som en värld för sig och att gränserna 

mellan skola och omvärld luckras upp. Å andra sidan visar mitt material att skolan är och 

förblir en plats där eleverna lär sig att lära. Detta sammankopplas med en syn på lärande som 

ständigt pågående och aldrig avslutat och som fostrar eleverna till att vara anpassningsbara 

subjekt som hela tiden tar till sig ny kunskap.  

 

Slutord  

Under arbetet med denna licentiatavhandling har jag reflekterat mycket över den 

forskningsstrategi jag valt och huruvida det var rätt val eller inte. I denna studie valde jag att 

analysera gymnasieskolors självpresentationer med hjälp av logiker. En sådan analys har 

tidigare gjorts i studier av utbildningspolicy men däremot inte för att studera ett material som 

självpresentationer. Sett utifrån ett självkritiskt perspektiv hade denna forskningsstrategi 

möjligen passat bättre om jag hade studerat en konkret social praktik, exempelvis hur olika 

medier används i skolors dagliga arbete, och hur en sådan praktik griper tag om lärare och 

elever i deras vardag. Att studera innehållet i självpresentationer är, menade Jason Glynos i 

samband med en doktorandkurs jag gick, inte detsamma som att studera en social praktik – 

framförallt med tanke på att det inte är subjekt vars sociala handlingar som ska förklaras i 

denna licentiatavhandling. Dock kan man säga att logiker bidrar till att skapa, omvandla och 

upprätthålla olika identitetsskapande processer på basis av gymnasieskolors självtolkningar. 

Av denna anledning såg jag en analys av logiker som en möjlighet att utforska villkoren för 

gymnasieskolors identitetsformationer. Detta såg jag som ett mer avgränsat objekt för en 

analys av logiker än att exempelvis undersöka hur ett begrepp som skola definieras i stort. 

Själva innebörderna av skola har jag upplevt som betydligt mer svårfångade än att beskriva 

och analysera de identitetsskapande processer som uttrycks i det studerade materialet. Viktigt 

att betona är att jag undersökt pågående identitetsformationer snarare än skolors identiteter 

som sådana. Jag har också sökt svar på vilket slags skola som utifrån skolornas perspektiv 

föreställs och eftersträvas idag och i ett framtida perspektiv snarare än hur det är eller bör 

vara. 

Om jag ska vara kritisk mot mitt arbete ser jag att tillämpningen av logiker möjligen kunde 

varit mindre klassificerande. För att identifiera logiker har jag utgått från olika delar av mitt 

material, men då på ett sätt som inneburit att jag i mina många läsningar av materialet har 

kategoriserat det och delat in det i olika delar. För att logikerna inte ska fungera som en 

typologi, vilket vore detsamma som att inordna olika utsagor under på förhand existerande 

strukturer, har jag strävat efter att tydliggöra hur jag sammanför olika utsagor till de logiker 

jag kunnat identifiera och närmare undersöka hur de förhåller sig till varandra. Jag har med 



105 
 

andra ord försökt vara tydlig med hur jag sammanför olika utsagor till en viss logik och vad 

detta innebär för skolornas identitetsformationer. I detta avseende har det tematiska 

tillvägagångssättet varit särskilt betydelsefullt som ett sätt att sätta olika exempel på hur 

logikerna tar sig uttryck i ett visst sammanhang.   

Självpresentationernas många gånger öppna men komplexa formuleringar har varit en 

utmaning att hantera och försöka skapa mening kring, eftersom de säger så lite men ändå så 

mycket genom att ge utrymme för en mängd olika tolkningar. I detta avseende spelar mina 

egna tolkningar en avgörande roll. Denna licentiatavhandling är med andra ord en kvalitativ 

och tolkande studie där jag närläser det specifika material som utgörs av gymnasieskolors 

självpresentationer. Det innebär att den skola som framträder i mina analyser inte är slutgiltigt 

fastlagd, utan ett resultat av mina tolkningar av det empiriska materialet. Av samma anledning 

är denna undersökning och dess resultat inte att betrakta som den enda möjliga förklaringen 

av skolors identitetsskapande. Det är tvärtom en version, och därmed en del av den pågående 

kamp om tolkningsföreträde som omger och kommer till uttryck i framställningen av skola 

och utbildning.  

En svårighet jag upplevde i analysen var också det faktum att mina analytiska resonemang 

ibland bygger på enskilda skolors utsagor om sig själva. Således ges en partikulär bild av hur 

skola framställs, vilket påverkar studiens representativitet. Jag har i största möjliga 

utsträckning försökt ta upp exempel som representerar fler än ett fåtal skolor, men i vissa fall 

har materialet varit begränsat i detta avseende. En del skolor förekommer mer frekvent än 

andra på grund av att de profilerar sig på ett bestämt sätt. Samtidigt menar jag att de exempel 

jag tar upp är representativa för det urval av skolor som här är fallet. Det är detta urval som 

jag säger någonting om, men det är också sannolikt att många andra skolor presenterar sig på 

liknande sätt. Dessa olika utmaningar och begränsningar menar jag dock är hanterbara genom 

att vara konsekvent i tillämpningen av teoretiska begrepp och följa den ontologiska 

tankemodell, konstruktivismen, som presenterades i teorikapitlet. Möjligen hade ett större och 

mer sammanhållet material, i form av exempelvis självpresentationer för ett visst slags 

gymnasieskolor eller för samtliga skolor i en viss stad, kunnat generera en mindre 

fragmentarisk empiri. 

Många aspekter av skolors identitetsskapande har inte studerats i den här avhandlingen. Jag 

har i första hand fokuserat på de texter genom vilka skolorna presenteras och som ger bilden 

av en skola som påminner om något annat än vad som traditionellt förknippas med en skola. 

Ett område som är intressant för vidare forskning är också hur skola är föremål för en visuell 

omvandling som i högsta grad påverkar synen på vad en skola är. Några av de frågor som 

skulle vara intressanta att ställa är därmed vilka visuella logiker som präglar framställningen 

av vår tids skola och utbildning och vilka intressen som därigenom blir styrande. Det blir 

särskilt relevant med tanke på att skolan numera har många olika aktörer i samhället att 

förhålla sig till. Frågan är vilka intressen som ska prioriteras och vilka som hamnar i 

bakgrunden.  

Även skolors användning av sociala medier som ett sätt att marknadsföra sig själva är i hög 

grad forskningsvärd, speciellt med tanke på att sociala medier som Facebook, Twitter och 

Instagram blir allt viktigare kanaler för att nå ut till elever och andra som vill veta mer om och 
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skapa sig en bild av skolornas arbete. Det betyder dock inte att självpresentationer på webben 

minskar i betydelse. Med tanke på att det inte endast är skolornas eller kommunernas personal 

som skapar bilden av skolan i sociala medier, kan webbsidorna tvärtom spela en större roll i 

framtiden som ett sätt att beskriva skola och utbildning utifrån ett inifrånperspektiv. Medan 

självpresentationerna på webben också innehåller länkar till skolornas profiler på sociala 

medier, är det på webben som det publiceras nyheter om skolor och deras elevers framgångar. 

Det tyder på att självpresentationer på webben spelar en fortsatt viktig roll för möjligheterna 

att skapa positiv publicitet kring enskilda skolor. Att webben används som ett sätt att 

publicera sina egna nyheter om skolans verksamhet istället för att vända sig till traditionella 

medier, gör att självpresentationer på hemsidor fortsatt kommer att vara forskningsvärda 

utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv.  
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https://web.archive.org/web/20100812105121/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/nulage.asp
https://web.archive.org/web/20100813065049/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/vision.asp
https://web.archive.org/web/20100813065049/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/vision.asp
https://web.archive.org/web/20100812105121/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/nulage.asp
https://web.archive.org/web/20100812105121/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/nulage.asp
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-G%C3%B6teborgs-katalog-f%C3%B6r-l%C3%A4s%C3%A5ret-1415.pdf
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-G%C3%B6teborgs-katalog-f%C3%B6r-l%C3%A4s%C3%A5ret-1415.pdf
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-G%C3%B6teborgs-katalog-f%C3%B6r-l%C3%A4s%C3%A5ret-1415.pdf
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-G%C3%B6teborgs-katalog-f%C3%B6r-l%C3%A4s%C3%A5ret-1415.pdf
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-G%C3%B6teborgs-katalog-f%C3%B6r-l%C3%A4s%C3%A5ret-1415.pdf
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-G%C3%B6teborgs-katalog-f%C3%B6r-l%C3%A4s%C3%A5ret-1415.pdf
http://cybergymnasiet.se/koncept/entreprenorskap.asp
https://web.archive.org/web/20100812105529/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/
http://cybergymnasiet.se/koncept/presentation.asp?offset=18
https://web.archive.org/web/20100812105529/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/
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Cybergymnasiet 2011: 12, hämtad 2011-10-26. 

http://www.cybergymnasiet.se/stockholm/blivande-elev.asp?offset=6 | Senast kontrollerad 

2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20100812110802/http://www.cybergymnasiet.se/stockholm/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Cybergymnasiet 2011: 13, hämtad 2011-10-26. 

http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-Göteborgs-katalog-för-

läsåret-1415.pdf | Senast kontrollerad 2018-11-20.   

Cybergymnasiet 2012: 14, hämtad 2016-09-06.  

http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-Göteborgs-katalog-för-

läsåret-1415.pdf | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

Cybergymnasiet 2011: 15, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100813061512/http://www.cybergymnasiet.se/koncept/trivsel.

asp | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Cybergymnasiet 2012: 16, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20100813063253/http://www.cybergymnasiet.se/malmo/profil.as

p | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Cybergymnasiet 2011: 17, hämtad 2011-10-26.  

https://web.archive.org/web/20100812105138/http://www.cybergymnasiet.se/koncept/bakgru

nd.asp | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Cybergymnasiet 2011: 18, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100812111831/http://www.cybergymnasiet.se/koncept/kursutb

ud.asp | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Cybergymnasiet 2011: 19, hämtad 2011-10-26. 

http://www.cybergymnasiet.se/koncept/presentation.asp?offset=24 | Senast kontrollerad 2011-

10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20100812111248/http://www.cybergymnasiet.se/koncept/present

ation.asp | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Cybergymnasiet 2011: 20, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100813061512/http://www.cybergymnasiet.se/koncept/trivsel.

asp | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2016: 1, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160502202248/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/om

oss/profilomraden.4.52289d7013a4b49e9873120.html | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

Dragonskolan 2012: 2, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20101224101740/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/utb

ildningar/samhallsvetenskapsprogrammet.4.5ae6b78f12b6597d14080006691.html | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2012: 3, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20121015011955/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/vik

tigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

http://www.cybergymnasiet.se/stockholm/blivande-elev.asp?offset=6
https://web.archive.org/web/20100812110802/http:/www.cybergymnasiet.se/stockholm/
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-Göteborgs-katalog-för-läsåret-1415.pdf
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-Göteborgs-katalog-för-läsåret-1415.pdf
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-Göteborgs-katalog-för-läsåret-1415.pdf
http://media.cybergymnasiet.se/sites/3/2014/05/Cybergymnasiet-Göteborgs-katalog-för-läsåret-1415.pdf
https://web.archive.org/web/20100813061512/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/trivsel.asp
https://web.archive.org/web/20100813061512/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/trivsel.asp
https://web.archive.org/web/20100813063253/http:/www.cybergymnasiet.se/malmo/profil.asp
https://web.archive.org/web/20100813063253/http:/www.cybergymnasiet.se/malmo/profil.asp
https://web.archive.org/web/20100812105138/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/bakgrund.asp
https://web.archive.org/web/20100812105138/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/bakgrund.asp
https://web.archive.org/web/20100812111831/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/kursutbud.asp
https://web.archive.org/web/20100812111831/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/kursutbud.asp
http://www.cybergymnasiet.se/koncept/presentation.asp?offset=24
https://web.archive.org/web/20100812111248/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/presentation.asp
https://web.archive.org/web/20100812111248/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/presentation.asp
https://web.archive.org/web/20100813061512/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/trivsel.asp
https://web.archive.org/web/20100813061512/http:/www.cybergymnasiet.se/koncept/trivsel.asp
https://web.archive.org/web/20160502202248/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss/profilomraden.4.52289d7013a4b49e9873120.html
https://web.archive.org/web/20160502202248/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss/profilomraden.4.52289d7013a4b49e9873120.html
https://web.archive.org/web/20101224101740/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/utbildningar/samhallsvetenskapsprogrammet.4.5ae6b78f12b6597d14080006691.html
https://web.archive.org/web/20101224101740/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/utbildningar/samhallsvetenskapsprogrammet.4.5ae6b78f12b6597d14080006691.html
https://web.archive.org/web/20121015011955/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html
https://web.archive.org/web/20121015011955/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html
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Dragonskolan 2011: 4, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20121006034719/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/om

oss.4.694258e710e363a2e3d800038742.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2011: 5, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20121006034719/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/om

oss.4.694258e710e363a2e3d800038742.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2011: 6, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120101194321/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/fore

lever.4.13c1b69101a982ca2a800032611.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2016: 7, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160502202248/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/om

oss/profilomraden.4.52289d7013a4b49e9873120.html | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

Dragonskolan 2016: 8, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160502202248/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/om

oss/profilomraden.4.52289d7013a4b49e9873120.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2011: 9, hämtad 2011-10-26.  

https://web.archive.org/web/20130218044439/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/for

elever.4.13c1b69101a982ca2a800032611.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2011: 10, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110308134416/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/for

elever/barbaradatorer.4.1821d6e811c67c7e7958000668.html | Senast kontrollerad 2018-11-

20. 

Dragonskolan 2012: 11, hämtad 2012-07-22. 

http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta/planerochriktlinjer.4.69f308411137

99415cf800013916.html | Senast kontrollerad 2012-07-22. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20121015011955/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/vik

tigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2012: 12, hämtad 2012-07-22. 

http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta/planerochriktlinjer.4.69f308411137

99415cf800013916.html | Senast kontrollerad 2012-07-22. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20121015011955/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/vik

tigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2016: 13, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160430060019/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/om

oss.4.694258e710e363a2e3d800038742.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Dragonskolan 2011: 14, hämtad 2011-10-26. 

http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta/planerochriktlinjer.4.69f308411137

99415cf800013916.html | Senast kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120101190046/http://www.skola.umea.se:80/dragonskolan/vik

tigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20121006034719/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss.4.694258e710e363a2e3d800038742.html
https://web.archive.org/web/20121006034719/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss.4.694258e710e363a2e3d800038742.html
https://web.archive.org/web/20121006034719/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss.4.694258e710e363a2e3d800038742.html
https://web.archive.org/web/20121006034719/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss.4.694258e710e363a2e3d800038742.html
https://web.archive.org/web/20120101194321/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/forelever.4.13c1b69101a982ca2a800032611.html%25
https://web.archive.org/web/20120101194321/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/forelever.4.13c1b69101a982ca2a800032611.html%25
https://web.archive.org/web/20160502202248/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss/profilomraden.4.52289d7013a4b49e9873120.html
https://web.archive.org/web/20160502202248/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss/profilomraden.4.52289d7013a4b49e9873120.html
https://web.archive.org/web/20160502202248/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss/profilomraden.4.52289d7013a4b49e9873120.html
https://web.archive.org/web/20160502202248/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss/profilomraden.4.52289d7013a4b49e9873120.html
https://web.archive.org/web/20130218044439/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/forelever.4.13c1b69101a982ca2a800032611.html
https://web.archive.org/web/20130218044439/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/forelever.4.13c1b69101a982ca2a800032611.html
https://web.archive.org/web/20110308134416/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/forelever/barbaradatorer.4.1821d6e811c67c7e7958000668.html
https://web.archive.org/web/20110308134416/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/forelever/barbaradatorer.4.1821d6e811c67c7e7958000668.html
http://www.skola.umea.se/dragonskolan/viktigtattveta/planerochriktlinjer.4.69f30841113799415cf800013916.html
http://www.skola.umea.se/dragonskolan/viktigtattveta/planerochriktlinjer.4.69f30841113799415cf800013916.html
https://web.archive.org/web/20121015011955/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html
https://web.archive.org/web/20121015011955/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html
http://www.skola.umea.se/dragonskolan/viktigtattveta/planerochriktlinjer.4.69f30841113799415cf800013916.html
http://www.skola.umea.se/dragonskolan/viktigtattveta/planerochriktlinjer.4.69f30841113799415cf800013916.html
https://web.archive.org/web/20121015011955/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html
https://web.archive.org/web/20121015011955/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html
https://web.archive.org/web/20160430060019/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss.4.694258e710e363a2e3d800038742.html
https://web.archive.org/web/20160430060019/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/omoss.4.694258e710e363a2e3d800038742.html
http://www.skola.umea.se/dragonskolan/viktigtattveta/planerochriktlinjer.4.69f30841113799415cf800013916.html
http://www.skola.umea.se/dragonskolan/viktigtattveta/planerochriktlinjer.4.69f30841113799415cf800013916.html
https://web.archive.org/web/20120101190046/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html
https://web.archive.org/web/20120101190046/http:/www.skola.umea.se:80/dragonskolan/viktigtattveta.4.13c1b69101a982ca2a800033060.html
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Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 1, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120511103036/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/Var-Gymnasiechef-har-ordet-.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 2, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120511220608/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/Om-skolan/Samarbete-med-naringslivet.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 3, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120510044503/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/Om-skolan.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2012: 4, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120510044503/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/Om-skolan.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2012: 5, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120511103036/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/Var-Gymnasiechef-har-ordet-.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 6, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120510044503/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/Om-skolan.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 7, hämtad 2011-10-26. 

http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-

gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-

skolan/Elevinflytande.html | Senast kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120511103118/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 8, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120511221441/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/Om-skolan/Miljotankande.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 9, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120621140615/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/Om-skolan.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2011: 10, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120511103118/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

https://web.archive.org/web/20120511103036/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Var-Gymnasiechef-har-ordet-.html
https://web.archive.org/web/20120511103036/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Var-Gymnasiechef-har-ordet-.html
https://web.archive.org/web/20120511103036/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Var-Gymnasiechef-har-ordet-.html
https://web.archive.org/web/20120511220608/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan/Samarbete-med-naringslivet.html
https://web.archive.org/web/20120511220608/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan/Samarbete-med-naringslivet.html
https://web.archive.org/web/20120511220608/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan/Samarbete-med-naringslivet.html
https://web.archive.org/web/20120510044503/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120510044503/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120510044503/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120510044503/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120510044503/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120510044503/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120511103036/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Var-Gymnasiechef-har-ordet-.html
https://web.archive.org/web/20120511103036/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Var-Gymnasiechef-har-ordet-.html
https://web.archive.org/web/20120511103036/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Var-Gymnasiechef-har-ordet-.html
https://web.archive.org/web/20120510044503/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120510044503/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120510044503/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan/Elevinflytande.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan/Elevinflytande.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan/Elevinflytande.html
https://web.archive.org/web/20120511103118/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120511103118/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120511103118/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120511221441/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan/Miljotankande.html
https://web.archive.org/web/20120511221441/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan/Miljotankande.html
https://web.archive.org/web/20120511221441/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan/Miljotankande.html
https://web.archive.org/web/20120621140615/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120621140615/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120621140615/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120511103118/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan/Ordningsfragor.html
https://web.archive.org/web/20120511103118/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan/Ordningsfragor.html
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gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan/Ordningsfragor.html | Senast kontrollerad 2011-

10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120511103118/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 2012: 11, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120511103031/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-

gymnasium/Trygg-och-saker-miljo.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Heleneholms gymnasium 2011: 1, hämtad 2011-10-26. 

http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-

gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Kvalitet-och-malsattning.html | Senast 

kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120401061358/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-

skolan.html#Mittenspalt | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

Heleneholms gymnasium 2011: 2, hämtad 2011-10-26. 

http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-

gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Rektor-har-ordet.html | Senast 

kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120401061358/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-

skolan.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Heleneholms gymnasium 2011: 3, hämtad 2011-10-26. 

http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-

gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Kvalitet-och-malsattning.html | Senast 

kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120401061358/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-

skolan.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Heleneholms gymnasium 2011: 4, hämtad 2011-10-26. 

http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-

gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken/Skoldemokrati.html | Senast 

kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120401061344/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-

gymnasium/Elevhandboken.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Heleneholms gymnasium 2011: 5, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120121123343/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/-FN-

skola.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Heleneholms gymnasium 2011: 6, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20170923194325/http://malmo.se/Medborgare/Forskola--

https://web.archive.org/web/20120511103118/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan/Ordningsfragor.html
https://web.archive.org/web/20120511103118/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120511103118/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120511103118/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/For-dig-som-ar-elev-pa-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120511103031/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Trygg-och-saker-miljo.html
https://web.archive.org/web/20120511103031/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Trygg-och-saker-miljo.html
https://web.archive.org/web/20120511103031/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Frans-Suell-och-Jorgen-Kocks-gymnasium/Trygg-och-saker-miljo.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Kvalitet-och-malsattning.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Kvalitet-och-malsattning.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html#Mittenspalt
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html#Mittenspalt
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html#Mittenspalt
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Rektor-har-ordet.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Rektor-har-ordet.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Kvalitet-och-malsattning.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Kvalitet-och-malsattning.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken/Skoldemokrati.html
http://malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken/Skoldemokrati.html
https://web.archive.org/web/20120401061344/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken.html
https://web.archive.org/web/20120401061344/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken.html
https://web.archive.org/web/20120401061344/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken.html
https://web.archive.org/web/20120121123343/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/-FN-skola.html
https://web.archive.org/web/20120121123343/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/-FN-skola.html
https://web.archive.org/web/20120121123343/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/-FN-skola.html
https://web.archive.org/web/20170923194325/http:/malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken/Skoldemokrati.html
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utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-

gymnasium/Elevhandboken/Skoldemokrati.html | Senast kontrollerad 2011-10-26. 

Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120401061344/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-

gymnasium/Elevhandboken.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Heleneholms gymnasium 2011: 7, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20170922175458/http://malmo.se/Medborgare/Forskola--

utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-

skolan/Kvalitet-och-malsattning.html | Senast kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120401061358/http://www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola

--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-

skolan.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 1, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110716022520/http://www.engelskagymnasiet.se:80/departme

nts/languages/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 2, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110817083054/http://www.engelskagymnasiet.se:80/the-

friday-interview-barbara-bergstrom/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 3, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110811080550/http://www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-

engelska-gymnasiet-sodermalm/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 4, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110716023012/http://www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-

engelska-gymnasiet-sodermalm/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 5, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110811202358/http://www.engelskagymnasiet.se:80/natural-

science-natural-science/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 6, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110716023012/http://www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-

engelska-gymnasiet-sodermalm/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 7, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110716023012/http://www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-

engelska-gymnasiet-sodermalm/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 8, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110716093436/http://www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-

engelska-gymnasiet-sodermalm/awards/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2016: 9, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160629112121/http://www.engelskagymnasiet.se:80/about-

iegs | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20170923194325/http:/malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken/Skoldemokrati.html
https://web.archive.org/web/20170923194325/http:/malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken/Skoldemokrati.html
https://web.archive.org/web/20120401061344/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken.html
https://web.archive.org/web/20120401061344/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken.html
https://web.archive.org/web/20120401061344/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Elevhandboken.html
https://web.archive.org/web/20170922175458/http:/malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Kvalitet-och-malsattning.html
https://web.archive.org/web/20170922175458/http:/malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Kvalitet-och-malsattning.html
https://web.archive.org/web/20170922175458/http:/malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan/Kvalitet-och-malsattning.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20120401061358/http:/www.malmo.se:80/Medborgare/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Heleneholms-gymnasium/Om-skolan.html
https://web.archive.org/web/20110716022520/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/departments/languages/
https://web.archive.org/web/20110716022520/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/departments/languages/
https://web.archive.org/web/20110817083054/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/the-friday-interview-barbara-bergstrom/
https://web.archive.org/web/20110817083054/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/the-friday-interview-barbara-bergstrom/
https://web.archive.org/web/20110811080550/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/
https://web.archive.org/web/20110811080550/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/
https://web.archive.org/web/20110716023012/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/
https://web.archive.org/web/20110716023012/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/
https://web.archive.org/web/20110811202358/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/natural-science-natural-science/
https://web.archive.org/web/20110811202358/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/natural-science-natural-science/
https://web.archive.org/web/20110716023012/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/
https://web.archive.org/web/20110716023012/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/
https://web.archive.org/web/20110716023012/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/
https://web.archive.org/web/20110716023012/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/
https://web.archive.org/web/20110716093436/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/awards/
https://web.archive.org/web/20110716093436/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-int-engelska-gymnasiet-sodermalm/awards/
https://web.archive.org/web/20160629112121/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-iegs
https://web.archive.org/web/20160629112121/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/about-iegs
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Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 10, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20111229083830/http://www.engelskagymnasiet.se:80/departme

nts/art-drama/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2016: 11, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160622181701/http://www.engelskagymnasiet.se:80/student-

life/community | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 2011: 12, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110817083054/http://www.engelskagymnasiet.se:80/the-

friday-interview-barbara-bergstrom/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2012: 1, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120906051533/http://www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/

Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Entreprenorskap-och-samarbete-med-

foretag/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2016: 2, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160729020838/http://www.jensengymnasium.se:80/om-

oss/ledarskap | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 3, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120906051544/http://www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/

Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Personlig-utveckling-i-tre-steg/ | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 4, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120902073126/http://www.jenseneducation.se/Gymnasium/O

m-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 5 hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120907082826/http://www.jenseneducation.se:80/Corporate/O

m-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 6, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120809035129/http://jenseneducation.se/Corporate/Jobba-hos-

oss/Lediga-tjanster/Vart-erbjudande/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 7, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120817161241/http://jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-

JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 8, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120103184133/http://jenseneducation.se/Corporate/Om-

JENSEN-education/Om-oss/Brev-fran-Hakan-Jensen/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 9, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120907082826/http://www.jenseneducation.se:80/Corporate/O

m-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20111229083830/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/departments/art-drama/
https://web.archive.org/web/20111229083830/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/departments/art-drama/
https://web.archive.org/web/20160622181701/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/student-life/community
https://web.archive.org/web/20160622181701/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/student-life/community
https://web.archive.org/web/20110817083054/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/the-friday-interview-barbara-bergstrom/
https://web.archive.org/web/20110817083054/http:/www.engelskagymnasiet.se:80/the-friday-interview-barbara-bergstrom/
https://web.archive.org/web/20120906051533/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Entreprenorskap-och-samarbete-med-foretag/
https://web.archive.org/web/20120906051533/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Entreprenorskap-och-samarbete-med-foretag/
https://web.archive.org/web/20120906051533/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Entreprenorskap-och-samarbete-med-foretag/
https://web.archive.org/web/20160729020838/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/ledarskap
https://web.archive.org/web/20160729020838/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/ledarskap
https://web.archive.org/web/20120906051544/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Personlig-utveckling-i-tre-steg/
https://web.archive.org/web/20120906051544/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Personlig-utveckling-i-tre-steg/
https://web.archive.org/web/20120902073126/http:/www.jenseneducation.se/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/
https://web.archive.org/web/20120902073126/http:/www.jenseneducation.se/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/
https://web.archive.org/web/20120907082826/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar/
https://web.archive.org/web/20120907082826/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar/
https://web.archive.org/web/20120809035129/http:/jenseneducation.se/Corporate/Jobba-hos-oss/Lediga-tjanster/Vart-erbjudande/
https://web.archive.org/web/20120809035129/http:/jenseneducation.se/Corporate/Jobba-hos-oss/Lediga-tjanster/Vart-erbjudande/
https://web.archive.org/web/20120817161241/http:/jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/
https://web.archive.org/web/20120817161241/http:/jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/
https://web.archive.org/web/20120103184133/http:/jenseneducation.se/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Brev-fran-Hakan-Jensen/
https://web.archive.org/web/20120103184133/http:/jenseneducation.se/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Brev-fran-Hakan-Jensen/
https://web.archive.org/web/20120907082826/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar/
https://web.archive.org/web/20120907082826/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar/
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JENSEN gymnasium 2012: 10, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120819103823/http://jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-

JENSEN-gymnasium/Om-oss/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2012: 11, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120906051528/http://www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/

Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Effektiva-studier-och-egen-arbetstid/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2012: 12, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120906051528/http://www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/

Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Effektiva-studier-och-egen-arbetstid/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 13, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120906051544/http://www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/

Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Personlig-utveckling-i-tre-steg/ | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2016: 14, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160329080445/http://www.jensengymnasium.se:80/om-

oss/ledarskap | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2012: 15, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120907082826/http://www.jenseneducation.se:80/Corporate/O

m-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2012: 16, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120901135405/http://www.jenseneducation.se:80/Corporate/O

m-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2012: 17, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120103184133/http://jenseneducation.se/Corporate/Om-

JENSEN-education/Om-oss/Brev-fran-Hakan-Jensen/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2012: 18, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120105015428/http://jenseneducation.se/Corporate/Om-

JENSEN-education/Om-oss/Medarbetare/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2016: 19, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160311104942/http://www.jensengymnasium.se:80/om-

oss/akademiska-studier | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2016: 20, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160329080450/http://www.jensengymnasium.se:80/om-

oss/naringsliv-entreprenorsskap | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2016: 21, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160311104942/http://www.jensengymnasium.se:80/om-

oss/akademiska-studier | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20120819103823/http:/jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Om-oss/
https://web.archive.org/web/20120819103823/http:/jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Om-oss/
https://web.archive.org/web/20120906051528/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Effektiva-studier-och-egen-arbetstid/
https://web.archive.org/web/20120906051528/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Effektiva-studier-och-egen-arbetstid/
https://web.archive.org/web/20120906051528/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Effektiva-studier-och-egen-arbetstid/
https://web.archive.org/web/20120906051528/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Effektiva-studier-och-egen-arbetstid/
https://web.archive.org/web/20120906051544/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Personlig-utveckling-i-tre-steg/
https://web.archive.org/web/20120906051544/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Personlig-utveckling-i-tre-steg/
https://web.archive.org/web/20160329080445/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/ledarskap
https://web.archive.org/web/20160329080445/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/ledarskap
https://web.archive.org/web/20120907082826/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar/
https://web.archive.org/web/20120907082826/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar/
https://web.archive.org/web/20120901135405/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar
https://web.archive.org/web/20120901135405/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Hakan-Jensen-berattar
https://web.archive.org/web/20120103184133/http:/jenseneducation.se/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Brev-fran-Hakan-Jensen/
https://web.archive.org/web/20120103184133/http:/jenseneducation.se/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Brev-fran-Hakan-Jensen/
https://web.archive.org/web/20120105015428/http:/jenseneducation.se/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Medarbetare/
https://web.archive.org/web/20120105015428/http:/jenseneducation.se/Corporate/Om-JENSEN-education/Om-oss/Medarbetare/
https://web.archive.org/web/20160311104942/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/akademiska-studier
https://web.archive.org/web/20160311104942/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/akademiska-studier
https://web.archive.org/web/20160329080450/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/naringsliv-entreprenorsskap
https://web.archive.org/web/20160329080450/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/naringsliv-entreprenorsskap
https://web.archive.org/web/20160311104942/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/akademiska-studier
https://web.archive.org/web/20160311104942/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/akademiska-studier
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JENSEN gymnasium 2016: 22, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160329081053/http://www.jensengymnasium.se:80/om-

oss/halsan-i-fokus | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2016: 23, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160329080440/http://www.jensengymnasium.se:80/om-

oss/coachande-larare | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 24, hämtad 2011-10-26.  

https://web.archive.org/web/20120906051544/http://www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/

Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Personlig-utveckling-i-tre-steg/ | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2016: 25, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160329080440/http://www.jensengymnasium.se:80/om-

oss/coachande-larare | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2012: 26, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20121106202555/http://www.jenseneducation.se:80/Corporate/O

m-JENSEN-education/Vart-foretagsansvar/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2016: 27, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160311103405/http://www.jensengymnasium.se:80/om-oss | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 28, hämtad 2011-10-26.  

https://web.archive.org/web/20120905013320/http://www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/

Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Trivsel-och-gemenskap | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 29, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120905192307/http://www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/

Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Engagerade-och-kompetenta-larare/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

JENSEN gymnasium 2011: 30, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120905192307/http://www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/

Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Engagerade-och-kompetenta-larare/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2012: 1, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120720171505/http://www.johnbauer.nu:80/apu-

apl/foretagsinfo | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2012: 2, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20130303203859/http://www.jbgymnasiet.se:80/om-skolan/var-

pedagogik | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2012: 3, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120218150604/http://www.johnbauer.nu:80/om-skolan/efter-

gymnasiet | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20160329081053/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/halsan-i-fokus
https://web.archive.org/web/20160329081053/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/halsan-i-fokus
https://web.archive.org/web/20160329080440/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/coachande-larare
https://web.archive.org/web/20160329080440/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/coachande-larare
https://web.archive.org/web/20120906051544/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Personlig-utveckling-i-tre-steg/
https://web.archive.org/web/20120906051544/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Personlig-utveckling-i-tre-steg/
https://web.archive.org/web/20160329080440/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/coachande-larare
https://web.archive.org/web/20160329080440/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss/coachande-larare
https://web.archive.org/web/20121106202555/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Vart-foretagsansvar/
https://web.archive.org/web/20121106202555/http:/www.jenseneducation.se:80/Corporate/Om-JENSEN-education/Vart-foretagsansvar/
https://web.archive.org/web/20160311103405/http:/www.jensengymnasium.se:80/om-oss
https://web.archive.org/web/20120905013320/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Trivsel-och-gemenskap
https://web.archive.org/web/20120905013320/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Trivsel-och-gemenskap
https://web.archive.org/web/20120905192307/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Engagerade-och-kompetenta-larare/
https://web.archive.org/web/20120905192307/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Engagerade-och-kompetenta-larare/
https://web.archive.org/web/20120905192307/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Engagerade-och-kompetenta-larare/
https://web.archive.org/web/20120905192307/http:/www.jenseneducation.se:80/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vart-utbildningskoncept-/Engagerade-och-kompetenta-larare/
https://web.archive.org/web/20120720171505/http:/www.johnbauer.nu:80/apu-apl/foretagsinfo
https://web.archive.org/web/20120720171505/http:/www.johnbauer.nu:80/apu-apl/foretagsinfo
https://web.archive.org/web/20130303203859/http:/www.jbgymnasiet.se:80/om-skolan/var-pedagogik
https://web.archive.org/web/20130303203859/http:/www.jbgymnasiet.se:80/om-skolan/var-pedagogik
https://web.archive.org/web/20120218150604/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan/efter-gymnasiet
https://web.archive.org/web/20120218150604/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan/efter-gymnasiet
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John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2012: 4, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120302211117/http://www.johnbauer.nu:80/om-skolan | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2012: 5, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120218150540/http://www.johnbauer.nu:80/om-skolan/var-

pedagogik/microsoft-it-academy | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2012: 6, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20130304174818/http://www.jbgymnasiet.se/om-skolan | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2012: 7, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20101030135337/http://www.johnbauer.nu:80/om-skolan/om-

john-bauer | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2012: 8, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20130304174818/http://www.jbgymnasiet.se/om-skolan | Senast 

kontrollerad 2018-11-20 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2011: 9, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110101124433/http://www.johnbauer.nu/om-skolan/var-

pedagogik | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2011: 10, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20111116040700/http://www.johnbauer.nu:80/program/sam-

turism | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2011: 11, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120216094911/http://www.johnbauer.nu:80/program/arbetssatt

_hogskoleprogram | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2011: 12, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20101029170657/http://www.johnbauer.nu:80/program | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2011: 13, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20101029151321/http://www.johnbauer.nu:80/om-skolan | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2011: 14, hämtad 2011-10-26.  

https://web.archive.org/web/20120203120533/http://www.johnbauer.nu:80/om-skolan | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

John Bauergymnasiet/JB-gymnasiet 2012: 15, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120218150803/http://www.johnbauer.nu:80/om-

skolan/arbetssatt | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2017: 1, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20170630081152/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/om-

skolan | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20120302211117/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20120218150540/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan/var-pedagogik/microsoft-it-academy
https://web.archive.org/web/20120218150540/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan/var-pedagogik/microsoft-it-academy
https://web.archive.org/web/20130304174818/http:/www.jbgymnasiet.se/om-skolan
https://web.archive.org/web/20101030135337/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan/om-john-bauer
https://web.archive.org/web/20101030135337/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan/om-john-bauer
https://web.archive.org/web/20110101124433/http:/www.johnbauer.nu/om-skolan/var-pedagogik
https://web.archive.org/web/20110101124433/http:/www.johnbauer.nu/om-skolan/var-pedagogik
https://web.archive.org/web/20111116040700/http:/www.johnbauer.nu:80/program/sam-turism
https://web.archive.org/web/20111116040700/http:/www.johnbauer.nu:80/program/sam-turism
https://web.archive.org/web/20120216094911/http:/www.johnbauer.nu:80/program/arbetssatt_hogskoleprogram
https://web.archive.org/web/20120216094911/http:/www.johnbauer.nu:80/program/arbetssatt_hogskoleprogram
https://web.archive.org/web/20101029170657/http:/www.johnbauer.nu:80/program
https://web.archive.org/web/20101029151321/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20120203120533/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20120218150803/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan/arbetssatt
https://web.archive.org/web/20120218150803/http:/www.johnbauer.nu:80/om-skolan/arbetssatt
https://web.archive.org/web/20170630081152/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/om-skolan
https://web.archive.org/web/20170630081152/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/om-skolan
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Kärrtorps gymnasium 2016: 2, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20170630091539/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/en-

pedagogisk-plattform-vart-arbetssatt | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2011: 3, hämtad 2011-10-26.   

https://web.archive.org/web/20100811211419/http://www.karrtorpsgymnasium.se/rektorn.ht

m | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2011: 4, hämtad 2011-10-26.  

https://web.archive.org/web/20100812124842/http://www.karrtorpsgymnasium.se/PDF/Arbet

splan0910.pdf | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2017: 5, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20170630091539/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/en-

pedagogisk-plattform-vart-arbetssatt | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2012: 6, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20131002055532/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se:80/om

-skolan | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2012: 7, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20100812123806/http://www.karrtorpsgymnasium.se/H02.htm | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2012: 8, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20131002055532/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se:80/om

-skolan | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2012: 9, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20131002055532/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se:80/om

-skolan | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

Kärrtorps gymnasium 2012: 10, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20100812123806/http://www.karrtorpsgymnasium.se/H02.htm | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2016: 11, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160206152431/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/om-

skolan | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2012: 12, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20100812123806/http://www.karrtorpsgymnasium.se/H02.htm | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2011: 13, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100811211519/http://www.karrtorpsgymnasium.se/profil.htm | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2017: 14, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20170630091539/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/en-

pedagogisk-plattform-vart-arbetssatt | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20170630091539/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/en-pedagogisk-plattform-vart-arbetssatt
https://web.archive.org/web/20170630091539/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/en-pedagogisk-plattform-vart-arbetssatt
https://web.archive.org/web/20100811211419/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/rektorn.htm
https://web.archive.org/web/20100811211419/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/rektorn.htm
https://web.archive.org/web/20100812124842/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/PDF/Arbetsplan0910.pdf
https://web.archive.org/web/20100812124842/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/PDF/Arbetsplan0910.pdf
https://web.archive.org/web/20170630091539/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/en-pedagogisk-plattform-vart-arbetssatt
https://web.archive.org/web/20170630091539/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/en-pedagogisk-plattform-vart-arbetssatt
https://web.archive.org/web/20131002055532/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20131002055532/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20100812123806/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/H02.htm
https://web.archive.org/web/20131002055532/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20131002055532/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20131002055532/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20131002055532/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20100812123806/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/H02.htm
https://web.archive.org/web/20160206152431/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/om-skolan
https://web.archive.org/web/20160206152431/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/om-skolan
https://web.archive.org/web/20100812123806/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/H02.htm
https://web.archive.org/web/20100811211519/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/profil.htm
https://web.archive.org/web/20170630091539/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/en-pedagogisk-plattform-vart-arbetssatt
https://web.archive.org/web/20170630091539/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/en-pedagogisk-plattform-vart-arbetssatt
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Kärrtorps gymnasium 2017: 15, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20170630081152/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/om-

skolan | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2011: 16, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100812124842/http://www.karrtorpsgymnasium.se/PDF/Arbet

splan0910.pdf | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Kärrtorps gymnasium 2017: 17, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20170630054514/http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/var-

vision | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Malmö Borgarskola 2017: 1, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20160903065005/http://fnmb.malmoborgarskola.se:80/om-

skolan/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Malmö Borgarskola 2016: 2, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20150510021851/http://malmo.se:80/Forskola--

utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-

Borgarskola/Borgar-for-kunskap.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Malmö Borgarskola 2012: 3, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120407022215/http://www.malmoborgarskola.se/utbildningar/

samhallsvetenskapsprogrammet-sa/sida/4/4 | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Malmö Borgarskola 2012: 4, hämtad 2012-07-22.  

https://web.archive.org/web/20121008023738/http://www.malmoborgarskola.se:80/om-

skolan/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Malmö Borgarskola 2016: 5, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20150510021909/http://malmo.se:80/Forskola--

utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-

Borgarskola/Om-du-vill-lite-mer.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Malmö Borgarskola 2016: 6, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20150510021851/http://malmo.se:80/Forskola--

utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-

Borgarskola/Borgar-for-kunskap.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Malmö Borgarskola 2016: 7, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20171111113259/http://malmo.se/Forskola--

utbildning/Gymnasieskola/Sa-valjer-du/Gymnasieskolor-i-Malmo/Malmo-

Borgarskola/Satsningar/Internationalisering.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Malmö Borgarskola 2012: 8, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120325075546/http://www.malmoborgarskola.se/utbildningar/

det-internationella-perspektivet/sida/4/75/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Malmö Borgarskola 2012: 9, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120129063217/http://www.malmoborgarskola.se:80/for-

elever-och-foraldrar/likabehandlingsplan/sida/5/31/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20170630081152/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/om-skolan
https://web.archive.org/web/20170630081152/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/om-skolan
https://web.archive.org/web/20100812124842/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/PDF/Arbetsplan0910.pdf
https://web.archive.org/web/20100812124842/http:/www.karrtorpsgymnasium.se/PDF/Arbetsplan0910.pdf
https://web.archive.org/web/20170630054514/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/var-vision
https://web.archive.org/web/20170630054514/http:/karrtorpsgymnasium.stockholm.se/var-vision
https://web.archive.org/web/20160903065005/http:/fnmb.malmoborgarskola.se:80/om-skolan/
https://web.archive.org/web/20160903065005/http:/fnmb.malmoborgarskola.se:80/om-skolan/
https://web.archive.org/web/20150510021851/http:/malmo.se:80/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-Borgarskola/Borgar-for-kunskap.html
https://web.archive.org/web/20150510021851/http:/malmo.se:80/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-Borgarskola/Borgar-for-kunskap.html
https://web.archive.org/web/20150510021851/http:/malmo.se:80/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-Borgarskola/Borgar-for-kunskap.html
https://web.archive.org/web/20120407022215/http:/www.malmoborgarskola.se/utbildningar/samhallsvetenskapsprogrammet-sa/sida/4/4
https://web.archive.org/web/20120407022215/http:/www.malmoborgarskola.se/utbildningar/samhallsvetenskapsprogrammet-sa/sida/4/4
https://web.archive.org/web/20121008023738/http:/www.malmoborgarskola.se:80/om-skolan/
https://web.archive.org/web/20121008023738/http:/www.malmoborgarskola.se:80/om-skolan/
https://web.archive.org/web/20150510021909/http:/malmo.se:80/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-Borgarskola/Om-du-vill-lite-mer.html
https://web.archive.org/web/20150510021909/http:/malmo.se:80/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-Borgarskola/Om-du-vill-lite-mer.html
https://web.archive.org/web/20150510021909/http:/malmo.se:80/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-Borgarskola/Om-du-vill-lite-mer.html
https://web.archive.org/web/20150510021851/http:/malmo.se:80/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-Borgarskola/Borgar-for-kunskap.html
https://web.archive.org/web/20150510021851/http:/malmo.se:80/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-Borgarskola/Borgar-for-kunskap.html
https://web.archive.org/web/20150510021851/http:/malmo.se:80/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-Borgarskola/Borgar-for-kunskap.html
https://web.archive.org/web/20171111113259/http:/malmo.se/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Sa-valjer-du/Gymnasieskolor-i-Malmo/Malmo-Borgarskola/Satsningar/Internationalisering.html
https://web.archive.org/web/20171111113259/http:/malmo.se/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Sa-valjer-du/Gymnasieskolor-i-Malmo/Malmo-Borgarskola/Satsningar/Internationalisering.html
https://web.archive.org/web/20171111113259/http:/malmo.se/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Sa-valjer-du/Gymnasieskolor-i-Malmo/Malmo-Borgarskola/Satsningar/Internationalisering.html
https://web.archive.org/web/20120325075546/http:/www.malmoborgarskola.se/utbildningar/det-internationella-perspektivet/sida/4/75/
https://web.archive.org/web/20120325075546/http:/www.malmoborgarskola.se/utbildningar/det-internationella-perspektivet/sida/4/75/
https://web.archive.org/web/20120129063217/http:/www.malmoborgarskola.se:80/for-elever-och-foraldrar/likabehandlingsplan/sida/5/31/
https://web.archive.org/web/20120129063217/http:/www.malmoborgarskola.se:80/for-elever-och-foraldrar/likabehandlingsplan/sida/5/31/
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Midgårdsskolan 2016: 1, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20151005122135/http://www.skola.umea.se/midgardsskolan/om

midgardsskolan.4.52289d7013a4b49e9877a5d.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Midgårdsskolan 2017: 2, hämtad 2017-02-26. 

https://web.archive.org/web/20151005122135/http://www.skola.umea.se/midgardsskolan/om

midgardsskolan.4.52289d7013a4b49e9877a5d.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Midgårdsskolan 2012: 3, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120717085535/http://www.skola.umea.se:80/midgardsskolan/

ommidgard.4.17c4779102d38fc69480009957.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Midgårdsskolan 2012: 4, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20101019095154/http://www.skola.umea.se:80/midgardsskolan/

viktigtattveta/omledighetfranvaroochskolk.4.77dc53c211c5538bec980001710.html | Senast 

kontrollerad 2018-11-20.  

Midgårdsskolan 2011: 5, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100831041532/http://www.skola.umea.se:80/midgard/ommidg

ard/efterlektionerna.4.5a1a85bb1233f80e37b80001018.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Midgårdsskolan 2011: 6, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100831041532/http://www.skola.umea.se:80/midgard/ommidg

ard/efterlektionerna.4.5a1a85bb1233f80e37b80001018.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Midgårdsskolan 2011: 7, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120619163619/http://www.skola.umea.se:80/download/18.6fe

e7d3f12b895bbd7980001071/Midg%C3%A5rdsskolans+likabehandlingsplan+10-

11_101008.pdf | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Midgårdsskolan 2011: 8, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20101019095235/http://www.skola.umea.se:80/midgardsskolan/

viktigtattveta/trivselregler.4.10c0ef210561b77fa18000117.html | Senast kontrollerad 2018-

11-20. 

Midgårdsskolan 2016: 9, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20151005122135/http://www.skola.umea.se/midgardsskolan/om

midgardsskolan.4.52289d7013a4b49e9877a5d.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Minerva gymnasium 2012: 1, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20110506202059/http://www.minervagymnasium.se:80/#samhall

svetenskapsprogrammet (Sida 2/3) | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Minerva gymnasium 2011: 2, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110506202059/http://www.minervagymnasium.se:80/#ekono

miprogrammet (Sida 2/3) | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Minerva gymnasium 2017: 3, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20170608000936/http://www.minervagymnasium.se:80/#minerv

a-gymnasium | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

https://web.archive.org/web/20151005122135/http:/www.skola.umea.se/midgardsskolan/ommidgardsskolan.4.52289d7013a4b49e9877a5d.html
https://web.archive.org/web/20151005122135/http:/www.skola.umea.se/midgardsskolan/ommidgardsskolan.4.52289d7013a4b49e9877a5d.html
https://web.archive.org/web/20151005122135/http:/www.skola.umea.se/midgardsskolan/ommidgardsskolan.4.52289d7013a4b49e9877a5d.html
https://web.archive.org/web/20151005122135/http:/www.skola.umea.se/midgardsskolan/ommidgardsskolan.4.52289d7013a4b49e9877a5d.html
https://web.archive.org/web/20120717085535/http:/www.skola.umea.se:80/midgardsskolan/ommidgard.4.17c4779102d38fc69480009957.html
https://web.archive.org/web/20120717085535/http:/www.skola.umea.se:80/midgardsskolan/ommidgard.4.17c4779102d38fc69480009957.html
https://web.archive.org/web/20101019095154/http:/www.skola.umea.se:80/midgardsskolan/viktigtattveta/omledighetfranvaroochskolk.4.77dc53c211c5538bec980001710.html
https://web.archive.org/web/20101019095154/http:/www.skola.umea.se:80/midgardsskolan/viktigtattveta/omledighetfranvaroochskolk.4.77dc53c211c5538bec980001710.html
https://web.archive.org/web/20100831041532/http:/www.skola.umea.se:80/midgard/ommidgard/efterlektionerna.4.5a1a85bb1233f80e37b80001018.html
https://web.archive.org/web/20100831041532/http:/www.skola.umea.se:80/midgard/ommidgard/efterlektionerna.4.5a1a85bb1233f80e37b80001018.html
https://web.archive.org/web/20100831041532/http:/www.skola.umea.se:80/midgard/ommidgard/efterlektionerna.4.5a1a85bb1233f80e37b80001018.html
https://web.archive.org/web/20100831041532/http:/www.skola.umea.se:80/midgard/ommidgard/efterlektionerna.4.5a1a85bb1233f80e37b80001018.html
https://web.archive.org/web/20120619163619/http:/www.skola.umea.se:80/download/18.6fee7d3f12b895bbd7980001071/Midg%C3%A5rdsskolans+likabehandlingsplan+10-11_101008.pdf
https://web.archive.org/web/20120619163619/http:/www.skola.umea.se:80/download/18.6fee7d3f12b895bbd7980001071/Midg%C3%A5rdsskolans+likabehandlingsplan+10-11_101008.pdf
https://web.archive.org/web/20120619163619/http:/www.skola.umea.se:80/download/18.6fee7d3f12b895bbd7980001071/Midg%C3%A5rdsskolans+likabehandlingsplan+10-11_101008.pdf
https://web.archive.org/web/20101019095235/http:/www.skola.umea.se:80/midgardsskolan/viktigtattveta/trivselregler.4.10c0ef210561b77fa18000117.html
https://web.archive.org/web/20101019095235/http:/www.skola.umea.se:80/midgardsskolan/viktigtattveta/trivselregler.4.10c0ef210561b77fa18000117.html
https://web.archive.org/web/20151005122135/http:/www.skola.umea.se/midgardsskolan/ommidgardsskolan.4.52289d7013a4b49e9877a5d.html
https://web.archive.org/web/20151005122135/http:/www.skola.umea.se/midgardsskolan/ommidgardsskolan.4.52289d7013a4b49e9877a5d.html
https://web.archive.org/web/20110506202059/http:/www.minervagymnasium.se:80/#samhallsvetenskapsprogrammet
https://web.archive.org/web/20110506202059/http:/www.minervagymnasium.se:80/#samhallsvetenskapsprogrammet
https://web.archive.org/web/20110506202059/http:/www.minervagymnasium.se:80/#ekonomiprogrammet
https://web.archive.org/web/20110506202059/http:/www.minervagymnasium.se:80/#ekonomiprogrammet
https://web.archive.org/web/20170608000936/http:/www.minervagymnasium.se:80/#minerva-gymnasium
https://web.archive.org/web/20170608000936/http:/www.minervagymnasium.se:80/#minerva-gymnasium
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Minerva gymnasium 2012: 4, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20110506202059/http://www.minervagymnasium.se:80/#ekono

miprogrammet (Sida 2/3) | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2017: 1, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20171108091406/http://www.ntigymnasiet.se/umea/om-

skolan/mot-framtidens-mojligheter/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2011: 2, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20140415092105/http://www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/vanliga-

fragor/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2017: 3, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20171108091406/http://www.ntigymnasiet.se/umea/om-

skolan/mot-framtidens-mojligheter/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2011: 4, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120505132413/http://www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/Jobb

ahososs.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2011: 5, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120505132413/http://www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/Jobb

ahososs.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2017: 6, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20170924184754/http://www.ntigymnasiet.se/umea/ | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2017: 7, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20171213023542/http://www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-

skolan/mot-framtidens-mojligheter/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2011: 8, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20111030123021/http://www.ntigymnasiet.se:80/Start/OmNTI/O

mNTIgymnasiet/Vanligafr%C3%A5gorsvar.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2016: 9, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20171108091406/http://www.ntigymnasiet.se/umea/om-

skolan/mot-framtidens-mojligheter/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2012: 10, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20140415084501/http://www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/vad-ar-

nti-gymnasiet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2012: 11, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20131213151818/http://www.ntigymnasiet.se:80/umea/teknisk-

vision/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2016: 12, hämtad 2016-09-06.  

https://web.archive.org/web/20171213023816/http://www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-

skolan/var-historia/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20110506202059/http:/www.minervagymnasium.se:80/#ekonomiprogrammet
https://web.archive.org/web/20110506202059/http:/www.minervagymnasium.se:80/#ekonomiprogrammet
https://web.archive.org/web/20171108091406/http:/www.ntigymnasiet.se/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20171108091406/http:/www.ntigymnasiet.se/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20140415092105/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/vanliga-fragor/
https://web.archive.org/web/20140415092105/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/vanliga-fragor/
https://web.archive.org/web/20171108091406/http:/www.ntigymnasiet.se/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20171108091406/http:/www.ntigymnasiet.se/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20120505132413/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/Jobbahososs.aspx
https://web.archive.org/web/20120505132413/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/Jobbahososs.aspx
https://web.archive.org/web/20120505132413/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/Jobbahososs.aspx
https://web.archive.org/web/20120505132413/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/Jobbahososs.aspx
https://web.archive.org/web/20170924184754/http:/www.ntigymnasiet.se/umea/
https://web.archive.org/web/20171213023542/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20171213023542/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20111030123021/http:/www.ntigymnasiet.se:80/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Vanligafr%C3%A5gorsvar.aspx
https://web.archive.org/web/20111030123021/http:/www.ntigymnasiet.se:80/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Vanligafr%C3%A5gorsvar.aspx
https://web.archive.org/web/20171108091406/http:/www.ntigymnasiet.se/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20171108091406/http:/www.ntigymnasiet.se/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20140415084501/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/vad-ar-nti-gymnasiet/
https://web.archive.org/web/20140415084501/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/vad-ar-nti-gymnasiet/
https://web.archive.org/web/20131213151818/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/teknisk-vision/
https://web.archive.org/web/20131213151818/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/teknisk-vision/
https://web.archive.org/web/20171213023816/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/var-historia/
https://web.archive.org/web/20171213023816/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/var-historia/
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NTI-gymnasiet 2012: 13, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20140415092105/http://www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/vanliga-

fragor/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2011: 14, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20111030123021/http://www.ntigymnasiet.se:80/Start/OmNTI/O

mNTIgymnasiet/Vanligafr%C3%A5gorsvar.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2011: 15, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20131213151623/http://www.ntigymnasiet.se:80/umea/rektorn-

informerar/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2016: 16, hämtad 2016-09-06.  

https://web.archive.org/web/20131215202338/http://www.ntigymnasiet.se:80/umea/var-skola/ 

| Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2016: 17, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20150510061036/http://www.ntigymnasiet.se:80/om-

nti/kvalitetsarbete/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2017: 18, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20170703005500/http://www.ntigymnasiet.se/ | Senast 

kontrollerad 2018-11-20.  

NTI-gymnasiet 2016: 19, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20171010025100/http://www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-

skolan/mot-framtidens-mojligheter/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2011: 20, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120610044124/http://www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/Om

NTIgymnasiet/Dendigitalaskolan.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2012: 21, hämtad 2012-07-22.  

https://web.archive.org/web/20120610094202/http://www.ntigymnasiet.se/Start/V%C3%A5ra

skolor/Ume%C3%A5/Rektorninformerar.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2017: 22, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20170924184750/http://www.ntigymnasiet.se/umea/om-skolan/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2011: 23, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120610044124/http://www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/Om

NTIgymnasiet/Dendigitalaskolan.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2017: 24, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20171010025100/http://www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-

skolan/mot-framtidens-mojligheter/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

NTI-gymnasiet 2016: 25, hämtad 2016-09-06.  

https://web.archive.org/web/20171010025100/http://www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-

skolan/mot-framtidens-mojligheter/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20140415092105/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/vanliga-fragor/
https://web.archive.org/web/20140415092105/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/vanliga-fragor/
https://web.archive.org/web/20111030123021/http:/www.ntigymnasiet.se:80/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Vanligafr%C3%A5gorsvar.aspx
https://web.archive.org/web/20111030123021/http:/www.ntigymnasiet.se:80/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Vanligafr%C3%A5gorsvar.aspx
https://web.archive.org/web/20131213151623/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/rektorn-informerar/
https://web.archive.org/web/20131213151623/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/rektorn-informerar/
https://web.archive.org/web/20131215202338/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/var-skola/
https://web.archive.org/web/20150510061036/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/kvalitetsarbete/
https://web.archive.org/web/20150510061036/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/kvalitetsarbete/
https://web.archive.org/web/20170703005500/http:/www.ntigymnasiet.se/
https://web.archive.org/web/20171010025100/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20171010025100/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20120610044124/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Dendigitalaskolan.aspx
https://web.archive.org/web/20120610044124/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Dendigitalaskolan.aspx
https://web.archive.org/web/20120610094202/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/V%C3%A5raskolor/Ume%C3%A5/Rektorninformerar.aspx
https://web.archive.org/web/20120610094202/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/V%C3%A5raskolor/Ume%C3%A5/Rektorninformerar.aspx
https://web.archive.org/web/20170924184750/http:/www.ntigymnasiet.se/umea/om-skolan/
https://web.archive.org/web/20120610044124/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Dendigitalaskolan.aspx
https://web.archive.org/web/20120610044124/http:/www.ntigymnasiet.se/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Dendigitalaskolan.aspx
https://web.archive.org/web/20171010025100/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20171010025100/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20171010025100/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/
https://web.archive.org/web/20171010025100/http:/www.ntigymnasiet.se:80/umea/om-skolan/mot-framtidens-mojligheter/


128 
 

NTI-gymnasiet 2016: 26, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160524084509/http://www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/efter-

nti/nti-kompetens/ | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

NTI-gymnasiet 2011: 27, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20111030122837/http://www.ntigymnasiet.se:80/Start/OmNTI/O

mNTIgymnasiet/Kunskapsbygget.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2012: 1, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120910153358/http://www.procivitas.se:80/historik/ | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 2, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20170910100913/http://www.procivitas.se:80/malmo/omskolan/r

ektorn-har-ordet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 3, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20151224054541/http://www.procivitas.se:80/helsingborg/om-

skolan/rektor-har-ordet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2012: 4, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120910155009/http://www.procivitas.se:80/malmo/om-

procivitas/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 5, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20170819211049/http://www.procivitas.se:80/om-

oss/mentorsprogrammet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20 

ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 6, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160405154102/http://www.procivitas.se/vaxjo/om-skolan/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2012: 7, hämtad 2012-07-22 

https://web.archive.org/web/20140725180720/http://www.procivitas.se/malmo/omskolan/pers

onal-malmo/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 8, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20140812201106/http://www.procivitas.se/malmo/omskolan/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20.  

ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 9, hämtad 2016-09-06 

https://web.archive.org/web/20160405154102/http://www.procivitas.se/vaxjo/om-skolan/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 10, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160322193939/http://www.procivitas.se:80/helsingborg/om-

skolan/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 11, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160405154102/http://www.procivitas.se/vaxjo/om-skolan/ | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20160524084509/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/efter-nti/nti-kompetens/
https://web.archive.org/web/20160524084509/http:/www.ntigymnasiet.se:80/om-nti/efter-nti/nti-kompetens/
https://web.archive.org/web/20111030122837/http:/www.ntigymnasiet.se:80/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Kunskapsbygget.aspx
https://web.archive.org/web/20111030122837/http:/www.ntigymnasiet.se:80/Start/OmNTI/OmNTIgymnasiet/Kunskapsbygget.aspx
https://web.archive.org/web/20120910153358/http:/www.procivitas.se:80/historik/
https://web.archive.org/web/20170910100913/http:/www.procivitas.se:80/malmo/omskolan/rektorn-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20170910100913/http:/www.procivitas.se:80/malmo/omskolan/rektorn-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20151224054541/http:/www.procivitas.se:80/helsingborg/om-skolan/rektor-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20151224054541/http:/www.procivitas.se:80/helsingborg/om-skolan/rektor-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20120910155009/http:/www.procivitas.se:80/malmo/om-procivitas/
https://web.archive.org/web/20120910155009/http:/www.procivitas.se:80/malmo/om-procivitas/
https://web.archive.org/web/20170819211049/http:/www.procivitas.se:80/om-oss/mentorsprogrammet/
https://web.archive.org/web/20170819211049/http:/www.procivitas.se:80/om-oss/mentorsprogrammet/
https://web.archive.org/web/20160405154102/http:/www.procivitas.se/vaxjo/om-skolan/
https://web.archive.org/web/20140725180720/http:/www.procivitas.se/malmo/omskolan/personal-malmo/
https://web.archive.org/web/20140725180720/http:/www.procivitas.se/malmo/omskolan/personal-malmo/
https://web.archive.org/web/20140812201106/http:/www.procivitas.se/malmo/omskolan/
https://web.archive.org/web/20160405154102/http:/www.procivitas.se/vaxjo/om-skolan/
https://web.archive.org/web/20160322193939/http:/www.procivitas.se:80/helsingborg/om-skolan/
https://web.archive.org/web/20160322193939/http:/www.procivitas.se:80/helsingborg/om-skolan/
https://web.archive.org/web/20160405154102/http:/www.procivitas.se/vaxjo/om-skolan/
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ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 12, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20170123091505/http://www.procivitas.se:80/lund/om-

skolan/rektor-har-ordet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2012: 13, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120514014156/http://www.procivitas.se:80/malmo/program/sa

mhallsvetenskapsprogrammet/information | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2016: 14, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20171209120237/http://www.procivitas.se:80/lund/om-

skolan/rektor-har-ordet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2017: 15, hämtad 2017-02-28. 

https://web.archive.org/web/20180129042134/http://www.procivitas.se:80/vaxjo/om-

skolan/rektor-har-ordet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

ProCivitas Privata Gymnasium 2012: 16, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120617154303/http://www.procivitas.se:80/helsingborg/om-

procivitas/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

S:t Eriks gymnasium 2011: 1, hämtad 2011-10-26. 

http://www.stk.edu.stockholm.se:80/program.php?sida=Samhällsvetenskapsprogrammet | 

Senast kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120415203338/http://www.stk.edu.stockholm.se:80/program.p

hp | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

S:t Eriks gymnasium 2011: 2, hämtad 2011-10-26. 

http://www.stk.edu.stockholm.se:80/omskolan.php?sida=profilovision | Senast kontrollerad 

2011-10-26. Referenslänk:  

https://web.archive.org/web/20120414204527/http://www.stk.edu.stockholm.se:80/omskolan.

php | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

S:t Eriks gymnasium 2011: 3, hämtad 2011-10-26. 

http://steriksgymnasium.stockholm.se/omskolan.php?sida=profilovision | Senast kontrollerad 

2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120225173916/http://www.stk.edu.stockholm.se:80/ | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

S:t Eriks gymnasium 2011: 4, hämtad 2011-10-26. 

http://www.stk.edu.stockholm.se:80/omskolan.php?sida=vardegrund | Senast kontrollerad 

2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120225173916/http://www.stk.edu.stockholm.se:80/ | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

S:t Eriks gymnasium 2011: 5, hämtad 2011-10-26. 

http://www.stk.edu.stockholm.se:80/omskolan.php?sida=vardegrund | Senast kontrollerad 

2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120225173916/http://www.stk.edu.stockholm.se:80/ | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20170123091505/http:/www.procivitas.se:80/lund/om-skolan/rektor-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20170123091505/http:/www.procivitas.se:80/lund/om-skolan/rektor-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20120514014156/http:/www.procivitas.se:80/malmo/program/samhallsvetenskapsprogrammet/information
https://web.archive.org/web/20120514014156/http:/www.procivitas.se:80/malmo/program/samhallsvetenskapsprogrammet/information
https://web.archive.org/web/20171209120237/http:/www.procivitas.se:80/lund/om-skolan/rektor-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20171209120237/http:/www.procivitas.se:80/lund/om-skolan/rektor-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20180129042134/http:/www.procivitas.se:80/vaxjo/om-skolan/rektor-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20180129042134/http:/www.procivitas.se:80/vaxjo/om-skolan/rektor-har-ordet/
https://web.archive.org/web/20120617154303/http:/www.procivitas.se:80/helsingborg/om-procivitas/
https://web.archive.org/web/20120617154303/http:/www.procivitas.se:80/helsingborg/om-procivitas/
http://www.stk.edu.stockholm.se/program.php?sida=Samhällsvetenskapsprogrammet
https://web.archive.org/web/20120415203338/http:/www.stk.edu.stockholm.se:80/program.php
https://web.archive.org/web/20120415203338/http:/www.stk.edu.stockholm.se:80/program.php
http://www.stk.edu.stockholm.se/omskolan.php?sida=profilovision
https://web.archive.org/web/20120414204527/http:/www.stk.edu.stockholm.se:80/omskolan.php
https://web.archive.org/web/20120414204527/http:/www.stk.edu.stockholm.se:80/omskolan.php
https://web.archive.org/web/20170924194929/http:/steriksgymnasium.stockholm.se/omskolan.php?sida=profilovision
https://web.archive.org/web/20120225173916/http:/www.stk.edu.stockholm.se:80/
https://web.archive.org/web/20120224122848/http:/www.stk.edu.stockholm.se:80/omskolan.php?sida=vardegrund
https://web.archive.org/web/20120225173916/http:/www.stk.edu.stockholm.se:80/
https://web.archive.org/web/20120224122848/http:/www.stk.edu.stockholm.se:80/omskolan.php?sida=vardegrund
https://web.archive.org/web/20120225173916/http:/www.stk.edu.stockholm.se:80/
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Thorén Business School 2012: 1, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120901161809/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en

-varld-av-foretag | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2011: 2, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120906050617/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2012: 3, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120901161809/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en

-varld-av-foretag | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2011: 4, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120830215611/http://affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-

av/blivande-student | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2012: 5, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120901161814/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en

-varld-av-mojligheter | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2016: 6, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20170216115152/http://affarsgymnasiet.se:80/om-

affarsgymnasiet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2011: 7, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120831003525/http://affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-

av/jobba-hos-oss | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2011: 8, hämtad 2011-10-26 

https://web.archive.org/web/20120905024302/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2012: 9, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20111007135540/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/tb

s-universe | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2012: 10, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120905024302/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2012: 11, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120901161814/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en

-varld-av-mojligheter | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2012: 12, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20111007135540/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/tb

s-universe | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2011: 13, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120910004032/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/pe

dagogik | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20120901161809/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en-varld-av-foretag
https://web.archive.org/web/20120901161809/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en-varld-av-foretag
https://web.archive.org/web/20120906050617/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet
https://web.archive.org/web/20120901161809/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en-varld-av-foretag
https://web.archive.org/web/20120901161809/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en-varld-av-foretag
https://web.archive.org/web/20120830215611/http:/affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-av/blivande-student
https://web.archive.org/web/20120830215611/http:/affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-av/blivande-student
https://web.archive.org/web/20120901161814/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en-varld-av-mojligheter
https://web.archive.org/web/20120901161814/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en-varld-av-mojligheter
https://web.archive.org/web/20170216115152/http:/affarsgymnasiet.se:80/om-affarsgymnasiet/
https://web.archive.org/web/20170216115152/http:/affarsgymnasiet.se:80/om-affarsgymnasiet/
https://web.archive.org/web/20120831003525/http:/affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-av/jobba-hos-oss
https://web.archive.org/web/20120831003525/http:/affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-av/jobba-hos-oss
https://web.archive.org/web/20120905024302/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet
https://web.archive.org/web/20111007135540/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/tbs-universe
https://web.archive.org/web/20111007135540/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/tbs-universe
https://web.archive.org/web/20120905024302/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet
https://web.archive.org/web/20120901161814/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en-varld-av-mojligheter
https://web.archive.org/web/20120901161814/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/en-varld-av-mojligheter
https://web.archive.org/web/20111007135540/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/tbs-universe
https://web.archive.org/web/20111007135540/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/tbs-universe
https://web.archive.org/web/20120910004032/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/pedagogik
https://web.archive.org/web/20120910004032/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/pedagogik
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Thorén Business School 2016: 14, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160327152932/http://affarsgymnasiet.se/konceptet-

affarsgymnasiet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2011: 15, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120905024302/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2012: 16, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20111007135540/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/tb

s-universe | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2011: 17, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160404185452/http://affarsgymnasiet.se/konceptet-

affarsgymnasiet/ | Senast kontrollerad 2018-11-20.  

Thorén Business School 2012: 18, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20111006233952/http://affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet | 

Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2012: 19, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120830223441/http://affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-

av/malsman | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorén Business School 2011: 20, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20120830223441/http://affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-

av/malsman | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorildsplans gymnasium 2011: 1, hämtad 2011-10-26. 

http://sida.php?sida=omhemsidan&nr=1 | Senast kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20111015195456/http://www.thn.edu.stockholm.se | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

Thorildsplans gymnasium 2016: 2, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20151122105140/http://thorildsplansgymnasium.stockholm.se:80

/om-skolan | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorildsplans gymnasium 2011: 3, hämtad 2011-10-26. 

http://sida.php?sida=NANAT&nr=1 | Senast kontrollerad 2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20111015195456/http://www.thn.edu.stockholm.se | Senast 

kontrollerad 2018-11-20.  

Thorildsplans gymnasium 2011: 4, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/2/http://sida.php?sida=SASAM&nr=1 | Senast kontrollerad 2011-

10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20120710100543/http://www.thn.edu.stockholm.se | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

Thorildsplans gymnasium 2016: 5, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160807150744/http://thorildsplansgymnasium.stockholm.se/kv

alitetsgaranti | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

https://web.archive.org/web/20160327152932/http:/affarsgymnasiet.se/konceptet-affarsgymnasiet/
https://web.archive.org/web/20160327152932/http:/affarsgymnasiet.se/konceptet-affarsgymnasiet/
https://web.archive.org/web/20120905024302/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet
https://web.archive.org/web/20111007135540/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/tbs-universe
https://web.archive.org/web/20111007135540/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet/tbs-universe
https://web.archive.org/web/20160404185452/http:/affarsgymnasiet.se/konceptet-affarsgymnasiet/
https://web.archive.org/web/20160404185452/http:/affarsgymnasiet.se/konceptet-affarsgymnasiet/
https://web.archive.org/web/20111006233952/http:/affarsgymnasiet.se:80/affarsgymnasiet
https://web.archive.org/web/20120830223441/http:/affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-av/malsman
https://web.archive.org/web/20120830223441/http:/affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-av/malsman
https://web.archive.org/web/20120830223441/http:/affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-av/malsman
https://web.archive.org/web/20120830223441/http:/affarsgymnasiet.se:80/jag-ar-intresserad-av/malsman
http://sida.php/?sida=omhemsidan&nr=1
https://web.archive.org/web/20111015195456/http:/www.thn.edu.stockholm.se
https://web.archive.org/web/20151122105140/http:/thorildsplansgymnasium.stockholm.se:80/om-skolan
https://web.archive.org/web/20151122105140/http:/thorildsplansgymnasium.stockholm.se:80/om-skolan
http://sida.php/?sida=NANAT&nr=1
https://web.archive.org/web/20111015195456/http:/www.thn.edu.stockholm.se
https://web.archive.org/web/2/http:/sida.php?sida=SASAM&nr=1
https://web.archive.org/web/20120710100543/http:/www.thn.edu.stockholm.se
https://web.archive.org/web/20160807150744/http:/thorildsplansgymnasium.stockholm.se/kvalitetsgaranti
https://web.archive.org/web/20160807150744/http:/thorildsplansgymnasium.stockholm.se/kvalitetsgaranti
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Thorildsplans gymnasium 2011: 6, hämtad 2011-10-26.  

http://www.thn.edu.stockholm.se/sida.php?sida=kvalitetsgaranti&nr=1 | Senast kontrollerad 

2011-10-26. Referenslänk: 

https://web.archive.org/web/20111015195456/http://www.thn.edu.stockholm.se | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

Thorildsplans gymnasium 2016: 7, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160807091922/http://thorildsplansgymnasium.stockholm.se/o

m-skolan | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Thorildsplans gymnasium 2016: 8, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160807150744/http://thorildsplansgymnasium.stockholm.se/kv

alitetsgaranti | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 1, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100818010951/http://www.vrg.se/templates/pages/StandardPa

ge____352.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 2, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100818004635/http://www.vrg.se/templates/pages/StandardPa

ge____386.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2012: 3, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20121012003312/http://www.vrg.se:80/templates/pages/Standard

Page____363.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2012: 4. hämtad 2012-07-22 

https://web.archive.org/web/20121012003312/http://www.vrg.se:80/templates/pages/Standard

Page____363.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 5, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20111112171102/http://www.vrg.se:80/templates/pages/Standard

Page____360.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 6, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110906011509/http://www.vrg.se:80/templates/pages/Standard

Page____398.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2012: 7, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20111113114657/http://www.vrg.se:80/templates/pages/Standard

Page____349.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 8, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100818010951/http://www.vrg.se/templates/pages/StandardPa

ge____352.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 9, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100818010720/http://www.vrg.se/templates/pages/StandardPa

ge____350.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

http://www.thn.edu.stockholm.se/sida.php?sida=kvalitetsgaranti&nr=1
https://web.archive.org/web/20111015195456/http:/www.thn.edu.stockholm.se
https://web.archive.org/web/20160807091922/http:/thorildsplansgymnasium.stockholm.se/om-skolan
https://web.archive.org/web/20160807091922/http:/thorildsplansgymnasium.stockholm.se/om-skolan
https://web.archive.org/web/20160807150744/http:/thorildsplansgymnasium.stockholm.se/kvalitetsgaranti
https://web.archive.org/web/20160807150744/http:/thorildsplansgymnasium.stockholm.se/kvalitetsgaranti
https://web.archive.org/web/20100818010951/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____352.aspx
https://web.archive.org/web/20100818010951/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____352.aspx
https://web.archive.org/web/20100818004635/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____386.aspx
https://web.archive.org/web/20100818004635/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____386.aspx
https://web.archive.org/web/20121012003312/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____363.aspx
https://web.archive.org/web/20121012003312/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____363.aspx
https://web.archive.org/web/20121012003312/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____363.aspx
https://web.archive.org/web/20121012003312/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____363.aspx
https://web.archive.org/web/20111112171102/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____360.aspx
https://web.archive.org/web/20111112171102/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____360.aspx
https://web.archive.org/web/20110906011509/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____398.aspx
https://web.archive.org/web/20110906011509/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____398.aspx
https://web.archive.org/web/20111113114657/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____349.aspx
https://web.archive.org/web/20111113114657/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____349.aspx
https://web.archive.org/web/20100818010951/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____352.aspx
https://web.archive.org/web/20100818010951/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____352.aspx
https://web.archive.org/web/20100818010720/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____350.aspx
https://web.archive.org/web/20100818010720/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____350.aspx
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Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 10, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100818005518/http://www.vrg.se/templates/pages/StandardPa

ge____47.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 11, hämtad 2011-10-26 

https://web.archive.org/web/20100818002958/http://www.vrg.se/default____3.aspx | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 12, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100820065736/http://www.vrg.se/upload/Dokument/Verksam

hetsberattelse0708.pdf | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2016: 13, hämtad 2016-09-06. 

https://web.archive.org/web/20160320142516/http://www.vrg.se:80/om-oss/kvalitet | Senast 

kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 14, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110126053058/http://www.vrg.se:80/templates/pages/Standard

Page____359.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 15, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100818005518/http://www.vrg.se/templates/pages/StandardPa

ge____47.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Viktor Rydberg Gymnasium 2011: 16, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20100818004728/http://www.vrg.se/templates/pages/StandardPa

ge____359.aspx | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Östra gymnasiet 2012: 1, hämtad 2012-07-22. 

https://web.archive.org/web/20120710123540/http://www.skola.umea.se/ostragymnasiet/omo

stra.4.13c1b69101a982ca2a8000120084.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

Östra gymnasiet 2011: 2, hämtad 2011-10-26. 

https://web.archive.org/web/20110712185047/http://www.skola.umea.se:80/ostragymnasiet/o

mostra.4.13c1b69101a982ca2a8000120084.html | Senast kontrollerad 2018-11-20. 

 

 

 

 

  

https://web.archive.org/web/20100818005518/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____47.aspx
https://web.archive.org/web/20100818005518/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____47.aspx
https://web.archive.org/web/20100818002958/http:/www.vrg.se/default____3.aspx
https://web.archive.org/web/20100820065736/http:/www.vrg.se/upload/Dokument/Verksamhetsberattelse0708.pdf
https://web.archive.org/web/20100820065736/http:/www.vrg.se/upload/Dokument/Verksamhetsberattelse0708.pdf
https://web.archive.org/web/20160320142516/http:/www.vrg.se:80/om-oss/kvalitet
https://web.archive.org/web/20110126053058/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____359.aspx
https://web.archive.org/web/20110126053058/http:/www.vrg.se:80/templates/pages/StandardPage____359.aspx
https://web.archive.org/web/20100818005518/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____47.aspx
https://web.archive.org/web/20100818005518/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____47.aspx
https://web.archive.org/web/20100818004728/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____359.aspx
https://web.archive.org/web/20100818004728/http:/www.vrg.se/templates/pages/StandardPage____359.aspx
https://web.archive.org/web/20120710123540/http:/www.skola.umea.se/ostragymnasiet/omostra.4.13c1b69101a982ca2a8000120084.html
https://web.archive.org/web/20120710123540/http:/www.skola.umea.se/ostragymnasiet/omostra.4.13c1b69101a982ca2a8000120084.html
https://web.archive.org/web/20110712185047/http:/www.skola.umea.se:80/ostragymnasiet/omostra.4.13c1b69101a982ca2a8000120084.html
https://web.archive.org/web/20110712185047/http:/www.skola.umea.se:80/ostragymnasiet/omostra.4.13c1b69101a982ca2a8000120084.html
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Appendix 2. Intervjuguide 
 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Vilka medier använder du en vanlig arbetsdag? 

Har skolan några bestämda rutiner och strategier vad gäller medier och mediekontakter? 

Vem/vilka har behörighet att uttala sig å skolans vägnar? 

 

När anser du att det är viktigt att skolan tar kontakt med medierna? 

Vilka budskap anser du är viktiga att skolan når ut med? 

Finns det frågor som är speciellt lätta eller svåra för skolan att kommunicera? 

 

Hur skulle du beskriva kontakten mellan skola och medier? 

Vilka möjligheter och begränsningar ser du i kontakten mellan skola och medier? 

Hur skulle du beskriva en skola som är framgångsrik och inte framgångsrik i sitt mediearbete? 

 

Hur skulle du beskriva mediebilden av skolan idag? 

Hur skulle du definiera en positiv respektive negativ nyhet om skolan? 

Hur ser du på möjligheten att påverka och vända den negativa mediebilden av skolan? 
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